
Η Υγεία και Ασφάλεια σήμερα έχει αποκτήσει μια εξαιρετικά διαφορετική θέση στη 

συνείδηση όλων, σε ένα νοητό βάθρο που την αναγάγει σε αυτό που πραγματικά είναι: 

ύψιστη προτεραιότητα και δικαίωμα όλων.

Δεν άλλαξε κάτι στην ουσία, άλλαξε μόνο η τοποθέτηση και η αντίληψή μας

απέναντι στις αξίες αυτές με τον πιο βίαιο και δύσκολο τρόπο. Καταλάβαμε

την έννοια της αλυσίδας στην οποία ανήκουμε, μιας αλυσίδας ατομικής και

συλλογικής ευθύνης που καταλήγει σε έναν υγιέστερο, ασφαλέστερο και

βιωσιμότερο κόσμο για όλους. Κάθε κρίκος είναι ο καθένας μας, και η δική

μας προσπάθεια πρόληψης και προαγωγής υγείας. Γνωρίσαμε ότι η δική

μας μέριμνα ως εργοδότες, εργαζόμενοι και άνθρωποι ενός ευρύτερου

κοινωνικού συνόλου, επηρεάζει τους εαυτούς μας, τα μέλη της οικογένειάς

μας, τους συναδέλφους μας και εν γένει την πορεία της Δημόσιας Υγείας με

τον πιο άμεσο και καθολικό τρόπο.

Όλοι εμείς που εργαζόμαστε στον κλάδο της Υγείας και Ασφάλειας

οδηγούμαστε από αυτό επί σειρά ετών και η καθημερινότητά μας είναι μια

αέναη προσπάθεια να πετύχουμε το εξής ένα: να επιστρέφει ο κάθε

άνθρωπος ασφαλής από τον εργασιακό του χώρο και λίγο πιο

ευαισθητοποιημένος μέρα με τη μέρα απέναντι στο ρόλο του στην αλυσίδα

Υγείας και Ασφάλειας. Αυτή την προσπάθεια καταβάλλει η GEP

υποστηρίζοντας χιλιάδες εργοδότες και εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους

σε όλη την Ελλάδα, και είμαστε υπερήφανοι που διαμορφώνουμε το έδαφος

ανάπτυξης αυτής της αλυσίδας.

Σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου μια σκέψη ή ενέργεια παραπάνω πριν

γίνουμε συνιστώσα μιας σειράς παραγόντων που οδηγούν σε ένα ατύχημα

ή λάθος, μπορεί να εξασφαλίσει την υγεία όλων κι αυτό δεν πρέπει να το

ξεχνάμε ποτέ. Αν αναλογιστούμε αυτό τότε στη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα

όπως και κάθε μέρα έχουμε πετύχει το σκοπό μας.

Γιώργος Λαμπρινός, 

CEO GEP Group
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Αν ανασκοπήσει κανείς την ιστορία της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία από το παρελθόν

μέχρι σήμερα, είναι σαφής η εξέλιξή της και η ανάδειξη τής ως μια σπουδαία επιστήμη με πολλαπλά

οφέλη για τους εργαζόμενους, τους εργοδότες και το κοινωνικό σύνολο, μέσα από τη διαμόρφωση

και βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι πολλά από τα δικαιώματα των

εργαζομένων που ευτυχώς θεωρούμε αυτονόητα πια, όπως η εκπαίδευση, η πρόσβαση σε ποιοτικά

μέσα ατομικής προστασίας, η πρόσβαση σε ιατρικές εξετάσεις κ.ά., πριν από μόλις λίγες δεκαετίες

αποτελούσαν αντικείμενα διαβούλευσης και διεκδίκησης.

Έχοντας ως αφετηρία την προστασία των εργαζομένων έναντι διαφόρων βλαπτικών παραγόντων

κινδύνου του εργασιακού περιβάλλοντος, η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία προσεγγίζει πλέον το

συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον ολιστικά, εστιάζοντας στον άνθρωπο και τη

συμπεριφορά του, δηλαδή στην Κουλτούρα Υγείας και Ασφάλειας, κτίζοντας ανθεκτικά συστήματα

ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Για να το πετύχουμε αυτό, χρειάζεται η διαχείριση όλων των

επικίνδυνων παραγόντων που προκύπτουν από το εργασιακό περιβάλλον, ακόμα κι εκείνων που

επηρεάζουν όλο το κοινωνικό σύνολο, όπως η πανδημία COVID-19.

Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα της φετινής

εκστρατείας ευαισθητοποίησης, με

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για Υγεία

και Ασφάλεια στην Εργασία.

Ο ILO (International Labor Organization)

έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου ως

«Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την

Ασφάλεια στην Εργασία», με στόχο την

επικέντρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος

στα θέματα πρόληψης ατυχημάτων και

επαγγελματικών ασθενειών.

Πρόληψη, προετοιμασία και αντίδραση σε κρίσεις:

Επενδύστε τώρα σε ανθεκτικά συστήματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.



Η πανδημία ανέδειξε τη δυναμική των
επιχειρήσεων που έχουν επενδύσει στην Υγεία
και Ασφάλεια στην Εργασία, επιδεικνύοντας
ετοιμότητα να αντιδράσουν άμεσα και
οργανωμένα, και συμβάλλοντας όχι μόνο στη
μείωση της διασποράς στο εργασιακό
περιβάλλον αλλά και στη μείωση της
νοσηρότητας και θνητότητας COVID-19 στην
Ελλάδα. Το εργασιακό περιβάλλον αλλάζει
συνεχώς και η θεώρηση των Συμβούλων Υγείας
και Ασφάλειας ως θεσμικά και ουσιαστικά μέλη
της ομάδα λήψης αποφάσεων σε μια
επιχείρηση είναι κρίσιμη στη διαχείριση της
παρούσας κρίσης, αλλά και μελλοντικών
κρίσεων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν.
Μαζί με τις αλλαγές της εργασιακής
καθημερινότητας, αλλάζει και η Υγεία και
Ασφάλεια στην Εργασία, προσεγγίζοντας τους
εργαζόμενους που δουλεύουν από το σπίτι,
παρεμβαίνοντας με μέτρα που μαζί με τον
εργαζόμενο ωφελούν και τα μέλη της
οικογένειας και έχοντας τελικά το βλέμμα μας
στον άνθρωπο.

Στη GEP θεωρούμε ότι η Υγεία και Ασφάλεια
είναι θεμελιώδης για την επιχειρησιακή
επιτυχία και βιωσιμότητα, εφαρμόζοντας τις
παρεμβάσεις μας στον εργασιακό χώρο, με τη
διασταλτική έννοια του όρου. Έχοντας ένα
ανθεκτικό σύστημα στην επιχείρηση, είμαστε σε
θέση να διαχειριστούμε οποιαδήποτε κρίση, με
αποτελεσματικό και τεκμηριωμένο τρόπο,
προάγοντας την υγεία και τη φήμη του
οργανισμού. Επενδύουμε σε νέες υπηρεσίες,
προωθούμε την έρευνα, την επιστήμη και τις
πολιτικές για την υγεία και ασφάλεια, και
υιοθετούμε μια υπεύθυνη στάση απέναντι στους
εργαζόμενους της οικογένειας της GEP αλλά και
όλων των επιχειρήσεων που καθημερινά
φροντίζουμε με τις υπηρεσίες μας.
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