
1;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Ομιλία Υπουργού Εργασίας στο συνέδριο του ΕΛΙΝΥΑΕ
Πηγή: www.forin.gr Ημερομηνία

έκδοσης:
18-11-2019 09:34:41

Σύνδεσμος: https://www.forin.gr/articles/article/29146/upourgeio-ergasias-omilia-upourgou-ergasias-sto-sunedrio-tou-elinuae

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

www.forin.gr - 2019-11-18 09:34:41

Ομιλία Υπουργού Εργασίας στο συνέδριο του ΕΛΙΝΥΑΕ
Ο Υπουργός Εργασίας  Κοινωνικών Υποθέσεων κ. 

Γιάννης Βρούτσης, θα μιλήσει αύριο Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019  ώρα 15.15 στο 
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για  Υγεία   Ασφάλεια σ  Εργασία με θέμα: 
«Με το βλέμμα στο μέλλον».

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής  Ασφάλειας της 
Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), υπό  Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη 
Παυλόπουλου  θα διεξαχθεί στις , στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών.
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Υπουργειο eργασιασ και κοινωνικων υποθεσεων
Ο Υπουργός Εργασίας  Κοινωνικών Υποθέσεων κ. 

Γιάννης Βρούτσης, θα

μιλήσει αύριο Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019  ώρα 15.15 στο 2ο Πανελλήνιο

Συνέδριο για  Υγεία   Ασφάλεια σ  Εργασία με θέμα: «Με το βλέμμα 
στο μέλλον».

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής  Ασφάλειας της 
Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), υπό  Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.

Προκόπη Παυλόπουλου  θα διεξαχθεί στις , στο

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
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Διήμερο συνέδριο για την ασφάλεια στην εργασία από το 
ΕΛΙΝΥΑΕ

«Με το βλέμμα στο μέλλον», οργανώνεται Πανελλήνιο 
Συνέδριο για την  στην Εργασία από το  τη Δευτέρα 
18 και την Τρίτη 19 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής
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Διήμερο συνέδριο για την ασφάλεια στην εργασία από το 
ΕΛΙΝΥΑΕ

«Με το βλέμμα στο μέλλον», οργανώνεται Πανελλήνιο 
Συνέδριο για την  στην 
Εργασία από το  τη Δευτέρα 18 και την 
Τρίτη 19 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής

To EΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., ο φορέας των κοινωνικών εταίρων 
ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ για την 

 στην εργασία, διοργανώνει το 2ο την Ασφάλεια
Πανελλήνιο Συνέδριο για την  
στην Εργασία με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», 
στις 18 & 19 Νοεμβρίου 2019, στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών.

Το Συνέδριο τελεί Υπό την Αιγίδα του Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και έχει 
την υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και των 
Κοινωνικών Εταίρων.

Στόχος του συνεδρίου είναι να ανιχνεύσει τις σημερινές προκλήσεις στα θέματα της 
υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας σε μία εποχή όπου νέες τεχνολογίες, 
όπως η ψηφιοποίηση, η νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία και η εκτεταμένη χρήση του 
διαδικτύου ανατρέπουν τις καθιερωμένες μεθόδους παραγωγής και απασχόλησης και 
αναδιαρθρώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται εργαζόμενοι και επιχειρήσεις.

Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση των θεμάτων 
υγείας και ασφάλειας, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο για το παρόν και το μέλλον της 
εργασίας. Απευθύνεται, επίσης, σε κάθε πολίτη γιατί η υγεία και η ασφάλεια είναι αγαθό 
σε όλες τις δραστηριότητες και όχι μόνο στον χώρο της εργασίας. Όλοι μπορούν να 
αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες.

Σκοπός του συνεδρίου

Την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει ριζικές αλλαγές στην εργασία και την κοινωνία, τόσο 
στη χώρα μας όσο και διεθνώς. Νέες τεχνολογίες ανατρέπουν τις καθιερωμένες 
μεθόδους παραγωγής και απασχόλησης: η ψηφιοποίηση, η νανοτεχνολογία, η 

Υγεία και την Ασφάλεια
ΕΛΙΝΥΑΕ

Υγεία και 
την Ασφάλεια

Υγεία και την Ασφάλεια
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βιοτεχνολογία και η εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου έχουν αναδιαρθρώσει το πλαίσιο 
μέσα στο οποίο κινούνται εργαζόμενοι και επιχειρήσεις.

Το συνέδριο θα επιχειρήσει να ανιχνεύσει τις σημερινές προκλήσεις στα θέματα της 
υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας γνωρίζοντας, ωστόσο, ότι τα όρια 
μεταξύ εργασίας και άλλων κοινωνικών δραστηριοτήτων είναι πλέον ρευστά.

Σε ποιους απευθύνεται

Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση των θεμάτων 
υγείας και ασφάλειας, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο για το παρόν και το μέλλον της 
εργασίας.

Απευθύνεται, επίσης, σε κάθε πολίτη γιατί η υγεία και η ασφάλεια είναι αγαθό σε όλες 
τις δραστηριότητες και όχι μόνο στον χώρο της εργασίας. Όλοι μπορούν να αντλήσουν 
χρήσιμες πληροφορίες.

Ειδικότερα
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ΕΛΙΝΥΑΕ: Ξεκίνησε το 2ο Συνέδριο στο Μέγαρο Μουσικής
Ξεκίνησε το 2ο Συνέδριο της  στο Μέγαρο 

Μουσικής με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 Ομιλητών. Στο πλαίσιο του 
συνεδρίου, η πρόεδρος της , Ρένα Μπαρδάνη, τόνισε ότι «κοινωνικοί εταίροι, 
Πολιτεία, ακαδημαϊκή κοινότητα να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με αμοιβαία 
εμπιστοσύνη και σεβασμό και να δημιουργήσουμε από κοινού τις απαραίτητες 
συνεργίες για ένα ασφαλές και υγιές μέλλον για όλους».

«Στόχος του συνεδρίου, είπε η κ Μπαρδάνη, 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 συζητήσουν εξαιρετικοί εισηγητές από διάφορους 
επιστημονικούς και επιχειρηματικούς χώρους και 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 η περισσότερο στενά πλαίσια του 
καθενός ή της κάθε ομάδας. Οι αλλαγές απαιτούν συνεργασίες, συνέργιες και 
συντονισμένες δράσεις. Απαιτούν δυναμικές πρωτοβουλίες που στηρίζονται στη 
συμπληρωματικότητα μέσα σε ένα πλαίσιο ανταλλαγής, προσφοράς και ανοιχτών 
διαύλων επικοινωνίας.

Στην συνέχεια η πρόεδρος του  επισήμανε με έμφαση ότι 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 συνέργια και προς όφελος επιχειρήσεων, 
εργαζομένων και της κοινωνίας».

Απευθυνόμενη στον Υπουργό Εργασίας τόνισε ότι «στο νέο εργασιακό τοπίο που 
διαμορφώνεται μπροστά μας, και στο οποίο όλοι συμμετέχουμε, οι προκλήσεις για την 
Υγεία και την Ασφάλεια είναι μεγάλες.

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ
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ΕΛΙΝΥΑΕ: Ξεκίνησε το 2ο Συνέδριο στο Μέγαρο Μουσικής
Ξεκίνησε το 2ο Συνέδριο της  στο Μέγαρο 

Μουσικής με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 Ομιλητών. Στο πλαίσιο του 
συνεδρίου, η πρόεδρος της , Ρένα Μπαρδάνη, τόνισε ότι «κοινωνικοί εταίροι, 
Πολιτεία, ακαδημαϊκή κοινότητα να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με αμοιβαία 
εμπιστοσύνη και σεβασμό και να δημιουργήσουμε από κοινού τις απαραίτητες 
συνεργίες για ένα ασφαλές και υγιές μέλλον για όλους».«Στόχος του συνεδρίου, είπε η κ 
Μπαρδάνη, 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 
συζητήσουν εξαιρετικοί εισηγητές από διάφορους επιστημονικούς και επιχειρηματικούς 
χώρους και 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 η περισσότερο στενά πλαίσια του 
καθενός ή της κάθε ομάδας. Οι αλλαγές απαιτούν συνεργασίες, συνέργιες και 
συντονισμένες δράσεις. Απαιτούν δυναμικές πρωτοβουλίες που στηρίζονται στη 
συμπληρωματικότητα μέσα σε ένα πλαίσιο ανταλλαγής, προσφοράς και ανοιχτών 
διαύλων επικοινωνίας. Στην συνέχεια η πρόεδρος του  επισήμανε με έμφαση 
ότι 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 συνέργια και προς όφελος επιχειρήσεων, 
εργαζομένων και της κοινωνίας». Απευθυνόμενη στον Υπουργό Εργασίας τόνισε ότι 
«στο νέο εργασιακό τοπίο που διαμορφώνεται μπροστά μας, και στο οποίο όλοι 
συμμετέχουμε, οι προκλήσεις για την  είναι μεγάλες. Το 

 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 να συμβάλλουμε 
στη 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 Χόκινς «Δεν φοβόμαστε την αλλαγή, 
αλλά την αξιοποιούμε προς όφελος μας» ανταποκρινόμαστε στην αλλαγή, ενεργούμε 

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ

Υγεία και την Ασφάλεια
ΕΛΙΝΥΑΕ
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προ-δραστικά, με διορατικότητα, επιδιώκουμε την δραστηριοποίηση όλων των 
επιχειρήσεων, μικρών, μεσαίων και μεγάλων, όλων των εργαζομένων, νέων και με 
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 
συνεργίες για ένα ασφαλές και υγιές μέλλον για όλους». Ρένα 
ΜπαρδάνηΓιάννης Βρούτσης

ΕΛΙΝΥΑΕ
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ΕΛΙΝΥΑΕ: Ξεκίνησε το 2ο Συνέδριο στο Μέγαρο Μουσικής
Ξεκίνησε το 2ο Συνέδριο της  στο Μέγαρο 

Μουσικής με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 Ομιλητών.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η πρόεδρος της  , Ρένα Μπαρδάνη, τόνισε ότι 
«κοινωνικοί εταίροι, Πολιτεία, ακαδημαϊκή κοινότητα να συνεργαστούμε εποικοδομητικά 
με αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό και να δημιουργήσουμε από κοινού τις 
απαραίτητες συνεργίες για ένα ασφαλές και υγιές μέλλον για όλους». «Στόχος του 
συνεδρίου, είπε η κ Μπαρδάνη, 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 συζητήσουν εξαιρετικοί εισηγητές από διάφορους 
επιστημονικούς και επιχειρηματικούς χώρους και 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 η περισσότερο στενά πλαίσια του 
καθενός ή της κάθε ομάδας. Οι αλλαγές απαιτούν συνεργασίες , συνέργιες και 
συντονισμένες δράσεις . Απαιτούν δυναμικές πρωτοβουλίες που στηρίζονται στη 
συμπληρωματικότητα μέσα σε ένα πλαίσιο ανταλλαγής, προσφοράς και ανοιχτών 
διαύλων επικοινωνίας.

Στην συνέχεια η πρόεδρος του  επισήμανε με έμφαση ότι 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 συνέργια και προς όφελος επιχειρήσεων, 
εργαζομένων και της κοινωνίας».

Απευθυνόμενη στον Υπουργό Εργασίας τόνισε ότι «στο νέο εργασιακό τοπίο που 
διαμορφώνεται μπροστά μας, και στο οποίο όλοι συμμετέχουμε, οι προκλήσεις για την 

 είναι μεγάλες.

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ

Υγεία και την Ασφάλεια
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Το  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 να συμβάλλουμε 
στη 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 Χόκινς «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, όλων των εργαζομένων, νέων και με 
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 συνεργίες για ένα ασφαλές και υγιές 
μέλλον για όλους». Ρένα ΜπαρδάνηΓιάννης Βρούτσης
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18/11/2019 Γ. Βρούτσης: Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα 
«ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον

Όπως ανέφερε ο Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για 

 στην Εργασίακαι Ασφάλεια

που οργανώθηκε από το , η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
Υπουργείου, αφορά στην αναβάθμιση και ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. «Ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο «γεννήθηκε» το 2013 επί 
της πρώτης θητείας μου στο Υπουργείο Εργασίας. Κι από τότε έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας.

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο 
μέλλον. Και θα είναι πραγματικά μια τομή στη σχέση πολιτείας, επιχειρήσεων και 
εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα την νέα ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής 
οικονομίας. Θα βασίζεται δε στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) στην κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου γ) στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, 
για την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα 
ερευνητικά κέντρα και την πολιτεία δ) στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με 
άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του Ε.Φ.Κ.Α. και της Α.Α.Δ.Ε. 
για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η 
υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την αποτελεσματική προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης των 
εργοδοτών. »

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην επικείμενη τροποποίηση/συμπλήρωση του Κώδικα 
νόμων για  στην εργασία και την γενικότερη ενίσχυση και 
συστηματοποίηση των παρεμβάσεών σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής.

την Υγεία 
και Ασφάλεια

ΕΛΙΝΥΑΕ

την Υγεία και Ασφάλεια
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«Επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα 
Στρατηγική 2021 -2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου 
ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες.

Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και 
εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ( ).

Το αμέσως επόμενο διάστημα, μάλιστα, θα προχωρήσουμε στη σύναψη 
προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε 
πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι 
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις 
σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, κ.λπ. ».

ΕΛΙΝΥΑΕ
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Γ. Βρούτσης: Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον

Όπως ανέφερε ο Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για 

 στηνκαι Ασφάλεια

Εργασία που οργανώθηκε από το , η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
Υπουργείου, αφορά στην αναβάθμιση και ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. «Ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο «γεννήθηκε» το 2013 επί 
της πρώτης θητείας μου στο Υπουργείο Εργασίας. Κι από τότε έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας.

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο 
μέλλον. Και θα είναι πραγματικά μια τομή στη σχέση πολιτείας, επιχειρήσεων και 
εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα την νέα ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής 
οικονομίας. Θα βασίζεται δε στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) στην κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου

γ) στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία

δ) στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ε.Φ.Κ.Α. και της Α.Α.Δ.Ε. για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.»

την Υγεία 
και Ασφάλεια

ΕΛΙΝΥΑΕ
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Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην επικείμενη τροποποίηση/συμπλήρωση του Κώδικα 
νόμων για  στην εργασία και την γενικότερη ενίσχυση και 
συστηματοποίηση των παρεμβάσεών σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής.

«Επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα 
Στρατηγική 2021 -2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου 
ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες.

Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και 
εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ( ).

Το αμέσως επόμενο διάστημα, μάλιστα, θα προχωρήσουμε στη σύναψη 
προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε 
πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι 
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις 
σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ , κ.λπ.».

την Υγεία και Ασφάλεια
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Γ.Βρούτσης: Κορυφαία προτεραιότητα αποτελεί η Υγεία και η 
Ασφάλεια στην Εργασία

Εναρκτήρια ομιλία του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννη Βρούτση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για 

 στην Εργασία Οργάνωση: και Ασφάλεια

Κα Πρόεδρε του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας

Κα Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για  στην 
Εργασία

Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων

Κυρίες και κύριοι, Καταρχάς θα ήθελα να καλωσορίσω τους αξιότιμους συμμετέχοντες 
και προσκεκλημένους οι οποίοι μας έρχονται από άλλες χώρες, ως εκπρόσωποι 
διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, φορέων και ινστιτούτων.

Να τους καλωσορίσω, λοιπόν, στη φιλόξενη χώρα μας και να τους ευχηθώ, παράλληλα 
με τις επίσημες υποχρεώσεις τους, να έχουν μια άνετη και ευχάριστη διαμονή στην 
Ελλάδα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής 
& Ασφάλειας στην Εργασία ( ) και ιδιαίτερα την Πρόεδρο Ρένα Μπαρδάνη για 
την πρόσκληση να πραγματοποιήσω την εναρκτήρια ομιλία του 2ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου.

Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή και χαρά.

Είναι, αναμφίβολα, μια εκδήλωση καίριας σημασίας και βαρύτητας, καθώς η προαγωγή 
της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων βρίσκεται στην «καρδιά» του 
προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, αξιοπρεπούς και 
παραγωγικής εργασίας για όλους.

Συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής Κυβέρνησης.

την Υγεία 
και Ασφάλεια ΕΛΙΝΥΑΕ

την Υγεία και Ασφάλεια

ΕΛΙΝΥΑΕ
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Και για αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μια από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής :

· Την απελευθέρωση του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την 
ενθάρρυνση της υγιούς επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής 
παρουσίας στη διεθνή αρένα, · τη θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος 
που θα βασίζεται στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές 
επιδόσεις

· και, φυσικά, τη δημιουργία πολλών και καλών θέσεων εργασίας.

Στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, οι πολιτικές του Υπουργείου 
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων 
στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής αλληλεγγύης, 
αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την 
καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής απασχόλησης, την 
προαγωγή της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, την ενδυνάμωση και 
βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του 
θεσμού της οικογένειας.

Θα σταθώ στις πιο εμβληματικές από αυτές τις παρεμβάσεις.

Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας :

· Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

· Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων, για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

· Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο -μερικής απασχόλησης
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· Τη συστηματοποίηση και αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας 
για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, αλλά και τη 
δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

· Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του Υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και την διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων. Των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και 
φυσικά των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων.

Η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου μας, αφορά στην αναβάθμιση και 
ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Ενός καινοτόμου εργαλείου, το 
οποίο «γεννήθηκε» το 2013 επί της πρώτης θητείας μου στο Υπουργείο Εργασίας. Κι 
από τότε έχει κερδίσει την αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών 
φορέων, αλλά και των ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας.

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο 
μέλλον. Και θα είναι πραγματικά μια τομή στη σχέση πολιτείας, επιχειρήσεων και 
εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα την νέα ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής 
οικονομίας. Θα βασίζεται δε στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) στην κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου γ) στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, 
για την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα 
ερευνητικά κέντρα και την πολιτεία δ) στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με 
άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του Ε.Φ.Κ.Α. και της Α.Α.Δ.Ε. 
για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η 
υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την αποτελεσματική προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης των 
εργοδοτών.

Είναι αλήθεια ότι ως κυβέρνηση και Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
έχουμε δεσμευτεί στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη 
άσκηση της επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και 
εν γένει των φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία.
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Αλλά, ταυτόχρονα, και το τονίζω αυτό, απαιτούμε από όλες ανεξαιρέτως τις 
επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα ασφαλιστικά ταμεία, τους 
εργαζόμενους και την κοινωνία.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης 
Εργασίας και των άλλων ελεγκτών του Υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα θα 
ολοκληρωθεί η δημιουργία του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων.

Ένα πρωτοποριακός μηχανισμός επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με την παροχή 
εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. Σε αυτό θα 
ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα συμμόρφωση με όλες 
τις πρόνοιες της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Και για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων.

Περνώντας, λοιπόν, στην κατεξοχήν θεματολογία του παρόντος συνεδρίου θα ήθελα να 
το δηλώσω εξαρχής και με σαφήνεια:

Η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την Κυβέρνησή μας και το Υπουργείο 
Εργασίας μια κορυφαία προτεραιότητα.

Πρώτα και κύρια διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που οφείλουμε όλοι, 
επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία, να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα.

Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος 
αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε 
ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της ποιότητας εργασίας, της 
εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής παραγωγικότητας.

Για αυτό το λόγο, έχουμε την πεποίθηση ότι οι ποιοτικές συνθήκες εργασίας, η 
προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία δεν πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία 
κόστους στο πλαίσιο μιας τυπικής και νομικής συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες 
οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. Με αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς για 
τους ίδιους τους εργαζόμενους. Αλλά και τις επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της.
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Θα έλεγα, ακόμη, ότι συνιστά, έναν από τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν 
το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μιας χώρας.

Κυρίες και κύριοι, · Σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας εργαζόμενος 
πεθαίνει λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 εργαζόμενοι 
έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα

· Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000 λόγω επαγγελματικών ασθενειών.

Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους λόγω 
έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες.

· Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, εκτιμούν 
ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε 
προβλήματα που εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους, μικρής και μεγάλης 
επικινδυνότητας, όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κ.λπ.

· Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα - οικονομικά κόστη 
λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% 
του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Το ζήτημα είναι σοβαρό. Και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες προκλήσεις ενός 
κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει.

Μιλώ για την εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των 
τεχνολογικών εξελίξεων και την ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, την επέκταση 
νέων μορφών επαγγελματικού κινδύνου όπως οι ψυχοκοινωνικοί, την πίεση της 
δημογραφικής γήρανσης, κ.λπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις μας με το γενικότερο 
ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών. Τόσο με το τρέχον Στρατηγικό πλαίσιο για 

 στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο και με την υπό Υγεία και Ασφάλεια
συζήτηση νέα Στρατηγική για την περίοδο 2021-2026.

Παράλληλα, αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και 
ευαισθητοποίησης που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για 
στην Εργασία (EU – OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη μέσω των αντίστοιχων εθνικών 
εστιακών πόλων.

την 
Υγεία και Ασφάλεια

την Υγεία και Ασφάλεια
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Στη χώρα μας ήδη από τη δεκαετία του 90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391 έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο που καλύπτει μια μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων. 
Πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας.

Τη ευθύνη ελέγχου εφαρμογής αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, τον έχουν οι υψηλής 
εξειδίκευσης και εμπειρίας Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας.

Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι 
θεσμοί και δομές που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και 
ασφάλειας στη χώρα μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί 
ασφαλείας, οι ιατροί εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής 
διαβούλευσης.

Και εκτιμώ ότι θετική συμβολή σε αυτό το υψηλό επίπεδο είχαν όλες ανεξαιρέτως οι 
πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Εργασίας και, βεβαίως, τα στελέχη του Υπουργείου 
Εργασίας και της Επιθεώρησης Εργασίας που διαχρονικά υπηρέτησαν αυτό το 
σημαντικό πεδίο πολιτικής.

Από την άλλη, υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που 
αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ και εμπρός.

Μιλώ καταρχάς για το βαθμό συμμόρφωσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων 
προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεδομένης της ιδιάζουσας 
παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας.

Όλοι καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μια πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή 
υποστήριξη εκ μέρους της πολιτείας. Με τη στοχευμένη ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση αυτών των επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την 
κατανόηση της νομοθεσίας και την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, την 
παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας όπως οι εργασίες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κ.λπ. αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια.

Άλλες σημαντικές προκλήσεις είναι:
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· η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες προστασίας 
και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης ή 
περιστασιακές εργασίες, · η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής δεδομένων και 
στατιστικών στοιχείων

· η εφαρμογή του νέου αυστηρού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η 
οποία θα ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μιας κουλτούρας 
πρόληψης η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής. Από την αρχή. Από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης.

Ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από το φόβο 
επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων προστασίας της 
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Ενσωματώνοντας στο σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και 
οργανισμών μια ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας.

Έχοντας επίγνωση ότι η προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει 
σεβασμό στο πολυτιμότερο αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή, Για όλους αυτούς τους 
λόγους, προχωρούμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση του Κώδικα νόμων για 

 στην εργασία και την γενικότερη ενίσχυση και 
συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής.

Επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα 
Στρατηγική 2021 -2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου 
ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες.

Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και 
εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ( ).

Το αμέσως επόμενο διάστημα, μάλιστα, θα προχωρήσουμε στη σύναψη 
προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε 
πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι 
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις 
σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, κ.λπ.

την Υγεία και Ασφάλεια

ΕΛΙΝΥΑΕ
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Κυρίες και κύριοι,

Θεωρώ ότι η πλούσια θεματολογία του διήμερου προγράμματος, οι υψηλής ποιότητας 
συμμετοχές και, φυσικά, η οργανωτική εμπειρία και υπευθυνότητα που διέπει τα 
στελέχη και τη διοίκηση του , εξασφαλίζουν την επιτυχία του Συνεδρίου.

Τα αποτελέσματά του, μάλιστα, θα αποτελέσουν δημιουργική δεξαμενή προτάσεων για 
την τελική διαμόρφωση των πολιτικών του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών 
Υποθέσεων στο πεδίο της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στη Διοίκηση του  γι αυτή 
τη σημαντική πρωτοβουλία και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου.

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ
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Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία : 5.000 θάνατοι κάθε χρόνο 
στην ΕΕ

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι 
από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό 
εργατικό ατύχημα

Σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει λόγω επικίνδυνων ή 
ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 εργαζόμενοι 

έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000 λόγω επαγγελματικών ασθενειών.

Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους λόγω 
έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες.

Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, εκτιμούν 
ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε 
προβλήματα που εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους, μικρής και μεγάλης 
επικινδυνότητας, όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κ.λπ.

Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα - οικονομικά κόστη 
λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% 
του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Aυτά τα ανησυχητικά στοιχεία παρουσίασε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης ,
μιλώντας στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για  στην Εργασία που 
δοργάνωσε το  στο Μέγαρο Μουσικής παρουσία 600 συνέδρων.

Ο κ. Βρούτσης επισήμανε ότι η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας κορυφαία προτεραιότητα ενώ αναφέρθηκε και 
στις νέες ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου.Ειδικότερα:

Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 

την Υγεία και Ασφάλεια
ΕΛΙΝΥΑΕ
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υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων, για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και την 
καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο -μερικής απασχόλησης

Τη συστηματοποίηση και αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας για 
την αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, αλλά και τη δημιουργία 
μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του Υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και την διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων. Των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και 
φυσικά των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων.

Η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου θσ αφορά στην αναβάθμιση και 
ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο 
μέλλον και Θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) στην κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου

γ) στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία

δ) στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ε.Φ.Κ.Α. και της Α.Α.Δ.Ε. για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
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συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Την ίδια ώρα προωθείται η δημιουργία του Λευκού Μητρώου επιχειρήσεων που θα 
επιβραβεύει τους συνεπείς επιχειρηματίες με την παροχή εκ μέρους της πολιτείας 
ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι 
επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Η Πρόεδρος του  κ. Ρένα Μπαρδάνη επισήμανε με έμφαση ότι συντεχνιακές 
αντιλήψεις, μικροπολιτικές συμπεριφορές, ξεπερασμένες από την πραγματικότητα 
αντιλήψεις δεν έχουν θέση στο μέλλον που οφείλουμε να δημιουργήσουμε και 
πρόσθεσε «Στόχος του συνεδρίου, είπε η κ Μπαρδάνη, 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 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 στη 
συμπληρωματικότητα μέσα σε ένα πλαίσιο ανταλλαγής, προσφοράς και ανοιχτών 
διαύλων επικοινωνίας. ”

ΕΛΙΝΥΑΕ
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Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία: 5.000 θανατηφόρα 
ατυχήματα κάθε χρόνο στην ΕΕ

Στοιχεία έρευνας παρουσιάστηκαν στο 2ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο για  στην Εργασία από τον υπουργό Εργασίας, 
Γιάννη Βρούτση

Σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας εργαζόμενος πεθαίνει λόγω 
επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό 
εργατικό ατύχημα

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000 λόγω επαγγελματικών ασθενειών.

Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους λόγω 
έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες.

Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, εκτιμούν 
ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε 
προβλήματα που εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους, μικρής και μεγάλης 
επικινδυνότητας, όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κ.λπ.

Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα – οικονομικά κόστη 
λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% 
του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Aυτά τα ανησυχητικά στοιχεία παρουσίασε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, 
μιλώντας στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για  στην Εργασία που 
δοργάνωσε το  στο Μέγαρο Μουσικής παρουσία 600 συνέδρων.

Ο κ. Βρούτσης επισήμανε ότι η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας κορυφαία προτεραιότητα ενώ αναφέρθηκε και 
στις νέες ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου. Ειδικότερα:

την Υγεία και Ασφάλεια

την Υγεία και Ασφάλεια
ΕΛΙΝΥΑΕ
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Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων, για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και την 
καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο -μερικής απασχόλησης

Τη συστηματοποίηση και αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας για 
την αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, αλλά και τη δημιουργία 
μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του Υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και την διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων. Των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και 
φυσικά των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων.

Η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου θσ αφορά στην αναβάθμιση και 
ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο 
μέλλον και Θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) στην κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου γ) στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, 
για την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα 
ερευνητικά κέντρα και την πολιτεία δ) στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με 
άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του Ε.Φ.Κ.Α. και της Α.Α.Δ.Ε. 
για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η 
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υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την αποτελεσματική προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης των 
εργοδοτών.

Την ίδια ώρα προωθείται η δημιουργία του Λευκού Μητρώου επιχειρήσεων που θα 
επιβραβεύει τους συνεπείς επιχειρηματίες με την παροχή εκ μέρους της πολιτείας 
ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι 
επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
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Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία: 5.000 θάνατοι κάθε χρόνο 
στην ΕΕ

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι 
από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 
5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000 λόγω επαγγελματικών 
ασθενειών.

Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους λόγω 
έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες.

Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, εκτιμούν 
ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε 
προβλήματα που εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους, μικρής και μεγάλης 
επικινδυνότητας, όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κ.λπ.

Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα – οικονομικά κόστη 
λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% 
του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Aυτά τα ανησυχητικά στοιχεία παρουσίασε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης,
μιλώντας στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για  στην Εργασία που 
δοργάνωσε το  στο Μέγαρο Μουσικής παρουσία 600 συνέδρων.

Ο κ. Βρούτσης επισήμανε ότι η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας κορυφαία προτεραιότητα ενώ αναφέρθηκε και 
στις νέες ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου.Ειδικότερα:

Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

την Υγεία και Ασφάλεια
ΕΛΙΝΥΑΕ
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Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία: 5.000 θάνατοι κάθε χρόνο 
στην ΕΕ

Σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000 λόγω επαγγελματικών ασθενειών.

Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους λόγω 
έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες.

Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, εκτιμούν 
ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε 
προβλήματα που εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους, μικρής και μεγάλης 
επικινδυνότητας, όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κ.λπ.

Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα - οικονομικά κόστη 
λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% 
του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Aυτά τα ανησυχητικά στοιχεία παρουσίασε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης,
μιλώντας στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για  στην Εργασία που 
δοργάνωσε το  στο Μέγαρο Μουσικής παρουσία 600 συνέδρων.

Ο κ. Βρούτσης επισήμανε ότι η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας κορυφαία προτεραιότητα ενώ αναφέρθηκε και 
στις νέες ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου.Ειδικότερα:

Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 

την Υγεία και Ασφάλεια
ΕΛΙΝΥΑΕ
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διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων, για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και την 
καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο -μερικής απασχόλησης

Τη συστηματοποίηση και αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας για 
την αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, αλλά και τη δημιουργία 
μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του Υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και την διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων. Των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και 
φυσικά των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων.

Η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου θσ αφορά στην αναβάθμιση και 
ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο 
μέλλον και Θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) στην κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου γ) στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, 
για την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα 
ερευνητικά κέντρα και την πολιτεία δ) στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με 
άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του Ε.Φ.Κ.Α. και της Α.Α.Δ.Ε. 
για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η 
υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την αποτελεσματική προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης των 
εργοδοτών.

Την ίδια ώρα προωθείται η δημιουργία του Λευκού Μητρώου επιχειρήσεων που θα 
επιβραβεύει τους συνεπείς επιχειρηματίες με την παροχή εκ μέρους της πολιτείας 
ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι 
επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
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Η Πρόεδρος του  κ. Ρένα Μπαρδάνη επισήμανε με έμφαση ότι συντεχνιακές 
αντιλήψεις, μικροπολιτικές συμπεριφορές, ξεπερασμένες από την πραγματικότητα 
αντιλήψεις δεν έχουν θέση στο μέλλον που οφείλουμε να δημιουργήσουμε και 
πρόσθεσε «Στόχος του συνεδρίου, είπε η κ Μπαρδάνη, 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 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 στη 
συμπληρωματικότητα μέσα σε ένα πλαίσιο ανταλλαγής, προσφοράς και ανοιχτών 
διαύλων επικοινωνίας. ”

ΕΛΙΝΥΑΕ
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Γ. Βρούτσης: «Προτεραιότητα μας η υγεία και η ασφάλεια στον 
εργασιακό χώρο»

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο υπουργός τόνισε, μεταξύ 
άλλων, πως η υγεία και η ασφάλεια στον εργασιακό 
χώρο, αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη.

Αναλυτικά η ομιλία του κ. Γιάννη Βρούτση: Κα Πρόεδρε 
του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας της 
Εργασίας

Κα Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων

Κυρίες και κύριοι, Καταρχάς θα ήθελα να καλωσορίσω τους αξιότιμους συμμετέχοντες 
και προσκεκλημένους οι οποίοι μας έρχονται από άλλες χώρες, ως εκπρόσωποι 
διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, φορέων και ινστιτούτων.

Να τους καλωσορίσω, λοιπόν, στη φιλόξενη χώρα μας και να τους ευχηθώ, παράλληλα 
με τις επίσημες υποχρεώσεις τους, να έχουν μια άνετη και ευχάριστη διαμονή στην 
Ελλάδα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής 
& Ασφάλειας στην Εργασία ( ) και ιδιαίτερα την Πρόεδρο Ρένα Μπαρδάνη για 
την πρόσκληση να πραγματοποιήσω την εναρκτήρια ομιλία του 2ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου.

Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή και χαρά.

Είναι, αναμφίβολα, μια εκδήλωση καίριας σημασίας και βαρύτητας, καθώς η προαγωγή 
της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων βρίσκεται στην «καρδιά» του 
προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, αξιοπρεπούς και 
παραγωγικής εργασίας για όλους.

Συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής Κυβέρνησης.

ΕΛΙΝΥΑΕ
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Και για αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μια από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής :

Την απελευθέρωση του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την 
ενθάρρυνση της υγιούς επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής 
παρουσίας στη διεθνή αρένα, τη θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος που 
θα βασίζεται στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές 
επιδόσεις και, φυσικά, τη δημιουργία πολλών και καλών θέσεων εργασίας.

Στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, οι πολιτικές του Υπουργείου 
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων 
στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής αλληλεγγύης, 
αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την 
καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής απασχόλησης, την 
προαγωγή της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, την ενδυνάμωση και 
βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του 
θεσμού της οικογένειας.

Θα σταθώ στις πιο εμβληματικές από αυτές τις παρεμβάσεις.

Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας :

Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων, για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και την 
καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο -μερικής απασχόλησης
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Τη συστηματοποίηση και αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας για 
την αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, αλλά και τη δημιουργία 
μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του Υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και την διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων. Των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και 
φυσικά των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων.

Η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου μας, αφορά στην αναβάθμιση και 
ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Ενός καινοτόμου εργαλείου, το 
οποίο «γεννήθηκε» το 2013 επί της πρώτης θητείας μου στο Υπουργείο Εργασίας. Κι 
από τότε έχει κερδίσει την αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών 
φορέων, αλλά και των ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας.

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο 
μέλλον. Και θα είναι πραγματικά μια τομή στη σχέση πολιτείας, επιχειρήσεων και 
εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα την νέα ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής 
οικονομίας. Θα βασίζεται δε στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) στην κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου γ) στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, 
για την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα 
ερευνητικά κέντρα και την πολιτεία δ) στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με 
άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του Ε.Φ.Κ.Α. και της Α.Α.Δ.Ε. 
για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η 
υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την αποτελεσματική προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης των 
εργοδοτών.

Είναι αλήθεια ότι ως κυβέρνηση και Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
έχουμε δεσμευτεί στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη 
άσκηση της επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και 
εν γένει των φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία.
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Αλλά, ταυτόχρονα, και το τονίζω αυτό, απαιτούμε από όλες ανεξαιρέτως τις 
επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα ασφαλιστικά ταμεία, τους 
εργαζόμενους και την κοινωνία.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης 
Εργασίας και των άλλων ελεγκτών του Υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα θα 
ολοκληρωθεί η δημιουργία του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων.

Ένα πρωτοποριακός μηχανισμός επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με την παροχή 
εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. Σε αυτό θα 
ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα συμμόρφωση με όλες 
τις πρόνοιες της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Και για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων.

Περνώντας, λοιπόν, στην κατεξοχήν θεματολογία του παρόντος συνεδρίου θα ήθελα να 
το δηλώσω εξαρχής και με σαφήνεια:

Η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την Κυβέρνησή μας και το Υπουργείο 
Εργασίας μια κορυφαία προτεραιότητα.

Πρώτα και κύρια διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που οφείλουμε όλοι, 
επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία, να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα.

Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος 
αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε 
ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της ποιότητας εργασίας, της 
εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής παραγωγικότητας.

Για αυτό το λόγο, έχουμε την πεποίθηση ότι οι ποιοτικές συνθήκες εργασίας, η 
προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία δεν πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία 
κόστους στο πλαίσιο μιας τυπικής και νομικής συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες 
οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. Με αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς για 
τους ίδιους τους εργαζόμενους. Αλλά και τις επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της.
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Θα έλεγα, ακόμη, ότι συνιστά, έναν από τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν 
το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μιας χώρας.

Κυρίες και κύριοι, Σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας εργαζόμενος πεθαίνει 
λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 εργαζόμενοι έχουν ένα 
σοβαρό εργατικό ατύχημα

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000 λόγω επαγγελματικών ασθενειών.

Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους λόγω 
έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες.

Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, εκτιμούν 
ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε 
προβλήματα που εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους, μικρής και μεγάλης 
επικινδυνότητας, όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κ.λπ.

Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα – οικονομικά κόστη 
λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% 
του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Το ζήτημα είναι σοβαρό. Και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες προκλήσεις ενός 
κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει.

Μιλώ για την εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των 
τεχνολογικών εξελίξεων και την ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, την επέκταση 
νέων μορφών επαγγελματικού κινδύνου όπως οι ψυχοκοινωνικοί, την πίεση της 
δημογραφικής γήρανσης, κ.λπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις μας με το γενικότερο 
ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών. Τόσο με το τρέχον Στρατηγικό πλαίσιο για την Υγεία 
και Ασφάλεια στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο και με την υπό συζήτηση 
νέα Στρατηγική για την περίοδο 2021-2026.

Παράλληλα, αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και 
ευαισθητοποίησης που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και Ασφάλεια 
στην Εργασία (EU – OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη μέσω των αντίστοιχων εθνικών 
εστιακών πόλων.
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Στη χώρα μας ήδη από τη δεκαετία του 90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391 έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο που καλύπτει μια μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων. 
Πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας.

Τη ευθύνη ελέγχου εφαρμογής αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, τον έχουν οι υψηλής 
εξειδίκευσης και εμπειρίας Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας.

Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι 
θεσμοί και δομές που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και 
ασφάλειας στη χώρα μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί 
ασφαλείας, οι ιατροί εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής 
διαβούλευσης.

Και εκτιμώ ότι θετική συμβολή σε αυτό το υψηλό επίπεδο είχαν όλες ανεξαιρέτως οι 
πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Εργασίας και, βεβαίως, τα στελέχη του Υπουργείου 
Εργασίας και της Επιθεώρησης Εργασίας που διαχρονικά υπηρέτησαν αυτό το 
σημαντικό πεδίο πολιτικής.

Από την άλλη, υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που 
αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ και εμπρός.

Μιλώ καταρχάς για το βαθμό συμμόρφωσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων 
προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεδομένης της ιδιάζουσας 
παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας.

Όλοι καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μια πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή 
υποστήριξη εκ μέρους της πολιτείας. Με τη στοχευμένη ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση αυτών των επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την 
κατανόηση της νομοθεσίας και την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, την 
παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας όπως οι εργασίες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κ.λπ. αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια.

Άλλες σημαντικές προκλήσεις είναι:
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η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες προστασίας και 
πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης ή 
περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής δεδομένων και 
στατιστικών στοιχείων η εφαρμογή του νέου αυστηρού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις 
καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία στις αρχές του 
νέου χρόνου.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μιας κουλτούρας 
πρόληψης η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής. Από την αρχή. Από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης.

Ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από το φόβο 
επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων προστασίας της 
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Ενσωματώνοντας στο σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και 
οργανισμών μια ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας.

Έχοντας επίγνωση ότι η προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει 
σεβασμό στο πολυτιμότερο αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή, Για όλους αυτούς τους 
λόγους, προχωρούμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση του Κώδικα νόμων για 
την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και την γενικότερη ενίσχυση και συστηματοποίηση 
των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής.

Επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα 
Στρατηγική 2021 -2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου 
ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες.

Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και 
εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ( ).

Το αμέσως επόμενο διάστημα, μάλιστα, θα προχωρήσουμε στη σύναψη 
προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε 
πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι 
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις 
σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, κ.λπ.

Κυρίες και κύριοι,

ΕΛΙΝΥΑΕ



41;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Γ. Βρούτσης: «Προτεραιότητα μας η υγεία και η ασφάλεια στον
εργασιακό χώρο»

Πηγή: www.tromaktiko.org Ημερομηνία
έκδοσης:

18-11-2019 17:59:33

Σύνδεσμος: http://www.tromaktiko.org/%ce%b3-%ce%b2%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%84%cf%83%ce%b7%cf%82-
%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-
%ce%bc%ce%b1%cf%82-%ce%b7-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1/

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Θεωρώ ότι η πλούσια θεματολογία του διήμερου προγράμματος, οι υψηλής ποιότητας 
συμμετοχές και, φυσικά, η οργανωτική εμπειρία και υπευθυνότητα που διέπει τα 
στελέχη και τη διοίκηση του , εξασφαλίζουν την επιτυχία του Συνεδρίου.

Τα αποτελέσματά του, μάλιστα, θα αποτελέσουν δημιουργική δεξαμενή προτάσεων για 
την τελική διαμόρφωση των πολιτικών του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών 
Υποθέσεων στο πεδίο της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στη Διοίκηση του  γι αυτή 
τη σημαντική πρωτοβουλία και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου.

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ
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www.topontiki.gr - 2019-11-18 18:15:09

Έρχεται η «Εργάνη II»
«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία 
κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης 
Βρούτσης, μιλώντας από το βήμα του 2ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου για την 

 στην Εργασία, με θέμα: «Με το βλέμμα στο Ασφάλεια
μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. «Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 
Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 
προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 

Υγεία και την 
Ασφάλεια

Ελληνικό 
Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια
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εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 
οργάνου, το )» 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας με το Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες. Περίπου το ένα 
τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η εργασία είχε 
σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε προβλήματα που 
εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -
όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα - οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ

Υγεία και την Ασφάλεια
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αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του '90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

Υγεία και την Ασφάλεια
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«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.
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«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

- Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

- Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

- Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

- Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

- Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο "γεννήθηκε" το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».
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Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

«Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι 
πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με 
την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. 
«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
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για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.



49;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Βρούτσης: Κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης η υγεία και η
ασφάλεια στην εργασία - Έρχεται η « ...

Πηγή: www.bankingnews.gr Ημερομηνία
έκδοσης:

18-11-2019 18:17:07

Σύνδεσμος: http://www.bankingnews.gr/index.php?id=470128

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

www.bankingnews.gr - 2019-11-18 18:17:07

Βρούτσης: Κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης η υγεία 
και η ασφάλεια στην εργασία - Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία 
κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης 
Βρούτσης,

«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο 
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας από το 
βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην Εργασία, 
με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα.

Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος 
αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της εργασίας.

Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της ποιότητας 
εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής παραγωγικότητας» 
διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές συνθήκες 
εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν πρέπει 
να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης.

«Με αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά 
και τις επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της.

Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν 
το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο 

Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
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Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής.

Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα 
Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου 
ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του 
επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 

)» διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ
προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, 
«εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο 
προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα.

«Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000, λόγω επαγγελματικών ασθενειών.

Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους, λόγω 
της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες.

Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η 
εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε 
προβλήματα που εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης 
επικινδυνότητας -όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με 
το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα - άμεσα και έμμεσα - οικονομικά κόστη, λόγω 
εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του 
παγκόσμιου ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Υγεία και την Ασφάλεια

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ
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Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU-OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του '90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας.

Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής 
εξειδίκευσης και εμπειρίας Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας.

Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι 
θεσμοί και δομές που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και 
ασφάλειας στη χώρα μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί 
ασφαλείας, οι ιατροί εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής 
διαβούλευσης» δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν 
σημαντικές προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης 
προσοχής από εδώ και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας.

«Όλοι καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή 
υποστήριξη εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση αυτών των επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την 

Υγεία και την Ασφάλεια

Υγεία και την Ασφάλεια
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κατανόηση της νομοθεσίας και την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, 
καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.



53;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Βρούτσης: Κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης η υγεία και η
ασφάλεια στην εργασία - Έρχεται η « ...

Πηγή: www.bankingnews.gr Ημερομηνία
έκδοσης:

18-11-2019 18:17:07

Σύνδεσμος: http://www.bankingnews.gr/index.php?id=470128

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

- Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

- Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

- Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

- Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

- Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.
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Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο "γεννήθηκε" το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

«Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
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ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι 
πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με 
την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. 
«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.

www.bankingnews.gr
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Δευτέρα, 18 Νοέμβριος 2019 18:15
Γ. Βρούτσης: Κορυφαία προτεραιότητα της 
κυβέρνησής μας  του Υπουργείου Εργασίας 
αποτελεί η Υγεία  η Ασφάλεια στην Εργασία. 
Εναρκτήρια ομιλία του Υπουργού Εργασίας  
Κοινωνικών Υποθέσεων

κ. Γιάννη Βρούτση

στο 2

ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία  Ασφάλεια 
στην Εργασία

Οργάνωση: 

Κα Πρόεδρε του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγείας  Ασφάλειας της Εργασίας

Κα Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία  Ασφάλεια στην 
Εργασία

Κυρίες  κύριοι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων

Κυρίες  κύριοι, Καταρχάς θα ήθελα να καλωσορίσω τους αξιότιμους συμμετέχοντες 
 προσκεκλημένους οι οποίοι μας έρχονται από άλλες χώρες, ως εκπρόσωποι 

διεθνών  ευρωπαϊκών οργανισμών, φορέων  ινστιτούτων.

Να τους καλωσορίσω, λοιπόν, στη φιλόξενη χώρα μας  να τους ευχηθώ, 
παράλληλα με τις επίσημες υποχρεώσεις τους, να έχουν μια άνετη  ευχάριστη 
διαμονή στην Ελλάδα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής 
& Ασφάλειας στην Εργασία ( )  ιδιαίτερα την Πρόεδρο Ρένα Μπαρδάνη 
για την πρόσκληση να πραγματοποιήσω την εναρκτήρια ομιλία του 2ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου.

Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή  χαρά.
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Είναι, αναμφίβολα, μια εκδήλωση καίριας σημασίας  βαρύτητας, καθώς η 
προαγωγή της υγείας  ασφάλειας των εργαζομένων βρίσκεται στην «καρδιά» του 
προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, αξιοπρεπούς  
παραγωγικής εργασίας για όλους.

Συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού  κοινωνικού προτύπου 
τόσο της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο  της ελληνικής Κυβέρνησης.

και  για αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μια από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής :

Την απελευθέρωση του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την 
ενθάρρυνση της υγιούς επιχειρηματικότητας  την εξασφάλιση ανταγωνιστικής 
παρουσίας στη διεθνή αρένα, τη θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος που 
θα βασίζεται στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού  τις υψηλές νοτομικές 
επιδόσεις , φυσικά, τη δημιουργία πολλών  καλών θέσεων εργασίας.

Στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, οι πολιτικές του Υπουργείου 
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων 
στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης  της κοινωνικής αλληλεγγύης, 
αποσκοπώντας στην προστασία των δι ωμάτων των εργαζομένων, την 
καταπολέμηση της ανεργίας  την τόνωση της συνολικής απασχόλησης, την 
προαγωγή της υγείας  ασφάλειας των εργαζομένων, την ενδυνάμωση  
βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής  του 
θεσμού της οικογένειας.

Θα σταθώ στις πιο εμβληματικές από αυτές τις παρεμβάσεις.

Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου διαμορφώνουν ένα απλό  διαφανές θεσμικό  οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας  τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας :

Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας  ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία , παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις 
με αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων  
Οργανώσεων Εργοδοτών  την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες 
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τις διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων, για την εμπέδωση 
διαφάνειας  αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης  
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο -μερικής απασχόλησης

Τη συστηματοποίηση  αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας 
για την αντιμετώπιση της αδήλωτης  υποδηλωμένης εργασίας, αλλά  τη 
δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του Υπουργείου Εργασίας, 
καθώς  την διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων. Των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων  
φυσικά των μικρών  μεγάλων επιχειρήσεων.

Η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου μας, αφορά στην αναβάθμιση 
ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Ενός νοτόμου εργαλείου, 
το οποίο «γεννήθηκε» το 2013 επί της πρώτης θητείας μου στο Υπουργείο Εργασίας. 
Κι από τότε έχει κερδίσει την αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών  
ερευνητικών φορέων, αλλά  των ίδιων των εργαζομένων  εργοδοτών της 
χώρας.

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο 
μέλλον.  θα είναι πραγματικά μια τομή στη σχέση πολιτείας, επιχειρήσεων  
εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα την νέα ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής 
οικονομίας. Θα βασίζεται δε στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς  στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο  την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) στην κωδικοποίηση  απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού  κανονιστικού 
περιεχομένου γ) στην ενίσχυση των επιχειρησιακών  αναλυτικών δυνατοτήτων του, 
για την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα 
ερευνητικά κέντρα  την πολιτεία δ) στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με 
άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του Ε.Φ.Κ.Α.  της Α.Α.Δ.
Ε. για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η 
υποδηλωμένη  η ανασφάλιστη εργασία, την αποτελεσματική προστασία των δι
ωμάτων των εργαζομένων  τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.
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Είναι αλήθεια ότι ως κυβέρνηση  Υπουργείο Εργασίας  Κοινωνικών 
Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί στην εμπέδωση υγιών  βιώσιμων συνθηκών για την 
απρόσκοπτη άσκηση της επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών  εν γένει των φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία.

Αλλά, ταυτόχρονα,  το τονίζω αυτό, απαιτούμε από όλες ανεξαιρέτως τις 
επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα ασφαλιστικά ταμεία, τους 
εργαζόμενους  την κοινωνία.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης 
Εργασίας  των άλλων ελεγκτών του Υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα θα 
ολοκληρωθεί η δημιουργία του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων.

Ένα πρωτοποριακός μηχανισμός επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με την παροχή 
εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών  άλλων κινήτρων. Σε αυτό θα 
ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα συμμόρφωση με όλες 
τις πρόνοιες της εργατικής  ασφαλιστικής νομοθεσίας.

και  για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας  ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά  την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων.

Περνώντας, λοιπόν, στην κατεξοχήν θεματολογία του παρόντος συνεδρίου θα ήθελα να 
το δηλώσω εξαρχής  με σαφήνεια:

Η Υγεία  Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την Κυβέρνησή μας  το 
Υπουργείο Εργασίας μια κορυφαία προτεραιότητα.

Πρώτα  κύρια διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που οφείλουμε όλοι, 
επιχειρήσεις, πολιτεία  κοινωνία, να προστατεύουμε με συνέπεια  
αποτελεσματικότητα.

Αλλά  επειδή η προαγωγή ενός υγιούς  ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος 
αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της εργασίας.  όλοι γνωρίζουμε 
ότι υπάρχει θετική  αμφίδρομη σχέση μεταξύ της ποιότητας εργασίας, της 
εργασιακής ικανοποίησης  της συνολικής παραγωγικότητας.
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Για αυτό το λόγο, έχουμε την πεποίθηση ότι οι ποιοτικές συνθήκες εργασίας, η 
προαγωγή της υγείας  ασφάλειας στην εργασία δεν πρέπει να λογίζονται ως 
στοιχεία κόστους στο πλαίσιο μιας τυπικής  νομικής συμμόρφωσης, αλλά ως 
παράγοντες οικονομικής  κοινωνικής επένδυσης. Με αμοιβαία οφέλη για όλους. 
Προφανώς για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Αλλά  τις επιχειρήσεις, τα δημόσια 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης  υγειονομικής περίθαλψης, για την κοινωνία στο 
σύνολό της.

Θα έλεγα, ακόμη, ότι συνιστά, έναν από τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν 
το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μιας χώρας.

Κυρίες  κύριοι, Σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας εργαζόμενος 
πεθαίνει λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας  153 εργαζόμενοι 
έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000 λόγω επαγγελματικών ασθενειών.
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www.ana.gr - 2019-11-18 18:18:52

Γ. Βρούτσης: Κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης η 
υγεία και η ασφάλεια στην εργασία - Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία 
κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης 
Βρούτσης, μιλώντας από το βήμα του 2ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου για την 

 στην Εργασία, με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει Ασφάλεια
το .), υπό την 
Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. «Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 
Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 

Υγεία και την 
Ασφάλεια

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια
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προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 
οργάνου, το )» 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας με το Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες. Περίπου το ένα 
τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η εργασία είχε 
σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε προβλήματα που 
εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -
όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας, τα - άμεσα και έμμεσα - οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ
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που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU-OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του '90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
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ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:
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- Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

- Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

- Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

- Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

- Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο "γεννήθηκε" το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.
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β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

«Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι 
πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με 
την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. 
«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.
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Έρχεται η «Εργάνη II»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία 

συνιστά για την κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία 
προτεραιότητα» δήλωσε ο υπουργός

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας από το βήμα του 
2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην Εργασία, με θέμα: 
«Με το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. «Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης 
ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο 
Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση του 
κώδικα νόμων για την  στην εργασία και τη γενικότερη 
ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας 
πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και 
διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες 
γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. 
Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και 
εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 

)» διευκρίνισε ο 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 

Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ
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υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το 
Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες. Περίπου το ένα 
τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η εργασία είχε 
σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε προβλήματα που 
εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -
όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα - οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

Υγεία και την Ασφάλεια

Υγεία και την Ασφάλεια
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«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του '90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
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προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

- Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
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υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

- Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

- Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

- Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

- Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο "γεννήθηκε" το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.
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β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

«Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι 
πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με 
την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. 
«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας. ΒρούτσηςΕργάνηεργασιακάHas video : Exclude from popular
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www.economy365.gr - 2019-11-18 18:20:41

Έρχεται η «Εργάνη II»
«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία 
κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο υπουργός 
Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, 
μιλώντας από το βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 

για την  στην Εργασία, με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», 
το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. «Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 
Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 

(ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια
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προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 
οργάνου, το )» 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας με το Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες. Περίπου το ένα 
τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η εργασία είχε 
σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε προβλήματα που 
εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -
όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα - οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ

Υγεία και την Ασφάλεια
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που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του '90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 

Υγεία και την Ασφάλεια
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ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:
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- Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

- Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

- Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

- Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

- Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο "γεννήθηκε" το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.
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β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

«Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι 
πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με 
την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. 
«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.
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Βρούτσης: Κορυφαία προτεραιότητα η υγεία και η ασφάλεια 
στην εργασία – Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο 
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας από το 
βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην Εργασία, 
με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. «Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 
Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 
προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο 

Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια
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οργάνου, το )» 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας με το Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες. Περίπου το ένα 
τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η εργασία είχε 
σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε προβλήματα που 
εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -
όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα – οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ

Υγεία και την Ασφάλεια

Υγεία και την Ασφάλεια
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«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του ’90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
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προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

– Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
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υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

– Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

– Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

– Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

– Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο “γεννήθηκε” το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.
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β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

«Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι 
πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με 
την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. 
«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.
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Βρούτσης: Κορυφαία προτεραιότητα η Υγεία και η ασφάλεια 
στην εργασία - Έρχεται η &quot;ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ&quot;

"Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία 
κορυφαία προτεραιότητα" δήλωσε ο υπουργός 
Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, 
μιλώντας από το βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 

για την  στην Εργασία, με θέμα: "Με το βλέμμα στο μέλλον", το 
οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.ΙΝ.Υ.Α.Ε

"Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε όλοι- 
επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας" διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. "Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας" συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: "Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 
Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.

ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια
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προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 
οργάνου, το )" 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας με το Ινστιτούτο, "εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ".

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. "Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες. Περίπου το ένα 
τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η εργασία είχε 
σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε προβλήματα που 
εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -
όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα - οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ" υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

"Σε αυτό το πλαίσιο", όπως σημείωσε, "εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις μας 
με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ

Υγεία και την Ασφάλεια



87;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Βρούτσης: Κορυφαία προτεραιότητα η Υγεία και η ασφάλεια στην
εργασία - Έρχεται η "ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ"

Πηγή: www.capital.gr Ημερομηνία
έκδοσης:

18-11-2019 18:21:09

Σύνδεσμος: https://www.capital.gr/epikairotita/3394397/broutsis-korufaia-proteraiotita-i-ugeia-kai-i-asfaleia-stin-ergasia-erxetai-
i-ergani-ii

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων".

"Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του '90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης" 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. "Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια"τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

"Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
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ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή" σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην "καρδιά" του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

"Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας" υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

"Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:
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- Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

- Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

- Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

- Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

- Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων"ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η"ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ"

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος "ΕΡΓΑΝΗ", "ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο"γεννήθηκε"το 2013 επί 
της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας".

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ" θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.
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β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

"Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων" υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι 
πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με 
την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. 
"Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων" εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.
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Γ. Βρούτσης: Κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης η 
υγεία και η ασφάλεια στην εργασία – Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία 
κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης 
Βρούτσης, μιλώντας από το βήμα του 2ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου για την 

 στην Εργασία, με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει Ασφάλεια
το .), υπό την 
Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. «Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 
Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 
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προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 
οργάνου, το )» 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας με το Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες. Περίπου το ένα 
τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η εργασία είχε 
σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε προβλήματα που 
εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -
όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα – οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ
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που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU-OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του ’90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
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ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:



95;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Γ. Βρούτσης: Κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης η υγεία και η
ασφάλεια στην εργασία – Έρχεται ...

Πηγή: analitis.gr Ημερομηνία
έκδοσης:

18-11-2019 18:22:08

Σύνδεσμος: https://analitis.gr/g-broytshs-koryfaia-proteraiothta-ths-kybernhshs-h-ygeia-kai-h-asfaleia-sthn-ergasia-erxetai-h-
erganh-ii/

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

– Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

– Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

– Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

– Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

– Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο “γεννήθηκε” το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.
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β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

«Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι 
πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με 
την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. 
«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.
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Βρούτσης: Κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης η υγεία 
και η ασφάλεια στην εργασία - Έρχεται η &quot;ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ 
Bankingnews &quot;Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία 
συνιστά για την κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία 
κορυφαία προτεραιότητα&quot; δήλωσε ο υπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας από 
το βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Υγεία και την 
Ασφάλεια στην Εργασία, με θέμα: &quot;Με το βλέμμα στο 
μέλλον&quot;, το οποίο διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο... 
&quot;Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία 
προτεραιότητα&quot; δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας από το 
βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Υγεία και την 
Ασφάλεια στην Εργασία, με θέμα: &quot;Με το βλέμμα στο 
μέλλον&quot;, το οποίο διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο... 
Βρούτσης: Κορυφαία προτεραιότητα η υγεία και η ασφάλεια 
στην εργασία - Έρχεται η &quot;ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ&quot; 18/11/19 • 
18:18 | UPD 18/11/19 • 18:18 Newsroom eleftherostypos.gr 
Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0 Twitter 
LinkedIn Περισσότερα &quot;Η Υγεία και η Ασφάλεια στην 
Εργασία συνιστά για την κυβέρνησή μας και το υπουργείο 
Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα&quot; δήλωσε ο... 
&quot;Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία 
προτεραιότητα&quot; δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και 



98;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Βρούτσης: Κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης η υγεία και η
ασφάλεια στην εργασία - Έρχεται η " ...

