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Ο ολοκαίνουργιος ιστότοπος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ξεκίνησε να λειτουργεί. Απλός στη χρήση, 
αλλά ταυτόχρονα λειτουργικός. Τα στελέχη του Ινστιτούτου θα τον ενημερώνουν και θα 

τον εμπλουτίζουν αδιάκοπα ώστε να συνεχίσει να αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τους 
συνεργάτες του Ινστιτούτου και όλους όσους ασχολούνται με θέματα ΥΑΕ. 
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Το πρόγραμμα του Συνεδρίου έχει ήδη αναρτηθεί. 

Μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σας!

http://www.elinyaecongress.gr
https://elinyaecongress.gr/wp-content/uploads/2019/10/Prokatarktiko_Programma.pdf
https://elinyaecongress.gr/%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae/
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Εργασιακά Νέα

Υγεία και ασφάλεια στο εργασιακό πε-
ριβάλλον του μέλλοντος 
Η συχνότητα εμφάνισης των παρακάτω κιν-
δύνων υγείας και ασφάλειας που αποδίδονται 
στις νέες τεχνολογίες και πρότυπα εργασίας 
βρίσκονται επί του παρόντος υπό μελέτη: 
1) ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στο εργασιακό περι-
βάλλον 2) συγκρούσεις σε περιορισμένους χώ-
ρους όπου συνεργατικά ρομπότ (cobots) και ερ-
γαζόμενοι εμπλέκονται μεταξύ τους κατά την, 
από κοινού, εκτέλεση διαφόρων εργασιακών 
καθηκόντων, δηλαδή σε ‘κοινόχρηστο εργασια-
κό περιβάλλον’ και 3) μυοσκελετικές διαταρα-
χές. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπάρξει ενδια-
φέρον για την ανάθεση εκπόνησης περαιτέρω 
έρευνας για τον βαθμό εξάπλωσης  αυτών των 
κινδύνων. 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις, που οδηγούν σε νέ-
ους τρόπους οργάνωσης και εκτέλεσης της 
εργασίας, όπως είναι η αύξηση της ψευδούς 

αυτοαπασχόλησης , 
οι συμβάσεις εργασί-
ας μηδενικών ωρών/
μη εγγυημένων ελάχι-
στων ωρών, η gig οι-
κονομία, οι ψηφιακές 
πλατφόρμες εργασίας, 
η εργασία κατά παραγ-
γελία και η τηλεργασία 
στην ΕΕ, είναι σημαντι-
κές στον βαθμό που οι 
συγκεκριμένοι εργαζό-
μενοι δεν καλύπτονται 
πάντα από την υπάρ-

χουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί 
υγείας και ασφάλειας (κοινοτικό κεκτημένο  για 
την Υ&Α). 

https://www.europarl.europa.eu/Reg-
Data/etudes/BRIE/2019/638434/IPOL_
BRI(2019)638434_EN.pdf

Δεξιότητες για την αγορά εργασίας: 
Πολιτικές της ΕΕ για την ΕΕΚ και τη 
βελτίωση των δεξιοτήτων
Το ενημερωτικό δελτίο εστιάζει στην πολιτι-
κή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με την 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) 
και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων που συνδέ-
ονται άμεσα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Οι τεχνολογικές, περιβαλλοντικές και δημογρα-
φικές μεταβολές, μαζί με την παγκοσμιοποίηση, 
αλλάζουν τη φύση της ερ-
γασίας, το περιεχόμενο 
των καθηκόντων και τις 
απαιτήσεις για κατάρτι-
ση. Η ανταγωνιστικότητα 
εντός της ΕΕ εξαρτάται 
ολοένα και περισσότερο 
από την ικανότητα που 
θα επιδείξει η ίδια στην 
αποτελεσματική προσαρ-
μογή σε αυτές στις αλ-
λαγές. Όμως αν συμβεί 
αυτό, πρέπει να διασφα-
λιστεί ότι: α) οι ελλείψεις σε δεξιότητες δεν θα 
ανακόψουν την ανάπτυξη και β) τα άτομα θα 
αποκτούν τα προσόντα που χρειάζονται ώστε 
να προσαρμοστούν στις μελλοντικές αλλαγές 
και να αποφεύγεται ο κίνδυνος απώλειας της 
εργασίας τους. Η Επαγγελματική Εκπαίδευση 
και Κατάρτιση  αποτελεί ένα σημαντικό εργα-
λείο, μέσω του οποίου τα άτομα και ιδιαίτερα οι 
νέοι αποκτούν δεξιότητες. Επίσης μέσω της δι-
αρκούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης μπορούν οι ενήλικες να αποκτήσουν πρό-
σβαση, σε συνεχή βάση, στις διαδικασίες βελτί-
ωσης και εκμάθησης νέων δεξιοτήτων ώστε να 
προσαρμοστούν στις αλλαγές.

