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ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

   Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας αποτελεί κοινό αίτημα που 
υπαγορεύεται από ανθρωπιστικούς και οικονομικούς λόγους.  
   Η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας είναι ένας 
από τους βασικούς στόχους της κοινωνικής πολιτικής της Ε.Ε. Ένα υγιές και 
ασφαλές εργασιακό περιβάλλον αποτελεί καθοριστικό στοιχείο ποιότητας για 
την εργασία.  
 
   Θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και Υγεία στην 
Εργασία είναι το σύστημα διαχείρισης, επαγγελματικής ασφάλειας και 
υγείας, ως εργαλείο συνεχούς βελτίωσης.  
 
 

 



 

    Το να προσεγγίζεται η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία, ως δομημένο 
σύστημα είναι σημαντικό, γιατί απαιτεί την παρέμβαση πολλαπλών αρχών 
και την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων. Πολιτεία, αρμόδιες αρχές και 
κοινωνικοί εταίροι οφείλουν να συνεργάζονται ο καθένας στον χώρο ευθύνης 
του, ώστε αν επιτυγχάνεται συνεχή βελτίωση και διατήρηση αξιοπρεπών, 
ασφαλών και υγιεινών συνθηκών. 
 
   Η εικόνα αναδεικνύει τα δομικά μέρη του συστήματος διαχείρισης της 
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Σχεδιασμός → Δοκιμή → Έλεγχος 
→ Εφαρμογή. Ενός συστήματος που πρέπει να έχει την πρόληψη ως 
κομβικό σημείο, στο οποίο συγκλίνουν όλες οι προσπάθειες και οι 
πρωτοβουλίες για την προστασία των εργαζομένων από τον επαγγελματικό 
κίνδυνο. 
 
   Ο επαγγελματικός κίνδυνος όταν δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά 
προκαλεί επαγγελματικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες. Τα 
εργατικά ατυχήματα είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Βάσει στοιχείων, κάθε 20 
δευτερόλεπτα χάνεται μια ανθρώπινη ζωή. Στην χώρα μας κάθε χρόνο, 
συμβαίνουν χιλιάδες εργατικά ατυχήματα. Κάθε ατύχημα προκαλεί 
ανθρώπινο πόνο και ανάλογα τη σοβαρότητά του δημιουργεί κοινωνικά 
προβλήματα  στο θύμα και την οικογένειά του, που μερικές φορές μπορεί να 
έχουν καταστροφικά αποτελέσματα.  
 
    Αιτίες ατυχημάτων: 
 
1) Αιτίες που σχετίζονται με τις μηχανές και με τα επικίνδυνα υλικά 
2) Αιτίες που σχετίζονται με το περιβάλλον εργασίας (έντονος θόρυβος, 
κακός φωτισμός, ακραίες θερμοκρασίες κ.α.) 
3) Αιτίες που συνδέονται με τον εργαζόμενο (ηλικία, φύλο, κατανάλωση 
οινοπνεύματος, φαρμακευτικών ουσιών, κ.α).  
Η υιοθέτηση καλών μεθόδων πρακτικής που προάγουν την υγεία στον 
εργασιακό χώρο μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά, αφού αποτελούν μέτρα 
πρόληψης των εργασιακών κινδύνων και ελαχιστοποίησης των συνεπειών 
τους. Προσβλέπουν στην περαιτέρω βελτίωση της υγείας και στην ποιότητα 
της ζωής. 
 
   
 
 
 
 
 

 Η  εργασία διαμορφώνει τη διαφορά των αξιών μεταξύ 
των πραγμάτων. 
 

(Τζον Λοκ) 
 


