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ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 
  



 

Αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, 

 

Εκ μέρους της Διοίκησης και των Επιχειρήσεων 

Μελών σας καλωσορίζω και εγώ στη σημερινή 

ημερίδα. 

 

Είναι πολύ σημαντική για όλους εμάς, αγαπητή 

κυρία Μπαρδάνη, Πρόεδρε του ΕΛΙΝΥΑΕ, 

επιχειρήσεις και εργαζόμενους της Περιφέρειάς 

μας, η πρωτοβουλία σας να εντάξετε την κοινή 

μας αυτή εκδήλωση, στο πλαίσιο του 

προσυνεδριακού διαλόγου του 2ου Πανελληνίου 

Συνεδρίου για την Υγεία και την Ασφάλεια, που 

θα διοργανωθεί από το ΕΛΙΝΥΑΕ (Ελληνικό 

Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας) 

στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2019 στην Αθήνα. 

 

Οι δεσμοί συνεργασίας του ΣΒΘΣΕ με το 

ΕΛΙΝΥΑΕ, είναι μακροχρόνιοι και δυνατοί.  

 



Υποστηρίξαμε από την αρχή την ίδρυσή του 

ΕΛΙΝΥΑΕ, ως πολύτιμο δημιούργημα των 

Κοινωνικών Εταίρων. 

 

Διεκδικήσαμε τη δημιουργία του Παραρτήματος 

με έδρα το Βόλο και Περιφέρεια εμβέλειας 

δράσης τις Περιφέρειες της Θεσσαλίας και της 

Στερεάς Ελλάδας. 

 

Να θυμίσω ότι από την ίδρυση του 

Παραρτήματος, τον Αύγουστο του 2005, είχαμε 

θέσει ως στόχο, αυτό (το Παράρτημα) να 

ενταχθεί ενεργά σε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο για 

την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας 

στους εργασιακούς χώρους. Έχουμε επιδιώξει το 

Παράρτημα να εξελιχθεί σε ένα αξιόπιστο 

εργαλείο κάλυψης των αναγκών των 

επιχειρήσεων και των εργαζομένων στην 

ασφαλή και έγκυρη πληροφόρηση και 

επιμόρφωση τους για τόσο σημαντικά ζητήματα.  

 



Τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι εργαζόμενοι 

έχουμε κοινούς στόχους στους τομείς υγείας και 

ασφάλειας. 

 

✓ Είναι κοινό το ενδιαφέρον μας για την 

ελαχιστοποίηση εκείνων των παραγόντων που 

επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσματικότητα 

και την παραγωγικότητα (εργατικά ατυχήματα 

ή και επαγγελματικές ασθένειες) 

 

✓ Είναι κοινή η προσπάθεια μας για να 

ενσωματωθούν οι πολιτικές πρόληψης σε όλα 

τα πεδία της καθημερινότητάς μας 

 

✓ Είναι κοινή η μέριμνα μας για να γίνει 

κατανοητή η αναγκαιότητα υιοθέτησης και 

εφαρμογής κανόνων ασφάλειας και υγείας 

στους εργασιακούς χώρους. 

  



 

Η υγεία και η ασφάλεια στον εργασιακό χώρο 

είναι πρώτιστης σημασίας και για τις επιχειρήσεις 

και για τους εργαζόμενους 

 

Ζούμε στον 21ο αιώνα και αυτό πια είναι 

δεδομένο. Οι υγιείς σχέσεις επιχειρήσεων και 

εργαζομένων περνάνε μέσα και από την υγιεινή 

και την ασφάλεια μέσα στους εργασιακούς 

χώρους. 

 

Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων το 

έχει κατανοήσει και το εφαρμόζει.  

 

Η δημιουργία κουλτούρας και παιδείας για την 

αποφυγή οποιονδήποτε παρεκκλίσεων είναι και 

δουλειά του ΕΛΙΝΥΑΕ.  

  



 

Το ΕΛΙΝΥΑΕ με τον σπουδαιότατο συμβουλευτικό 

του ρόλο είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για 

όλους μας για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο 

ανώτατο επιθυμητό σημείο της ασφάλειας στην 

εργασία.  

 

Για αυτό και ο Σύνδεσμός μας έχει στηρίξει με 

όλες του τις δυνάμεις τη δημιουργία και τη 

λειτουργία του ΕΛΙΝΥΑΕ στην Περιφέρεια μας και 

την ενδυνάμωση των σχέσεων του με τις 

επιχειρήσεις της περιοχής.  

 

Για αυτό και καλωσορίζω την παρουσία και τον 

χαιρετισμό που θα απευθύνει ο Πρόεδρος του 

Εργατικού Κέντρου Βόλου κ. Θανάσης 

Παπαδημόπουλος. 

  



 

Έχουμε όλοι μας αντιληφθεί ότι οι νέες 

τεχνολογίες, τα νέα υλικά, οι νέες πρώτες ύλες και 

τα νέα προϊόντα, μεταβάλλουν τον τρόπο 

εργασίας και απαιτούν νέες διαδικασίες στον 

τρόπο παροχής εργασίας. 

 

Κατανοούμε ότι θα χρειαστεί να υπάρξουν 

αλλαγές στη δομή του εργατικού δυναμικού, 

στην αγορά εργασίας, στις μορφές 

απασχόλησης, στην εκπαίδευση των 

εργαζομένων και στην οργάνωση της εργασίας. 

 

Αυτές οι αλλαγές συνεπάγονται νέες προκλήσεις 

για την ασφάλεια και την υγεία των 

εργαζομένων. 

  



 

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πρέπει να 

προετοιμαστούμε κατάλληλα και να 

διασφαλίσουμε την έγκαιρη διάγνωση και 

κυρίως την πρόληψη έναντι μελλοντικών 

κινδύνων. 

 

Όλοι θα χρειαστούμε, πληροφόρηση, 

ενημέρωση, επανεκπαίδευση, κατάρτιση, 

γνώση, αναγνώριση και υιοθέτηση 

παραδειγμάτων καλής πρακτικής. 

 

Εξ΄ άλλου, η προστασία της ανθρώπινης υγείας 

και ασφάλειας δεν αποτελεί μόνο νομική και 

ηθική υποχρέωση των επιχειρήσεων.  

 

Αποτελεί συστατικό στοιχείο και γνώρισμα των 

σύγχρονων επιχειρήσεων που θέλουν να έχουν 

δυνατότητες ανάπτυξης και προόδου. 

  



 

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης. 

 

✓ Το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας 

της Εργασίας Μαγνησίας του Υπουργείου 

Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων,  

✓ Το Enterprise Europe Network του Συνδέσμου 

μας αλλά και  

✓ Την εταιρία 3Μ HELLAS,  

 

για την υποστήριξή τους στην πραγματοποίηση 

της σημερινής μας εκδήλωσης.  

 

Εύχομαι καλή επιτυχία  

 

Σας ευχαριστώ  


