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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-28η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου ως
«Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία», με στόχο τον
προσανατολισμό του ενδιαφέροντος της διεθνούς κοινότητας στα θέματα της
πρόληψης ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) είναι η ειδικευμένη οργάνωση του ΟΗΕ που
επιδιώκει την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και των διεθνώς
αναγνωρισμένων ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων. Καθορίζει τα διεθνή
πρότυπα εργασίας με τη μορφή συμβάσεων και συστάσεων, οι οποίες ορίζουν τα
ελάχιστα πρότυπα των βασικών δικαιωμάτων εργασίας.
Σύμφωνα με στοιχεία της Δ.Ο.Ε, υπολογίζεται ότι περίπου 2,2 εκατομμύρια
άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από εργατικά ατυχήματα, περίπου 270
εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν υποστεί μη θανατηφόρο εργατικό
ατύχημα, ενώ 160 εκατομμύρια υποφέρουν από «επαγγελματικές» ασθένειες.
Η οικονομική αβεβαιότητα που υπάρχει σε διεθνές επίπεδο επηρεάζει δυσμενώς τα
θέματα που συνδέονται με την ασφάλεια στην εργασία, σε μια εποχή που η ένταση
εργασίας και η πίεση για γρήγορα αποτελέσματα και άμεσα παραδοτέα συνεχώς
αυξάνεται. Είναι προφανές ότι αναδεικνύεται η ανάγκη λήψης κατάλληλων μέτρων
προστασίας της ασφάλειας των εργαζομένων, ώστε ο αριθμός και η ένταση των
εργατικών ατυχημάτων να μειώνονται, ανεξαρτήτως της οικονομικής επιβάρυνσης
που μπορεί να προκαλέσουν βραχυπρόθεσμα στην παραγωγή.
Δύο από τα σοβαρότερα προβλήματα που αναδεικνύονται στον εργασιακό χώρο
είναι η φτωχοποίηση σημαντικού μέρους του εργατικού πληθυσμού, κυρίως των
χαμηλότερων μορφωτικά στρωμάτων και η τάση για εξαφάνιση της μεσαίας τάξης

στην Ευρώπη, προβλήματα που αυξάνουν την εργασιακή πίεση και ανασφάλεια και
επηρεάζουν δυσμενώς την υγεία των εργαζομένων.
Στο πλαίσιο αυτό, η φετινή Ημέρα εστιάζει στην ανάγκη συνεχούς βελτίωσης των
διαδικασιών συλλογής και διαχείρισης των δεδομένων για την υγεία και την
ασφάλεια στην εργασία. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της επίτευξης
του στόχου 8 «αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη» της Ατζέντας
«Αειφόρος ανάπτυξη 2030» των Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα του στόχου 8.8
που αφορά στην «προστασία των εργατικών δικαιωμάτων και την προώθηση
ασφαλούς

εργασιακού

περιβάλλοντος

για

όλους

τους

εργαζόμενους,

συμπεριλαμβανομένων και των μεταναστών, ειδικότερα δε των μεταναστριών,
καθώς και εκείνων που εργάζονται σε επισφαλή εργασία».
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) υποστηρίζει με όλες τις δυνάμεις της, ότι:


όλοι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να εργάζονται σε ένα ασφαλές και

υγιές περιβάλλον,


οι εργαζόμενοι που έχουν άμεση έκθεση σε επιβλαβείς παράγοντες είναι

αναγκαίο να ενημερώνονται εγκαίρως και με ορθό τρόπο, να εκπαιδεύονται, να
ευαισθητοποιούνται και να προστατεύονται αποτελεσματικά με πλήρη τήρηση των
κανόνων ασφαλείας, ώστε να διαφυλάσσεται τόσο η δική τους όσο και η δημόσια
υγεία και ασφάλεια.
Τέλος, η ΕΕΧ, στο πλαίσιο της υπεύθυνης στάσης της έναντι των κοινωνικών και
περιβαλλοντικών θεμάτων, υποστηρίζει σθεναρά την ανάπτυξη και την υιοθέτηση
των τεχνικών και των πρακτικών της Πράσινης Χημείας, την εφαρμογή κυκλικής
οικονομίας και αναβαθμιστικής ανακύκλωσης, οι οποίες ελαχιστοποιούν τη χρήση
χημικών ουσιών και την υπερκατανάλωση φυσικών πόρων, συμβάλλοντας με αυτόν
τον τρόπο στην ελάττωση των εργασιακών και των περιβαλλοντικών κινδύνων.
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