https://www.europarl.europa.eu/Reg-
Data/etudes/BRIE/2019/638431/IPOL_
BRI(2019)638431_EN.pdf

Απασχόληση και 
Κοινωνικές Υποθέσεις 
Επιτεύγματα και 
Μελλοντικές Προκλήσεις 
Το μέλλον της εργασίας – υγεία 
και ασφάλεια: οι νέοι τρόποι ορ-
γάνωσης και εκτέλεσης της ερ-
γασίας δεν περιλαμβάνονται στις 

τρέχουσες οδηγίες υγείας και 
ασφάλειας και έτσι θα μπορού-
σαν να προκληθούν νέοι επαγ-
γελματικοί κίνδυνοι. 

Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις 
ενδεχόμενης όξυνσης των κινδύ-
νων πρόκλησης μυοσκελετικών 
διαταραχών, συγκρούσεων και 
ψυχοκοινωνικών βλαβών που 

συνδέονται με τις νέες τεχνολο-
γίες και τα πρότυπα εργασίας. 

h t t p s : / / w w w . e u r o p a r l .
europa.eu/RegData/etudes/
B R I E / 2 0 1 9 / 6 4 2 3 4 3 / I P O L _
BRI(2019)642343_EN.pdf

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638434/IPOL_BRI(2019)638434_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638434/IPOL_BRI(2019)638434_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638434/IPOL_BRI(2019)638434_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638431/IPOL_BRI(2019)638431_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638431/IPOL_BRI(2019)638431_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638431/IPOL_BRI(2019)638431_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642343/IPOL_BRI(2019)642343_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642343/IPOL_BRI(2019)642343_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642343/IPOL_BRI(2019)642343_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642343/IPOL_BRI(2019)642343_EN.pdf
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Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε 
τους ευάλωτους εργαζομένους από τις 
επικίνδυνες ουσίες;
Ορισμένες ομάδες εργαζομένων διατρέχουν με-
γαλύτερο κίνδυνο από άλλες όταν εκτίθενται σε 
επικίνδυνες ουσίες. Αυτό μπορεί να συμβαίνει 
επειδή οι εν λόγω εργαζόμενοι δεν διαθέτουν 
εμπειρία, δεν έχουν λάβει ενημέρωση ή είναι σω-
ματικά περισσότερο ευάλωτοι. Επίσης μπορεί να 
οφείλεται στο ότι οι εργαζόμενοι αυτοί αλλάζουν 
συχνά θέσεις εργασίας ή εργάζονται σε τομείς 
όπου η ενημέρωση είναι ανεπαρκής ή παρουσιά-
ζουν διαφορετική φυσιολογική ευαισθησία.

Το νέο ενημερωτικό δελτίου του EU-OSHA για 
τους ευάλωτους εργαζομένους και τις επικίνδυ-
νες ουσίες μπορεί να φανεί χρήσιμο. Στο δελτίο 
επεξηγούνται οι νομικές υποχρεώσεις των εργο-
δοτών, επισημαίνονται οι ομάδες που είναι ιδι-
αιτέρως ευπαθείς, όπως οι εργαζόμενοι νέοι, οι 
διακινούμενοι ή οι έγκυες εργαζόμενες - και περι-
γράφονται μέτρα εκτίμησης κινδύνων και πρόλη-
ψης με τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν οι 
ανάγκες των ομάδων αυτών.

