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Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και για την Ασφάλεια στην Εργασία
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
H 28η Απριλίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και
για

την

Ασφάλεια

στην

Εργασία

από

τη

Διεθνή

Οργάνωση

Εργασίας

(International Labour Organization ILO) με στόχο την κινητοποίηση και την
ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα της πρόληψης των
εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, που δημιουργούν
προβλήματα με σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις και ανθρώπινο πόνο, πέραν του
τεράστιου οικονομικού κόστους.
Η μακροχρόνια δράση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και
στον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων (εργοδότης, εργαζόμενοι,
σύλλογος, ιατροί εργασίας, τεχνικοί ασφαλείας κλπ) για την πρόληψη και τη
βελτίωση των όρων Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία. Για τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., η
υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι ζητήματα υψίστης σημασίας
και προτεραιότητας.
Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στη χωροταξία και στη λειτουργία των
Καταστημάτων και των Μονάδων της Τράπεζας, έχουν μεταβάλλει την εργονομία
των θέσεων εργασίας και τις περιβαλλοντικές συνθήκες του εργασιακού χώρου
(φωτισμός, αερισμός, κλιματισμός, ζώνες διαφορετικής θερμοκρασίας, εργονομικοί
κίνδυνοι, καλωδιώσεις κλπ), ενώ η μείωση του αριθμού των εργαζομένων με τις
επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις εντείνει την πίεση και το άγχος.
Συνάδελφοι,
Μετά τις επίμονες προσπάθειες του συνδικαλιστικού κινήματος (Γ.Σ.Ε.Ε.,
Ο.Τ.Ο.Ε., Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.) θεσμοθετήθηκαν επισκέψεις στους εργασιακούς χώρους
Τεχνικών Ασφαλείας και Γιατρών Εργασίας, θεσπίστηκε «Κανονισμός Πρόληψης και
Προστασίας της Υγείας και της Ασφάλειας των Εργαζομένων της Τράπεζας», ο οποίος
αποτελεί

βασικό

εργαλείο

για

τη

βελτίωση

των

εργασιακών

συνθηκών,

συγκροτήθηκε Εσωτερική Υπηρεσία Πρόληψης και Προστασίας στην Τράπεζα, ενώ

παράλληλα λειτουργεί Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας σύμφωνα με το νομοθετικό
πλαίσιο, όπου συμμετέχει ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. διασφαλίζοντας ότι θα επιλύονται τα
προβλήματα που υπάρχουν στους εργασιακούς χώρους.
Απαραίτητη όμως προϋπόθεση, για την τήρηση του ικανοποιητικού θεσμικού
πλαισίου που υφίσταται, είναι η παρακολούθηση από τις Επιτροπές Αντιπροσώπων
των Καταστημάτων (Ε.Α.Κ.) των εκθέσεων των Ιατρών Εργασίας και των Τεχνικών
Ασφαλείας,

για

τη

διασφάλιση

της

καταγραφής

και

της

προώθησης

των προβλημάτων που υπάρχουν στους εργασιακούς χώρους και αφορούν στην
υγεία και στην ασφάλεια.
Εφόσον τα προβλήματα δεν επιλύονται άμεσα, πρέπει να υπάρχει
επικοινωνία με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. (e-mail : syete@otenet.gr, fax 210-3212944 ),
ώστε να παρεμβαίνει για την τήρηση και την εφαρμογή των διαδικασιών του
Κανονισμού και της Νομοθεσίας.
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