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Συνεργασία ΕΛΙΝΥΑΕ και ΟΑΕΔ για εκπαίδευση σε θέματα 
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Το  έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά εργαλεία, 
ενσωματώνοντας, μεταξύ άλλων και εφαρμογές της σύγχρονης τεχνικής VR (Virtual 
Reality-εικονική πραγματικότητα)

Τη συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (
) και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για  

παροχή εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας ανακοίνωσαν η πρόεδρος του 
Ινστιτούτου Ρένα  ο διοικητής του Οργανισμού Σπύρος Πρωτοψάλτης, 
μιλώντας σε στρογγυλό τραπέζι «Με το βλέμμα στο μέλλον: εργασία, παιδεία, 
ανάπτυξη», κατά τη διάρκεια του 2ου Πανελλήνιου 

 σ  Εργασία, το οποίο διοργάνωσε το Ινστιτούτο, υπό  αιγίδα του Ασφάλεια
Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

Όπως ανέφερε η κ. , ο ΟΑΕΔ, με τη μακρόχρονη εμπειρία του στα θέματα 
επαγγελματικής κατάρτισης και το , ο φορέας των κοινωνικών εταίρων στη 
χώρα μας για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας σ  Εργασία, θα συνεργαστούν επ' 
ωφελεία των σκοπών των δύο οργανισμών.

Συγκεκριμένα, το  έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά εργαλεία, ενσωματώνοντας, 
μεταξύ άλλων και εφαρμογές της σύγχρονης τεχνικής VR (Virtual Reality-εικονική 
πραγματικότητα), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για  παροχή εκπαίδευσης σε 
θέματα Υγείας και Ασφάλειας σ  Εργασία σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) του 
ΟΑΕΔ, κατά προτίμηση σε ειδικότητες υψηλής επικινδυνότητας. «Η συγκεκριμένη 
εκπαίδευση θα ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και θα προσφέρει πρόσθετες γνώσεις 
σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας σ  Εργασία, ενώ η επιλογή των ειδικοτήτων θα 
γίνει από τον ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με το , με στόχο τη βελτιστοποίηση του 
παραγόμενου αποτελέσματος» σημείωσε η κ. .

Από  πλευρά του, ο κ. Πρωτοψάλτης δήλωσε ότι η συνεργασία θα περιλαμβάνει 
και δράσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών. Όπως είπε, το  θα 
πραγματοποιήσει ενημερωτικές διαλέξεις για θέματα Υγείας και Ασφάλειας, 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε ειδικότητας, σε Επαγγελματικές Σχολές του 
Οργανισμού σ  Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα και το Βόλο, όπου λειτουργούν 
παραρτήματα του . Σύμφωνα με τον κ. Πρωτοψάλτη, σκοπός αυτών των 
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διαλέξεων είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών αναφορικά με  εκτίμηση των 
κινδύνων και τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας, με απώτερο στόχο  
ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων κατά  άσκηση του επαγγέλματος.

«Η εκπαίδευση, μέσω της οποίας δημιουργείται και διαχέεται η παιδεία πρόληψης, 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ενίσχυσης των εφαρμοζόμενων πολιτικών που 
στοχεύουν στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και 
στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος χαμηλών κινδύνων» τόνισε ο κ. 
Πρωτοψάλτης, δίνοντας έμφαση σ  εκπαίδευση των νέων και, ειδικότερα, όσων 
πρόκειται να ασκήσουν τεχνικά επαγγέλματα. Ανέφερε δε ότι σκοπός αυτής της δράσης 
είναι η δημιουργία ενημερωμένων και ευαισθητοποιημένων πολιτών, που δεν θα 
υποτιμούν τον κίνδυνο, αλλά θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης.

Τέλος, ο διοικητής του ΟΑΕΔ υπογράμμισε ότι το πρωτόκολλο συνεργασίας, το οποίο 
θα υπογραφεί, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά κατά τη διάρκεια του επόμενου 
σχολικού έτους, ενώ εκτίμησε ότι πολύ σύντομα θα αναπτυχθούν παρόμοιες δράσεις 
και στις 49 Επαγγελματικές Σχολές του Οργανισμού.

Ο γενικός γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Διά Βίου Μάθησης 
του υπουργείου Παιδείας Δρ. Γεώργιος Βούτσινος, δήλωσε ότι η σημασία της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ακόμα μεγαλύτερη αυτήν τη στιγμή, 
καθώς η οικονομία η οποία βγαίνει από  οικονομική κρίση, ποτέ δεν είναι όμοια με 

 οικονομία, όταν μπήκε σ  κρίση. «Έτσι, λοιπόν, η ανάγκη για νέες δεξιότητες, 
για νέες ειδικότητες και νέους επαγγελματικούς τομείς, είναι μπροστά μας και συνδέεται 
με το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας» σχολίασε ο κ. Βούτσινος.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Παιδείας και 
του υπουργείου Εργασίας, επισημαίνοντας ότι πλέον υπάρχουν κοινοί σχεδιασμοί. 
Όπως ανέφερε, ο βασικός άξονας της πολιτικής τους είναι η ουσιαστική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Στο σημείο αυτό, ο κ. Βούτσινος διαχώρισε  έννοια της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης από  επαγγελματική κατάρτιση, διευκρινίζοντας ότι η επαγγελματική 
εκπαίδευση προετοιμάζει για  αγορά εργασίας, ενώ η επαγγελματική κατάρτιση 
αποδίδει σ  αγορά εργασίας. Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε  επαναφορά του 
σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού από το γυμνάσιο.