https://osha.europa.eu/el/highlights/

Πώς να ανταποκριθείς 
στις χρόνιες παθήσεις στο 
εργασιακό περιβάλλον;
Ο αριθμός των εργαζομένων 
που πάσχουν από κάποια χρόνια 
πάθηση ολοένα και μεγαλώνει 
στην ΕΕ. Κάτω από αυτές τις συν-
θήκες επηρεάζεται η ικανότητά 
τους να εργαστούν σε διάφορα 
επίπεδα. Ενώ ορισμένοι αδυνα-
τούν να συνεχίσουν την εργασία 
τους, αρκετοί είναι αυτοί που 
επιθυμούν και θα μπορούσαν 
να το κάνουν, αν το εργασιακό 

τους περιβάλλον ήταν προσαρ-
μοσμένο στις ανάγκες τους. Η 
παραμονή στο εργατικό δυναμι-
κό αποτελεί βασικό ζήτημα για 
τους ιθύνοντες χάραξης πολιτι-
κής, στο πλαίσιο της δημογραφι-
κής γήρανσης και στην αποτυχία 
απασχόλησης τού ικανού προς 
εργασία πληθυσμού. 

https://www.eurofound.europa.
e u / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / e f _
publication/field_ef_document/
ef19008en.pdf

Τα ρομπότ στη βιομηχανική παραγωγή 
έρχονται. Οι θέσεις εργασίας μένουν;
Κρίσιμα ερωτήματα

Με την τεχνολογική εξέλιξη και την 4η βιομηχα-
νική επανάσταση να αλλάζει τον κόσμο ταχύτα-
τα, ως κοινωνία και ως οικονομία καλούμαστε 
να πάρουμε θέση για το πώς θα αντιμετωπί-
σουμε τις προκλήσεις 
που έχουμε μπροστά 
μας. Ποια στάση πρέ-
πει να υιοθετήσουμε 
ως προς τη νέα τε-
χνολογία, τα ρομπότ, 
την τεχνητή νοημοσύ-
νη και την αξιοποίησή 
τους στη βιομηχανία; 
Κινδυνεύουν οι θέσεις 
εργασίας από τη νέα 
τεχνολογία ή από την 
καθήλωση στην πα-
λαιά; Απειλούνται από 
την εισαγωγή ρομπότ 
στην βιομηχανική πα-
ραγωγή ή από την έλλειψη ρομπότ στην παρα-
γωγή; Πως μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το 
δυναμικό της νέας τεχνολογίας και των ρομπότ 
για να ενισχύσουμε την εγχώρια βιομηχανική 
παραγωγή και τη συνεισφορά της στο ΑΕΠ και 
στην ευημερία, αυξάνοντας την παραγωγικό-
τητα και ενδυναμώνοντας τους εργαζομένους, 
ώστε να έχουν καλές και ποιοτικές δουλειές 
στη νέα αυτοματοποιημένη οικονομία….

https://www.sev.org.gr/vivl iothiki-tekmiri-
osi/special-report-to-mellon-tis-ergasias/
ta-rompot-sti-viomichaniki-paragogi-erchon-
tai-oi-theseis-ergasias-menoun/

https://osha.europa.eu/el/highlights/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5-%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%AC%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%B6%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82?pk_campaign=oshmail_2019_10
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19008en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19008en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19008en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19008en.pdf
https://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/special-report-to-mellon-tis-ergasias/ta-rompot-sti-viomichaniki-paragogi-erchontai-oi-theseis-ergasias-menoun/
https://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/special-report-to-mellon-tis-ergasias/ta-rompot-sti-viomichaniki-paragogi-erchontai-oi-theseis-ergasias-menoun/
https://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/special-report-to-mellon-tis-ergasias/ta-rompot-sti-viomichaniki-paragogi-erchontai-oi-theseis-ergasias-menoun/
https://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/special-report-to-mellon-tis-ergasias/ta-rompot-sti-viomichaniki-paragogi-erchontai-oi-theseis-ergasias-menoun/
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Επικαιρότητα

