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Η 28η Απριλίου, έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Οργάνωση
Εργασίας, να εορτάζεται κάθε χρόνο ως η Παγκόσμια Ημέρα
για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Σκοπός είναι, η
ενημέρωση για θέματα σχετικά με την εργασία και η προώθηση
και υιοθέτηση μιας ασφαλούς και υγιούς κουλτούρας εργασίας,
που έχει ως βάση της την πρόληψη των εργατικών
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
Η φετινή Ημέρα, επικεντρώνεται στην προώθηση της
Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, στα
πλαίσια μιας Πράσινης Οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια, με
τη συνεχή εξέλιξη όσον αφορά τους τομείς του περιβάλλοντος
και με την παράλληλη εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μεθόδων
εργασίας, διαφάνηκε ότι προκύπτουν νέα θέματα που αφορούν
τους εργαζομένους που δραστηριοποιούνται σε πράσινες θέσεις
εργασίας.
Δραστηριότητες όπως η διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, η έκθεση σε υλικά που χρησιμοποιούνται
για πρώτη φορά στο εργασιακό περιβάλλον, η κατασκευή και εγκατάσταση τεχνολογιών όπως
φωτοβολταϊκά συστήματα και ανεμογεννήτριες, ακόμα και η εργασία σε τόπους οι οποίοι έχουν
υποβαθμιστεί περιβαλλοντικά λόγω σοβαρής ρύπανσης, ελλοχεύουν νέους κινδύνους για την ασφάλεια
και την υγεία των προσώπων που εργάζονται στις θέσεις αυτές.
Ως εκ τούτου, επιβάλλεται όπως τα πράσινα επαγγέλματα, ληφθούν σοβαρά υπόψη και συμπεριληφθούν
στη νομοθεσία που αφορά στην Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Αυτό σημαίνει ενσωμάτωση των
κινδύνων και των μέτρων διαχείρισης για όλες τις πράσινες θέσεις εργασίας, ξεκινώντας από το
σχεδιασμό, την προμήθεια των υλικών και κατασκευή, τη λειτουργία και συντήρηση, μέχρι και τη
δημιουργία πολιτικών, συστημάτων πιστοποίησης και ευρωπαϊκών προτύπων.
Η προώθηση της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας στις Πράσινες Θέσεις Εργασίας,
συντελεί όχι μόνο στην ανάπτυξη μιας πιο πράσινης οικονομίας αλλά και σε μια ανάπτυξη
κοινωνική, που να είναι παράλληλα και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Πηγές: International Labour Organization (ILO) – www.ilo.org, Occupational Safety and Health Administration (OSHA) –
www.osha.gov, European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) – www.osha.europa.eu
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