
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) στον 3ο όροφο και ώρα 
12:00, ημερίδα με τίτλο: «Η συμβολή του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην ανάπτυξη της χώρας μέσω της 
πρόληψης της επαγγελματικής νοσηρότητας, των εργατικών ατυχημάτων και του 
επαγγελματικού κινδύνου». 

Στόχος της ημερίδας ήταν η παρουσίαση του ρόλου και του έργου του Ινστιτούτου στην 
προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας, καθώς και η προβολή του 
επιστημονικού, ερευνητικού αλλά και ακαδημαϊκού του έργου. 

Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό ο Υφυπουργός 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο νέος 
Γραμματέας Υγιεινής και Ασφάλειας της ΓΣΕΕ, κ. Αλέξανδρος Κομίνης, ο εκπρόσωπος της 
ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γεώργιος Κουράσης και ο εκπρόσωπος της ΕΣΕΕ, κ. Αντώνης Κόνσολας. 

Αναλυτικότερα, την έναρξη της ημερίδας έκανε ο Πρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. κ. Θ.Κ. 
Κωνσταντινίδης, Αν. Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ. ο οποίος επεσήμανε το γεγονός ότι το 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. συμπλήρωσε τα 20 χρόνια της παρουσίας του στο χώρο και ανανέωσε την 
παρουσία αυτή για άλλα 20, μετά τη συμφωνία και την υπογραφή των Προέδρων των 
Κοινωνικών Εταίρων ιδρυτών του. Χαρακτήρισε τη δημιουργία του Ινστιτούτου 
πρωτόγνωρη εμπειρία για τους φορείς των κοινωνικών εταίρων για να δοκιμάσουν μια από 
κοινού δράση, δεδομένου ότι κάθε ένας απ’ αυτούς έχει το δικό του Ινστιτούτο, ερευνητικό 
κέντρο ή ΚΕΚ. «Το γεγονός ότι το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. είναι εστιασμένο σε ένα συγκεκριμένο 
αντικείμενο δεν μπορεί παρά να ενδιαφέρει όλες τις πλευρές, όλους τους κοινωνικούς 
εταίρους», είπε. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος είπε ότι «παρά τις οικονομικές δυσκολίες, οι 
οποίες έχουν επιδράσει και στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται τόσο στην 
εργοδοτική όσο και στην εργατική πλευρά, με τις άοκνες προσπάθειες του προσωπικού, 
κατά κύριο λόγο, συνεχίζονται οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου ακόμα και με ανανέωση 
κάποιων δράσεων».  

Εκ μέρους της ΓΣΕΕ, χαιρετισμό απήυθυνε ο Γραμματέας Υγιεινής και Ασφάλειας της 
Συνομοσπονδίας, κος Α. Κομίνης. Ο κος Κομίνης είπε ότι «η ΓΣΕΕ πιστοποιεί τον καθοριστικό 
και αναντικατάστατο ρόλο που διαδραματίζει το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στον κρίσιμο τομέα της 
εμπέδωσης της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο δουλειάς. Η δράση του αποδεικνύει με 
τον πιο σαφή τρόπο την προστιθέμενη αξία της συνεννόησης, της συνεργασίας και της 
συμφωνίας των παραγωγικών τάξεων της χώρας, σε πείσμα των προωθούμενων πολιτικών 
αλλά και πρακτικών που καταστρατηγούν τον κοινωνικό διάλογο και τις ελεύθερες 
συλλογικές διαπραγματεύσεις υπονομεύοντας τον μοναδικό δρόμο για την επίτευξη της 
εργασιακής ειρήνης και δικαιοσύνης, την κοινή πρόοδο και την προκοπή». Τελειώνοντας, ο 
κος Κομίνης εξέφρασε την απόλυτη στήριξη της ΓΣΕΕ, «τόσο στο έργο του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. όσο 
και στην επιστημοσύνη του στελεχιακού του δυναμικού». 

Ο κος Γ. Κουράσης, ταμίας της ΓΣΕΒΕΕ, μετέφερε τον χαιρετισμό του Προέδρου της 
Συνομοσπονδίας, κου Γ. Καββαθά, καθώς και το ενδιαφέρον του δεύτερου για την εύρυθμη 
λειτουργία του Ινστιτούτου και ότι αυτό συνεπάγεται. Συνεχάρη το Ινστιτούτο για «τη 



