Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2021
Αριθμ. Πρωτ.: 38

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 – 10.30 π.μ.

Οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όλο αυτό το διάστημα, από
την έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού (SARS-COV-2) μέχρι και σήμερα,
έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της.
Ως προσωπικό πρώτης γραμμής, προσφέρουν καθημερινά και με συνέπεια
υπηρεσίες στους ζωτικούς τομείς των Κοινωνικών Υπηρεσιών, της
καθαριότητας των Παιδικών Σταθμών και των Σχολικών Μονάδων, της υγιεινής
των πόλεων και της επείγουσας εξυπηρέτησης των πολιτών. Και όλα αυτά, σε
συνθήκες υψηλής επικινδυνότητας λόγω της μεγάλης μεταδοτικότητας του SARSCOV-2.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., πολύ έγκαιρα, από τον περασμένο Μάιο, λαμβάνοντας
υπ´ όψη τα μέχρι τότε επίσημα κι έγκυρα επιστημονικά δεδομένα, εκπόνησε
«Επικαιροποιημένη Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου» και εξέδωσε
ειδικό ΟΔΗΓΟ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ με κατευθυντήριες οδηγίες και μέτρα για την
αντιμετώπιση της πανδημίας στο εργασιακό περιβάλλον των Ο.Τ.Α. Οδηγό που
αποτέλεσε βασικό εργαλείο στα χέρια των Συλλόγων και των Επιτροπών Υγιεινής
και Ασφάλειας στη διεκδίκηση τους, από Δημοτικές Αρχές και Πολιτεία, για μέτρα,
μέσα και διαδικασίες διασφάλισης, ασφαλέστερων συνθηκών εργασίας.
Σήμερα, βιώνοντας την φάση του σφοδρού δεύτερου επιδημιολογικού
κύματος και οκτώ (8) μήνες μετά την έκδοση του πρώτου αυτού Οδηγού, η
Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., αξιοποιώντας τα νεωτέρα
επιστημονικά δεδομένα και διαθέσιμα όπλα Δημόσιας Υγείας, όπως τα
αντιCovid εμβόλια, διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα:
«Επικαιροποίηση των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού (SARSCoV-2) στο εργασιακό περιβάλλον των Ο.Τ.Α. και η σημασία του αντίCovid
εμβολιασμού στην προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων».
Σκοπός αυτής της επικαιροποιημένης ημερίδας είναι, η περαιτέρω
επαγρύπνηση στην εφαρμογή των μέτρων προστασίας και προφύλαξης των
εργαζομένων και η έγκυρη επιστημονική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τους, στο
μείζον, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, θέμα του αντιCovid εμβολιασμού.

Στην ημερίδα αυτή, που οργανώνει η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2021 και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Καρόλου 24-Πλατεία
Καραισκάκη-Αθήνα-3ος Όροφος) θα συμμετέχουν οι επιστήμονες: Βατόπουλος
Αλκιβιάδης, Θανασιάς Ευθύμιος, Λινού Αθηνά, Ντουνιάς Γεώργιος, Πανταζή
Ευγενία. Θα συντονίσει ο συνάδελφος Γιώργος Μακρυνός, συντονιστής της
Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο
Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Νίκος Τράκας.
Η 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 κοινωνικά δίκτυα (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.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

