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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - ΑΠΟ ΤΙΣ 10.00 Π.Μ. ΕΩΣ ΤΙΣ 12.30 Μ.Μ. 
 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) άμεσα, από την πρώτη φάση της πανδημίας, ανέλαβε πρωτοβουλίες 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των συναδέλφων μας εργαζομένων στους Ο.Τ.Α., 
έναντι της διασποράς του νέου κορωνοϊού SARS-COV2 και της αντιμετώπισης της 
πανδημίας. 

Στο πλαίσιο αυτό και υλοποιώντας το σύνθημα της Διεθνούς Οργάνωσης της 
Εργασίας (ILO) «Σταματήστε την Πανδημία. Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία 
σώζει ζωές», πραγματοποίησε δυο (2) ειδικές Ημερίδες. Την πρώτη τον Μάιο του 
2020, η οποία αφορούσε στην επικαιροποιημένη εκτίμηση επαγγελματικού 
κινδύνου στις νέες υγειονομικές συνθήκες, εκπονώντας ειδικό ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ με 
«Οδηγίες και μέτρα που αφορούν στην αντιμετώπιση της Πανδημίας από τον 
Κορωνοϊό στο Εργασιακό Περιβάλλον των Ο.Τ.Α.». Την δεύτερη τον Ιανουάριο του 
2021, αναδεικνύοντας πολύ έγκαιρα την μεγάλη αξία του ισχυρού προστατευτικού 
μέτρου του εμβολιασμού των εργαζομένων έναντι της πανδημίας του κορωνοϊού 
(COVID-19). 

Ενός σημαντικού μέτρου και πανίσχυρου όπλου της επιστήμης για την 
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, που δυστυχώς, τα κυβερνητικά επικοινωνιακά 
παιχνίδια σε συνδυασμό με τις γνωστές αντιφάσεις, παλινωδίες και ελλείμματα της 
στρατηγικής της διαχείρισης της πανδημίας κατάφεραν να εξουδετερώσουν σε μεγάλο 
βαθμό και να οδηγήσουν στην κατάσταση… που βιώνουμε σήμερα. 

Η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα, σπαταλώντας άδοξα το κεφάλαιο 
κοινωνικής ομοθυμίας της πρώτης φάσης, αντί να αξιοποιήσει με πειθώ και 
κοινωνική συναίνεση όλα τα σύγχρονα εργαλεία της Δημόσιας Υγείας, με την 
Προαγωγή και Αγωγή Υγείας, με στοχευμένη επιδημιολογική επιτήρηση στην 
κοινότητα, με επαρκή υγειονομικά μέτρα και ελέγχους στους χώρους εργασίας, 
δομές πρόνοιας, μέσα μεταφοράς κ.α. χώρους υπερμετάδοσης, αντί να προβεί στην 
περαιτέρω στελέχωση των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. (ιδιαίτερα με λειτουργούς 
Δημόσιας Υγείας), στην ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και στην 
(κατεπείγουσα) αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, (Π.Φ.Υ.), ως δέσμια 
της «επιτελικής», αυταρχικής και νεοφιλελεύθερης κουλτούρας της, προβάλλοντας 



πάντα στα δύσκολα την εύκολη καραμέλα της «ατομικής ευθύνης», καταφεύγει σε 
διοικητικά και κατασταλτικά μέτρα, διαιωνίζοντας την σύγχυση, εντείνοντας τον 
διχασμό και προάγοντας την τιμωρητικότητα. Και όλα αυτά, στην ανησυχητική 
σημερινή φάση της δυναμικής εξέλιξης του τέταρτου πανδημικού κύματος, με τη 
κυρίαρχη παραλλαγή του υπερμεταδοτικού στελέχους Δέλτα. 

Μπροστά σε όλα αυτά, ως Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., με την ίδια αίσθηση ευθύνης έναντι 
των συναδέλφων μας εργαζομένων των Δήμων αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας, 
και ως συνέχεια των πρωτοβουλιών και δράσεων που συμβάλουν στην Υγεία και 
Ασφάλεια του προσωπικού των Ο.Τ.Α, διοργανώνουμε ειδική Διαδικτυακή 
Ημερίδα με θέμα: «Επικαιροποίηση των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του 
κορωνοϊού (COVID-19) στο εργασιακό περιβάλλον των Ο.Τ.Α. – Νέα δεδομένα – 
Εμβολιασμός – Μέτρα προστασίας – Ορθές Πρακτικές». 

Στην επίκαιρη αυτή ημερίδα, έγκριτης ενημέρωσης, ουσιαστικής 
ευαισθητοποίησης και αναγκαίας επαγρύπνησης, που διοργανώνει η Εκτελεστική 
Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την ΠΕΜΠΤΗ 
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας 
(Καρόλου 24-Πλατεία Καραϊσκάκη-Αθήνα-3ος όροφος), θα συμμετέχουν (από τον 
ακαδημαϊκό χώρο και το επαγγελματικό πεδίο) οι ειδικοί επιστήμονες: Βατόπουλος 
Αλκιβιάδης, Θανασιάς Ευθύμης, Μακρόπουλος Βασίλης, Μαργέλης Βασίλης, 
Ντουνιάς Γιώργος, Παραδείσης Αλέξανδρος, Ψαλτοπούλου Θεοδώρα. 

Την ημερίδα θα συντονίσει ο υπεύθυνος της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας 
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας 
Υγείας (Π.Ε.Ε.Δ.Υ.) συνάδελφος Γιώργος Μακρυνός. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο 
Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Νίκος Τράκας. 

Η Διαδικτυακή Ημερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. στο YouTube (poeota.gr):  

https://www.youtube.com/channel/UCcjF8XQWPkXFtXJD5gwKT_w/ 
Σχετικός σύνδεσμος θα υπάρχει στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας 

(www.poeota.gr) και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook). Κατά την 
διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, θα παρέχεται η δυνατότητα υποβολής 
ερωτημάτων, που θα αποσταλούν στο e-mail: info@poeota.gr και που θα 
απαντηθούν από τους συμμετέχοντες στη Διαδικτυακή Ημερίδα. 

ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
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