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Η ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου για την 
Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία πριν από 
30 χρόνια, ήταν απολύτως απαραίτητη και 
ήρθε να καλύψει πολλά ιστορικά κενά.

Το σημαντικότερο ήταν η οργανωμένη θεσμική 
συνεργασία των κοινωνικών εταίρων, εργαζο-
μένων και επιχειρήσεων, στοιχείο κρίσιμο για 
την αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων 
Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας (ΥΑΕ). 

Επιπλέον ώθησε την Πολιτεία να προτεραιο-
ποιήσει τα θέματα ΥΑΕ σε υψηλότερο βαθ-
μό ενώ παράλληλα αποτέλεσε μία δεξαμενή 
σκέψης, εκπαίδευσης και έρευνας, τόσο των 
ειδικών του χώρου όσο και των ανθρώπων 
που επιζητούσαν την γνώση και την πληρο-
φόρηση στο αντικείμενο αυτό. 

Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, των ερ-
γαζομένων και των εργοδοτών, αποτέλεσε 
άλλον έναν σημαντικό στόχο ενώ η διερεύ-
νηση των εργατικών ατυχημάτων και δυστυ-
χημάτων και η παρακολούθηση της απόδο-
σης των ευθυνών εξελίχθηκε σε εργαλείο 
πρόληψης επικίνδυνων και ανθυγιεινών μελ-
λοντικών καταστάσεων.

Σήμερα, το ΕΛΙΝΥΑΕ βρίσκεται μπροστά σε 
πολύ μεγάλες προκλήσεις, καθώς ο διεθνής 

χάρτης της εργασίας έχει αλλάξει εκ βάθρων 
με την κλιματική αλλαγή, την ψηφιοποίηση, 
τις υγειονομικές απειλές να δημιουργούν νέ-
ους τομείς απασχόλησης.

Επιπλέον, παρουσιάζονται νέα χαρακτηριστι-
κά στην εργασία όπως η αύξηση του μέσου 
όρου ηλικίας των εργαζομένων, η τηλε-ερ-
γασία, η αυτο-απασχόληση κ.ά.

Την στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπερ-
ψηφίζει τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινω-
νικών Δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο ιδρύει την Επιτροπή για τον Εκμηδενι-
σμό Εργατικών Ατυχημάτων και Επαγγελμα-
τικών Ασθενειών έως το 2030, βελτιώνοντας 
σημαντικά τις συνθήκες εργασίας, η πατρίδα 
μας κινείται αντιδιαμετρικά καθώς με την ου-
σιαστική κατάργηση των Συλλογικών Συμβά-
σεων Εργασίας, τη συνεχιζόμενη αυξανόμενη 
εντατικοποίηση της εργασίας, την έλλειψη 
πολιτικής βούλησης και την αδυναμία των 
ελεγκτικών μηχανισμών, ολοένα και περισσό-
τεροι εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους.

Καλούμαστε σε αυτό το σημείο, ως κοινω-
νικοί εταίροι, να αντιμετωπίσουμε με ουσι-
αστικό διάλογο και ενεργητικές πολιτικές 
αυτές τις ισχυρές προκλήσεις. Με κοινό ζω-
ντανό πεδίο δράσης το ΕΛΙΝΥΑΕ μπορούμε 
να τα καταφέρουμε και να καθορίσουμε τον 
ρόλο του για την επόμενη 30ετία ώστε να 
πετύχουμε πιο ασφαλείς και πιο υγιείς συν-
θήκες εργασίας.

Με ουσιαστικό διάλογο και 
ενεργητικές πολιτικές απέναντι 
στις νέες προκλήσεις
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