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Αγαπητοί κυρίες και κύριοι,  

 

 

Εκ μέρους της Διοίκησης του Συνδέσμου Βιομηχανιών 

Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση. 

 

Θα ήθελα επίσης να τους συγχαρώ, για την πρωτοβουλία 

διοργάνωσης της σημερινής εκδήλωσης. 

 

Είναι πράγματι μια αναγκαία και σημαντική ενέργεια για 

να επεκταθεί η ευαισθητοποίηση για την επισήμανση και 

την αξιολόγηση των εν δυνάμει κινδύνων από τις 

επικίνδυνες ουσίες και να προαχθεί η νοοτροπία 

πρόληψης τους. 

 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ΄80, ο Σύνδεσμος, ως 

Κοινωνικός Εταίρος και εκπρόσωπος της 

Επιχειρηματικής Κοινότητας των Περιφερειών 

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, έχει αναπτύξει 

συνεργασίες και ευρύτατη δραστηριότητα και στις δύο 

Περιφέρειες ευθύνης του, για την προαγωγή της Υγείας 

και της Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους. 

 

Αποτελεί εδραιωμένη αντίληψη των οργανωμένων 

βιομηχανικών – μεταποιητικών - παραγωγικών 

επιχειρήσεων ότι τα μέτρα προστασίας και πρόληψης των 

επαγγελματικών κινδύνων, η ενημέρωση και η κατάρτιση, 

η δημιουργία της απαραίτητης οργάνωσης και της 

παροχής των αναγκαίων μέσων δεν είναι μόνο 

νομοθετικές επιταγές κοινωνικού χαρακτήρα και 

περιεχομένου, αλλά ενέργειες και πράξεις που 

συμβάλλουν αποτελεσματικά στη βελτίωση της 

παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους. 



Η παραγωγή και η χρήση χημικών προϊόντων, σε 

παγκόσμια κλίμακα είναι διευρυμένη.  

 

Οι χημικές ουσίες είναι παρούσες, στην καθημερινότητά 

μας, στο σύγχρονο τρόπο ζωής.  

 

Αποτελούν πρώτη ύλη σε πολλές παραγωγικές 

βιομηχανικές διαδικασίες, αλλά και τελικά καταναλωτικά 

προϊόντα και εφαρμογές. 

 

Η έκθεση μας, ως εργαζομένων, ως καταναλωτών, ως 

χρηστών, είναι δεδομένη στην καθημερινότητα. 

 

Η χημική ασφάλεια αποτελεί έναν από τους τομείς στους 

οποίους πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση τόσο για την 

επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, όσο και στην 

ασφάλεια και την υγεία σε επίπεδο καθημερινότητας. 

 

Αποτελεί πρωταρχικό στόχο και ιδιαίτερη πρόκληση η 

εκπαίδευση όλων μας, στην ασφαλή χρήση αυτών, σε όλα 

τα επίπεδα. 

 

Πεποίθησή μας είναι ότι οι συνεργασίες, οι κοινές 

προσπάθειες και οι πρωτοβουλίες, ανάλογου 

περιεχομένου και στόχου με τη σημερινή ημερίδα, είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμες και σημαντικές ως δραστηριότητες 

που: 

 

 Συμβάλλουν στη διαρκή ευαισθητοποίηση του 

κοινωνικού συνόλου σχετικά με θέματα Υγείας και 

Ασφάλειας της Εργασίας. 

 

 Υποστηρίζουν μια σύγχρονη αντίληψη διοίκησης που 

δεν είναι άλλη από την προώθηση της νοοτροπίας 

πρόληψης και παιδείας με άμεση συνέπεια, υψηλότερα 

επίπεδα ασφάλειας και υγείας. 



 

 Δημιουργούν τις συνθήκες για ουσιαστική συνεννόηση 

και επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού συναίνεσης. 

 

 Συνεισφέρουν στη βελτίωση της διαχείρισης της Υγείας 

και Ασφάλειας στους Εργασιακούς χώρους. 

 

 Συντελούν στη μείωση του κόστους, στη μείωση των 

αποχωρήσεων, στην τόνωση της παραγωγικότητας. 

 

 Ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 

και συνολικά την οικονομίας της χώρας. 

 

Είμαστε βέβαιοι ότι οι εισηγήσεις και οι παρουσιάσεις των 

ομιλητών θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλους μας. 

 

Σας ευχαριστώ πολύ. 