Η μυοσκελετική υγεία των κομ-
μωτών στην ατζέντα των συ-
ναντήσεων του προγράμματος 
ErgoHair  
Στο πλαίσιο του προγράμματος 
ErgoHair δημιουργήθηκε ένα ιατρικό 
έγγραφο αναφοράς, που απευθύνεται 
στον κλάδο των κομμωτηρίων και πα-
ρέχει καθοδήγηση για την ανάπτυξη 
ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλο-
ντος. Το έγγραφο συνοψίζει την κατά-
σταση στον κλάδο των κομμωτηρίων 
στην Ευρώπη και προσφέρει μια διευ-
ρυμένη ανάλυση της μυοσκελετικής 
υγείας των κομμωτών/τριών. 

https://osha.europa.eu/el/oshnews/
musculoskeletal-health-hairdressers-
agenda-ergohair

Η Ιστορία της Εργασίας και η βιομηχανική ευ-
ρωπαϊκή κληρονομιά στο νέο αφιέρωμα της 
Europeana “Europe at Work”
Ο εργασιακός κόσμος στις μέρες μας είναι κατά μεγάλο 
βαθμό προϊόν των εξελίξεων, των ζυμώσεων και των με-
ταρρυθμίσεων που έφερε η βιομηχανική επανάσταση. Με 
αφορμή τον σύγχρονο επαναπροσδιορισμό του νοήματος 
της εργασίας, η Europeana, η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθή-
κη, ξεκινά μια σεζόν-αφιέρωμα στην Ιστορία της Εργασίας.
Το αφιέρωμα «Europe at work» αφηγείται και διερευνά τη 
βιομηχανική μας κληρονομιά και την εργασία στην Ευρώπη 
κατά την περίοδο αυτή. Εξερευνήστε τη νέα συλλογή βιο-
μηχανικής κληρονομιάς στη Europeana, με 440.000 τεκμή-
ρια, για να ανακαλύψετε συναρπαστικό υλικό από τη βιομη-
χανική και εργασιακή μας παράδοση. Τους επόμενους μή-
νες, θα προστεθούν εικονικές γκαλερί και ιστολόγια που θα 
εξερευνήσουν αυτά τα θέματα. Όσοι πολίτες θέλουν, μπο-
ρούν να μοιραστούν την ιστορία τους και να συνεισφέρουν 

στο αφιέρωμα με 
φωτογραφίες και 
σχετικό αρχειακό 
υλικό, συμπληρώ-
νοντας την ειδική 
φόρμα.

http://www.ekt.gr/
el/news/23443

OiRA - Για ένα ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον στα σχολεία
Η 5ηΟκτωβρίου, η παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, 
δεν αποτελεί μόνο μια ευκαιρία για να εκφράσουμε 
την ευγνωμοσύνη μας στους εκπαιδευτικούς, αλλά 
και μια αφορμή για να αναλογιστούμε με ποιους τρό-
πους θα μπορούσαν να βελτιωθούν περαιτέρω το κα-
θεστώς, τα δικαιώματα και οι συνθήκες εργασίας του 
εκπαιδευτικού προσωπικού.

Οι κοινωνικοί εταίροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευ-
ρωπαϊκή Συνδικαλιστική Επιτροπή Εκπαιδευτικών 
(ΕΣΕΠ) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργοδοτών 
στην Εκπαίδευση (ΕΟΕΕ), σε στενή συνεργασία με τον 
EU-OSHA, ανέπτυξαν δύο επιγραμμικά εργαλεία που 
στόχο έχουν να συνδράμουν τα ιδρύματα προσχολι-
κής εκπαίδευσης και φροντίδας, καθώς και τα ιδρύ-
ματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην αξιολόγηση 
των κινδύνων επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας 
και στη λήψη προληπτικών και αποτελεσματικών μέτρων, όχι μόνο για το εκπαιδευτικό αλλά για 
το σύνολο του ενδιαφερόμενου προσωπικού! Η εκπόνηση των εργαλείων αυτών ξεκίνησε το 2016 
με κοινή δήλωση των δύο εταίρων: Πρόληψη και καταπολέμηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στον 
τομέα της εκπαίδευσης.

