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Η προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας στον χώρο εργασίας:





επιτυγχάνει την πρόληψη εργατικών ατυχηµάτων και
επαγγελµατικών ασθενειών
βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας
αποτελεί βασική παράµετρο για την ποιότητα της εργασίας
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
Ο φορέας των κοινωνικών εταίρων

ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ
για την υγεία και
την ασφάλεια στην εργασία

Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία
στην Εργασία
Το 2003, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε) καθιέρωσε την 28η Απριλίου
ως Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία με στόχο
να προωθήσει, σε παγκόσμιο επίπεδο, την πρόληψη των εργατικών
ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία
στην Εργασία 2018
Η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την
Υγεία στην Εργασία το 2018 είναι αφιερωμένη
στους νέους εργαζόμενους με το μήνυμα

«ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ»

Ατυχήματα και νέοι
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 το 13% των ατυχημάτων που καταγράφηκαν έγιναν
σε νέους κάτω των 24 ετών. (Πηγή Eurostat , 2018)
• Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα ήταν 6% (Πηγή ΕΛΣΤΑΤ, 2018)
• Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014 η συχνότητα ατυχημάτων («τυποποιημένος δείκτης
επίπτωσης») σε νέους μεταξύ 18-24 ετών ήταν 41% μεγαλύτερη από τον αντίστοιχο
δείκτη για το σύνολο των εργαζομένων. (Πηγή Eurostat, 2018)
• Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα ήταν 27% (Πηγή Eurostat, 2018)

Γιατί οι νέοι είναι ευάλωτοι
• Είναι άπειροι και λιγότερο εξοικειωμένοι με την εργασία.
• Σωματικά βρίσκονται ακόμη σε ανάπτυξη και έτσι περισσότερο ευάλωτοι.
• Δεν έχουν αρκετή πληροφόρηση και εκπαίδευση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία.
• Δεν γνωρίζουν τους κινδύνους ή δεν τους δίνουν την κατάλληλη προσοχή, λόγω
απειρίας.

Γιατί η Ασφάλεια και η Υγεία στην Εργασία είναι
σημαντική στην επαγγελματική εκπαίδευση
• Αν οι μαθητευόμενοι δεν εκπαιδευτούν σε ασφαλείς τρόπους εργασίας, θα αναπτύξουν δικούς
τους επικίνδυνους τρόπους (Laberge et al, 2016).
• Οι μαθητευόμενοι προσαρμόζονται στο κλίμα ασφάλειας της επιχείρησης. Θα πρέπει να
παίρνουν από την αρχή το σωστό παράδειγμα από τον υπεύθυνο εκπαίδευσης της επιχείρησης.

• Η εκπαίδευση στην Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία πρέπει να είναι εξειδικευμένη, ανά
κλάδο, και να γίνεται ταυτόχρονα με τη βασική εκπαίδευση στα σχολεία.
• Οι σημερινοί μαθητευόμενοι είναι οι αυριανοί εργαζόμενοι ή εργοδότες. Η γνώση, από το
σχολείο, για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία είναι η βάση για την ασφαλή εργασία
τους στο μέλλον.
• Σε πρόσφατη μελέτη βρέθηκε ότι οι νέοι εργαζόμενοι, που είχαν εκπαιδευτεί για την Ασφάλεια
και την Υγεία στην Εργασία στο σχολείο είχαν 50% λιγότερα ατυχήματα (INRS, 2018).

Πρακτικές από χώρες της ΕΕ
Φιλανδία
• Στα επαγγελματικά λύκεια εφαρμόζεται η «προσέγγιση της πλήρους
ενσωμάτωσης» για την εκπαίδευση ΥΑΕ (εργασιακή διαδικασία και
σχετικά θέματα ΥΑΕ).
• Εκπαίδευση εκπαιδευτικών από FIOH.

• Συνεργασία FIOH με σχολές επ. εκπαίδευσης με θέμα «Συμπεριφορά
για εργασία» για την προώθηση της ασφαλούς συμπεριφοράς των
νέων. Στόχος η επέκταση σε όλες τις σχολές.
(Young workers and sustainable work life, Special emphasis on Nordic conditions, Hanvold et al,
2016)

Πρακτικές από χώρες της ΕΕ
Δανία
• Ειδική ιστοσελίδα στο Υπ. Εργασίας: «Νέοι στην εργασία» όπου
δίνονται πληροφορίες για το εργασιακό περιβάλλον για όλα τα
σχολεία και τα επαγγελματικά.

