Η εργασία έχει πάντα δύο όψεις, σαν τον Ιανό, το θεό των
Ρωµαίων.
Η µία είναι η χαρούµενη. Ο εργαζόµενος πραγµατώνει τις
επιθυµίες του µε το να προσφέρει τις γνώσεις και την εµπειρία
του στον εργοδότη αντί καταβολής µισθού.
Η άλλη όψη είναι η βλοσυρή. Το εργασιακό περιβάλλον αποτελεί
µια εν δυνάµει πηγή επαγγελµατικών κινδύνων, οι οποίοι στη
χείριστη των περιπτώσεων εξαφανίζουν την ίδια την ανθρώπινη
ύπαρξη, ή της αποστερούν τη δυνατότητα να συµµετέχει ενεργά
στο οικονοµικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.
Η ζωή είναι λοιπόν άρρηκτα συνδεδεµένη µε την εργασία, η οποία
για να αποτελεί πηγή ευτυχίας πρέπει να είναι ασφαλής.

Είναι χαρακτηριστικό το θέµα της φετινής Παγκόσµιας Ηµέρας για
την Υγεία και την Ασφάλεια, που κάθε χρόνο διοργανώνει η
∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας, τοποθετώντας τη διαχείριση του
κινδύνου στο κέντρο της όλης προβληµατικής.
Η σωστή διαδικασία πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου
προϋποθέτει την αναγνώρισή του µέσω τεσσάρων απλών, αλλά
συγχρόνως σηµαντικών βηµάτων, που περιγράφονται στην ετήσια
Έκθεση του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας.
Στη διαδικασία πρόληψης όλοι διαδραµατίζουν κάποιο ρόλο:
εργοδότες, εργαζόµενοι, κυβερνήσεις, ο καθένας µε διακριτούς
ρόλους, µεγιστοποιώντας έτσι το προσδοκώµενο αποτέλεσµα που
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Όταν αναφερόµαστε στο ατύχηµα εννοούµε το τυχαίο συµβάν που
προκαλεί βλάβη ή ζηµιά.
Πόσα όµως από τα εργατικά ατυχήµατα θα µπορούσαν να
αποφευχθούν, εάν η γνώση του κινδύνου και η ορθή διαχείρισή του
περιόριζαν την εγγενή αβεβαιότητα;
Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Ηµέρας για την Υγεία
και την Ασφάλεια στην Εργασία µετέφρασε την ως άνω Έκθεση, η
οποία βρίσκεται διαθέσιµη στην ιστοσελίδα του.
Επίσης, εκτύπωσε και διαθέτει δωρεάν την αφίσα που συνοδεύει
την παγκόσµια αυτή ηµέρα, όπως και ένα σχετικό φυλλάδιο.
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χρησιµοποιηθεί κατάλληλα απ’ όλους εκείνους που ασχολούνται
µε την επαγγελµατική υγεία και ασφάλεια και έχουν ως χρέος τους
τη διασφάλιση της ζωής των εργαζοµένων και της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας.

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
Μηνάς Αναλυτής
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