Πηγή: www.palo.gr Ημερομηνία
έκδοσης:

18-11-2019 18:28:02

Σύνδεσμος: http://www.palo.gr/eidhseis-ellada/diimero-synedrio-gia-tin-asfaleia-stin-ergasia-apo-to-elinyae/23014639/

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας από το 
βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Υγεία και την 
Ασφάλεια στην Εργασία, με θέμα: &quot;Με το βλέμμα στο 
μέλλον&quot;, το οποίο διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο... 
To EΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., ο φορέας των κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΕ, 
ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ για την Υγεία και την Ασφάλεια 
στην εργασία, διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την 
Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία με θέμα: &quot;Με το 
βλέμμα στο μέλλον&quot;, στις 18 &amp; 19 Νοεμβρίου 2019, 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το Συνέδριο τελεί Υπό την 
Αιγίδα του Πρόεδρου της Ελληνικής... To EΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., ο 
φορέας των κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, 
ΣΕΤΕ για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία, 
διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την 
Ασφάλεια στην Εργασία με θέμα: &quot;Με το βλέμμα στο 
μέλλον&quot;, στις 18 &amp; 19 Νοεμβρίου 2019, στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών. Το Συνέδριο τελεί Υπό την Αιγίδα του 
Πρόεδρου της Ελληνικής... Blogs Tromaktiko.org Γ. Βρούτσης: 
&quot;Προτεραιότητα μας η υγεία και η ασφάλεια στον 
εργασιακό χώρο&quot;

"Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία 
κορυφαία προτεραιότητα" δήλωσε ο υπουργός 
Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, 
μιλώντας από το βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 
για την  στην Εργασία, με 
θέμα: "Με το βλέμμα στο μέλλον", το οποίο 
διοργανώνει το 

.), υπό την Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 
Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
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Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη 
Παυλόπουλου. "Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε όλοι- 
επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε 
με συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή 
η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού 
περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο 
της ποιότητας της εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι 
υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και 
της συνολικής...
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Γ. Βρούτσης: Κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης η 
υγεία και η ασφάλεια στην εργασία - Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία 
κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης 
Βρούτσης, μιλώντας από το βήμα του 2ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου για την 

 στην Εργασία, με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει Ασφάλεια
το .), υπό την 
Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. «Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 
Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 

Υγεία και την 
Ασφάλεια

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια
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προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 
οργάνου, το )» 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας με το Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες. Περίπου το ένα 
τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η εργασία είχε 
σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε προβλήματα που 
εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -
όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας, τα - άμεσα και έμμεσα - οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ
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που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU-OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του '90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
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ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:
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- Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

- Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

- Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

- Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

- Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο "γεννήθηκε" το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.
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β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

«Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι 
πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με 
την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. 
«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.
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Γ. Βρούτσης: Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»
«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 

κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο 
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας από το 
βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην Εργασία, 
με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. «Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 
Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 
προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 
οργάνου, το )» 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο 

Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ
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συμφωνίας με το Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες. Περίπου το ένα 
τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η εργασία είχε 
σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε προβλήματα που 
εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -
όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα – οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

Υγεία και την Ασφάλεια

Υγεία και την Ασφάλεια
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«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του ’90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
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το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:
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– Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

– Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

– Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

– Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

– Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο “γεννήθηκε” το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:
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α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

«Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι 
πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με 
την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. 
«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.
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Ειδησεισ
Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα αποτελέσει ένα 
ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία 
τομή στη σχέση πολιτείας, επιχειρήσεων και 
εργαζομένων, υποστηρίζει ο αρμόδιος υπουργός.

«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο 
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας από το 
βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην Εργασία, 
με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης.

«Με αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά 
και τις επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο 

Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια
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Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 
προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 
οργάνου, το )» 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας με το Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα.

«Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000, λόγω επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ 
των παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς 
παράγοντες. Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
εκτιμούν ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και 
αναφερόμαστε σε προβλήματα που εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- 
μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό 
στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα - 
οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, 
υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ



114;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Ειδησεισ
Πηγή: www.euro2day.gr Ημερομηνία

έκδοσης:
18-11-2019 18:35:14

Σύνδεσμος: https://www.euro2day.gr/news/economy/article/1707154/g-vroytshs-erhetai-h-erganh-ii.html

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του '90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

Υγεία και την Ασφάλεια

Υγεία και την Ασφάλεια
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«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.
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Έρχονται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» και το «Λευκό Μητρώο 
Επιχειρήσεων»

O κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και 
ενεργειών στις οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας

«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την κυβέρνησή μας και το 
υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας από το βήμα του 2ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην Εργασία, με θέμα: «Με 
το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. «Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης 
ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο 
Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση του 
κώδικα νόμων για την  στην εργασία και τη γενικότερη 
ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας 
πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και 
διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες 
γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 

Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια
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Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και 
εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 

)» διευκρίνισε ο 
υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το 
Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ». Τι δείχνουν τα 
στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε 
ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, 
κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών 
συνθηκών εργασίας και 153 εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000, λόγω επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ 
των παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς 
παράγοντες. Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
εκτιμούν ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και 
αναφερόμαστε σε προβλήματα που εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- 
μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό 
στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα - άμεσα και έμμεσα - 
οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, 
υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU-OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ

Υγεία και την Ασφάλεια

Υγεία και την Ασφάλεια
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«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του '90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
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προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης. Συνολικές 
παρεμβάσεις Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών 
προτεραιοτήτων, οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ξετυλίγονται σε ένα μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της 
κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην 
προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και 
την τόνωση της συνολικής απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων, την ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

- Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.
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- Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

- Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

- Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

- Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας. 
Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη 
νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση 
του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο 
"γεννήθηκε" το 2013 επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από 
τότε, έχει κερδίσει την αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών 
φορέων, αλλά και των ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.
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δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών. Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων «Ως κυβέρνηση 
και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί στην εμπέδωση 
υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της επιχειρηματικότητας, 
όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των φορολογικών 
επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες ανεξαιρέτως τις 
επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα ασφαλιστικά ταμεία, τους 
εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, πέραν της 
εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων ελεγκτών του 
υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία του Λευκού 
Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι πρόκειται για έναν 
πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με την παροχή εκ 
μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. «Σε αυτό θα 
ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα συμμόρφωση με όλες 
τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και για πρώτη φορά στη 
χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων 
με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων 
εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό 
συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο υπουργός Εργασίας.
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Βρούτσης: Κορυφαία προτεραιότητα η Υγεία και η ασφάλεια 
στην εργασία - Έρχεται η &quot;ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ&quot;

"Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα" δήλωσε ο 
υπουργός Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης , μιλώντας από το βήμα του 2ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην Εργασία, με θέμα: "Με το 
βλέμμα στο μέλλον", το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

"Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε όλοι- 
επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας" διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης , εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. "Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας" συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης 
ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο 
Εργασίας, επισημαίνοντας: "Προχωράμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση του 
κώδικα νόμων για την  στην εργασία και τη γενικότερη 
ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας 
πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και 
διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες 
γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. 
Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 

Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
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εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 
)" διευκρίνισε ο 

υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το 
Ινστιτούτο, "εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ".

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης , κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. "Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες. Περίπου το ένα 
τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η εργασία είχε 
σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε προβλήματα που 
εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -
όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα - οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ" υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

"Σε αυτό το πλαίσιο", όπως σημείωσε, "εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις μας 
με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ
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αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων".

"Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του '90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης" 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης , επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. "Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια" τόνισε ο κ. Βρούτσης , προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

Υγεία και την Ασφάλεια
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"Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή" σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην "καρδιά" του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

"Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας" υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.
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"Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

- Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

- Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

- Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

- Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

- Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων" ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η "ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ"

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος "ΕΡΓΑΝΗ", "ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο "γεννήθηκε" το 2013 επί 
της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας".
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Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ" θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

"Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων" υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης , λέγοντας ότι 
πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με 
την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. 
"Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
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για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων" εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.

Keywords

Τυχαία Θέματα
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www.sofokleousin.gr - 2019-11-18 18:40:03

Βρούτσης: Ψηφιακό άλμα στο μέλλον το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»
Στη νομοθετική πρωτοβουλία για την αναβάθμιση του 
πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, μίλησε ο 
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Γιάννης Βρούτσης, κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο 
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για  
στην Εργασία που οργανώθηκε από το .

Ο υπουργός, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Ενός καινοτόμου 
εργαλείου, το οποίο «γεννήθηκε» το 2013 επί της πρώτης θητείας μου στο Υπουργείο 
Εργασίας. Κι από τότε έχει κερδίσει την αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και 
ερευνητικών φορέων, αλλά και των ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας.

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο 
μέλλον. Και θα είναι πραγματικά μια τομή στη σχέση πολιτείας, επιχειρήσεων και 
εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα την νέα ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής 
οικονομίας. Θα βασίζεται δε στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

Στην κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου

Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία

Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ε.Φ.Κ.Α. και της Α.Α.Δ.Ε. για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.», είπε.

την Υγεία και Ασφάλεια
ΕΛΙΝΥΑΕ
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Παράλληλα, ο ίδιος, όπως αναφέρει το taxheaven.gr, έκανε λόγο για την επικείμενη 
τροποποίηση/συμπλήρωση του Κώδικα νόμων για  στην 
εργασία και την γενικότερη ενίσχυση και συστηματοποίηση των παρεμβάσεών σε αυτό 
το χώρο δημόσιας πολιτικής.

«Επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα 
Στρατηγική 2021 -2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου 
ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες.

Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και 
εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ( ).

Το αμέσως επόμενο διάστημα, μάλιστα, θα προχωρήσουμε στη σύναψη 
προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε 
πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι 
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις 
σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, κ.λπ.», κατέληξε ο κ. Βρούτσης.

την Υγεία και Ασφάλεια

ΕΛΙΝΥΑΕ
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www.thestival.gr - 2019-11-18 18:41:24

Βρούτσης: Κορυφαία προτεραιότητα η Υγεία και η ασφάλεια 
στην εργασία - Έρχεται η &quot;ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ&quot;

"Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία 
κορυφαία προτεραιότητα" δήλωσε ο υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης 
Βρούτσης, μιλώντας από το βήμα του 2ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου για την 

 στην Εργασία, με θέμα: "Με το βλέμμα στο μέλλον", το οποίο διοργανώνει το Ασφάλεια
.), υπό την 

Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

"Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε όλοι- 
επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας" διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. "Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας" συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: "Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 
Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 

Υγεία και την 
Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
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προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 
οργάνου, το )" 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας με το Ινστιτούτο, "εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ".

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. "Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες. Περίπου το ένα 
τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η εργασία είχε 
σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε προβλήματα που 
εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -
όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα - οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ" υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

"Σε αυτό το πλαίσιο", όπως σημείωσε, "εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις μας 
με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ
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που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων".

"Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του '90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης" 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. "Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια"τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

"Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
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ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή" σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην "καρδιά" του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

"Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας" υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

"Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:
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- Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

- Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

- Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

- Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

- Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων"ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η"ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ"

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος "ΕΡΓΑΝΗ", "ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο"γεννήθηκε"το 2013 επί 
της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας".

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ" θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.



136;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Βρούτσης: Κορυφαία προτεραιότητα η Υγεία και η ασφάλεια στην
εργασία - Έρχεται η "ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ"

Πηγή: www.thestival.gr Ημερομηνία
έκδοσης:

18-11-2019 18:41:24

Σύνδεσμος: http://www.thestival.gr/policy/item/489166-broutsis-koryfaia-proteraiotita-i-ygeia-kai-i-asfaleia-stin-ergasia-erxetai-i-
ergani-ii

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

"Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων" υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι 
πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με 
την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. 
"Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων" εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.
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www.cretalive.gr - 2019-11-18 18:41:33

Την «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» προανήγγειλε ο Βρούτσης
"Κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης η υγεία και 

η ασφάλεια στην εργασία"

«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την κυβέρνησή μας και το 
υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας από το βήμα του 2ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην Εργασία, με θέμα: «Με 
το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. «Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 
Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 
προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 

Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
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εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 
οργάνου, το )» 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας με το Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες. Περίπου το ένα 
τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η εργασία είχε 
σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε προβλήματα που 
εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -
όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας, τα - άμεσα και έμμεσα - οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ
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αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU-OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του '90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

Υγεία και την Ασφάλεια
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«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.
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«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

- Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

- Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

- Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

- Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

- Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο "γεννήθηκε" το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».
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Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

«Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι 
πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με 
την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. 
«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
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για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.

Πηγή
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www.liberal.gr - 2019-11-18 18:42:34

Γ. Βρούτσης: Προτεραιότητα της κυβέρνησης η υγεία και η 
ασφάλεια στην εργασία

«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία 
κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης 
Βρούτσης, από το βήμα του 2ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου για την  στην 
Εργασία, με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», το 
οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

Όπως επεξήγησε ο κ. Βρούτσης κατά την ομιλία του, «Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και 
κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η 
προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό 
συστατικό στοιχείο της ποιότητας της εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική 
και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και 
της συνολικής παραγωγικότητας», ενώ εξέφρασε την άποψη ότι οι ποιοτικές συνθήκες 
εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν πρέπει 
να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. «Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Εντός αυτού του πλαισίου ο κ. Βρούτσης προανήγγειλε μία σειρά δράσεων και 
ενεργειών στις οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: 
«Προχωράμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την 

 στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση και την Ασφάλεια
των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε 
την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε 

Υγεία και την Ασφάλεια

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία 
και την Ασφάλεια
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εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά 
και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού 
θεσμικού τους οργάνου, το 

)» διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη (ΕΛΙΝΥΑΕ
προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε 
πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι 
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις 
σχολές μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά είναι και τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας κατά τη διάρκεια 
της ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι πέφτουν θύματα κάποιου σοβαρού εργατικού ατυχήματος. «Στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000, λόγω επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ 
των παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς 
παράγοντες. Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
εκτιμούν ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και 
αναφερόμαστε σε προβλήματα που εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- 
μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό 
στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα - 
οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, 
υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου ΑΕΠ».

Εν συνεχεία ο Υπουργός ανέφερε πως το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται 
περαιτέρω από τις σύγχρονες προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς 
αλλάζει, αναφερόμενος στην εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως 
λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην 
επέκταση νέων μορφών επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην 
πίεση της δημογραφικής γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
(ΕΛΙΝΥΑΕ

Υγεία και την Ασφάλεια
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αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του '90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

Υγεία και την Ασφάλεια
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«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
εντάσσεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων 
ποιοτικής, αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε 
ότι συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου 
τόσο της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις προσεχείς παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης επικεντρώθηκε στις πλέον 
εμβληματικές.
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«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

- Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

- Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

- Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

- Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

- Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο «γεννήθηκε» το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.
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Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

«Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι 
πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με 
την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. 
«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.
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magnesianews.gr - 2019-11-18 18:46:13

Βρούτσης: Πέντε άξονες προτεραιότητας για την «Εργάνη II»
Τους πέντε άξονες προτεραιότητας στους οποίος θα 

βασίζεται το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» παρουσίασε ο υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης.

Μιλώντας από το βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την 
στην Εργασία, με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), ο υπουργός 
Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου αφορά στην 
αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός 
καινοτόμου εργαλείου, το οποίο «γεννήθηκε» το 2013 επί της πρώτης θητείας μου στο 
υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την αναγνώριση των παραγωγικών, 
κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των ίδιων των εργαζομένων και 
εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 

Υγεία και την Ασφάλεια

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε



151;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Βρούτσης: Πέντε άξονες προτεραιότητας για την «Εργάνη II»
Πηγή: magnesianews.gr Ημερομηνία

έκδοσης:
18-11-2019 18:46:13

Σύνδεσμος: https://magnesianews.gr/ellada/vroytsis-pente-axones-proteraiotitas-gia-tin-ergani-ii.html

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Συνολικές παρεμβάσεις

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο πλαίσιο γενικών 
προτεραιοτήτων, οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ξετυλίγονται σε ένα μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της 
κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην 
προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και 
την τόνωση της συνολικής απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων, την ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και την 
καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας 
για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά και τη 
δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.
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Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων», ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.
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neaselida.gr - 2019-11-18 18:46:19

Βρούτσης: Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» – Προτεραιότητα η υγεία 
και η ασφάλεια στην εργασία

«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο 
υπουργός Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας από το βήμα του 2ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην Εργασία, με θέμα «Με το 
βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης.

«Με αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά 
και τις επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 

Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια
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Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 
προτεραιότητες.

Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και 
εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 

)» διευκρίνισε ο 
υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το 
Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών.

Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους, λόγω 
της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες. Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην 
υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε προβλήματα που εμφανίζονται σε όλους τους 
εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -όπως μυοσκελετικά 
προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα – 
άμεσα και έμμεσα – οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών ατυχημάτων και 
επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου ΑΕΠ» 
υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ
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«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU-OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του ’90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας.

Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής 
εξειδίκευσης και εμπειρίας Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι 
εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του 
συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και 
πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των 
εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας 
ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που 
αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 

Υγεία και την Ασφάλεια

Υγεία και την Ασφάλεια
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δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.
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Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

– Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

– Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

– Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

– Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

– Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο «γεννήθηκε» το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
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πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

«Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης 
Εργασίας και των άλλων ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα 
ολοκληρωθεί η δημιουργία του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων » υπογράμμισε ο κ. 
Βρούτσης, λέγοντας ότι πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης 
συνεπών εργοδοτών, με την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, 
φορολογικών και άλλων κινήτρων. «Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που 
επιδεικνύουν τεκμηριωμένα συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της 
ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Και για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
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αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.

Διαβάστε επίσης στη Νέα Σελίδα: Στα 5,75 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα το 10μηνο
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www.parapolitika.gr - 2019-11-18 18:47:26

Βρούτσης: Κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης η υγεία 
και η ασφάλεια στην εργασία

«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία 
κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης 
Βρούτσης, μιλώντας από το βήμα του 2ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην Εργασία, με θέμα: «Με 
το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.Σχετικά άρθρα

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. «Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 
Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 

Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια
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προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 
οργάνου, το )» 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας με το Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες. Περίπου το ένα 
τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η εργασία είχε 
σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε προβλήματα που 
εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -
όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα - οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ

Υγεία και την Ασφάλεια
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που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του '90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 

Υγεία και την Ασφάλεια
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ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:
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- Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

- Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

- Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

- Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

- Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο "γεννήθηκε" το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.
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β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

«Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι 
πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με 
την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. 
«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.
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Έρχεται η Εργάνη ΙΙ – Ποιες είναι οι προτεραιότητες
Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα αποτελέσει ένα 

ψηφιακό άλμα στο μέλλον

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης.

«Με αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά 
και τις επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια 
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 
Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 
προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 
οργάνου, το )» 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας με το Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ
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Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα.

«Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000, λόγω επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ 
των παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς 
παράγοντες. Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
εκτιμούν ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και 
αναφερόμαστε σε προβλήματα που εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- 
μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό 
στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα – 
οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, 
υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του ’90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
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αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.
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Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές. 
«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

– Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.
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– Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

– Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

– Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

– Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο “γεννήθηκε” το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.
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γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

«Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι 
πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με 
την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. 
«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.
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«Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία, προτεραιότητα για την 
κυβέρνησή μας»

Ο Γιάννης Βρούτσης παρουσίασε τις συνολικές 
παρεμβάσεις του υπ. Εργασίας

«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την κυβέρνησή μας και το 
υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας από το βήμα του 2ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην Εργασία, με θέμα: «Με 
το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. «Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε -σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο 
Ειδήσεων- μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο 
Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση του 
κώδικα νόμων για την  στην εργασία και τη γενικότερη 
ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας 
πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και 
διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 

Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
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γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. 
Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και 
εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 

)» διευκρίνισε ο 
υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το 
Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες. Περίπου το ένα 
τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η εργασία είχε 
σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε προβλήματα που 
εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -
όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα - οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ
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αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του '90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

Υγεία και την Ασφάλεια
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«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.
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«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

- Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

- Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

- Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

- Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

- Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο "γεννήθηκε" το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».
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Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.
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Εργατικά δυστυχήματα: Πάνω 5.000 θάνατοι κάθε χρόνο στην 
ΕΕ

Σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει λόγω επικίνδυνων ή 
ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 εργαζόμενοι 
έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι 
από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό 
εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ 
πεθαίνουν περίπου 160.000 λόγω επαγγελματικών 

ασθενειών.

Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους λόγω 
έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες.

Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, εκτιμούν 
ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε 
προβλήματα που εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους, μικρής και μεγάλης 
επικινδυνότητας, όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κ.λπ.

Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα - οικονομικά κόστη 
λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% 
του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Aυτά τα ανησυχητικά στοιχεία παρουσίασε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης,
μιλώντας στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για  στην Εργασία που 
δοργάνωσε το  στο Μέγαρο Μουσικής παρουσία 600 συνέδρων.

Ο κ. Βρούτσης επισήμανε ότι η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας κορυφαία προτεραιότητα ενώ αναφέρθηκε και 
στις νέες ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου.Ειδικότερα:

την Υγεία και Ασφάλεια
ΕΛΙΝΥΑΕ
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Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων, για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και την 
καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο -μερικής απασχόλησης

Τη συστηματοποίηση και αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας για 
την αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, αλλά και τη δημιουργία 
μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του Υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και την διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων. Των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και 
φυσικά των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων.

Η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου θα αφορά στην αναβάθμιση και 
ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο 
μέλλον και Θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) στην κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου γ) στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, 
για την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα 
ερευνητικά κέντρα και την πολιτεία δ) στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με 
άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του Ε.Φ.Κ.Α. και της Α.Α.Δ.Ε. 
για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η 
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υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την αποτελεσματική προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης των 
εργοδοτών.

Την ίδια ώρα προωθείται η δημιουργία του Λευκού Μητρώου επιχειρήσεων που θα 
επιβραβεύει τους συνεπείς επιχειρηματίες με την παροχή εκ μέρους της πολιτείας 
ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι 
επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Η Πρόεδρος του  κ. Ρένα Μπαρδάνη επισήμανε με έμφαση ότι συντεχνιακές 
αντιλήψεις, μικροπολιτικές συμπεριφορές, ξεπερασμένες από την πραγματικότητα 
αντιλήψεις δεν έχουν θέση στο μέλλον που οφείλουμε να δημιουργήσουμε και 
πρόσθεσε «Στόχος του συνεδρίου, είπε η κ Μπαρδάνη, 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 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 στη 
συμπληρωματικότητα μέσα σε ένα πλαίσιο ανταλλαγής, προσφοράς και ανοιχτών 
διαύλων επικοινωνίας. ”

ΕΛΙΝΥΑΕ
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Έρχεται το «Εργάνη II» - Οι 5 προτεραιότητες του Βρούτση
Τους πέντε άξονες προτεραιότητας στους οποίος θα 
βασίζεται το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» 
παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης.

Μιλώντας από το βήμα του 2ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου για την  στην 

Εργασία, με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 
.), ο υπουργός Εργασίας Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου αφορά στην 
αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός 
καινοτόμου εργαλείου, το οποίο "γεννήθηκε" το 2013 επί της πρώτης θητείας μου στο 
υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την αναγνώριση των παραγωγικών, 
κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των ίδιων των εργαζομένων και 
εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό 

Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε



182;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Έρχεται το «Εργάνη II» - Οι 5 προτεραιότητες του Βρούτση
Πηγή: www.xrimaonline.gr Ημερομηνία

έκδοσης:
18-11-2019 18:53:15

Σύνδεσμος: https://www.xrimaonline.gr/article/oikonomia/114321-erxetai-to-laquo-erganh-ii-raquo-oi-5-proteraiothtes-toy-
broytsh

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Συνολικές παρεμβάσεις

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο πλαίσιο γενικών 
προτεραιοτήτων, οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ξετυλίγονται σε ένα μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της 
κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην 
προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και 
την τόνωση της συνολικής απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων, την ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και την 
καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας 
για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά και τη 
δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.
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Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων», ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Αν σου άρεσε κάνε
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www.protagon.gr - 2019-11-18 19:01:09

Ανοιξε το συνέδριο του ΕΛΙΝΥΑΕ στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 Ομιλητών, 
έγινε τη Δευτέρα η έναρξη εργασιών του συνεδρίου του Ελληνικού Ινστιτούτο Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας ( )

Οι εργασίες του 2ου Συνεδρίου του  στο Μέγαρο Μουσικής άρχισαν στη 
Δευτέρα, με «στόχο να ενεργοποιήσει και να φέρει κοντά όλες αυτές τις δυνάμεις της 
εργασίας και της κοινωνίας που πιστεύουν και συνεργάζονται, ώστε να βελτιώνονται 
συνεχώς όχι μόνο οι επαγγελματικές συνθήκες αλλά και αυτές της διαβίωσης», όπως 
τόνισε η πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρένα Μπαρδάνη.

Οι αλλαγές τις οποίες θα συζητήσουν οι εισηγητές από διάφορους επιστημονικούς και 
επιχειρηματικούς χώρους και θα αναλύσουν, είναι ποικίλες, συνεχείς και έρχονται με 
μεγάλη «ταχύτητα».

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

Στη συνέχεια η πρόεδρος του  επισήμανε με έμφαση ότι 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».

Απευθυνόμενη στον υπουργό Εργασίας τόνισε ότι «στο νέο εργασιακό τοπίο που 
διαμορφώνεται μπροστά μας, και στο οποίο όλοι συμμετέχουμε, οι προκλήσεις για την 

 είναι μεγάλες».

Το  τα τελευταία χρόνια εντατικοποίησε τις προσπάθειες για ταχύτερη και 
ποιοτική ανταπόκριση στις σύγχρονες προκλήσεις, με ανάπτυξη καινοτόμων 

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ

Υγεία και την Ασφάλεια

ΕΛΙΝΥΑΕ
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εργαλείων, βελτίωση εσωτερικής οργάνωσης, ενίσχυση εξωστρέφειας και 
προγραμματισμό νέων δράσεων και συνεργασιών. «Είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε 
στη προσπάθεια της Πολιτείας ώστε η κινητοποίηση που άρχισε μερικές δεκαετίες πριν, 
με την υποστήριξη σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου, να ριζώσει και να αποδώσει 
καρπούς», τόνισε η κ. Μπαρδάνη.

Παραφράζοντας τη γνωστή φράση του Χόκινς «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, όλων των εργαζομένων, νέων και με 
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 
συνεργίες για ένα ασφαλές και υγιές μέλλον για όλους».
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www.inewsgr.com - 2019-11-18 19:02:19

Ανοιξε το συνέδριο του ΕΛΙΝΥΑΕ στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 Ομιλητών, 
έγινε τη Δευτέρα η έναρξη εργασιών του συνεδρίου του Ελληνικού Ινστιτούτο Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας ( )

The post Ανοιξε το συνέδριο του  στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών appeared 
first on Protagon .gr.

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ
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www.naftemporiki.gr - 2019-11-18 19:08:10

Γ. Βρούτσης: Πέντε άξονες προτεραιότητας για την «Εργάνη II»
Τους πέντε άξονες προτεραιότητας στους οποίος θα 
βασίζεται το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» 
παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης.

Μιλώντας από το βήμα του 2ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου για την  στην 

Εργασία, με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 
.), ο υπουργός Εργασίας Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου αφορά στην 
αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός 
καινοτόμου εργαλείου, το οποίο "γεννήθηκε" το 2013 επί της πρώτης θητείας μου στο 
υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την αναγνώριση των παραγωγικών, 
κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των ίδιων των εργαζομένων και 
εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό 

Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
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συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Συνολικές παρεμβάσεις

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο πλαίσιο γενικών 
προτεραιοτήτων, οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ξετυλίγονται σε ένα μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της 
κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην 
προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και 
την τόνωση της συνολικής απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων, την ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και την 
καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας 
για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά και τη 
δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.
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Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων», ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.
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Ανοιξε το συνέδριο του ΕΛΙΝΥΑΕ στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών Protagon.gr

Οι εργασίες του 2ου Συνεδρίου του  στο 
Μέγαρο Μουσικής άρχισαν στη Δευτέρα, με "στόχο να 
ενεργοποιήσει και να φέρει κοντά όλες αυτές τις

δυνάμεις της εργασίας και της κοινωνίας που 
πιστεύουν και συνεργάζονται, ώστε να βελτιώνονται 
συνεχώς όχι μόνο οι επαγγελματικές συνθήκες αλλά 
και αυτές της διαβίωσης", όπως τόνισε η πρόεδρος του 
Ινστιτούτου Ρένα Μπαρδάνη. Οι αλλαγές τις οποίες θα 
συζητήσουν οι εισηγητές από διάφορους 
επιστημονικούς και επιχειρηματικούς χώρους και θα 
αναλύσουν, είναι ποικίλες, συνεχείς και έρχονται με 
μεγάλη "ταχύτητα". Οι αλλαγές δεν αντιμετωπίζονται 

μέσα στα λιγότερο η περισσότερο στενά πλαίσια του καθενός ή της κάθε ομάδας. Οι 
αλλαγές απαιτούν συνεργασίες , συνέργειες και συντονισμένες δράσεις . Απαιτούν 
δυναμικές πρωτοβουλίες που στηρίζονται στη συμπληρωματικότητα μέσα σε ένα 
πλαίσιο ανταλλαγής, προσφοράς και ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας. Στη συνέχεια η 
πρόεδρος του  επισήμανε με έμφαση ότι...

Πολυμέσα

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ
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Γιάννης Βρούτσης: Κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης 
η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία

Pagenews.gr / Πολιτικη / Γιαννης Βρουτσης: Κορυφαια 
προτεραιοτητα της κυβερνησης η υγεια και η ασφαλεια στην εργασια

Γιάννης Βρούτσης: Ο υπουργός Εργασίας τόνισε πως η κυβέρνηση έχει θέσει ως 
πρώτη προτεραιότητα της την  στον τομέα της εργασίας, 
Γιάννης Βρούτσης : «Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την κυβέρνησή 
μας και το υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας από το βήμα του 
2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην Εργασία, με θέμα: 
«Με το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης.

«Με αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά 
και τις επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 

Υγεία και την Ασφάλεια

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 

Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια
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μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 
Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 
προτεραιότητες.

Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και 
εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 

)» διευκρίνισε ο 
υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το 
Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών.

Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους, λόγω 
της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες. Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην 
υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε προβλήματα που εμφανίζονται σε όλους τους 
εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -όπως μυοσκελετικά 
προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα – 
άμεσα και έμμεσα – οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών ατυχημάτων και 
επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου ΑΕΠ» 
υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ
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εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU-OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του ’90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι 
θεσμοί και δομές που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και 
ασφάλειας στη χώρα μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί 
ασφαλείας, οι ιατροί εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής 
διαβούλευσης» δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν 
σημαντικές προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης 
προσοχής από εδώ και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 

Υγεία και την Ασφάλεια

Υγεία και την Ασφάλεια
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προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
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εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας. Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. 
Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και την 
καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας 
για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά και τη 
δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο «γεννήθηκε» το 2013 
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επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

«Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
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του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι 
πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με 
την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων.

«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.
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www.kerdos.gr - 2019-11-18 19:12:54

Γ. Βρούτσης: Ερχεται η «Εργάνη ΙΙ»
«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία 
κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο υπουργός 
Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, 
μιλώντας από το βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 

για την  στην Εργασία, με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», 
το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης.

«Με αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά 
και τις επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 
Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 

(ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια



199;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Γ. Βρούτσης: Ερχεται η «Εργάνη ΙΙ»
Πηγή: www.kerdos.gr Ημερομηνία

έκδοσης:
18-11-2019 19:12:54

Σύνδεσμος: http://www.kerdos.gr/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/346312-
%CE%B3-%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%B7%CF%82-
%CE%B5%CF%81%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-
%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CE%B7-%CE%B9%CE%B9

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 
προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 
οργάνου, το )» 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας με το Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα.

«Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000, λόγω επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ 
των παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς 
παράγοντες. Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
εκτιμούν ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και 
αναφερόμαστε σε προβλήματα που εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- 
μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό 
στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα - 
οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, 
υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ

Υγεία και την Ασφάλεια
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και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του '90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

Υγεία και την Ασφάλεια
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«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές. 
«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
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την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

- Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

- Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

- Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

- Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

- Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο "γεννήθηκε" το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:
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α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

«Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι 
πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με 
την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. 
«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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Βρούτσης: Κορυφαία προτεραιότητα η Υγεία και η ασφάλεια 
στην εργασία - Έρχεται η &quot;ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ&quot;

"Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία 
κορυφαία προτεραιότητα" δήλωσε ο υπουργός 
Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, 
μιλώντας από το βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  
στην Εργασία, με θέμα: "Με το βλέμμα στο μέλλον", το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

"Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε όλοι- 
επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας" διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. "Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας" συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: "Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 
Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό 

Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια
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προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 
οργάνου, το )" 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας με το Ινστιτούτο, "εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ".

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. "Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες. Περίπου το ένα 
τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η εργασία είχε 
σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε προβλήματα που 
εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -
όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα - οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ" υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

"Σε αυτό το πλαίσιο", όπως σημείωσε, "εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις μας 
με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ

Υγεία και την Ασφάλεια
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που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων".

"Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του '90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης" 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. "Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια"τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

"Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
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ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή" σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην "καρδιά" του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

"Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας" υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

"Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:
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- Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

- Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

- Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

- Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

- Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων"ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η "ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ"

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος "ΕΡΓΑΝΗ", "ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο"γεννήθηκε"το 2013 επί 
της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας".

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ" θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.
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β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

"Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων" υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι 
πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με 
την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. 
"Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων" εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.
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«Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία, προτεραιότητα για την 
κυβέρνησή μας»

Ο Γιάννης Βρούτσης παρουσίασε τις συνολικές 
παρεμβάσεις του υπ. Εργασίας

«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την κυβέρνησή μας και το 
υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας από το βήμα του 2ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην Εργασία, με θέμα: «Με 
το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. «Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε -σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο 
Ειδήσεων- μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο 
Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση του 
κώδικα νόμων για την  στην εργασία και τη γενικότερη 
ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας 
πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και 
διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 

Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
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γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. 
Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και 
εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 

)» διευκρίνισε ο 
υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το 
Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες. Περίπου το ένα 
τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η εργασία είχε 
σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε προβλήματα που 
εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -
όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα – οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ
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αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του ’90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

Υγεία και την Ασφάλεια
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«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.
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«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

– Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

– Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

– Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

– Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

– Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο “γεννήθηκε” το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».
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Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.
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Βρούτσης: Κορυφαία προτεραιότητα η Υγεία και η ασφάλεια 
στην εργασία - Έρχεται η &quot;ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ&quot;

"Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα" δήλωσε ο 
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας από το 
βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην Εργασία, 
με θέμα: "Με το βλέμμα στο μέλλον", το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

"Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε όλοι- 
επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας" διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. "Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας" συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: "Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 
Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 
προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο 

Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια
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οργάνου, το )" 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας με το Ινστιτούτο, "εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ".

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. "Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες. Περίπου το ένα 
τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η εργασία είχε 
σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε προβλήματα που 
εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -
όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα - οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ" υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

"Σε αυτό το πλαίσιο", όπως σημείωσε, "εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις μας 
με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων".

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ

Υγεία και την Ασφάλεια

Υγεία και την Ασφάλεια
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"Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του '90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης" 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. "Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια"τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

"Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
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προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή" σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην "καρδιά" του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

"Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας" υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

"Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

- Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
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υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

- Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

- Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

- Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

- Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων"ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η"ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ"

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος "ΕΡΓΑΝΗ", "ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο"γεννήθηκε"το 2013 επί 
της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας".

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ" θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.
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β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

"Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων" υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι 
πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με 
την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. 
"Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων" εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.
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www.reporter.gr - 2019-11-18 19:19:12

Βρούτσης: Οι άξονες προτεραιότητας της «Εργάνης II» και οι 
εμβληματικές παρεμβάσεις στην εργασία

«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο κ. 
Βρούτσης, μιλώντας από το βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την 

 στην Εργασία, με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο την Ασφάλεια
διοργανώνει το 
.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης.

«Με αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά 
και τις επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 
Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 
προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 
οργάνου, το )» 

Υγεία και 
την Ασφάλεια

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ
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διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας με το Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ( ΟΑΕΔ ), κλπ».

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

Συνολικές παρεμβάσεις σε εργασία, κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική αλληλεγγύη

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές. 
«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

- Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

Υγεία και την Ασφάλεια

Υγεία και την Ασφάλεια
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- Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

- Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

- Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

- Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο "γεννήθηκε" το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.
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γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.
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Τους άξονες προτεραιότητας του νέου ΕΡΓΑΝΗ παρουσίασε ο 
Γ. Βρούτσης

Την  στην εργασία έθεσε ο 
υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης , ως κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Από το βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην 
Εργασία, με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), ο κ. Βρούτσης Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
παρουσίασε τους άξονες προτεραιότητας στους οποίος θα βασίζεται το νέο 
πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».Όπως είπε, η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία 
του υπουργείου αφορά την αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο ‘γεννήθηκε' το 2013 επί 
της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο 
πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και 
θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, 
υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.
Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες 
προτεραιότητας:α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην 
ενσωμάτωση νέων ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την 
ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού 
νομοθετικού και κανονιστικού περιεχομένου.γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και 
αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους 
κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και την πολιτεία.δ) Στη βελτίωση της 
διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε 
του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών, 
όπως
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Βρούτσης: Κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης η υγεία 
και η ασφάλεια στην εργασία

«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο 
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας από το 
βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην Εργασία, 
με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. «Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 
Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 
προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο 

Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
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οργάνου, το )» 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας με το Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες. Περίπου το ένα 
τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η εργασία είχε 
σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε προβλήματα που 
εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -
όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα - οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ

Υγεία και την Ασφάλεια

Υγεία και την Ασφάλεια
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«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του '90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
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προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

- Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
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υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

- Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

- Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

- Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

- Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο "γεννήθηκε" το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.
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β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

«Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι 
πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με 
την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. 
«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.
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Τους άξονες προτεραιότητας του νέου ΕΡΓΑΝΗ παρουσίασε ο 
Γ. Βρούτσης

Ο υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στις πιο 
εμβληματικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας

Την  στην εργασία έθεσε ο 
υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, ως κορυφαία 
προτεραιότητα της κυβέρνησης. Από το βήμα του 2ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην Εργασία, με θέμα: «Με 
το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), ο κ. Βρούτσης παρουσίασε τους άξονες Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
προτεραιότητας στους οποίος θα βασίζεται το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ 
ΙΙ».

Όπως είπε, η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου αφορά την 
αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός 
καινοτόμου εργαλείου, το οποίο ‘γεννήθηκε’ το 2013 επί της πρώτης θητείας μου στο 
υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την αναγνώριση των παραγωγικών, 
κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των ίδιων των εργαζομένων και 
εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες 
προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

Υγεία και την Ασφάλεια

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 

Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
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γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο πλαίσιο γενικών 
προτεραιοτήτων, οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ξετυλίγονται σε ένα μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της 
κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην 
προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και 
την τόνωση της συνολικής απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων, την ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές. 
«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

- Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

- Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

- Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.
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- Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

- Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων», ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.
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Βρούτσης: Οι άξονες προτεραιότητας της «Εργάνης II» και οι 
εμβληματικές παρεμβάσεις στην εργασία

Τους πέντε άξονες προτεραιότητας στους οποίος θα 
βασίζεται το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» παρουσίασε ο υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης , μαζί με ένα ευρύ φάσμα εμβληματικών παρεμβάσεων 
σε εργασία, κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική αλληλεγγύη.

