
 



                             ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  
                             ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

                                       ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

28η Απριλίου 
Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 

 
Υγεία και ζωή στην εργασία: βασικό ανθρώπινο δικαίωμα 

 
Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), από το 2001, καθιέρωσε την 28η Απριλίου ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την 

Ασφάλεια στην Εργασία» με στόχο να ευαισθητοποιήσει κυβερνήσεις, εργοδότες και εργαζόμενους όσον αφορά στη βελτίωση των 
συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία, την πρόληψη και τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. 

 
Η Ελλάδα έχει ενταχθεί επίσημα στην ομάδα των 100 και πλέον χωρών ανά τον κόσμο που συμμετέχουν ενεργά στον εορτασμό αυτό.  

 
Κεντρικό σύνθημα της φετινής ημέρας είναι «Υγεία και ζωή στην εργασία: βασικό ανθρώπινο δικαίωμα». Τη χρονιά αυτή, η Ημέρα 

εορτάζεται μέσα σε μια διεθνή οικονομική κρίση, η οποία για κανένα λόγο δε θα πρέπει να θέσει υπό αμφισβήτηση τις πολιτικές για την 
πρόληψη αλλά και τις δαπάνες που απορρέουν από την εφαρμογή τους σε εθνικό αλλά και επιχειρησιακό επίπεδο. 

Επενδύοντας στην πρόληψη, επενδύουμε: 
√ στο αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα για ασφαλή και υγιή εργασία 
√ στην ποιοτική εργασία, η οποία αποτελεί τη συνισταμένη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας και μιας ευνομούμενης πολιτείας. 

 
Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας της ΔΟΕ, κάθε χρόνο συντάσσει ετήσια έκθεση στο πλαίσιο του εορτασμού. Στην Έκθεση για το 2009 
σημειώνεται ότι: 
 

Καθένας από μας, από τη θέση στην οποία βρίσκεται, είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία: 
√ ως εργοδότες ή στελέχη, είμαστε υπεύθυνοι να εγγυηθούμε ότι οι εργασιακοί χώροι που εξαρτώνται από εμάς είναι 

ασφαλείς και δεν κρύβουν κανένα κίνδυνο για την υγεία 
√ ως κυβερνήσεις, είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή των απαραίτητων υποδομών –νόμων και υπηρεσιών– για να 

διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι παραμένουν ενεργοί και οι επιχειρήσεις ακμάζουν 
√ ως ακαδημαϊκοί, που γνωρίζουν το αντικείμενο, είμαστε υπεύθυνοι να διαδώσουμε το μήνυμα της αντίληψης του κινδύνου 
√ ως ειδικοί σε θέματα επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, είμαστε υπεύθυνοι να παρέχουμε συμβουλές και να 

προωθούμε την εκτίμηση της επικινδυνότητας και την παρακολούθηση του εργασιακού περιβάλλοντος 
√ ως εργαζόμενοι, είμαστε υπεύθυνοι να εργαζόμαστε με ασφάλεια, να προστατεύουμε τους εαυτούς μας και να μη θέτουμε 

σε κίνδυνο τους άλλους. 
 

 
Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και Ασφάλειας διοργανώνεται από τη  

Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) με την υποστήριξη της 
 Διεθνούς Ομοσπονδίας Κοινωνικής Ασφάλισης (ISSA) 

 
Για περισσότερες πληροφορίες : www.ilo.org/safework/safeday 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) είναι αστική εταιρεία, μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1992 από τις κορυφαίες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργοδοτών (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ) και των εργαζομένων 
(ΓΣΕΕ), εκπρόσωποι των οποίων αποτελούν το Διοικητικό του Συμβούλιο μέχρι σήμερα.  

Παρέχει υπηρεσίες όπως: ο προσδιορισμός φυσικών και χημικών παραγόντων στο περιβάλλον εργασίας, η διεξαγωγή βιολογικών 
ελέγχων και η έρευνα των συνθηκών εργασίας, η διερεύνηση θεμάτων ασφάλειας και εργονομικών παραγόντων για τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Διοργανώνει διαλέξεις και σεμινάρια, διαθέτει πλούσια εξειδικευμένη σε θέματα 
επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, βιβλιοθήκη και πολλές δικές του εκδόσεις, τις οποίες διανέμει δωρεάν.  

Επίσης, το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. συνεργάζεται με διάφορα ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια, πραγματοποιεί μελέτες για θέματα υγείας 
και ασφάλειας σε διάφορους κλάδους, διοργανώνει ημερίδες και διεθνή συνέδρια με σκοπό την ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων και 
εμπειριών στα θέματα αυτά.  

Διαθέτει 6 παραρτήματα στην επαρχία απ’ όπου, όπως και στην Αθήνα, κάθε εργαζόμενος πολίτης μπορεί να προμηθευτεί βιβλία, να 
ενημερωθεί ή να συμβουλευτεί το ειδικευμένο προσωπικό σε θέματα επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας.  

 
Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6, 104 45 – Αθήνα 

Τηλ.: 210 8200100, Φαξ: 210 8200222, 210 8813270 
Email: info@elinyae.gr, Internet: http://www.elinyae.gr 