• Εξειδικευμένα σεμινάρια για προστασία από έκζεμα σε 250
μαθητευόμενους κομμωτές με πολύ θετικά αποτελέσματα.

Πρακτικές από χώρες της ΕΕ
Πρόταση για μια σκανδιναβική «Τράπεζα ιδεών» για την ανταλλαγή
αποτελεσματικών πρωτοβουλιών και ιδεών με στόχο την βελτίωση
της ΥΑΕ των νέων εργαζομένων.
(Young workers and sustainable work life, Special emphasis on Nordic conditions, Hanvold et al, 2016)

Πρακτικές από χώρες της ΕΕ
Γερμανία
• Η ΥΑΕ είναι μέρος του εκπαιδευτικού προφίλ κάθε ειδικότητας.
• Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν οδηγίες κατά την έναρξη της
μαθητείας τους από την επιχείρηση και το επ. λύκειο.

Πρακτικές από χώρες της ΕΕ
Αγγλία
Τα συνδικάτα Trade Union Congress (TUC) και το Learning and Skills
Council (LSC) ανέπτυξαν έναν οδηγό για τη μαθητεία που
απευθύνεται στους εκπροσώπους των εργαζομένων ΥΑΕ.

Πρακτικές από χώρες της ΕΕ
Ελβετία

Πρόγραμμα “Μαθητεία με ασφάλεια” με πληροφοριακό υλικό
προς τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητευόμενους στον
ιστοχώρο της SUVA.

Εθνική στρατηγική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην
Εργασία
• Άξονας 7ος: Ενσωμάτωση της ΥΑΕ στην εκπαίδευση και την επαγγελματική
κατάρτιση
Ένας τομέας συντονισμού και υλοποίησης κοινών δράσεων για το θέμα αυτό μεταξύ του
Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Παιδείας είναι ο θεσμός των προγραμμάτων μαθητείας ή
άλλων σχετικών προγραμμάτων πρακτικής άσκησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από
τους μαθητές κυρίως από τον χώρο της τεχνικής εκπαίδευσης ή από άλλους νέους, υποψήφιους να
ενταχθούν στον κόσμο της εργασίας.

• Στον τομέα αυτό ενδεικτικές δράσεις μπορεί να αφορούν:
•
•
•
•

την έγκαιρη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και των νέων πριν την ένταξή τους σε
έναν χώρο εργασίας,
την εισαγωγή σχετικού μαθήματος στην τελευταία τάξη των σπουδών τους,
την έκδοση σχετικού ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού,
την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών που θα αναλάβουν την
παρακολούθηση των όρων και των συνθηκών της μαθητείας ή τον έλεγχο εφαρμογής -έστω και
δειγματοληπτικά- από τους επιθεωρητές εργασίας της ισχύουσας νομοθεσίας εν γένει για την
ΥΑΕ και ειδικότερα για τους νέους και τους εκπαιδευόμενους από τις επιχειρήσεις ή τους
οργανισμούς όπου θα τοποθετηθούν.

O ρόλος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Ενδεικτικές προτάσεις-δράσεις
• Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην επαγγελματική εκπαίδευση σε θέματα
ΥΑΕ με έμφαση στις τεχνολογικές ειδικότητες.
• Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τη θεματική ενότητα ΥΑΕ γενικά και ανά
ειδικότητα (φοίτηση ΕΠΑΛ και μεταλυκειακό έτος).
• Παροχή πληροφοριακού υλικού για τις βασικές ειδικότητες των Επ. λυκείων.

«ο φορέας των κοινωνικών εταίρων Γ.Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Β.,
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Τ.Ε. για θέματα υγείας και
ασφάλειας στην εργασία, με παρουσία και εμπειρία
στην έρευνα, την πληροφόρηση, την ενημέρωση, τη
συμβουλευτική υποστήριξη και την εκπαίδευση
επιχειρήσεων και εργαζομένων»
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