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ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 
  

28Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Η 28η Απριλίου έχει καθιερωθεί από το 2003 ως Παγκόσμια Ημέρα για την 

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. 

Η Ελληνική Εταιρία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος, ως ο 

θεσμικός φορέας των Ειδικευμένων στην Ιατρική της Εργασίας Ιατρών,  

συμμετέχει ενεργά σε δράσεις που αφορούν την Υγεία και Ασφάλεια 

στην εργασία και τις 365 ημέρες κάθε έτους.  

Η επιστημονική Κοινότητα των Ιατρών Εργασίας αναδεικνύει καθημερινά σε 

μείζον ζήτημα τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. .  

Με διαρκείς παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα (δελτία τύπου, συμμετοχές σε 

ημερίδες και συνέδρια διαφόρων φορέων, προτάσεις για νομοθετικές 

αλλαγές) προσπαθεί να “διαδώσει” και να ενημερώσει για τις έννοιες της 

Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Η ολοκληρωμένη εκτίμηση των 

υφιστάμενων κινδύνων, η υιοθέτηση ορθών πρακτικών στην καθημερινή 

εργασία, η πρόληψη των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών 

αποτελούν τους  βασικούς, διαρκείς, καθημερινούς στόχους των δικών μας 

προσπαθειών.  

Ο φετινός εορτασμός είναι αφιερωμένος στη  «Νέα γενιά: ασφαλής και 

υγιής» ασχολείται με την Υγεία και Ασφάλεια των νέων καθώς και την 

κατάργηση της Παιδικής Εργασίας. 
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Οι νέοι αποτελούν μια δυνητικά πολύ ευάλωτη ηλικιακή ομάδα 

εργαζομένων, αφού η έλλειψη εμπειρίας μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό 

παράγοντα και να αυξήσει τις πιθανότητες να υποστούν εργατικό ατύχημα 

ή επαγγελματική ασθένεια.   

Δυστυχώς στην Ελλάδα τα θέματα ΥΑΕ είναι πλέον σε δεύτερη μοίρα, 

επιδεινούμενα συνεχώς. Τείνουν πλέον να καταστούν απλά  «επιθετικοί 

προσδιορισμοί» χωρίς περιεχόμενο. 

Τα εργατικά ατυχήματα πολλές φορές δεν καταγράφονται, ενώ οι 

επαγγελματικές ασθένειες φαίνεται ότι «δεν υπάρχουν» στην Ελλάδα. Η 

νοσηρότητα από ασθένειες  σχετιζόμενες με την εργασία, έχει κατακόρυφη 

άνοδο, μα πάντα υπάρχει σύγχυση με το «κοινό νόσημα» άρα δεν 

υπάρχουν στοιχεία. 

Οφείλουμε άμεσα να αναστρέψουμε την πραγματικότητα, προς όφελος των 

εργαζομένων και των επιχειρήσεων. 

Οφείλουμε ως πολίτες να ευαισθητοποιηθούμε στα θέματα Υγείας και 

Ασφάλειας. Δεν αρκεί ο «συμβολικός Εορτασμός» της Παγκόσμιας αυτής 

Ημέρας.  

Η Πολιτεία οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της για τα σημαντικά αυτά 

θέματα. Και να παρέμβει στοχοποιημένα στη βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας, στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών 

ασθενειών, μέσω ποιοτικών ελέγχων και σε συνεργασία με την 

Επιστημονική κοινότητα των καθ’ ύλην αρμοδίων Ιατρών Εργασίας 

Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος με όλες τις 

δυνάμεις θα εξακολουθήσει να συμβάλλει καθοριστικά στην 

εμπέδωση των εννοιών της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασίας 

προς όφελος εργαζομένων, επιχειρήσεων και κατ’επέκτασην όλης 

της ελληνικής κοινωνίας.  

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

 