https://osha.europa.eu/el/highlights/

https://osha.europa.eu/el/oshnews/musculoskeletal-health-hairdressers-agenda-ergohair
https://osha.europa.eu/el/oshnews/musculoskeletal-health-hairdressers-agenda-ergohair
https://osha.europa.eu/el/oshnews/musculoskeletal-health-hairdressers-agenda-ergohair
https://www.europeana.eu/portal/el
http://blog.europeana.eu/2019/09/europe-at-work-explore-industrial-heritage-and-share-your-story-of-working-life/
https://www.europeana.eu/portal/el/collections/industrial-heritage
https://www.europeana.eu/portal/el/collections/industrial-heritage
https://contribute.europeana.eu/europe-at-work
https://contribute.europeana.eu/europe-at-work
http://www.ekt.gr/el/news/23443
http://www.ekt.gr/el/news/23443
https://www.csee-etuce.org/images/attachments/EN_EFEE_ETUCE-Declaration_Preventing-Psychosocial-Hazards-in-Education_Adopted.pdf
https://www.csee-etuce.org/images/attachments/EN_EFEE_ETUCE-Declaration_Preventing-Psychosocial-Hazards-in-Education_Adopted.pdf
https://osha.europa.eu/el/highlights/oira-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1
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Το νέο ηλεκτρονικό εργαλείο για την 
αξιολόγηση των κινδύνων βοηθά τις 
επιχειρήσεις του κλάδου Horeca να 
προστατεύουν τους εργαζομένους
Εγκαινιάστηκε ένα νέο εργαλείο OiRA για τον 
τομέα των υπηρεσιών ξενοδοχείων και εστι-
ατορίων. Το εργαλείο αναπτύχθηκε από τις 
Hotrec και EFFAT, με την υποστήριξη του EU-
OSHA, και έχει εγκριθεί σε επίπεδο ΕΕ.

Ολισθήματα και παραπατήματα, εγκαύματα, 
επικίνδυνες ουσίες και άγχος είναι ορισμένοι 
από τους πολλούς κινδύνους που αντιμετωπί-
ζουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο Horeca. Οι επι-
χειρήσεις φιλοξενίας μπορούν να εξοπλίζονται 
με αυτό το εργαλείο, μέσω των εθνικών OiRA 
και των κοινωνικών εταίρων, για να διεξάγουν 
εκτιμήσεις κινδύνων και να σχεδιάζουν προ-
γράμματα δράσης για τη διαχείρισή τους.

https://osha.europa.eu/el/highlights/new-online-
risk-assessment-tool-helps-businesses-horeca-
sector-protect-workers

Κατανοώντας τις ΜΣΔ με τον Napo
Ο Napo προσφέρει τη βοήθειά του στους χώρους 
εργασίας χάρη σε μια νέα διαδικτυακή «εργαλει-
οθήκη» με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποί-
ησης σχετικά με τις μυοσκελετικές διαταραχές 
(ΜΣΔ) και την παροχή σχετικών συμβουλών.

Η εργαλειοθήκη «Κατανόηση των μυοσκελετι-
κών διαταραχών» 
χρησιμοποιεί τις 
ήδη υπάρχουσες 
ταινίες του Napo 
και περιέχει 14 
δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς 
δραστηριότητες 
με στόχο τη δι-
ευκόλυνση των 
ομαδικών συζη-
τήσεων στις επιχειρήσεις ανάμεσα στο προσω-
πικό των επιχειρήσεων και τους εργαζόμενους 
στις ομάδες εφοδιασμού.

Η εργαλειοθήκη πραγματεύεται θέματα όπως 
οι εργασίες γραφείου, ο χειρισμός φορτίων, 
τα επαναλαμβανόμενα καθήκοντα, οι στατικές 
και άβολες στάσεις του σώματος, καθώς και ο 
αντίκτυπός τους στην υγεία των εργαζομένων. 
Εξάλλου, στο πλαίσιο των συμμετοχικών δρα-
στηριοτήτων εξετάζονται τα μέτρα πρόληψης 
που έχουν σχέση με τον χώρο εργασίας και την 
οργάνωση.

