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Φίλες και φίλοι

Το ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κερδίζει το οικονομικό 

στοίχημα για την Ελλάδα, ανήκει πλέον στη σφαίρα της 

πραγματικότητας. Με σταθερά και σίγουρα βήματα 

εδραιώνουμε τις προϋποθέσεις ένταξης στην Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Νομισματική Ενωση. Ο πληθωρισμός 

ελέγχεται. Τα επιτόκια πέφτουν. Η δραχμή εμπνέει 

εμπιστοσύνη. Οι ελληνικές τράπεζες εξυγιαίνονται, 

επεκτείνονται στα Βαλκάνια. Η οικονομία αναπτύσσεται και οι 

ξένες επενδύσεις εισρέουν με αυξανόμενους ρυθμούς.

Πορευθήκαμε με επιτυχία μέσα από μια μακρόχρονη και 

συνετή οικονομική πολιτική. Επιτυχία που βασίσθηκε κυρίως 

σ’ αυτόν που μόχθησε και πρόσφερε τα περισσότερα. Τον 

εργαζόμενο, τον μισθωτό, τον απλό πολίτη. Εκείνος μας 

πίστεψε και μας στήριξε. Μ’ εκείνον βαδίσαμε τον ανηφορικό 

δρόμο της σύγκλισης. Για εκείνον τώρα σχεδιάζουμε μια Νέα 

Κοινωνική Πορεία. Για να συμμετάσχει στο αποτέλεσμα και να 

απολαύσει τα αγαθά της οικονομικής ευημερίας. Για να



βελτιώσει την ποιότητα ζωής του. Για περισσότερες ευκαιρίες 

απασχόλησης. Για καλύτερες κοινωνικές συνθήκες. Για 

ποιοτικότερη εκπαίδευση. Για καλύτερες αμοιβές. Και το 

σοβαρότερο, για την καλύτερη υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο 

της εργασίας του.

Τα εργατικά ατυχήματα προξενούν μεγάλο κοινωνικό και 

οικονομικό κόστος στην οικογένεια, στην τοπική κοινωνία, στη 

χώρα μας. Αποδυναμώνουν το παραγωγικό ανθρώπινο 

δυναμικό μας.

Δισεκατομμύρια δραχμές από τα κονδύλια των κοινωνικών 

δαπανών χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ασθενειών που 

συνδέονται με το αντικείμενο της εργασίας. Επιβαρύνεται ο 

τομέας της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης.

Είναι χρέος μας να παρέμβουμε δυναμικά και αυτό με αίσθημα 

ευθύνης πράττουμε. Η Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας 

αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί μια από τις μείζονες 

προτεραιότητες του πολιτικού μας σχεδιασμού.

Προωθούμε τον κοινωνικό διάλογο και είμαστε αποφασισμένοι 

να εφαρμόσουμε όλους τους κανονισμούς και διατάξεις που



αφορούν την βελτίωση και διάρθρωση των χώρων εργασίας 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας.

Ήδη έχουμε εναρμονίσει τη νομοθεσία μας με όλες τις οδηγίες 

της Κοινότητας για τις ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και 

ασφάλειας των χώρων εργασίας, του εξοπλισμού εργασίας, 

του ατομικού εξοπλισμού προστασίας και της σήμανσης 

ασφαλείας. Εντός των προσεχών μηνών ολοκληρώνουμε το 

νομοθετικό πλαίσιο για την Υγιεινή και Ασφάλεια με 

νομοθετήματα για την προστασία και πρόληψη, την οργάνωση 

του χρόνου εργασίας, την έκδοση βιβλιαρίου επαγγελματικού 

κινδύνου και την προστασία των νέων εργαζομένων.

Προσπαθούμε να παρέχουμε στους κοινωνικούς εταίρους όλα 

τα νομικά μέσα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Η 

αρτιότητα του νομοθετικού μας πλαισίου, το οποίο 

ενσωματώνει 130 νομικά κείμενα, τοποθετεί την Ελλάδα στις 

πρώτες θέσεις της Κοινότητας επί του θέματος.

Στην πράξη, αυτό αποτυπώνεται στην πραγματική μείωση των 

εργατικών ατυχημάτων κατά 60 και πλέον τοις %. Τα 45.000 

ατυχήματα του 1980 μειώθηκαν σε 26.000 το 1989. Τα 

25.000 του 1991, 92 και 93 μειώθηκαν σε 21.000 το 1997.



Πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες μας προς αυτή την 

κατεύθυνση. Η εφαρμογή αυτής της πανοπλίας νόμων και 

κανονισμών, η προσήλωση στην τήρηση των κανόνων 

υγιεινής και ασφάλειας πρέπει να συνεχίσουν ν’ αποτελούν 

συνείδηση και καθήκον όλων μας.

Αυτή η πρόκληση μπορεί να απαντηθεί μόνον αν προωθείται 

διαρκής κοινωνικός διάλογος και ολοκληρωμένη προσέγγιση 

στους τομείς εκπαίδευσης και ενημέρωσης.

Μέσα σ’ αυτό το πλέγμα εντάσσονται οι δραστηριότητες του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. 

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. είναι το πρώτο σημαντικό αποτέλεσμα του 

κοινωνικού διαλόγου, καλούμενο να καλύψει τα κενά στην 

πληροφόρηση, ειδίκευση, έρευνα και κατάρτιση σε ειδικά 

θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ελλάδα.

Είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται μια τέτοια προσπάθεια 

εκτός των ορίων της Επιθεώρησης Εργασίας. Η επιτυχία και 

οι προοπτικές της αναπτύσσονται με τη στήριξη και την 

εμπιστοσύνη των οργανώσεων των εργαζομένων και των 

εργοδοτών. Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. έχει τη δυνατότητα να 

διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στη διαδικασία διάδοσης σε 

όλους και πρόσβασης όλων στο αγαθό της Υγιεινής και



Ασφάλειας. Μαζί του, το Υπουργείο Εργασίας θα προωθήσει 

την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενημέρωσης σε 

θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στη χώρα μας.

Φίλες και φίλοι

Το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει. Η ενημέρωση και η 

πληροφόρηση προγραμματίζονται και διεξάγονται. Δεν 

υστερούμε σ’ αυτά. Εκεί που χρειάζεται να προσπαθήσουμε 

περισσότερο είναι στην ουσιαστική τους εφαρμογή στο χώρο 

εργασίας.

Μιλάμε για ανάπτυξη, για αύξηση της παραγωγικότητας, για 

εκσυγχρονισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, για 

βελτίωση των υποδομών. Ζητάμε από τον εργαζόμενο 

εξειδίκευση, κατάρτιση, αναβάθμιση των δεξιοτήτων του.

Ποιος μπορεί όμως να απαιτήσει παραγωγικότητα από τον 

εργαζόμενο σε συνθήκες κινδύνου από ατυχήματα; Σε 

συνθήκες έλλειψης προστασίας από ασθένειες που 

σχετίζονται με το αντικείμενο της εργασίας; Γιατί η εργασία 

από δικαίωμα να γίνεται βάσανο με κοινωνικές επιπτώσεις; 

Γιατί το κόστος θεραπείας και αποζημιώσεων να μη 

μετατραπεί σε κόστος προστασίας και πρόληψης ;



Ζητάμε την ενεργό συμμετοχή των επιχειρήσεων, αλλά και 

όλων μας σε κοινωνικές παρεμβάσεις που ξεκινούν στο χώρο 

της εργασίας, στο χώρο τους, και προεκτείνονται στο χώρο 

της τοπικής κοινωνίας. Σε κοινωνικές παρεμβάσεις που 

αποτελούν προϋπόθεση και μοχλό για οικονομική ανάπτυξη. 

Οικονομική ανάπτυξη που δε λειτουργεί εις βάρος της 

κοινωνικής ανάπτυξης. Που το ανθρώπινο δυναμικό 

συμμετέχει και πρωταγωνιστεί. Ευημερεί και προστατεύεται.

Αυτό είναι το όραμα που κατευθύνει την πορεία μας στο 

μέλλον. Αυτός είναι ο στόχος της οικονομικής και κοινωνικής 

μας πολιτικής που μόνο ενωμένοι, κράτος, εργαζόμενοι και 

εργοδότες μπορούμε να επιτύχουμε. Επιτέλους να βαδίσουμε 

στην πορεία της ευημερίας με την κοινωνία μας ενωμένη και 

στην προσπάθεια και στο αποτέλεσμα.

Σας ευχαριστώ!


