
 

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 στην Αθήνα η τελευταία από τις 
τρεις ημερίδες που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
(ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) με στόχο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, του οδηγού για την Υγεία και 
την Ασφάλεια της Εργασίας (ΥΑΕ) στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης και ενός ειδικού συστήματος 
διαχείρισης ΥΑΕ προσαρμοσμένο στις ανάγκες τις τοπικής αυτοδιοίκησης, που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια 
του προγράμματος «Υγεία στον Καλλικράτη: εξασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων μετά 
τη μετάβαση στη νέα αρχιτεκτονική αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ‘Πρόγραμμα 
Καλλικράτης’». Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ήταν επικεφαλής του προγράμματος στην Ελλάδα (Project Leader) το 
οποίο είχε διάρκεια 16 μήνες και χρηματοδοτήθηκε από το «PROGRESS/Συνθήκες 
Εργασίας/Αναδιάρθρωση, ευεξία στην εργασία και οικονομική συμμετοχή». Σ’ αυτό συμμετείχαν επίσης: 
το Φιλανδικό Ινστιτούτο για την Επαγγελματική Υγεία (FIOH), το Ινστιτούτο PREVENT του Βελγίου και το 
Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (ULB). Στόχος του 
προγράμματος ήταν να εξασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων στη νέα αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση. Με την ημερίδα αυτή ολοκληρώθηκε ο κύκλος των τριών ημερίδων που 
διοργανώθηκαν με τον ίδιο στόχο στη Σπάρτη και τη Θεσσαλονίκη. 
 
Την έναρξη της εκδήλωσης κήρυξε με χαιρετισμό ο Πρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., κος Θ.Κ. Κωνσταντινίδης, 
o οποίος αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους, τόνισε ότι υπάρχουν 
προβλήματα στους ΟΤΑ, η λύση των οποίων είναι η πρόληψη για τη βελτίωση της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζομένων. 
Χαιρετισμό, επίσης, απεύθυνε η κα Κ. Γιαννοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης 
εκ μέρους του Δημάρχου Αθηναίων κ. Καμίνη. Ο κος Μ. Χάλαρης, Ειδικός Γραμματέας Σ.ΕΠ.Ε., δήλωσε 
ευτυχής που έχει την ευκαιρία στην καριέρα του να συμμετέχει σε τέτοιου αντικειμένου ημερίδες. 
Παρουσίασε στατιστικά στοιχεία από εξειδικευμένους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στην τοπική 
αυτοδιοίκηση σε όλη την Ελλάδα καταδεικνύοντας το χαμηλό επίπεδο εφαρμογής της νομοθεσίας ΥΑΕ 
που είναι περισσότερο αναγκαία σε περιόδους κρίσης. Ο ίδιος τόνισε ότι παρότι υπάρχει το χρέος 
προστασίας των θέσεων εργασίας από την απειλή της ανεργίας, δεν πρέπει να αμελούμε για χάρη άλλων 
προτεραιοτήτων την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Στη συνέχεια ο κ. Ι. Τσούνης, Αν. Γεν. 
Γραμ. της ΠΟΕ-ΟΤΑ, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο Θ. Μπαλασόπουλο, τόνισε την επιτακτική ανάγκη 
εφαρμογής της νομοθεσίας ΥΑΕ μετά το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης «Καλλικράτης» στην τοπική 
αυτοδιοίκηση. Ανέφερε πως υπάρχουν σημαντικά κενά εφαρμογής των βασικών θεσμών ΥΑΕ σε όλη την 
Ελλάδα, όπως είναι για παράδειγμα οι ΕΣΥΠΠ σε μεγάλους δήμους και τα ελλειπή μέτρα προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων που εφαρμόζονται, στον κλάδο. Ο κ. Α. Κολλάς, εκπρόσωπος 
της ΓΣΕΕ και αντιπρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., μίλησε για την κατάσταση της ΥΑΕ στην τοπική 
αυτοδιοίκηση που γνωρίζει καλά, ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης, και τόνισε την αναγκαιότητα ύπαρξης του 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., τώρα περισσότερο από ποτέ, με τη διαρκή διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων. Ο κ. Α. 
Παντελάκης, εκπρόσωπος της ΕΣΕΕ, και αντιπρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., μίλησε για την αναγκαιότητα 
συνέχισης τέτοιων ερευνών, από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, για τους κινδύνους ΥΑΕ από την αναδιάρθρωση στην 
τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και επέκτασης τους στον ιδιωτικό τομέα. Τέλος η κα. Σ. Σαλουφάκου, 
Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, αναφέρθηκε στο σταθερό ενδιαφέρον του ΕΚΑ στην 
αναδιάρθρωση και των επιπτώσεων της στην ΥΑΕ. Μίλησε για το σημαντικό ερευνητικό έργο του 
Ινστιτούτου που από την αρχή της λειτουργίας του είχε στενούς δεσμούς και σχέσεις συνεργασίας με το 
ΕΚΑ εκδίδοντας βιβλία και εκπαιδεύοντας εργαζόμενους, μέλη Επιτροπών Υγείας & Ασφάλειας δωρεάν 
αλλά και την επιτακτική ανάγκη συνέχισης των δραστηριοτήτων του υπό τις παρούσες συνθήκες.  
Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης η κα E. Dapergola από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τη Γενική 
Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, υπεύθυνη για το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα Progress, που παρουσίασε πρόσφατη έρευνα της ΕΕ για τις επιδράσεις της 
αναδιάρθρωσης στην υγεία.    
 