Η εργαλειοθήκη είναι επίσης κατάλληλη για χρή-
ση στο πλαίσιο μαθημάτων επαγγελματικής κα-
τάρτισης.

h t t p s : / / o s h a . e u r o p a . e u / e l / h i g h l i g h t s /
understanding-msds-napo

Τι είναι η ουδετερότητα του άνθρακα και πως μπορεί να επιτευχθεί μέχρι το 2050;
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν ήδη επηρεάσει ολόκληρο τον πλανήτη, καθώς όλο και 
πιο συχνά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ακραίες καιρικές συνθήκες 
όπως η ξηρασία, η υπερβολική ζέστη, οι δυνατές βροχές, οι πλημμύρες 
και οι κατολισθήσεις. Άλλες συνέπειες της ραγδαίας κλιματικής αλλαγής 
είναι η αύξηση της στάθμης της θάλασσας, η αύξηση των οξέων στους 
ωκεανούς και η ελαχιστοποίηση της βιοποικιλότητας.

Για να περιοριστεί η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5οC 
-όριο που η Διακυβερνητική Επιτροπή για την κλιματική αλλαγή προτείνει 
ως ασφαλές- κρίνεται αναγκαία η ουδετερότητα του άνθρακα μέχρι τα 
μέσα του 21ου αιώνα. Αυτός ο στόχος θεσπίστηκε και από τη Συμφωνία 
του Παρισιού για το Κλίμα, η οποία υπογράφηκε από 195 χώρες συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ.

https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20190926STO62270/

Περιβάλλον

https://oiraproject.eu/en
https://www.hotrec.eu/
https://www.effat.org/
https://osha.europa.eu/el/highlights/new-online-risk-assessment-tool-helps-businesses-horeca-sector-protect-workers
https://osha.europa.eu/el/highlights/new-online-risk-assessment-tool-helps-businesses-horeca-sector-protect-workers
https://osha.europa.eu/el/highlights/new-online-risk-assessment-tool-helps-businesses-horeca-sector-protect-workers
https://osha.europa.eu/el/themes/musculoskeletal-disorders
https://napofilm.net/en/learning-with-napo/napo-in-the-workplace
https://napofilm.net/en/learning-with-napo/napo-in-the-workplace
https://osha.europa.eu/el/highlights/understanding-msds-napo
https://osha.europa.eu/el/highlights/understanding-msds-napo
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20180905STO11945
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20190912IPR60932/nearly-EU300-million-in-eu-aid-after-2018-floods-in-austria-italy-romania
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_el
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_el
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20190926STO62270/
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Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 103/1999 
«Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα 
επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 
98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 
1998» (Α΄110), σε συμμόρφωση με την Οδη-
γία (ΕΕ) 2017/2108 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 
2017 (ΕΕ L 315/40/30.11.2017). Π.Δ. 95/2019 
(158/Α/14.10.2019)

Πυροπροστασία κατασκηνώσεων – παιδικών 
εξοχών. Εγκύκλιος 66418 Φ. 701.2/.10.2019

Νομοθετικά Νέα

Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-
2019 (3520/Β΄/19-9-2019) «Επανακαθορισμός 
όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδι-
ότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 
και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυ-
ναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Υ.Α 44568/
Δ1.14795/2019 (3751/Β/10.10.2019)

Παροχή πληροφοριών σχετικά με την υποβολή 
δικαιολογητικών του άρθρου  25 του ν. 4439/2016 
(Α΄222). Εγκύκλιος ΦΒ1-Α/62651/634/17.10.2019

Νέα έκδοση της υπηρεσίας του ΟΗΕ 
UN Women παρουσιάζει τρόπους εξά-
λειψης της σεξουαλικής παρενόχλησης   
Η UN Women κυκλοφόρησε το βιβλίο αυτό, προ-
κειμένου να στηρίξει τη μάχη για την εξάλειψη 
της σεξουαλικής παρενόχλησης, με τίτλο: ‘Τι 
χρειάζεται να γίνει; Προαγωγή της πολιτισμικής 
μεταστροφής ώστε να σταματήσει η σεξουαλι-
κή παρενόχληση’. Η έκδοση εστιάζει στο βαθμό 
που οι πεποιθήσεις 
επηρεάζουν τις 
πράξεις και παρέχει 
καθοδήγηση στους 
ιθύνοντες χάραξης 
πολιτικής, τους ερ-
γοδότες και τα πα-
νεπιστήμια σχετικά 
με τους τρόπους 
επίτευξης πολιτισμι-
κής μεταστροφής 
και αντιμετώπισης 
αυτής της μάστιγας, 
καθιστώντας βέ-
βαιο ότι οι ανάγκες 
των θυμάτων βρί-
σκονται στο επίκεντρο όλων των προσπαθειών. 