«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την κυβέρνησή μας και το 
υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο κ. Βρούτσης , μιλώντας 
από το βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην 
Εργασία, με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. «Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και 
κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η 
προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό 
συστατικό στοιχείο της ποιότητας της εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική 
και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και 
της συνολικής παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης , εκφράζοντας την άποψη 
ότι οι ποιοτικές συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας 
στην εργασία, δεν πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής 
και νομικής συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής 
επένδυσης.

«Με αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά 
και τις επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό 

Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια
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μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 
Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 
προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 
οργάνου, το )» 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας με το Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης , κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

Συνολικές παρεμβάσεις σε εργασία, κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική αλληλεγγύη

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές. 
«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ

Υγεία και την Ασφάλεια

Υγεία και την Ασφάλεια
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την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

- Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

- Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

- Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

- Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

- Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο "γεννήθηκε" το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:
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α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών. ΒρούτσηςΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
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Γ. Βρούτσης: Κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης η 
υγεία και η ασφάλεια στην εργασία – Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο 
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας από το 
βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην Εργασία, 
με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. «Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 
Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 
προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο 

Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια
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οργάνου, το )» 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας με το Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες. Περίπου το ένα 
τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η εργασία είχε 
σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε προβλήματα που 
εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -
όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα – οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU-OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ

Υγεία και την Ασφάλεια

Υγεία και την Ασφάλεια
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«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του ’90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
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προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

– Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
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υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

– Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

– Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

– Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

– Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο “γεννήθηκε” το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.
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β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

«Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι 
πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με 
την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. 
«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.
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Βρούτσης: Οι άξονες προτεραιότητας της «Εργάνης II» και οι 
εμβληματικές παρεμβάσεις στην εργασία

Τους πέντε άξονες προτεραιότητας στους οποίος θα 
βασίζεται το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» παρουσίασε ο υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μαζί με ένα ευρύ φάσμα 
εμβληματικών παρεμβάσεων σε εργασία, κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική 
αλληλεγγύη. «Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την κυβέρνησή μας και 
το υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο κ. Βρούτσης, μιλώντας 
από το βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Υγεία και την Ασφάλεια στην 
Εργασία, με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

 (ΕΛ.ΙΝ.Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας

Υ.Α.Ε.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. 
«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. «Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης 
ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο 
Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση του 
κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση 
και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. 
Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα 
Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου 
ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή 

Ελληνικό 
Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
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συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του 
επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 

)» διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας,  (ΕΛΙΝΥΑΕκαι Ασφάλειας της Εργασίας
προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, 
«εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο 
προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ». Ενδεικτικά ήταν τα 
στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, 
αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας εργαζόμενος πεθαίνει, 
λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 εργαζόμενοι έχουν ένα 
σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις 
ενέργειες και τις δράσεις μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο 
με το τρέχον στρατηγικό πλαίσιο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία για την 
περίοδο 2014-2020, όσο και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 
2021-2026. Παράλληλα, αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της 
πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των 
αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων». Συνολικές παρεμβάσεις σε εργασία, κοινωνική 
ασφάλιση και κοινωνική αλληλεγγύη Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο 
παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία 
της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής αλληλεγγύης, 
αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την 
καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής απασχόλησης, την 
προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την ενδυνάμωση και τη 
βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του 
θεσμού της οικογένειας. Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο 
εμβληματικές. «Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου 
αναπτυξιακού νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό 
περιβάλλον για την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας: - Με τον εξορθολογισμό του συστήματος 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου με όρους συλλογικής αυτονομίας και 
ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, 
παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα. - 
Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό. - Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 
 (ΕΛΙΝΥΑΕκαι Ασφάλειας της Εργασίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας
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αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-
μερικής απασχόλησης. - Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της 
Επιθεώρησης Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης 
εργασίας, αλλά και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής. - Την εν 
γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, καθώς και 
τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων- 
των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, φυσικά, των μικρών και 
μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας. Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» 
Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο γεννήθηκε το 2013 επί 
της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας». Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το 
νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον 
και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, 
υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας. 
Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας: α) Στην ενοποίηση 
των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων ψηφιακών λειτουργιών, 
όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας. β) Στην κωδικοποίηση 
και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού περιεχομένου. γ) Στην 
ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία. δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις 
δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) 
και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση 
παθογενών συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη 
εργασία, την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη 
μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.ΒρούτσηςΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
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www.voria.gr - 2019-11-18 19:46:28

Βρουτσησ: πεντε αξονεσ προτεραιοτητασ για την «ΕΡΓΑΝΗ ii»
Το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 

αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή, δήλωσε ο 
υπουργός

Τους πέντε άξονες προτεραιότητας στους οποίους θα βασίζεται το νέο πληροφοριακό 
σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Γιάννης Βρούτσης.

Μιλώντας από το βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την 
στην Εργασία, με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), ο υπουργός 
Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου αφορά στην 
αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός 
καινοτόμου εργαλείου, το οποίο "γεννήθηκε" το 2013 επί της πρώτης θητείας μου στο 
υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την αναγνώριση των παραγωγικών, 
κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των ίδιων των εργαζομένων και 
εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

Υγεία και την Ασφάλεια

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
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δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Συνολικές παρεμβάσεις

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο πλαίσιο γενικών 
προτεραιοτήτων, οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ξετυλίγονται σε ένα μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της 
κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην 
προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και 
την τόνωση της συνολικής απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων, την ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και την 
καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.
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Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας 
για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά και τη 
δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων», ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.
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tomanifesto.gr - 2019-11-18 19:55:11

Βρούτσης: Κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης η υγεία 
και η ασφάλεια στην εργασία

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας από το βήμα του 2ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου για την 

 στην Εργασία, με θέμα: «Με το βλέμμα στο Ασφάλεια
μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 
Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Υ.Α.Ε
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, τόνισε πως «η 

Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την κυβέρνησή μας και το υπουργείο 
Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα»

.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας», διαπίστωσε, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές συνθήκες 
εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν πρέπει 
να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. «Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας», συμπλήρωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις οποίες θα 
προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα στην 
τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  στην 
εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε 
αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική 

Υγεία και την 
Ασφάλεια

Ελληνικό 
Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.
Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια
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Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 
προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 
οργάνου, το )», 
διευκρίνισε, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το 
Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες. Περίπου το ένα 
τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η εργασία είχε 
σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε προβλήματα που 
εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -
όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα – οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ», υπογράμμισε.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ

Υγεία και την Ασφάλεια
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και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του ’90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης», 
δήλωσε, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις, ίσως και 
προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, στάθηκε στον βαθμό συμμόρφωσης των μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεδομένης της 
ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι καταλαβαίνουμε ότι 
εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη εκ μέρους της 
πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των επιχειρήσεων, 
τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και την κατάρτιση 
εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων. Επίσης, η 
πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, ιδίως σε 
πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, τα 
νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις είναι η μέγιστη 
δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες προστασίας και 
πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης ή 
περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής δεδομένων και 
στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού ευρωπαϊκού 
πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην ελληνική 
νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
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ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή», σημείωσε.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας», υπογράμμισε.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, εστίασε στις πιο εμβληματικές :

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:
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– Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

– Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

– Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

– Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

– Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων», ανέφερε.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου αφορά 
στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», 
«ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο “γεννήθηκε” το 2013 επί της πρώτης θητείας μου 
στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την αναγνώριση των 
παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των ίδιων των 
εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.
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β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

«Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων», υπογράμμισε, λέγοντας ότι πρόκειται για έναν 
πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με την παροχή εκ 
μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων.

«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων», εξήγησε.
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Βρούτσης: Προτεραιότητα της κυβέρνησης η υγεία και η 
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«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία 
κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο υπουργός 
Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης , 
μιλώντας από το βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  
στην Εργασία, με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την 
Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. «Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 
Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 

Υγεία και την Ασφάλεια
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προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 
οργάνου, το )» 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας με το Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες. Περίπου το ένα 
τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η εργασία είχε 
σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε προβλήματα που 
εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -
όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα - οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ
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που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του '90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
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ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:



263;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Βρούτσης: Προτεραιότητα της κυβέρνησης η υγεία και η ασφάλεια στην
εργασία -Ερχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Πηγή: www.iefimerida.gr Ημερομηνία
έκδοσης:

18-11-2019 20:24:04

Σύνδεσμος: https://www.iefimerida.gr/politiki/broytsis-proteraiotita-kybernisis-ygeia-asfaleia-ergasia

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

- Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

- Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

- Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

- Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

- Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο "γεννήθηκε" το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.
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β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

«Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι 
πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με 
την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. 
«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.
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Βρούτσης: Προτεραιότητα της κυβέρνησης η υγεία και η 
ασφάλεια στην εργασία -Ερχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο 
υπουργός Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης , μιλώντας από το βήμα του 2ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην Εργασία, με θέμα: «Με 
το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 

Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε



266;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Βρούτσης: Οι άξονες προτεραιότητας της «Εργάνης II» και οι
εμβληματικές παρεμβάσεις στην εργασία

Πηγή: www.sepe.gr Ημερομηνία
έκδοσης:

18-11-2019 20:33:23

Σύνδεσμος: http://www.sepe.gr/gr/Headlines/headlines-article/14695465/broytsis-oi-aksones-proteraiotitas-tis-erganis-ii-kai-oi-
emblimatikes-parembaseis-stin-ergasia/

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

www.sepe.gr - 2019-11-18 20:33:23

Βρούτσης: Οι άξονες προτεραιότητας της «Εργάνης II» και οι 
εμβληματικές παρεμβάσεις στην εργασία

Τους πέντε άξονες προτεραιότητας στους οποίος θα 
βασίζεται το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» 
παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μαζί με ένα ευρύ 
φάσμα εμβληματικών παρεμβάσεων σε εργασία, 

κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική αλληλεγγύη. «Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία 
συνιστά για την κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία 
προτεραιότητα» δήλωσε ο κ. Βρούτσης, μιλώντας από το βήμα του 2ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου για την  στην Εργασία, με θέμα: «Με το βλέμμα στο 
μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Παυλόπουλου. «Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που 
οφείλουμε όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. «Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης 
ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο 
Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση του 
κώδικα νόμων για την  στην εργασία και τη γενικότερη 
ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας 
πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και 
διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της 

Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια



267;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Βρούτσης: Οι άξονες προτεραιότητας της «Εργάνης II» και οι
εμβληματικές παρεμβάσεις στην εργασία

Πηγή: www.sepe.gr Ημερομηνία
έκδοσης:

18-11-2019 20:33:23

Σύνδεσμος: http://www.sepe.gr/gr/Headlines/headlines-article/14695465/broytsis-oi-aksones-proteraiotitas-tis-erganis-ii-kai-oi-
emblimatikes-parembaseis-stin-ergasia/

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. 
Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και 
εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 

)» διευκρίνισε ο 
υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το 
Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ». Ενδεικτικά ήταν τα 
στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, 
αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας εργαζόμενος πεθαίνει, 
λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 εργαζόμενοι έχουν ένα 
σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις 
ενέργειες και τις δράσεις μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο 
με το τρέχον στρατηγικό πλαίσιο για την  στην Εργασία για την 
περίοδο 2014-2020, όσο και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 
2021-2026. Παράλληλα, αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της 
πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 

 στην Εργασία (EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των 
αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων». Συνολικές παρεμβάσεις σε εργασία, κοινωνική 
ασφάλιση και κοινωνική αλληλεγγύη Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο 
παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία 
της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής αλληλεγγύης, 
αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την 
καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής απασχόλησης, την 
προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την ενδυνάμωση και τη 
βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του 
θεσμού της οικογένειας. Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο 
εμβληματικές. «Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου 
αναπτυξιακού νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό 
περιβάλλον για την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας: - Με τον εξορθολογισμό του συστήματος 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου με όρους συλλογικής αυτονομίας και 
ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, 
παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα. - 
Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ

Υγεία και την Ασφάλεια

Υγεία και την Ασφάλεια
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και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό. - Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την 
αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-
μερικής απασχόλησης. - Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της 
Επιθεώρησης Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης 
εργασίας, αλλά και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής. - Την εν 
γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, καθώς και 
τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων- 
των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, φυσικά, των μικρών και 
μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας. Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» 
Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο "γεννήθηκε" το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας». Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το 
νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον 
και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, 
υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας. 
Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας: α) Στην ενοποίηση 
των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων ψηφιακών λειτουργιών, 
όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας. β) Στην κωδικοποίηση 
και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού περιεχομένου. γ) Στην 
ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία. δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις 
δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) 
και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση 
παθογενών συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη 
εργασία, την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη 
μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.ΒρούτσηςΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
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Βρούτσης:”Κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση η 
υγεία και η ασφάλεια στην εργασία”

Από το βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την 
 στην Εργασία, με θέμα: «Με 

το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της 
Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε .), υπό την Αιγίδα του 
Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, ο 

υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, τόνισε μεταξύ 
άλλων ότι “η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την κυβέρνησή μας και το 
υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα”.

Βρούτσης: “Κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση η υγεία και η ασφάλεια στην 
εργασία”

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. «Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 

Υγεία και την Ασφάλεια

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της 
Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια
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μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 
Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 
προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 
οργάνου, το )» 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας με το Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες. Περίπου το ένα 
τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η εργασία είχε 
σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε προβλήματα που 
εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -
όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα – οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ
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πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του ’90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

Υγεία και την Ασφάλεια

Υγεία και την Ασφάλεια
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«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

βρούτσης
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Γ. Βρούτσης: «Προτεραιότητα της κυβέρνησης η υγεία και η 
ασφάλεια στην εργασία»

«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο 
υπουργός Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας από το βήμα του 2ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην Εργασία, με θέμα: «Με 
το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης.

«Με αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά 
και τις επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 

Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
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Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 
προτεραιότητες.

Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και 
εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 

)» διευκρίνισε ο 
υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το 
Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες.

Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η 
εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε 
προβλήματα που εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης 
επικινδυνότητας -όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με 
το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα - οικονομικά κόστη, λόγω 
εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του 
παγκόσμιου ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ
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«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του '90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 

Υγεία και την Ασφάλεια
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δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.
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Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

- Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

- Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

- Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

- Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

- Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο "γεννήθηκε" το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
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πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

«Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι 
πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με 
την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων.

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» 
τον πραγματικό κόσμο!
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«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.
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www.enikonomia.gr - 2019-11-18 21:11:52

Βρούτσης: Έρχεται η ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 

κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο 
υπουργός Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας από το βήμα του 2ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην Εργασία, με θέμα: «Με 
το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. «Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 
Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 
προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 

Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια
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οργάνου, το )» 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας με το Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες. Περίπου το ένα 
τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η εργασία είχε 
σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε προβλήματα που 
εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -
όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα - οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ

Υγεία και την Ασφάλεια

Υγεία και την Ασφάλεια
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«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του '90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
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προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

- Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
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υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

- Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

- Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

- Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

- Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο "γεννήθηκε" το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.
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β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

«Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι 
πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με 
την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. 
«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.
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www.larissanet.gr - 2019-11-18 21:20:06

Γ. Βρούτσης: Πέντε άξονες προτεραιότητας για την «Εργάνη II»
Τους πέντε άξονες προτεραιότητας στους οποίος θα 
βασίζεται το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» 
παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης.

Μιλώντας από το βήμα του 2ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου για την  στην 

Εργασία, με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 
.), ο υπουργός Εργασίας Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου αφορά στην 
αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός 
καινοτόμου εργαλείου, το οποίο «γεννήθηκε» το 2013 επί της πρώτης θητείας μου στο 
υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την αναγνώριση των παραγωγικών, 
κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των ίδιων των εργαζομένων και 
εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό 

Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
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συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Συνολικές παρεμβάσεις

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο πλαίσιο γενικών 
προτεραιοτήτων, οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ξετυλίγονται σε ένα μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της 
κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην 
προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και 
την τόνωση της συνολικής απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων, την ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και την 
καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας 
για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά και τη 
δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.
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Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων», ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.
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Βρούτσης: Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι 

από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα, σύμφωνα με τον 
Γιάννη Βρούτση.

A A

«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την κυβέρνησή μας και το 
υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας από το βήμα του 2ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην Εργασία, με θέμα: «Με 
το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτση.

Δείτε επίσης: Αυτή είναι η σοβαρή ασθένεια από την οποία πάσχουν οι Ελληνες και δεν 
το ξέρουν

Πρόσθεσε ότι οι ποιοτικές συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, δεν πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο 
μίας τυπικής και νομικής συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και 
κοινωνικής επένδυσης.

«Με αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά 
και τις επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 

Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
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Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας:

«Προχωράμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την 
 στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση και την Ασφάλεια

των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε 
την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε 
εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά 
και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού 
θεσμικού τους οργάνου, το 

)» διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας.(ΕΛΙΝΥΑΕ

Προανήγγειλε μάλιστα τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, 
«εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο 
προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα.

«Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000, λόγω επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ 
των παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς 
παράγοντες. Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
εκτιμούν ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και 
αναφερόμαστε σε προβλήματα που εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- 
μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό 
στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα – 
οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, 
υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 

Υγεία 
και την Ασφάλεια

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
(ΕΛΙΝΥΑΕ
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εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του ’90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας.

«Όλοι καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή 
υποστήριξη εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση αυτών των επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την 
κατανόηση της νομοθεσίας και την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, 
καθώς και την παροχή κινήτρων.

Υγεία και την Ασφάλεια

Υγεία και την Ασφάλεια
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Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης.

Επεσήμανε ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του 
συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών 
που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η 
βελτίωση των μηχανισμών συλλογής δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και 
η εφαρμογή του νέου αυστηρού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η 
οποία θα ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και 
κοινωνικού προτύπου τόσο της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής 
κυβέρνησης.

«Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.



293;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Βρούτσης: Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»
Πηγή: www.in.gr Ημερομηνία

έκδοσης:
18-11-2019 21:26:09

Σύνδεσμος: https://www.in.gr/2019/11/18/economy/oikonomikes-eidiseis/vroutsis-erxetai-ergani-ii/

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

– Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

– Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

– Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

– Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

– Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.
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Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο «γεννήθηκε» το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

«Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
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ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Πρόσθεσε ότι πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών 
εργοδοτών, με την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και 
άλλων κινήτρων.

«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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www.inewsgr.com - 2019-11-18 21:28:04

Βρούτσης : Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»
«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 

κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο 
υπουργός Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης , μιλώντας από το βήμα του 2ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην Εργασία, με θέμα: «Με 
το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτση. Πρόσθεσε ότι οι ποιοτικές συνθήκες 
εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν πρέπει 
να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης.

«Με αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά 
και τις επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας:

«Προχωράμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την 
 στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση και την Ασφάλεια

των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε 
την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε 
εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 

Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία 
και την Ασφάλεια
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και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού 
θεσμικού τους οργάνου, το 

)» διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας.(ΕΛΙΝΥΑΕ

Προανήγγειλε μάλιστα τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, 
«εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο 
προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ». Τι δείχνουν τα 
στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε 
ο κ. Βρούτσης , κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, 
κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών 
συνθηκών εργασίας και 153 εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα.

«Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000, λόγω επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ 
των παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς 
παράγοντες. Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
εκτιμούν ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και 
αναφερόμαστε σε προβλήματα που εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- 
μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό 
στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα – 
οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, 
υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
(ΕΛΙΝΥΑΕ

Υγεία και την Ασφάλεια
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που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του '90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης , επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας.

«Όλοι καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή 
υποστήριξη εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση αυτών των επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την 
κατανόηση της νομοθεσίας και την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, 
καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης

Επεσήμανε ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του 
συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών 
που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η 
βελτίωση των μηχανισμών συλλογής δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και 
η εφαρμογή του νέου αυστηρού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η 
οποία θα ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

Υγεία και την Ασφάλεια
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«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και 
κοινωνικού προτύπου τόσο της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής 
κυβέρνησης.

«Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης Συνολικές 
παρεμβάσεις Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών 
προτεραιοτήτων, οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ξετυλίγονται σε ένα μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της 
κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην 
προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και 
την τόνωση της συνολικής απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων, την ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
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την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

– Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

– Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

– Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

– Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

– Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας. 
Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη 
νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση 
του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο 
«γεννήθηκε» το 2013 επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από 
τότε, έχει κερδίσει την αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών 
φορέων, αλλά και των ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.
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β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών. Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων «Ως κυβέρνηση 
και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί στην εμπέδωση 
υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της επιχειρηματικότητας, 
όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των φορολογικών 
επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες ανεξαιρέτως τις 
επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα ασφαλιστικά ταμεία, τους 
εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, πέραν της 
εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων ελεγκτών του 
υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία του Λευκού 
Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης

Πρόσθεσε ότι πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών 
εργοδοτών, με την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και 
άλλων κινήτρων.

«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ



302;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Βρούτσης: Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»
Πηγή: www.politica.gr Ημερομηνία

έκδοσης:
18-11-2019 21:32:08

Σύνδεσμος: https://www.politica.gr/business/broutsis-erchetai-i-erganh-ii/

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

www.politica.gr - 2019-11-18 21:32:08

Βρούτσης: Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»
«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 

κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο 
υπουργός Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας από το βήμα του 2ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην Εργασία, με θέμα: «Με 
το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτση.

Πρόσθεσε ότι οι ποιοτικές συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, δεν πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο 
μίας τυπικής και νομικής συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και 
κοινωνικής επένδυσης.

«Με αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά 
και τις επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας:

«Προχωράμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την 
 στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση και την Ασφάλεια

των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε 
την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 

Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία 
και την Ασφάλεια
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εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά 
και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού 
θεσμικού τους οργάνου, το 

)» διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας.(ΕΛΙΝΥΑΕ

Προανήγγειλε μάλιστα τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, 
«εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο 
προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα.

«Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000, λόγω επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ 
των παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς 
παράγοντες. Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
εκτιμούν ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και 
αναφερόμαστε σε προβλήματα που εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- 
μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό 
στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα – 
οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, 
υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
(ΕΛΙΝΥΑΕ
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πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του ’90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας.

«Όλοι καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή 
υποστήριξη εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση αυτών των επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την 
κατανόηση της νομοθεσίας και την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, 
καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης.

Επεσήμανε ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του 
συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών 
που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η 

Υγεία και την Ασφάλεια

Υγεία και την Ασφάλεια
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βελτίωση των μηχανισμών συλλογής δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και 
η εφαρμογή του νέου αυστηρού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η 
οποία θα ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και 
κοινωνικού προτύπου τόσο της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής 
κυβέρνησης.

«Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
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απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

– Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

– Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

– Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

– Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

– Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο «γεννήθηκε» το 2013 
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επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

«Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.
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Πρόσθεσε ότι πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών 
εργοδοτών, με την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και 
άλλων κινήτρων.

«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ



309;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Βρούτσης: Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»
Πηγή: sofokleous10.gr Ημερομηνία

έκδοσης:
18-11-2019 21:36:10

Σύνδεσμος: http://sofokleous10.gr/2019/11/18/%ce%b2%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%84%cf%83%ce%b7%cf%82-
%ce%ad%cf%81%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%ce%b7-
%ce%b9%ce%b9/

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

sofokleous10.gr - 2019-11-18 21:36:10

Βρούτσης: Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»
«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 

κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο 
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας από το 
βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην Εργασία, 
με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτση.

Πρόσθεσε ότι οι ποιοτικές συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, δεν πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο 
μίας τυπικής και νομικής συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και 
κοινωνικής επένδυσης.

«Με αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά 
και τις επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας:

«Προχωράμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την 
 στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση και την Ασφάλεια

των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε 
την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε 
εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο 

Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία 
και την Ασφάλεια
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και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού 
θεσμικού τους οργάνου, το 

)» διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας.(ΕΛΙΝΥΑΕ

Προανήγγειλε μάλιστα τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, 
«εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο 
προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα.

«Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000, λόγω επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ 
των παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς 
παράγοντες. Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
εκτιμούν ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και 
αναφερόμαστε σε προβλήματα που εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- 
μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό 
στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα – 
οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, 
υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
(ΕΛΙΝΥΑΕ

Υγεία και την Ασφάλεια
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και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του ’90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας.

«Όλοι καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή 
υποστήριξη εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση αυτών των επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την 
κατανόηση της νομοθεσίας και την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, 
καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης.

Επεσήμανε ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του 
συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών 
που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η 
βελτίωση των μηχανισμών συλλογής δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και 

Υγεία και την Ασφάλεια
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η εφαρμογή του νέου αυστηρού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η 
οποία θα ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και 
κοινωνικού προτύπου τόσο της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής 
κυβέρνησης.

«Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.
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Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

– Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

– Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

– Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

– Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

– Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο «γεννήθηκε» το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
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πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

«Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Πρόσθεσε ότι πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών 
εργοδοτών, με την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και 
άλλων κινήτρων.

«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
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για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.
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Μπαρδάνη (ΕΛΙΝΥΑΕ): Ένα ασφαλές και υγιές μέλλον στην 
εργασία χρειάζεται τη συνεργασία φορέων και κοινωνίας

«Στόχος του συνεδρίου, είναι να ενεργοποιήσει και να 
φέρει κοντά, όλες αυτές τις δυνάμεις της εργασίας και 
της κοινωνίας, ώστε να βελτιώνονται συνεχώς οι 
συνθήκες εργασίας και διαβίωσης», είπε η κ. 

«Το όραμά μας είναι η προαγωγή της ασφάλειας και 
της υγείας σ  εργασία και η εμπέδωση της 
νοοτροπίας πρόληψης, με τη συνέργεια προς όφελος 
επιχειρήσεων, εργαζομένων και της κοινωνίας» 
δήλωσε η πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ( .) Ρένα , μιλώντας στο 
2ο πανελλήνιο Συνέδριο  σ  Εργασία, με θέμα: 
«Με το βλέμμα στο μέλλον».

Το συνέδριο διοργανώνει το ινστιτούτο, υπό  αιγίδα του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου.

«Στόχος του συνεδρίου», όπως είπε η κ. , «είναι να ενεργοποιήσει και να 
φέρει κοντά, όλες αυτές τις δυνάμεις της εργασίας και της κοινωνίας, 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 
συζητήσουν εξαιρετικοί εισηγητές από διάφορους επιστημονικούς και επιχειρηματικούς 
χώρους και 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 στη συμπληρωματικότητα μέσα σε 
ένα πλαίσιο ανταλλαγής, προσφοράς και ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας».

Μπαρδάνη

την

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε Μπαρδάνη
για  Υγεία και  Ασφάλειατην τηντην την την

την
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Στη συνέχεια, η πρόεδρος του , ανέφερε με έμφαση ότι συντεχνιακές 
αντιλήψεις, μικροπολιτικές συμπεριφορές, ξεπερασμένες από  πραγματικότητα 
αντιλήψεις, δεν έχουν θέση στο μέλλον, «που οφείλουμε να δημιουργήσουμε.

Διλήμματα και διχαστικές νοοτροπίες είναι έξω από τις προσπάθειες αυτές».

Απευθυνόμενη στον υπουργό Εργασίας, η κ.  τόνισε ότι στο νέο εργασιακό 
τοπίο που διαμορφώνεται μπροστά μας και στο οποίο όλοι συμμετέχουμε, οι 
προκλήσεις  είναι μεγάλες.

Όπως τόνισε, τα τελευταία χρόνια, το  εντατικοποίησε τις προσπάθειες για 
ταχύτερη και ποιοτική ανταπόκριση στις σύγχρονες προκλήσεις. «Είμαστε έτοιμοι να 
συμβάλουμε σ  προσπάθεια της πολιτείας, ώστε η κινητοποίηση που άρχισε 
μερικές δεκαετίες πριν, με  υποστήριξη σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου να 
ριζώσει και να αποδώσει καρπούς.

Παραφράζοντας τη γνωστή φράση του Hawkings «Δεν φοβόμαστε  αλλαγή, αλλά 
 αξιοποιούμε προς όφελός μας», ανταποκρινόμαστε σ  αλλαγή, ενεργούμε 

προδραστικά, με διορατικότητα, επιδιώκουμε τη δραστηριοποίηση όλων των 
επιχειρήσεων, μικρών, μεσαίων και μεγάλων, 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» υπογράμμισε η κ. .

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) Θεόδωρος Φέσσας, 
δήλωσε ότι, όσο πιο ευχαριστημένος είναι ο εργαζόμενος, τόσο η επιχείρηση 
προοδεύει, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σ  εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου.

«Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας είναι πρωταρχικός παράγοντας για 
 ανάπτυξη των ίδιων των επιχειρήσεων, αλλά και για  ανάπτυξη της εθνικής 

οικονομίας» σημείωσε από  πλευρά του, ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) Γιώργος Καββαθάς.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Καββαθάς επανέλαβε το αίτημα της επαναφοράς στους εθνικούς 
κοινωνικούς εταίρους, της δυνατότητας να καταρτίζουν  εθνική γενική συλλογική 
σύμβαση εργασίας.

ΕΛΙΝΥΑΕ
την

Μπαρδάνη

για  Υγεία και  Ασφάλειατην τηντην την
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Συγκεκριμένα είπε: «Δεν μπορεί η εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας να είναι 
εργαλείο στα χέρια των κυβέρνησεων και να ασκούν πολιτική. Πρέπει να είναι στα χέρια 
των εθνικών κοινωνικών εταίρων, που διαθέτουν και  εμπειρία και τη γνώση, πάνω 
από 30 χρόνια, να καταρτίζουν  εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας, 
λαμβάνοντας υπόψη και  πλευρά των εργαζομένων, αλλά και τις δυνατότητες που 
έχουν οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σ  κρίσιμη περίοδο των τελευταίων 10 ετών».

www.bankingnews.gr
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την
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Βρούτσης στο ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε: Η υγεία των εργαζομένων 
προτεραιότητα – Έρχεται Λευκό Μητρώο σωστών 
επιχειρηματιών

“Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα” δήλωσε ο 
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας από το 
βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην Εργασία, 
με θέμα: “Με το βλέμμα στο μέλλον”, το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (
της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

“Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε όλοι- 
επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας” διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. “Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας” συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: “Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 
Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 
προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο 

Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ( ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.ΕΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια
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εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 
οργάνου, το )” 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας με το Ινστιτούτο, “εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ”.

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα.

“Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000, λόγω επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ 
των παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς 
παράγοντες. Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
εκτιμούν ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και 
αναφερόμαστε σε προβλήματα που εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- 
μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό 
στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα – 
οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, 
υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου ΑΕΠ” υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

“Σε αυτό το πλαίσιο”, όπως σημείωσε, “εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις μας 
με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ

Υγεία και την Ασφάλεια
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που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων”.

“Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του ’90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης” 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. “Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια” τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

“Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 

Υγεία και την Ασφάλεια
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ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή” σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην “καρδιά” του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

“Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας” υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

“Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:
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– Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

– Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

– Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

– Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

– Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων” ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ”

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ”, “ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο “γεννήθηκε” το 2013 επί 
της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας”.

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ” θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.
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β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

“Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων” υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι 
πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με 
την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. 
“Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων” εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.
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www.tanea.gr - 2019-11-18 21:44:49

Βρούτσης: Ερχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι 
από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό 
εργατικό ατύχημα, σύμφωνα με τον Γιάννη Βρούτση.

«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την κυβέρνησή μας και το 
υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας από το βήμα του 2ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην Εργασία, με θέμα: «Με 
το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

Ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις οποίες θα 
προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας:

«Προχωράμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την 
 στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση και την Ασφάλεια

των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε 
την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε 
εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά 
και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού 
θεσμικού τους οργάνου, το 

)» διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας.(ΕΛΙΝΥΑΕ

Προανήγγειλε μάλιστα τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, 
«εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο 
προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο «γεννήθηκε» το 2013 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 

Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία 
και την Ασφάλεια

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
(ΕΛΙΝΥΑΕ
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επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.
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www.inewsgr.com - 2019-11-18 21:46:00

Βρούτσης: Ερχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»
«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 

κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο 
υπουργός Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης , μιλώντας από το βήμα του 2ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην Εργασία, με θέμα: «Με 
το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

Ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις οποίες θα 
προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα στην 
τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  στην 
εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε 
αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική 
Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 
προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 
οργάνου, το )» 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας.

Προανήγγειλε μάλιστα τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, 
«εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο 
προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ». Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ 
ΙΙ» Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία 
του υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο «γεννήθηκε» το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 

Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ



328;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Βρούτσης: Ερχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»
Πηγή: www.inewsgr.com Ημερομηνία

έκδοσης:
18-11-2019 21:46:00

Σύνδεσμος: https://www.inewsgr.com/27/vroutsis-erchetai-i-ergani-ii.htm

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών. Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων «Ως κυβέρνηση 
και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί στην εμπέδωση 
υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της επιχειρηματικότητας, 
όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των φορολογικών 
επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες ανεξαιρέτως τις 
επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα ασφαλιστικά ταμεία, τους 
εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, πέραν της 
εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων ελεγκτών του 
υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία του Λευκού 
Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης

Πρόσθεσε ότι πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών 
εργοδοτών, με την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και 
άλλων κινήτρων.

«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
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για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Γ. Βρούτσης: Κορυφαία προτεραιότητα η Υγεία και η ασφάλεια 
στην εργασία

«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία 
κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης 
Βρούτσης, μιλώντας από το βήμα του 2ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην Εργασία, με θέμα: «Με 
το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. «Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 
Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 

Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια
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προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 
οργάνου, το )» 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας με το Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες. Περίπου το ένα 
τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η εργασία είχε 
σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε προβλήματα που 
εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -
όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα – οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ

Υγεία και την Ασφάλεια
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που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του ’90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 

Υγεία και την Ασφάλεια
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ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:
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– Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

– Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

– Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

– Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

– Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο «γεννήθηκε» το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.
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β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

«Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι 
πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με 
την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. 
«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.

Share
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Βρούτσης: Προτεραιότητα της κυβέρνησης η υγεία και η 
ασφάλεια στην εργασία

«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία 
κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο υπουργός 
Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, 
μιλώντας από το βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 
για την  στην Εργασία, με 

θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 
.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτση.

Δείτε επίσης: Αυτή είναι η σοβαρή ασθένεια από την οποία πάσχουν οι Ελληνες και δεν 
το ξέρουν

Πρόσθεσε ότι οι ποιοτικές συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, δεν πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο 
μίας τυπικής και νομικής συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και 
κοινωνικής επένδυσης.

«Με αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά 
και τις επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο 

Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
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Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας:

«Προχωράμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την 
 στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση και την Ασφάλεια

των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε 
την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε 
εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά 
και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού 
θεσμικού τους οργάνου, το 

)» διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας.(ΕΛΙΝΥΑΕ

Προανήγγειλε μάλιστα τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, 
«εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο 
προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα.

«Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000, λόγω επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ 
των παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς 
παράγοντες. Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
εκτιμούν ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και 
αναφερόμαστε σε προβλήματα που εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- 
μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό 
στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα – 
οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, 
υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 

Υγεία 
και την Ασφάλεια

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
(ΕΛΙΝΥΑΕ
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εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του ’90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας.

«Όλοι καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή 
υποστήριξη εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση αυτών των επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την 
κατανόηση της νομοθεσίας και την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, 
καθώς και την παροχή κινήτρων.

Υγεία και την Ασφάλεια

Υγεία και την Ασφάλεια
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Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης.

Επεσήμανε ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του 
συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών 
που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η 
βελτίωση των μηχανισμών συλλογής δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και 
η εφαρμογή του νέου αυστηρού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η 
οποία θα ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και 
κοινωνικού προτύπου τόσο της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής 
κυβέρνησης.

«Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.
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Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

– Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

– Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

– Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

– Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

– Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.
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Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο «γεννήθηκε» το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

«Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
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ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Πρόσθεσε ότι πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών 
εργοδοτών, με την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και 
άλλων κινήτρων.

«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ολοταχώς για την κορυφή της Μεσογείου το λιμάνι του Πειραιά
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www.alphatv.gr - 2019-11-18 22:06:04

Γ. Βρούτσης: Κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης η 
υγεία και η ασφάλεια στην εργασία

«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο 
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας από το 
βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην Εργασία, 
με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. «Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 
Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 
προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο 

Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια



344;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Γ. Βρούτσης: Κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης η υγεία και η
ασφάλεια στην εργασία

Πηγή: www.alphatv.gr Ημερομηνία
έκδοσης:

18-11-2019 22:06:04

Σύνδεσμος: https://www.alphatv.gr/news/politika/article/32606/g-vroutsis-korufaia-proteraiotita-tis-kuvernisis-i-ugeia-kai-i-
asfaleia-stin-ergasia/

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

οργάνου, το )» 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας με το Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες. Περίπου το ένα 
τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η εργασία είχε 
σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε προβλήματα που 
εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -
όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα - οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ

Υγεία και την Ασφάλεια

Υγεία και την Ασφάλεια
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«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του '90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
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προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.
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«Το όραμά μας είναι η προαγωγή της ασφάλειας και 
της υγείας στην εργασία και η εμπέδωση της νοοτροπίας πρόληψης, με τη συνέργεια 
προς όφελος επιχειρήσεων, εργαζομένων και της κοινωνίας» δήλωσε η πρόεδρος του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ( .) Ρένα 

, μιλώντας στο 2ο πανελλήνιο Συνέδριο  
στην Εργασία, με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον». Το συνέδριο διοργανώνει το 
ινστιτούτο, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου.

«Στόχος του συνεδρίου», όπως είπε η κ. , «είναι να ενεργοποιήσει και να 
φέρει κοντά, όλες αυτές τις δυνάμεις της εργασίας και της κοινωνίας, 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 
συζητήσουν εξαιρετικοί εισηγητές από διάφορους επιστημονικούς και επιχειρηματικούς 
χώρους και 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 στη 
συμπληρωματικότητα μέσα σε ένα πλαίσιο ανταλλαγής, προσφοράς και ανοιχτών 
διαύλων επικοινωνίας».

Στη συνέχεια, η πρόεδρος του , ανέφερε με έμφαση ότι 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».

Απευθυνόμενη στον υπουργό Εργασίας, η κ.  τόνισε ότι στο νέο εργασιακό 
τοπίο που διαμορφώνεται μπροστά μας και στο οποίο όλοι συμμετέχουμε, οι 
προκλήσεις  είναι μεγάλες. Όπως τόνισε, τα τελευταία 
χρόνια, το  εντατικοποίησε τις προσπάθειες για ταχύτερη και ποιοτική 
ανταπόκριση στις σύγχρονες προκλήσεις. «Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε 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 Χόκινς 'Δεν φοβόμαστε την αλλαγή, 

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Μπαρδάνη για την Υγεία και την Ασφάλεια

Μπαρδάνη

ΕΛΙΝΥΑΕ

Μπαρδάνη

για την Υγεία και την Ασφάλεια
ΕΛΙΝΥΑΕ
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αλλά την αξιοποιούμε προς όφελός μας', ανταποκρινόμαστε στην αλλαγή, ενεργούμε 
προδραστικά, με διορατικότητα, επιδιώκουμε τη δραστηριοποίηση όλων των 
επιχειρήσεων, μικρών, μεσαίων και μεγάλων, 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» υπογράμμισε η κ. .

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) Θεόδωρος Φέσσας, 
δήλωσε ότι, όσο πιο ευχαριστημένος είναι ο εργαζόμενος, τόσο η επιχείρηση 
προοδεύει, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου.

«Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας είναι πρωταρχικός παράγοντας για 
την ανάπτυξη των ίδιων των επιχειρήσεων, αλλά και για την ανάπτυξη της εθνικής 
οικονομίας» σημείωσε από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) Γιώργος Καββαθάς. Μεταξύ 
άλλων, ο κ. Καββαθάς επανέλαβε το αίτημα της επαναφοράς στους εθνικούς 
κοινωνικούς εταίρους, της δυνατότητας να καταρτίζουν την εθνική γενική συλλογική 
σύμβαση εργασίας. Συγκεκριμένα είπε: «Δεν μπορεί η εθνική γενική συλλογική 
σύμβαση εργασίας να είναι εργαλείο στα χέρια των κυβέρνησεων και να ασκούν 
πολιτική. Πρέπει να είναι στα χέρια των εθνικών κοινωνικών εταίρων, που διαθέτουν και 
την εμπειρία και τη γνώση, πάνω από 30 χρόνια, να καταρτίζουν την εθνική γενική 
συλλογική σύμβαση εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη και την πλευρά των εργαζομένων, 
αλλά και τις δυνατότητες που έχουν οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην κρίσιμη περίοδο των 
τελευταίων 10 ετών».

Μπαρδάνη
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Βρούτσης: Ερχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»
«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία 
κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης 
Βρούτσης, μιλώντας από το βήμα του 2ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, με θέμα: «Με το 
βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

 (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ασφάλειας της Εργασίας

Ε.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. Ο κ. 
Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις οποίες θα προχωρήσει το 
υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα στην τροποποίηση
/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και τη 
γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο 
δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και 
διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες 
γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. 
Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και 
εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 

)» διευκρίνισε ο  (ΕΛΙΝΥΑΕ
υπουργός Εργασίας. Προανήγγειλε μάλιστα τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με 
το Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ». Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ 
ΙΙ» Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία 
του υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο «γεννήθηκε» το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας». Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το 
νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον 
και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, 
υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας. 
Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας: α) Στην ενοποίηση 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 
Ασφάλειας της Εργασίας

 (ΕΛΙΝΥΑΕΕλληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της ΕργασίαςΕλληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
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των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων ψηφιακών λειτουργιών, 
όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας. β) Στην κωδικοποίηση 
και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού περιεχομένου. γ) Στην 
ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία. δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις 
δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) 
και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση 
παθογενών συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη 
εργασία, την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη 
μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών. Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων «Ως 
κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης. Πρόσθεσε ότι 
πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με 
την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. 
«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Βρούτσης: Προτεραιότητα της κυβέρνησης η υγεία και η 
ασφάλεια στην εργασία

«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία 
κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης 
Βρούτσης, μιλώντας από το βήμα του 2ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, με θέμα: «Με το 
βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

 (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ασφάλειας της Εργασίας

Ε.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. «Πρώτα 
και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε όλοι- 
επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτση. Πρόσθεσε ότι οι ποιοτικές συνθήκες 
εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν πρέπει 
να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. «Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης 
ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο 
Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση του 
κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση 
και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. 
Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα 
Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου 
ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 
Ασφάλειας της Εργασίας
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επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 
)» διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας.  (ΕΛΙΝΥΑΕκαι Ασφάλειας της Εργασίας

Προανήγγειλε μάλιστα τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, 
«εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο 
προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ». Τι δείχνουν τα 
στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε 
ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, 
κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών 
συνθηκών εργασίας και 153 εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000, λόγω επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ 
των παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς 
παράγοντες. Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
εκτιμούν ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και 
αναφερόμαστε σε προβλήματα που εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- 
μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό 
στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα – 
οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, 
υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας. 
Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ. «Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες 
και τις δράσεις μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το 
τρέχον στρατηγικό πλαίσιο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία για την 
περίοδο 2014-2020, όσο και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 
2021-2026. Παράλληλα, αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της 
πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των 
αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων». «Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του ’90, 
όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει 
δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη 
γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές 
Οδηγίες ανά κατηγορία επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 
 (ΕΛΙΝΥΑΕκαι Ασφάλειας της Εργασίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας
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ελέγχου εφαρμογής αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης 
και εμπειρίας Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας. Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι 
απαραίτητοι θεσμοί και δομές που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος 
υγείας και ασφάλειας στη χώρα μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι 
τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και 
κοινωνικής διαβούλευσης» δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι 
υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν 
ιδιαίτερης προσοχής από εδώ και εμπρός. Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας 
στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς 
τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεδομένης της ιδιάζουσας 
παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι καταλαβαίνουμε ότι εδώ 
απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη εκ μέρους της πολιτείας, 
με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των επιχειρήσεων, τη 
διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και την κατάρτιση 
εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων. Επίσης, η 
πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, ιδίως σε 
πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, τα 
νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης. Επεσήμανε ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις είναι 
η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες προστασίας και 
πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης ή 
περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής δεδομένων και 
στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού ευρωπαϊκού 
πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην ελληνική 
νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου. «Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη 
η εμπέδωση μίας κουλτούρας πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα 
της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση 
και τις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της 
τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή 
υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των 
επιχειρήσεων και οργανισμών μία ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας 
και έχοντας επίγνωση ότι η προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει 
σεβασμό στο πολυτιμότερο αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός 
Εργασίας. Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση 
όρων ποιοτικής, αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, 
ανέφερε ότι συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού 
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προτύπου τόσο της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης. «Και 
γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την επίτευξη 
των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση του 
αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης. Συνολικές 
παρεμβάσεις Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών 
προτεραιοτήτων, οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ξετυλίγονται σε ένα μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της 
κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην 
προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και 
την τόνωση της συνολικής απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων, την ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας. Αναλύοντας τις 
παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές. «Παράδειγμα, οι νέες 
ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου, διαμορφώνουν 
ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για την απρόσκοπτη 
άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας: – Με 
τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου με 
όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα. – Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών 
Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας 
ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών 
οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό. – 
Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και την 
καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης. – Τη συστηματοποίηση 
και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας για την αντιμετώπιση 
της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά και τη δημιουργία μητρώου 
παραβατών αυτής της μορφής. – Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής 
υποδομής του υπουργείου Εργασίας, καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα 
συστήματα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των 
ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» 
ανέφερε ο υπουργός Εργασίας. Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» Παράλληλα, ο υπουργός 
Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου αφορά στην 
αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός 
καινοτόμου εργαλείου, το οποίο «γεννήθηκε» το 2013 επί της πρώτης θητείας μου στο 
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υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την αναγνώριση των παραγωγικών, 
κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των ίδιων των εργαζομένων και 
εργοδοτών της χώρας». Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα 
«ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία 
τομή στη σχέση πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα 
τη νέα ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας. Όπως είπε, θα βασίζεται στους 
παρακάτω άξονες προτεραιότητας: α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, 
καθώς και στην ενσωμάτωση νέων ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο 
και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας. β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του 
σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού περιεχομένου. γ) Στην ενίσχυση των 
επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή ολοκληρωμένης 
πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και την πολιτεία. δ) 
Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών. Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων «Ως κυβέρνηση 
και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί στην εμπέδωση 
υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της επιχειρηματικότητας, 
όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των φορολογικών 
επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες ανεξαιρέτως τις 
επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα ασφαλιστικά ταμεία, τους 
εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, πέραν της 
εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων ελεγκτών του 
υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία του Λευκού 
Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για 
έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με την παροχή εκ 
μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. «Σε αυτό θα 
ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα συμμόρφωση με όλες 
τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και για πρώτη φορά στη 
χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων 
με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων 
εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό 
συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο υπουργός Εργασίας. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Βρούτσης: Οι άξονες προτεραιότητας της «Εργάνης II»- Οι 
εμβληματικές παρεμβάσεις

Τους πέντε άξονες προτεραιότητας στους οποίος θα 
βασίζεται το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» 
παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μαζί με ένα ευρύ 
φάσμα εμβληματικών παρεμβάσεων σε εργασία, 

κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική αλληλεγγύη. «Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία 
συνιστά για την κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία 
προτεραιότητα» δήλωσε ο κ. Βρούτσης, μιλώντας από το βήμα του 2ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, με θέμα: «Με το βλέμμα στο 
μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

 (ΕΛ.ΙΝ.Εργασίας

Υ.Α.Ε.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. 
«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. «Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης 
ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο 
Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση του 
κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση 
και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. 
Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της 
Εργασίας
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Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου 
ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του 
επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 

)» διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας,  (ΕΛΙΝΥΑΕκαι Ασφάλειας της Εργασίας
προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, 
«εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο 
προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ». Ενδεικτικά ήταν τα 
στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, 
αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας εργαζόμενος πεθαίνει, 
λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 εργαζόμενοι έχουν ένα 
σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις 
ενέργειες και τις δράσεις μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο 
με το τρέχον στρατηγικό πλαίσιο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία για την 
περίοδο 2014-2020, όσο και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 
2021-2026. Παράλληλα, αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της 
πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των 
αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων». Συνολικές παρεμβάσεις σε εργασία, κοινωνική 
ασφάλιση και κοινωνική αλληλεγγύη Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο 
παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία 
της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής αλληλεγγύης, 
αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την 
καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής απασχόλησης, την 
προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την ενδυνάμωση και τη 
βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του 
θεσμού της οικογένειας. Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο 
εμβληματικές. «Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου 
αναπτυξιακού νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό 
περιβάλλον για την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας: - Με τον εξορθολογισμό του συστήματος 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου με όρους συλλογικής αυτονομίας και 
ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, 
παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα. - 
Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 
 (ΕΛΙΝΥΑΕκαι Ασφάλειας της Εργασίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας
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διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό. - Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την 
αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-
μερικής απασχόλησης. - Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της 
Επιθεώρησης Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης 
εργασίας, αλλά και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής. - Την εν 
γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, καθώς και 
τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων- 
των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, φυσικά, των μικρών και 
μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας. Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» 
Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο "γεννήθηκε" το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας». Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το 
νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον 
και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, 
υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας. 
Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας: α) Στην ενοποίηση 
των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων ψηφιακών λειτουργιών, 
όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας. β) Στην κωδικοποίηση 
και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού περιεχομένου. γ) Στην 
ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία. δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις 
δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) 
και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση 
παθογενών συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη 
εργασία, την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη 
μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.ΒρούτσηςΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
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Ρένα Μπαρδάνη – ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε: Κοινωνικοί εταίροι, Πολιτεία, 
με αμοιβαία εμπιστοσύνη για ένα ασφαλές μέλλον

Ξεκίνησε το 2ο Συνέδριο για την Υγεία και την 
Ασφάλεια στην Εργασία, με θέμα: “Με το βλέμμα στο μέλλον”, το οποίο διοργανώνει το 
Ελληνικό Ινστιτούτο

Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ( .), υπό την Αιγίδα του Προέδρου 
της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου στο Μέγαρο Μουσικής με τη συμμετοχή 
περισσότερων από 100 Ομιλητών

«Στόχος του συνεδρίου, είπε η Ρένα Μπαρδάνη, Πρόεδρος ΕΛΙΝΥΑΕ, 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 συζητήσουν εξαιρετικοί εισηγητές από 
διάφορους επιστημονικούς και επιχειρηματικούς χώρους και 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 η περισσότερο στενά πλαίσια του 
καθενός ή της κάθε ομάδας. Οι αλλαγές απαιτούν συνεργασίες , συνέργιες και 
συντονισμένες δράσεις . Απαιτούν δυναμικές πρωτοβουλίες που στηρίζονται στη 
συμπληρωματικότητα μέσα σε ένα πλαίσιο ανταλλαγής, προσφοράς και ανοιχτών 
διαύλων επικοινωνίας.

Στην συνέχεια η πρόεδρος του ΕΛΙΝΥΑΕ επισήμανε με έμφαση ότι 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 συνέργια και προς όφελος επιχειρήσεων, 
εργαζομένων και της κοινωνίας».

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
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Απευθυνόμενη στον Υπουργό Εργασίας τόνισε ότι «στο νέο εργασιακό τοπίο που 
διαμορφώνεται μπροστά μας, και στο οποίο όλοι συμμετέχουμε, οι προκλήσεις για την 
Υγεία και την Ασφάλεια είναι μεγάλες.

Το ΕΛΙΝΥΑΕ 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 να συμβάλλουμε 
στη 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 Χοκινς «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, όλων των εργαζομένων, νέων και με 
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 συνεργίες για ένα ασφαλές και υγιές 
μέλλον για όλους».
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www.bankwars.gr - 2019-11-18 22:39:48

Ρένα Μπαρδάνη – ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε: Κοινωνικοί εταίροι, Πολιτεία, 
με αμοιβαία εμπιστοσύνη για ένα ασφαλές μέλλον

Ξεκίνησε το 2 ο Συνέδριο για την 
 στην Εργασία, με θέμα: “Με το βλέμμα στο Ασφάλεια

μέλλον”, το οποίο διοργανώνει το 
.), Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (

υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας 
Προκόπη Παυλόπουλου στο Μέγαρο Μουσικής με τη 
συμμετοχή περισσότερων από 100 Ομιλητών

«Στόχος του συνεδρίου, είπε η Ρένα Μπαρδάνη, Πρόεδρος , 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 συζητήσουν εξαιρετικοί εισηγητές από διάφορους 
επιστημονικούς και επιχειρηματικούς χώρους και 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 η περισσότερο στενά πλαίσια του 
καθενός ή της κάθε ομάδας. Οι αλλαγές απαιτούν συνεργασίες, συνέργιες και 
συντονισμένες δράσεις. Απαιτούν δυναμικές πρωτοβουλίες που στηρίζονται στη 
συμπληρωματικότητα μέσα σε ένα πλαίσιο ανταλλαγής, προσφοράς και ανοιχτών 
διαύλων επικοινωνίας.

Στην συνέχεια η πρόεδρος του  επισήμανε με έμφαση ότι 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 συνέργια και προς όφελος επιχειρήσεων, 
εργαζομένων και της κοινωνίας».

Υγεία και την 
Ασφάλεια

Ελληνικό Ινστιτούτο 
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ( ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.ΕΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ
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Βρούτσης: Προτεραιότητα της κυβέρνησης η υγεία και η 
ασφάλεια στην εργασία -Ερχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο 
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας από το 
βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην Εργασία, 
με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. «Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 
Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 
προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο 

Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια
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οργάνου, το )» 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας με το Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες. Περίπου το ένα 
τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η εργασία είχε 
σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε προβλήματα που 
εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -
όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα - οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ

Υγεία και την Ασφάλεια

Υγεία και την Ασφάλεια
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«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του '90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.
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Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία: 5.000 θάνατοι κάθε χρόνο 
στην ΕΕ

Σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει λόγω επικίνδυνων ή 
ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 εργαζόμενοι 
έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι 
από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό 

εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000 
λόγω επαγγελματικών ασθενειών.

Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους λόγω 
έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες.

Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, εκτιμούν 
ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε 
προβλήματα που εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους, μικρής και μεγάλης 
επικινδυνότητας, όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κ.λπ.

Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα – οικονομικά κόστη 
λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% 
του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Aυτά τα ανησυχητικά στοιχεία παρουσίασε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης,
μιλώντας στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για  στην Εργασία που 
δοργάνωσε το  στο Μέγαρο Μουσικής παρουσία 600 συνέδρων.

Ο κ. Βρούτσης επισήμανε ότι η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας κορυφαία προτεραιότητα ενώ αναφέρθηκε και 
στις νέες ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου.Ειδικότερα:

Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

την Υγεία και Ασφάλεια
ΕΛΙΝΥΑΕ
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Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων, για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και την 
καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο -μερικής απασχόλησης

Τη συστηματοποίηση και αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας για 
την αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, αλλά και τη δημιουργία 
μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του Υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και την διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων. Των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και 
φυσικά των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων.

Η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου θσ αφορά στην αναβάθμιση και 
ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο 
μέλλον και Θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) στην κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου γ) στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, 
για την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα 
ερευνητικά κέντρα και την πολιτεία δ) στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με 
άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του Ε.Φ.Κ.Α. και της Α.Α.Δ.Ε. 
για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η 
υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την αποτελεσματική προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης των 
εργοδοτών.

Την ίδια ώρα προωθείται η δημιουργία του Λευκού Μητρώου επιχειρήσεων που θα 
επιβραβεύει τους συνεπείς επιχειρηματίες με την παροχή εκ μέρους της πολιτείας 
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ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι 
επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Η Πρόεδρος του  κ. Ρένα Μπαρδάνη επισήμανε με έμφαση ότι συντεχνιακές 
αντιλήψεις, μικροπολιτικές συμπεριφορές, ξεπερασμένες από την πραγματικότητα 
αντιλήψεις δεν έχουν θέση στο μέλλον που οφείλουμε να δημιουργήσουμε και 
πρόσθεσε «Στόχος του συνεδρίου, είπε η κ Μπαρδάνη, 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 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 στη 
συμπληρωματικότητα μέσα σε ένα πλαίσιο ανταλλαγής, προσφοράς και ανοιχτών 
διαύλων επικοινωνίας. ”

ΕΛΙΝΥΑΕ
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Βρούτσης: Έρχεται η &quot;ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ&quot; Insider.gr Σε όλο 
τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας εργαζόμενος πεθαίνει 
λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. Στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 5 
εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000 λόγω επαγγελματικών... Σε όλο τον κόσμο, 
κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας εργαζόμενος πεθαίνει λόγω 
επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. Στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 5 
εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000 λόγω επαγγελματικών... Στη νομοθετική 
πρωτοβουλία για την αναβάθμιση του πληροφοριακού 
συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, μίλησε ο υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, κατά την 
εναρκτήρια ομιλία του στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την 
Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία που οργανώθηκε από το 
ΕΛΙΝΥΑΕ. Ο υπουργός, μεταξύ άλλων, τόνισε: &quot;Ενός 
καινοτόμου εργαλείου, το οποίο &quot;γεννήθηκε&quot; το... 
Στοιχεία έρευνας παρουσιάστηκαν στο 2ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία από τον 
υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση Σε όλο τον κόσμο, κάθε 
15 δευτερόλεπτα, ένας εργαζόμενος πεθαίνει λόγω 
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επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα Στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 5... Στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 5 
εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα Σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών 
συνθηκών εργασίας και 153 εργαζόμενοι έχουν ένα 
σοβαρόεργατικό ατύχημα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
υφίστανται... Σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών 
συνθηκών εργασίας και 153 εργαζόμενοι έχουν ένα 
σοβαρόεργατικό ατύχημα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 
θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000 λόγω 
επαγγελματικών... Όπως υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 5 
εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000 λόγω επαγγελματικών ασθενειών. 
Περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων οφείλεται 
σε καρκίνους λόγω έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες. 
Περίπου το ένα τέταρτο των... Όπως ανέφερε ο Υπ. Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων κατά την εναρκτήρια ομιλία του 
στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και Ασφάλεια στην 
Εργασία που οργανώθηκε από το ΕΛΙΝΥΑΕ, η επόμενη 
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νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου, αφορά στην 
αναβάθμιση και ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος 
ΕΡΓΑΝΗ. &quot;Ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο &quot;
γεννήθηκε&quot; το 2013 επί... Blogs Aftodioikisi Υγιεινή και 
ασφάλεια στην εργασία : 5.000 θάνατοι κάθε χρόνο στην ΕΕ

Στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του 
πληροφοριακού συστήματος "ΕΡΓΑΝΗ", αφορά η 
επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου 
Εργασίας, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος ο υπουργός, 
Γιάννης Βρούτσης.

Μιλώντας σε συνέδριο και αναφερόμενος στην 
"ΕΡΓΑΝΗ", ο υπουργός έκανε λόγο για "ένα καινοτόμο 
εργαλείο, το οποίο "γεννήθηκε" το 2013 επί της 
πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από 
τότε, έχει κερδίσει την αναγνώριση των παραγωγικών, 
κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας". 

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ" θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας. Όπως είπε, θα βασίζεται στους 
παρακάτω άξονες προτεραιότητας: α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, 
καθώς και στην ενσωμάτωση νέων...
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