 
Τα θέματα που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση ήταν: 

√ Αποτελέσματα ερευνών για τις επιπτώσεις της αναδιάρθρωσης στην υγεία και την ευεξία των 
εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση στη Φινλανδία, 10 χρόνια μετά την αναδιάρθρωση και 
συγκεκριμένα η διασύνδεση με αυξημένα καρδιαγγειακά και ψυχικά νοσήματα, καθώς και άλλες 
εξαρτημένες συμπεριφορές. Επίσης έγινε αναφορά σε προτάσεις πρωτογενούς πρόληψης στους 
χώρους εργασίας στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης. Η παρουσίαση έγινε από την Krista Pahkin, 
από το Φινλανδικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Υγείας (FIOH), ιστορικό ινστιτούτο στην Ευρώπη 
με 750 εργαζόμενους, συνεργάτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για θέματα ασφάλειας και υγείας 
στην Εργασία με 10ετή συνεργασία με το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.,    

 



 

√ Εισήγηση με θέμα: “Υγεία, αναδιάρθρωση και κοινωνικός διάλογος στην Ευρώπη: η περίπτωση 
των δημόσιων υπηρεσιών” από τον Claude Emmanuel Triomphe, από τη Γαλλία, Γενικό 
Διευθυντή του ASTREES, ενός ευρωπαϊκού οργανισμού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τη 
μελέτη της αναδιάρθρωσης. Ο κ. Triomphe, παρουσίασε τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού 
προγράμματος HIRES-Public για την αναδιάρθρωση και τις προτάσεις του προς τους δημόσιους 
φορείς, τους εκπροσώπους των εργαζομένων και την Επιθεώρηση Εργασίας. Διαπίστωσε ότι 
στην Ελλάδα η αναδιάρθρωση του προγράμματος Καλλικράτης ανέδειξε βασικές ελλείψεις ΥΑΕ 
στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό το απέδωσε στο ότι συχνά η κρίση έχει μια αποκαλυπτική 
επίδραση.  

 
√ Αποτελέσματα εθνικών ερευνών από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, άλλους οργανισμούς και δημόσιες 

επιχειρήσεις για ψυχοκοινωνικούς παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον (δηλαδή παράγοντες 
που οδηγούν στο στρες όπως για παράδειγμα έντονος ρυθμός εργασίας, ποσοτικές και ποιοτικές 
απαιτήσεις της εργασίας, κ.α.). Επίσης παρουσιάστηκαν μελέτες για τις επιδράσεις της 
αναδιάρθρωσης στην υγεία και το ρόλο του Ιατρού Εργασίας. Την παρουσίαση έκανε ο Σ. Δρίβας, 
Υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας και Υγιεινής της Εργασίας του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 

 
 

√ Η Μελέτη πεδίου για τις επιδράσεις της αναδιάρθρωσης στην υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων, όπου απάντησαν 1.600 εργαζόμενοι από δήμους της Ελλάδας, ανέδειξε, μεταξύ 
άλλων, ότι η αναδιάρθρωση έχει επιφέρει εντατικοποίηση στην εργασία ενώ σημαντικό ποσοστό 
των εργαζομένων δηλώνει ότι έχει εκδηλώσεις στρες μετά την αναδιάρθρωση. Η παρουσίαση 
έγινε από τη Θ. Κουκουλάκη, Υπεύθυνη του Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, 
Διαχειρίστρια του προγράμματος «Hygeia in Kallikratis». 

 
√ Γενικά οι δυνητικοί κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης 

«Καλλικράτη» και κατευθύνσεις για την πρόληψή τους. Η προτεραιότητα δόθηκε στην πρωτογενή 
πρόληψη με παράλληλη δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη. Τέλος για την υποστήριξη των 
δήμων παρουσιάστηκε το Σύστημα Διαχείρισης ΥΑΕ στην τοπική αυτοδιοίκηση με συγκεκριμένες 
διαδικασίες και νομοθετικές απαιτήσεις ανά ρόλο και εργασιακή δραστηριότητα. Η παρουσίαση 
έγινε από την Α. Δαΐκου, από το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 

 
Ο Αν. Γ. Διευθυντής της Διεύθυνσης Συνθηκών του Υπουργείου Απασχόλησης κ. Α. Χριστοδούλου, 
έκλεισε την ημερίδα συγχαίροντας το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και τον Πρόεδρό του για αυτή την σημαντική 
προσπάθεια. Έδωσε μάλιστα νέο ραντεβού ευαισθητοποίησης σε θέματα ΥΑΕ στην κοινή δράση 
Υπουργείου Εργασίας – ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στα πλαίσια της «Παγκόσμιας ημέρας για την Υγεία και την 
Ασφάλεια στην Εργασία 2011» στις 28 Απριλίου, με φετινό θέμα την προαγωγή της ΥΑΕ σε επαγγέλματα 
της πράσινης οικονομίας.  
 
Την εκδήλωση παρακολούθησαν τόσο εργαζόμενοι, προϊστάμενοι και ορισμένοι αιρετοί σε Δήμους όσο 
και άνθρωποι του επαγγελματικού χώρου της υγείας και της ασφάλειας της εργασίας.  
 
Τα προϊόντα του προγράμματος «Hygeia in Kallikratis» (CD με οδηγό και σύστημα διαχείρισης ΥΑΕ, 
ενημερωτικό φυλλάδιο, οδηγός, μελέτη, κ.α.) θα σταλούν σε όλους τους δήμους της Ελλάδας για τη 
δημοσιοποίηση και πολλαπλασιασμό των αποτελεσμάτων του.  
 
Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., με αφορμή το πρόγραμμα αυτό, θα είναι αρωγός των δήμων όλης της Ελλάδας, μέσω 
των παραρτημάτων του, στην προσπάθεια τους να προάγουν την πρόληψη και να βελτιώσουν τις 
συνθήκες ΥΑΕ στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης.  


