
Δελτίο Τύπου 

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) φέτος αφιερώνει την 28η Απριλίου, Παγκόσμια Ημέρα 
για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, στους νέους. Με τίτλο ΑΣΦΑΛΗΣ & ΥΓΙΗΣ 
ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των νέων 
εργαζομένων, συνδυάζοντας τον εορτασμό με την 12η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Παιδικής Εργασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. πραγματοποίησε στις 26 Απριλίου, στην Αθήνα, κεντρική 
εκδήλωση με τίτλο: «Υγεία και ασφάλεια στην εργασία για τους νέους: σωστό ξεκίνημα». 
Στο ίδιο πλαίσιο πραγματοποιούνται ενημερωτικές συναντήσεις με μαθητές, καθηγητές και 
εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας σε ΕΠΑΛ στα Ιωάννινα, τη Θεσσαλονίκη, τον Βόλο, την 
Άμφισσα και το Αργος.  

Η κεντρική ημερίδα στην Αθήνα ξεκίνησε με χαιρετισμούς από την Πρόεδρο του Δ.Σ. του 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., κα Ρένα Μπαρδάνη, και την κα Μαρία Τσάλμα, συνεργάτη του Υφυπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κου Μπαξεβανάκη, σε θέματα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης. 

Η κα Μπαρδάνη επεσήμανε ότι το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., ως ο φορέας των κοινωνικών εταίρων για 
την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία στη χώρα μας, μπορεί να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην αναβάθμιση της υγείας και της ασφάλειας στην επαγγελματική 
εκπαίδευση με τη διερεύνηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων σε αυτό τον τομέα στη 
χώρα μας και με την ανάπτυξη ειδικού και καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού για την 
εκπαίδευση των μαθητών και των εκπαιδευτικών.  

Στην κεντρική εισήγηση που πραγματοποιήθηκε από την κα Θεώνη Κουκουλάκη, 
Συντονίστρια του Τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., τονίστηκε η συχνότητα των 
εργατικών ατυχημάτων στους νέους, η οποία είναι κατά 40% μεγαλύτερη από αυτή του 
συνόλου των εργαζομένων. Οι νέοι είναι περισσότερο ευάλωτοι στους επαγγελματικούς 
κινδύνους και για το λόγο αυτό, η εκπαίδευση των νέων σε θέματα υγείας και ασφάλειας, 
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της σχολικής τους εκπαίδευσης, είναι απαραίτητη και έχει 
πολλαπλά οφέλη. Παρουσιάστηκαν επίσης καλές πρακτικές από χώρες της Ευρώπης 
σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εκπαίδευση, που αποδεικνύουν ότι οι νέοι 
εργαζόμενοι που έχουν εκπαιδευτεί για την ΥΑΕ νωρίς στο σχολείο, έχουν κατά 50% 
λιγότερα ατυχήματα. 

Στην ημερίδα πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις από τη Δρ. Αθηνά Νέλλα, Σύμβουλο Γ’ του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και συντονίστρια της Επιστημονικής Μονάδας 
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, από την κα Ελένη Λαμπροπούλου-Μπίτσα από 
το Τμήμα Γ΄ Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στον χώρο εργασίας της Διεύθυνσης 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  από την κα 
Νατάσα Σακκά, Διευθύντρια Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 
ΟΑΕΔ και από την κα Χρυσούλα Τουφεκούλα, MD, MSc, PhD, Προϊσταμένη Δ/νσης στην 
Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).  

Τέλος, δόθηκε η δυνατότητα στους παρευρισκόμενους να κάνουν ερωτήσεις και 
πραγματοποιήθηκε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Στη συζήτηση ελήφθησαν υπόψη 
και τα συμπεράσματα που ήδη έχουν αναδειχτεί από τις ενημερωτικές εκδηλώσεις που 
έχουν πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια, τα οποία επιβεβαιώθηκαν και στην κεντρική 
ημερίδα στην Αθήνα. Αναδείχθηκε η σημασία της εκπαίδευσης στα θέματα υγείας και 
ασφάλειας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης,  τόσο για την προστασία των μαθητών, και 
για την ανάπτυξη κουλτούρας πρόληψης στους νέους εργαζόμενους.  


