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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Κάθε χρόνο στις 28 Απριλίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την 

Ασφάλεια στην Εργασία με πρωτοβουλία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ( ΔΟΕ).  Στόχος 

της συγκεκριμένης ημέρας  είναι η  επικέντρωση  στην  πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών 

ασθενειών, αφού κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους παγκοσμίως περίπου τρία εκατομμύρια 

άνθρωποι. 

Η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 23 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Από τα εργοστάσια 

και ορυχεία του 19ου αιώνα,  μέχρι τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα «έξυπνα εργοστάσια» των 

καινοτόμων τεχνολογιών της σημερινής εποχής, το αίτημα για εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών 

εργασίας διαρκώς επιστρέφει.  Καθώς οι κοινωνίες βαίνουν σε εποχή ριζικών αλλαγών, η υγεία 

και η ασφάλεια στην εργασία,  συνιστά κορυφαία προτεραιότητα για τους εργαζόμενους  όπως  

οφείλει  να  είναι  και  για  τους εργοδότες,  καθώς  και  κύριο μέλημα  μίας κοινωνικά  δίκαιης 

πολιτείας  που σέβεται  τα  ανθρώπινα  δικαιώματα. 

 Φέτος, η παγκόσμια αυτή ημέρα εστιάζει, σε διεθνές επίπεδο, στην πρόληψη και 

αντιμετώπιση της περαιτέρω διάδοσης  του κορωνοϊού  στους εργασιακούς χώρους, με στόχο 

την προστασία της ζωής των εργαζομένων. 

Η  πανδημία επιβεβαιώνει  για  μία  ακόμα  φορά,  ότι «αξιοπρεπής εργασία είναι η ασφαλής 

εργασία», μία από τις βασικές δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι χώρες το 2015, στο πλαίσιο της 70ης 

Γενικής Συνέλευσης των  Ηνωμένων Εθνών, που υιοθέτησε την  «Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη». Καρδιά αυτής της παρακαταθήκης είναι η ηθική της ευθύνης, η υποχρέωση να 

θωρακίσουμε  τους χώρους εργασίας μας με την ενεργοποίηση όλων των ελεγκτικών 

μηχανισμών, ώστε  να  εξασφαλίσουμε  τις  αναγκαίες  συνθήκες υγείας  και  ασφάλειας  για  το  

μηδενισμό  των  εργατικών  ατυχημάτων. 
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