συνεχή και ακατάβλητη δράση του προς κάθε κατεύθυνση ενίσχυσης και ανάπτυξης της 
ΥΑΕ αλλά και την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει στην κατανόηση και τη σημασία της 
πρόληψης της επαγγελματικής νοσηρότητας, ενός τομέα επαγγελματικού κινδύνου που 
αλλάζει και εξελίσσεται δραματικά τα τελευταία χρόνια της κρίσης». Τόνισε ότι η ΓΣΕΒΕΕ, 
«ως θεσμικό όργανο, θεωρεί ότι είναι πια καιρός και το κράτος να κατανοήσει τη 
σοβαρότητα του ζητήματος, ιδίως σήμερα, και να περάσει από την τυπική διαχείριση των 
θεμάτων ΥΑΕ στην ουσιαστική εφαρμογή πολιτικών αντιμετώπισης και πρόληψης, 
αξιοποιώντας τα όσα πολύτιμα μπορεί να προσφέρει προς αυτή την κατεύθυνση και το 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και ότι θα πρέπει να δει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα την οικονομική 
επιβίωση του οργανισμού σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και την 
κυβέρνηση». 

Τέλος, χαιρετισμό απήυθυνε ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
κος Νίκος Παναγιωτόπουλος. Ο υφυπουργός επεσήμανε ότι το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. αποτελεί τον 
μοναδικό θεσμικό εταιρικό φορέα που συνδέει τη μελέτη των συνθηκών υγιεινής και 
ασφάλειας στον εργασιακό χώρο, με την εκπόνηση πολιτικών από το Υπ. Εργασίας. Τόνισε 
ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας, καταρχάς, δεσμός του Ινστιτούτου με το Υπ. Εργασίας, που 
είναι το βασικό όργανο που εκπονεί πολιτικές, αλλά και με τα ασφαλιστικά ταμεία, ιδίως 
αυτά που έχουν να κάνουν με μισθωτούς και με εργαζόμενους. Επεσήμανε ότι ο ρόλος του 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. θα πρέπει να ενδυναμωθεί και θα πρέπει να λυθεί και το ζήτημα της σταθερής 
χρηματοδότησης. Ειδικότερα είπε «Στον κυκεώνα των προβλημάτων του Υπουργείου 
πρέπει να ενταχθεί και το ζήτημα της κατοχύρωσης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ως θεσμικού 
συμβούλου της πολιτείας και του τομέα υγιεινής και ασφάλειας του υπουργείου», ήταν η 
άποψη του υφυπουργού. Και δεδομένου ότι «ήδη υπάρχει νομικό πλαίσιο, έχει 
νομοθετηθεί, που δημιουργεί τη δυνατότητα χρηματοδότησης από τον ΛΑΕΚ δεν έχει παρά 
να εφαρμοστεί». «Επομένως θα έλεγα, ότι κατά κάποιο τρόπο, η δική σας συμβολή, η δική 
σας συνεισφορά σε αυτό το μεγάλο ζήτημα της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία είναι 
απαραίτητη κι εμείς πρέπει να εξασφαλίσουμε από πλευράς της πολιτικής ηγεσίας, 
κεντρικής πολιτικής ηγεσίας του Υπ. Εργασίας, ότι οι συμβουλές που παρέχετε θα πρέπει να 
συνεχίσουν να παρέχονται». Στη συνέχεια, ο κος Παναγιωτόπουλος είπε ότι εκτός από τις 
μελέτες πρέπει να «εκπονήσετε τις στρατηγικές, τις προτάσεις και τους τρόπους 
προσέγγισης ώστε το μήνυμα να περάσει. Ότι, δηλαδή, εγκυμονούνται κίνδυνοι σε κάθε 
εργασιακό χώρο, αν δεν τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας. Και, επίσης, εγκυμονούνται 
κίνδυνοι στην προσωπική κατάσταση υγείας κάθε εργαζόμενου, αν δεν τηρούνται οι 
κανόνες υγιεινής».  

Στη συνέχεια της εκδήλωσης στελέχη του Ινστιτούτου παρουσίασαν τις εισηγήσεις τους. 
Τον κύκλο των εισηγήσεων άνοιξε ο κος Β. Δρακόπουλος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, με το 
θέμα «Επαγγελματικός Κίνδυνος».  

Για τη σχέση της Υγιεινής και της Ασφάλειας της Εργασίας και της Ανταγωνιστικότητας 
μίλησε ο κος Α. Ταργουτζίδης, Μηχανολόγος-Μηχανικός, PhD, Συντονιστής Παραρτήματος 
Θεσσαλονίκης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.  



Τέλος, η κα Θ. Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόμος, Υπεύθυνη Κέντρου 
Ασφάλειας του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., ανέπτυξε το θέμα «Η συμβολή της Έρευνας του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 
στην πρόληψη των Επαγγελματικών Κινδύνων». 

Η εκδήλωση έκλεισε με συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο υφυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του Ινστιτούτου, 
το εργαστήριο, τη βιβλιοθήκη, το ΚΕΚ. ενώ συνομίλησε κατ’ ιδίαν και με τον Πρόεδρο και 
μέλη του Δ.Σ. 