https://www.unwomen.org/en/digital-library/pub-
lications/2019/09/discussion-paper-what-will-it-
take-promoting-cultural-change-to-end-sexual-
harassment

Νέες εκδόσεις

Η αξία της επαγγελματικής ασφάλει-
ας και υγείας και το κοινωνικό κόστος 
των τραυματισμών και των ασθενειών 
που συνδέονται με την εργασία
Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει αναλυτικά τα 
αποτελέσματα του δεύτερου μέρους του έρ-
γου του EU-OSHA σχετικά με την εκτίμηση του 
κόστους των τραυματισμών, των ασθενειών 
και των θανάτων που 
συνδέονται με την 
εργασία σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο. Για την 
εκτίμηση του κόστους 
η έκθεση ακολουθεί 
δύο προσεγγίσεις: μια 
προσέγγιση από τη 
βάση προς την κορυ-
φή, η οποία βασίζεται 
σε επιμέρους στοιχεία 
κόστους, όπως άμε-
σα, έμμεσα και άυλα 
κόστη, καθώς και μια 
προσέγγιση από την 
κορυφή προς τη βάση, η οποία βασίζεται σε δι-
εθνή στοιχεία σχετικά με την οικονομική επιβά-
ρυνση που συνεπάγονται οι τραυματισμοί και οι 
ασθένειες.

https://osha.europa.eu/el/tools-and-publica-
tions/publications/value-occupational-safe-
ty-and-health-and-societal-costs-work/view

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/09/discussion-paper-what-will-it-take-promoting-cultural-change-to-end-sexual-harassment
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/09/discussion-paper-what-will-it-take-promoting-cultural-change-to-end-sexual-harassment
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/09/discussion-paper-what-will-it-take-promoting-cultural-change-to-end-sexual-harassment
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/09/discussion-paper-what-will-it-take-promoting-cultural-change-to-end-sexual-harassment
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/value-occupational-safety-and-health-and-societal-costs-work/view
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/value-occupational-safety-and-health-and-societal-costs-work/view
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/value-occupational-safety-and-health-and-societal-costs-work/view


- 8 -

Οριακές Τιμές Έκθεσης Χημικών Παραγόντων & Δείκτες Βιολογικής Έκθεσης σε Χη-
μικούς Παράγοντες 2019 (Ελληνική Νομοθεσία, ACGIH, DFG)

Μετά τoν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Οριακές Τιμές Έκθε-
σης αποτελούν τo κατεξοχήν χρησιμοποιούμενο κριτήριο για 
την εκτίμηση της οφειλομένης στην ύπαρξη χημικών ουσιών 
στον αέρα των χώρων εργασίας επικινδυνότητας. Στις ανεπτυγ-
μένες βιομηχανικά χώρες, κυρίως στις ΗΠΑ και τη Γερμανία, δη-
μιουργήθηκαν συστήματα οριακών τιμών για εκατοντάδες ου-
σίες. Οι φορείς που ανέλαβαν τo έργο ήταν συνήθως επαγγελ-
ματικοί και επιστημονικοί σύλλογοι ή υπηρεσίες υπουργείων. Οι 
πλέον γνωστοί είναι η Αμερικανική Εταιρία Κυβερνητικών Υγι-
εινολόγων Βιομηχανίας (American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists, αρχικά: ACGIH) και n Γερμανική Ερευνητι-
κή Κοινότητα (Deutsche Forschungsgemeinschaft, αρχικά: DFG). 
Οι οριακές τιμές που εκδίδουν δεν αποτελούν νομοθετικές ρυθ-
μίσεις, αλλά τυγχάνουν γενικής αποδοχής και λαμβάνονται σο-
βαρά υπόψη τόσο από την πολιτεία όσο και τη βιομηχανία. Ένα 
ποσοστό των τιμών αυτών επανεξετάζεται σε ετήσια βάση από 
αρμόδιες επιτροπές, οι οποίες αξιολογούν τα νέα επιστημονικά 
δεδομένα αλλά και τις ανάγκες της παραγωγής. Η τάση για τις 
περισσότερες οριακές τιμές είναι καθοδική...

