ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Μαρτίου στο Μέγαρο της ΕΡΤ στην Αγ.
Παρασκευή ημερίδα που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Διοίκησης της ΕΡΤ και
Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΕΥΑΕ), σε συνεργασία με το
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.).
Η ημερίδα είχε θέμα: “Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες στην εργασία πριν και μετά
την αναβίωση”.
Κατά την έναρξη της ημερίδας χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος της ΕΥΑΕ της ΕΡΤ,
κος Αλ. Νταλαπέρας και ο Γεν. Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
της ΕΡΤ κος Β. Λουριδάς. Από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο
Πρόεδρος του Ινστιτούτου, κος Αλ. Κομίνης και από την ΠΟΣΠΕΡΤ ο Πρόεδρος, κος
Π. Καλφαγιάννης.
Πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις από στελέχη του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. που ανέδειξαν
πλευρές των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία. Συγκεκριμένα, ο κος Β.
Δρακόπουλος, Δρ. Ιατρός Εργασίας, στέλεχος στο Κέντρο Υγείας – Υγιεινής της
Εργασίας του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., αναφέρθηκε στην ιατρική της εργασίας στην ΕΡΤ,
εστιάζοντας στην εμπειρία από το παρελθόν, αλλά και σε προτεραιότητες για το
μέλλον. Η κα Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός - Εργονόμος, PhD,
υπεύθυνη του Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., ανέπτυξε το θέμα
των ψυχοκοινωνικών παραγόντων στην εργασία σε περιόδους αναδιάρθρωσης,
ιδιαίτερα στο δημόσιο τομέα. Ο κος Σ. Δρίβας, Ιατρός Εργασίας, υπεύθυνος του
Κέντρου Υγείας – Υγιεινής της Εργασίας του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., αναφέρθηκε στο ρόλο της
ιατρικής της εργασίας για την εκτίμηση και πρόληψη των ψυχοκοινωνικών
βλαπτικών παραγόντων στην εργασία.
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση την οποία συντόνισαν η κα Ρ. Αποστόλου,
Γραμματέας της ΕΥΑΕ της ΕΡΤ και η κα Ε. Γεωργιάδου, Δρ. Χημικός Μηχανικός,
στέλεχος του Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
Όλες οι ομιλίες και παρεμβάσεις ανέδειξαν τη σημασία της διερεύνησης και
πρόληψης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία για την προστασία της
υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Ιδιαίτερα τονίστηκε η σημασία της
πρόληψης των κινδύνων αυτών σε περιόδους αναδιάρθρωσης. Στο πλαίσιο αυτό
εντάσσεται η διερεύνηση μέσω σχετικών μελετών, η εκτίμηση κινδύνων, η
ουσιαστική παρέμβαση του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφάλειας, η
ανάγκη ενεργού συμμετοχής των εργαζομένων μέσω διαφόρων διαδικασιών κ.ά. Ο
ρόλος της ΕΥΑΕ σε αυτή την κατεύθυνση είναι καθοριστικός. Αναδείχτηκε ότι θα
ήταν χρήσιμη η διεξαγωγή σχετικής έρευνας για τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες
στην εργασία στην ΕΡΤ, την επιστημονική ευθύνη της οποίας μπορεί να αναλάβει το
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
Γενικότερα, στη συζήτηση αναδείχτηκαν ζητήματα υγείας και ασφάλειας που πρέπει
να εκτιμώνται και να προλαμβάνονται στο πλαίσιο της εκτίμησης και πρόληψης του
επαγγελματικού κινδύνου σε κάθε χώρο εργασίας, θέματα νομοθεσίας και
υποχρεώσεων του εργοδότη με βάση αυτήν για την υγεία και ασφάλεια. Η
συνεργασία της ΕΡΤ με το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. μπορεί το επόμενο διάστημα να συμβάλλει
στην κατεύθυνση της πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
Ανακοινώθηκε, επίσης, ότι το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. διοργανώνει το 2ο πανελλήνιο συνέδριο
για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία με τίτλο: «Προοπτικές και προκλήσεις
σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον εργασίας», στις 27 & 28 Νοεμβρίου 2017 και
κλήθηκαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις εργασίες του.

