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Εσωτερική Διανομή 

-Γρ. Υποδιοικητών 

-Προϊστ. Διευθύνσεων Κεντρ. 

Υπηρεσίας (με την παράκληση 

ενημέρωσης των υπαλλήλων 

αρμοδιότητάς τους) 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

 

 

 

ΡΟΪΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΓ & ΑΣΦ ΕΡΓ 

Ταχ. Δ/νση: Θηβών 196-198 

Αγ. Ιωάννης Ρέντης 

Ταχ. Κώδικας: 182 33 

Πληροφορίες: Θεοδοσόπουλος Λ. 

Τηλέφωνο: 2132004350 

e-mail: theodosopoulos@2dype.gov.gr  

 

Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 25-05-2022 

Αρ.Πρωτ.: 30054 

 

 

Προς: Υπεύθυνους για το Συντονισμό 

της Επιστημονικής Λειτουργίας των 

ΚΥ 

(με την ευθύνη της ενημέρωσης όλων των 

εργαζομένων των ΚΥ, ΠΙ, ΠΠΙ, ΤΙ, ΕΤΙ)  

Υπευθύνους Τ.ΟΜ.Υ. 

(με την ευθύνη της ενημέρωσης όλων των 

εργαζομένων) 

 

 

 ΘΕΜΑ: «Διαδικτυακή εκδήλωση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε θέματα 

Υγιεινής & Ασφάλειας Εργαζομένων» 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2022 που 

εορτάστηκε στις 28 Απριλίου 2022 με κεντρικό θέμα τη συμμετοχή και τον διάλογο για τη 

δημιουργία μιας θετικής κουλτούρας ασφάλειας και υγείας στην εργασία, η 2η ΔΥΠΕ 

Πειραιώς και Αιγαίου διοργανώνει Διαδικτυακή εκδήλωση ευαισθητοποίησης και 

ενημέρωσης σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας Εργαζομένων με θέμα: 
«Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων -Προκλήσεις της νέας εποχής» 
 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των εργαζομένων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας σε μία ευρεία θεματολογία υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία και η ενεργός 

συμμετοχή τους σε θέματα που άπτονται του συγκεκριμένου θέματος 

 

Η εκδήλωση έχει προγραμματισθεί για την Τρίτη 31 Μαΐου και ώρα 11.30-14.00, με τη 

συμμετοχή καταξιωμένων συναδέλφων της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας με εξειδίκευση σε 

θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων. 

 

Παρακαλούμε να ενημερώσετε όλους τους εργαζομένους της Μονάδας σας και να μας 

αποστείλετε αυστηρά έως την Παρασκευή 27-05-2022 στη διεύθυνση 

(ddy@2dype.gov.gr) λίστα με τo email και ονοματεπώνυμο/ιδιότητα των 

συμμετεχόντων, στα οποία θα αποσταλούν οδηγίες για τη σύνδεση. Η εκδήλωση θα 

πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας e-Presence.gov.gr. και μπορείτε να συμμετάσχετε σε 

μια τηλεδιάσκεψη μόνο ύστερα από εξατομικευμένη πρόσκληση που θα λάβετε στο e-mail 

που θα δηλώσετε. Για τη δημιουργία ατομικού λογαριασμού και τη σύνδεση στην υπηρεσία 

απαιτούνται κωδικοί TaxisNet. Εναλλακτικά μπορείτε να συνδεθείτε προσωρινά σε μια 

τηλεδιάσκεψη ως Guest, χωρίς να  δημιουργήσετε λογαριασμό. 

 

Παρακαλούμε για την προτροπή όλων των εργαζομένων της Μονάδας σας να συμμετέχουν 

στην εκδήλωση. 

 

 

 

mailto:theodosopoulos@2dype.gov.gr
mailto:ddy@2dype.gov.gr

		2022-05-25T12:57:38+0300
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ 