http://www.elinyae.gr/ekdoseis/biblia/oriakes-times-ekthe-
sis-himikon-paragonton-deiktes-biologikis-ekthesis-se-himikoys-2

Προσεχείς εκδηλώσεις

4th International Conference of the European 
Asbestos Forum “Asbestos & Innovation”
14 - 15 November 2019, Van der Valk Hotel 
Ootzann, Amsterdam

https://www.europeanasbestosforum.org/

Work, stress and health 2019
6/11/2019 - 9/11/2019, Philadelphia, United States

https://www.apa.org/wsh/index

A+A 2019
5 - 8 November 2019, Düsseldorf, Germany

https://www.aplusa-online.com/en/Program/Overview

Vision Zero 2019 Summit
12/11/2019-14/11/2019, Clarion Hotel Helsinki, 
Tyynenmerenkatu 2, Helsinki, Finland

https://www.ttl.fi/visionzero19/

http://www.elinyae.gr/ekdoseis/biblia/oriakes-times-ekthesis-himikon-paragonton-deiktes-biologikis-ekthesis-se-himikoys-2
http://www.elinyae.gr/ekdoseis/biblia/oriakes-times-ekthesis-himikon-paragonton-deiktes-biologikis-ekthesis-se-himikoys-2
https://www.europeanasbestosforum.org/
https://www.apa.org/wsh/index
https://www.aplusa-online.com/en/Program/Overview
https://www.ttl.fi/visionzero19/
http://www.elinyae.gr/ekdoseis/biblia/oriakes-times-ekthesis-himikon-paragonton-deiktes-biologikis-ekthesis-se-himikoys-2


ETUI conference : The future of health and 
safety in Europe
3 - 4 December 2019, Brussels

https://crm.etui.org/civicrm/event/info?re-
set=1&id=234

Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και 
τις Πολιτικές της Υγείας 2019
10 - 12 Δεκεμβρίου 2019, Divani Caravel Hotel, 
Αθήνα

https://www.healthpolicycongress.gr/

SHO2020 - Occupational Safety and Hygiene 
Symposium
06/04/2020-07/04/2020, University of Porto, 
Porto, Portugal

https://www.healthpolicycongress.gr/

Internationaler Biostofftag 2020 - Biological 
agents at work - a look beyond borders
28/04/2020, Federal Press Office, Berlin, 
Germany

https://www.baua.de/EN/Service/Events/Calen-
dar/04.28-Bio-Agent-Day.html

LIFE PlatformMeeting on Chemicals
27/11/2019 - 28/11/2019, Radisson Blu Hotel 
Lietuva, Vilnius, Lithuania

http://fitreach.eu/article/welcome-lifefit-reach
The 3rd International Symposium on Human 
Mental Workload: Models and Applications 
(H-WORKLOAD 2019) 
14/11/2019-15/11/2019, Sapienza University of 
Rome, Rome Italy

http://hworkload.org/2019/call-for-papers/

http://www.elinyae.gr
https://crm.etui.org/civicrm/event/info?reset=1&id=234
https://crm.etui.org/civicrm/event/info?reset=1&id=234
https://www.healthpolicycongress.gr/
http://bit.ly/1Me51jB
http://bit.ly/1Me7fQf
http://on.fb.me/1S8593B
https://www.youtube.com/channel/UCIG6X6e-sNVlF9ZxgRUEUwg
https://www.healthpolicycongress.gr/
https://www.baua.de/EN/Service/Events/Calendar/04.28-Bio-Agent-Day.html
https://www.baua.de/EN/Service/Events/Calendar/04.28-Bio-Agent-Day.html
http://fitreach.eu/article/welcome-lifefit-reach
http://hworkload.org/2019/call-for-papers/

