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Η υγιεινή, η ασφάλεια και η
πρόληψη κινδύνων στους χώρους
εργασίας κρίσιμο θέμα της
καθημερινότητας για το εμπόριο
Του Γιώργου Καρανίκα, Προέδρου ΕΣΕΕ

Έχουν ήδη περάσει τριάντα χρόνια από τότε
που οι κοινωνικοί εταίροι, συνεκτιμώντας
σωστά τα σημεία των καιρών, ήρθαν να καλύψουν ένα σημαντικό κενό στην εργασιακή
και επιχειρηματική ζωή, δημιουργώντας το
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας
της Εργασίας.
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Το πόσο σημαντική ήταν η κίνησή μας εκείνη
την εποχή το αντιλαμβανόμαστε σήμερα που,
ιδιαίτερα μέσα στις δυσκολίες της πανδημικής
κρίσης, το θέμα της Υγιεινής και της Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους αποκτάει
ακόμα πιο μεγάλη σημασία αλλά και κοινωνικό
αντίκτυπο. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά
χρειαζόμαστε ενημέρωση για τους συγκεκριμένους αλλά και ενδεχόμενους κινδύνους που
μπορεί να προκύψουν στον χώρο εργασίας και
να χρησιμοποιήσουμε την ανεκτίμητη εμπειρία
του Ινστιτούτου μας, ώστε να μπορέσουμε να
διαμορφώσουμε και να προωθήσουμε ουσιαστικές προτάσεις που να βασίζονται σε ακριβή
γνώση της πραγματικότητας.

Παρόλο που οι επιχειρήσεις του εμπορίου κατατάσσονται στην Γ΄ κατηγορία επικινδυνότητας, για την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας η ασφάλεια στον
χώρο εργασίας ήταν και παραμένει κεφαλαιώδους σημασίας. Η διαμόρφωση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, πέρα από
προϋπόθεση για την προστασία και την αποδοτικότητα του εργαζομένου, αποτελεί και
υποχρέωση του εργοδότη ατομικά, η οποία
υπερβαίνει τους όρους και τα όρια μίας απλής
συμβατικής σχέσης. Ο χώρος εργασίας είναι,
υπό μία έννοια, ένα δεύτερο σπίτι για κάθε
εργαζόμενο, άρα και εμείς οφείλουμε να διασφαλίσουμε ασφαλείς όρους και να ελέγξουμε όλες τις επικίνδυνες παραμέτρους, μέσω
της τεχνολογίας και του εκσυγχρονισμού των
μέσων αντιμετώπισης που διαθέτουμε.
Τι χρειαζόμαστε; Συντονισμένες δράσεις, παρακολούθηση των εξελίξεων και των βέλτιστων πρακτικών στο εξωτερικό, συνεχή και
αποτελεσματικό κοινωνικό διάλογο, ενίσχυση
των κύριων δομών έρευνας και τεκμηρίωσης
– όπως το ΕΛΙΝΥΑΕ.
Εδώ και χρόνια, το Ινστιτούτο μας έχει υλοποιήσει το πιο σημαντικό έργο, διεξάγοντας
έρευνες και προσδιορίζοντας τους βλαπτικούς παράγοντες στους χώρους εργασίας.
Γνώμη μου είναι ότι, το ΕΛΙΝΥΑΕ δεν θα τα
είχε κάνει όλα αυτά αν δεν ήταν βήμα στενής
συνεργασίας εργοδοτών και εργαζομένων
και διαρκές αποτέλεσμα της προσπάθειας να
επιτευχθούν οι απαραίτητες συναινέσεις.
Αυτή είναι μια ιδιαίτερα σημαντική παρακαταθήκη ιδιαίτερα σήμερα, που η χρησιμότητα της
κοινωνικής συνεννόησης και του διαρκούς και
συνεχούς τριμερούς κοινωνικού διαλόγου τίθεται από πολλές πλευρές εν αμφιβόλω….

