
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ  

Αξιότιμοι Πρόεδροι των κοινωνικών εταίρων  

Αξιότιμοι σύνεδροι  

Κυρίες και κύριοι,  

 

Εκ μέρους του ΔΣ του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και των εργαζομένων του Ινστιτούτου  
σας καλωσορίζω στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την 
Ασφάλεια στην Εργασία ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.  

Καλωσορίσουμε τους καλεσμένους μας από το εξωτερικό την κυρία 
Sedlatschek, την αγαπητή μας Christa, διευθύντρια του EU OSHA.  

Τον κύριο Barbero εκπρόσωπο του ILO, ο οποίος έχει προσφέρει και στο 
παρελθόν στη χώρα μας την γνώση και την πολύτιμη εμπειρία του και 
σε άλλους τομείς.  

Tον κυριο Kris De Meester από την Business Europe, τον κ. Oscar Vargas 
Llave από το Eurofound.  

Καλωσορίζουμε επίσης τον καθηγητή Dr Dietmar Reinert και τον κ. 
Michel Hery από το IFA και το INRS αντίστοιχα. Τους ευχαριστούμε τόσο 
για την συμμετοχή τους στο συνέδριο όσο και για την μακροχρόνια 
συνεργασία των Ινστιτούτων που εκπροσωπούν με το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 
συνεργασία που το τελευταίο χρονικό διάστημα εμπλουτίζεται με νέες  
δράσεις.  

Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, που χωρίς αυτούς 
τα συνέδριο δεν θα είχε τη σημερινή του μορφή αλλά και όλους όσους 
μας υποστηρίζουν προσφέροντας την εμπιστοσύνη τους.  

Κυρίες και κύριοι,  

Είναι μεγάλη χαρά και τιμή η παρουσία και η συμμετοχή σας σε αυτό το 
Συνέδριο στο οποίο πάνω από 100 ομιλητές – εισηγητές ενώνουν τις 
δυνάμεις τους στη προσπάθεια μας, καθώς και όλων αυτών που 



εκπροσωπούμε, για ένα ασφαλέστερο και υγιή χώρο εργασίας, ένα 
βελτιωμένο περιβάλλον για όλη την κοινωνία. 

Με όλους εσάς που είστε μαζί μας, μπορούμε να προχωρήσουμε με 
μεγαλύτερη δύναμη το έργο το οποίο ξεκίνησε ως μια καλή ευρωπαϊκή 
πρακτική το 1992, όταν οι κοινωνικοί εταίροι ανέλαβαν την 
πρωτοβουλία ίδρυσης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε και με το τρόπο αυτό  
πρωτοστάτησαν στην προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία και στην εμπέδωση της νοοτροπίας πρόληψης.  

Στόχος του συνεδρίου είναι να ενεργοποιήσει και να φέρει κοντά όλες 
αυτές τις δυνάμεις της εργασίας και της κοινωνίας που πιστεύουν και 
εργάζονται ώστε να βελτιώνονται συνεχώς οι συνθήκες εργασίας και 
διαβίωσης, όλες αυτές τις δυνάμεις που δημιουργούν το μέλλον με 
γνώση, εμπειρία και αξίες.  

Οι αλλαγές τις οποίες θα συζητήσουμε και που οι εξαιρετικοί εισηγητές 
από διάφορους επιστημονικούς και επιχειρηματικούς χώρους θα 
αναλύσουν, είναι ποικίλες, συνεχείς και έρχονται με μεγάλη ταχύτητα.  

Οι αλλαγές όμως είναι απόδειξη ζωής και πρέπει να αποτελέσουν πηγή 
δημιουργίας.  

Οι αλλαγές δεν αντιμετωπίζονται μέσα στα λιγότερο ή περισσότερο 
στενά πλαίσια του καθενός ή της κάθε ομάδας. Οι αλλαγές απαιτούν 
συνεργασίες, συνέργειες και συντονισμένες δράσεις. Απαιτούν 
δυναμικές πρωτοβουλίες που στηρίζονται στην συμπληρωματικότητα 
μέσα σε ένα πλαίσιο ανταλλαγής, προσφοράς και ανοιχτών διαύλων 
επικοινωνίας.  

Συντεχνιακές αντιλήψεις, μικροπολιτικές συμπεριφορές, 
ξεπερασμένες από την πραγματικότητα αντιλήψεις δεν έχουν θέση 
στο μέλλον που οφείλουμε να δημιουργήσουμε. Διλήμματα και 
διχαστικές νοοτροπίες είναι έξω από τις προσπάθειες αυτές.  

Το όραμα μας είναι η προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας στην 
εργασία και η εμπέδωση της νοοτροπίας πρόληψης με την συνέργεια 
και προς όφελος επιχειρήσεων, εργαζομένων και της κοινωνίας. 



Κύριε Υπουργέ, στο νέο εργασιακό τοπίο που διαμορφώνεται μπροστά 
μας, και στο οποίο όλοι συμμετέχουμε, οι προκλήσεις για την Υγεία και 
την Ασφάλεια είναι μεγάλες, το γνωρίζετε καλά και είστε εσείς που από 
την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων σας μας καλέσατε να είμαστε 
αρωροί και συνεργάτες των δράσεων σας.  

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. τα τελευταία χρόνια εντατικοποίησε τις προσπάθειες για 
ταχύτερη και ποιοτική ανταπόκριση στις σύγχρονες προκλήσεις, με 
ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, βελτίωση εσωτερικής οργάνωσης, 
ενίσχυση εξωστρέφειας και προγραμματισμό νέων δράσεων και 
συνεργασιών. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να συμβάλλουμε στην 
προσπάθεια της Πολιτείας, ώστε η κινητοποίηση που άρχισε μερικές 
δεκαετίες πριν, με την υποστήριξη σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου,   
να ριζώσει και να αποδώσει καρπούς. 

Παραφράζοντας τη γνωστή φράση του Steven Hawking «Δεν 
φοβόμαστε την αλλαγή, αλλά την αξιοποιούμε προς όφελος μας», 
ανταποκρινόμαστε στην αλλαγή, ενεργούμε προ-δραστικά, με 
διορατικότητα, επιδιώκουμε την δραστηριοποίηση όλων των  
επιχειρήσεων μικρών, μεσαίων και μεγάλων και όλων των  
εργαζομένων: νέων και ατόμων με μεγαλύτερη εμπειρία. 

Είναι λοιπόν σημαντικό όλοι εμείς, κοινωνικοί εταίροι, Πολιτεία, 
ακαδημαϊκή κοινότητα να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με 
αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό και να δημιουργήσουμε από 
κοινού τις απαραίτητες συνέργειες για ένα ασφαλές και υγιές μέλλον 
για όλους.  

 