Τυποποίηση της εκπαίδευσης

Σύμφωνα με  κ. , η εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα εργαλεία για  προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας σ  
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Εργασία. Όπως διαπίστωσε, παρόλο που η εκπαίδευση αποτελεί τυπική υποχρέωση 
των επιχειρήσεων, τα βασικά χαρακτηριστικά της (περιεχόμενο, διάρκεια, κλπ) δεν 
εξειδικεύονται, με αποτέλεσμα να μένει ένα κενό τόσο σ  ποιότητα, όσο και σ  
τεκμηρίωσή της.

Στο πλαίσιο αυτό, το  ξεκινά  ανάπτυξη συστήματος τυποποίησης της 
εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας σ  Εργασία (ΥΑΕ), 
που θα καταλήγει σ  απόκτηση τεκμηριωμένων ατομικών δεξιοτήτων ΥΑΕ για κάθε 
εκπαιδευόμενο, με συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

Συνεργασία  - ΠΑΣΥΜΕΠ ΕΞΥΠΠ

Παράλληλα, το  ανακοίνωσε τη συνεργασία με τον ΠΑΣΥΜΕΠ για τον 
καθορισμό ποιοτικών προδιαγραφών. Η συνεργασία αφορά τόσο τις βασικές υπηρεσίες 
Υγείας και Ασφάλειας σ  Εργασία (εκπαίδευση, εκτίμηση κινδύνου, προσδιορισμός 
επιπέδων βλαπτικών παραγόντων), όσο και νέες καινοτόμες και εξειδικευμένες 
υπηρεσίες και εφαρμογές.

Τοπική κοινωνία - Τοπική αυτοδιοίκηση

Η κ.  σημείωσε επίσης ότι το  συνεργάζεται με  τοπική 
αυτοδιοίκηση πανελλαδικά τόσο για  εκπαίδευση των εργαζομένων, όσο και για τη 
γενικότερη ευαισθητοποίηση των δημοτών.

Όπως σχολίασε, οι ΟΤΑ, οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στα προβλήματα της 
καθημερινότητας, οι άνθρωποι που γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες και τις 
δυνατότητες των συμπολιτών τους, μπορούν να υποστηρίζουν δράσεις εμπέδωσης 
κουλτούρας πρόληψης.
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Συνεργασία ΕΛΙΝΥΑΕ και ΟΑΕΔ για την παροχή εκπαίδευσης 
σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Τη συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ( ) και του Οργανισμού Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την παροχή εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και 
Ασφάλειας ανακοίνωσαν η πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρένα  ο διοικητής 
του Οργανισμού Σπύρος Πρωτοψάλτης, μιλώντας σε στρογγυλό τραπέζι «Με το 
βλέμμα στο μέλλον: εργασία, παιδεία, ανάπτυξη», κατά τη διάρκεια του 2ου 
Πανελλήνιου  στην Εργασία, το οποίο 
διοργάνωσε το Ινστιτούτο, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη 
Παυλόπουλου.

Όπως ανέφερε η κ. Μπαρδάνη, ο ΟΑΕΔ, με τη μακρόχρονη εμπειρία του στα θέματα 
επαγγελματικής κατάρτισης και το , ο φορέας των κοινωνικών εταίρων στη 
χώρα μας για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, θα συνεργαστούν επ' 
ωφελεία των σκοπών των δύο οργανισμών.

Συγκεκριμένα, το  έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά εργαλεία, ενσωματώνοντας, 
μεταξύ άλλων και εφαρμογές της σύγχρονης τεχνικής VR (Virtual Reality-εικονική 
πραγματικότητα), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή εκπαίδευσης σε 
θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) του 
ΟΑΕΔ, κατά προτίμηση σε ειδικότητες υψηλής επικινδυνότητας. «Η συγκεκριμένη 
εκπαίδευση θα ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και θα προσφέρει πρόσθετες γνώσεις 
σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, ενώ η επιλογή των ειδικοτήτων θα γίνει 
από τον ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με το , με στόχο τη βελτιστοποίηση του 
παραγόμενου αποτελέσματος» σημείωσε η κ. Μπαρδάνη.

Από την πλευρά του, ο κ. Πρωτοψάλτης δήλωσε ότι η συνεργασία θα περιλαμβάνει και 
δράσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών. Όπως είπε, το  θα 
πραγματοποιήσει ενημερωτικές διαλέξεις για θέματα Υγείας και Ασφάλειας, 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε ειδικότητας, σε Επαγγελματικές Σχολές του 
Οργανισμού στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα και το Βόλο, όπου λειτουργούν 
παραρτήματα του . Σύμφωνα με τον κ. Πρωτοψάλτη, σκοπός αυτών των 
διαλέξεων είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών αναφορικά με την εκτίμηση των 
κινδύνων και τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας, με απώτερο στόχο την 
ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων κατά την άσκηση του επαγγέλματος.
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«Η εκπαίδευση, μέσω της οποίας δημιουργείται και διαχέεται η παιδεία πρόληψης, 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ενίσχυσης των εφαρμοζόμενων πολιτικών που 
στοχεύουν στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και 
στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος χαμηλών κινδύνων» τόνισε ο κ. 
Πρωτοψάλτης, δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευση των νέων και, ειδικότερα, όσων 
πρόκειται να ασκήσουν τεχνικά επαγγέλματα. Ανέφερε δε ότι σκοπός αυτής της δράσης 
είναι η δημιουργία ενημερωμένων και ευαισθητοποιημένων πολιτών, που δεν θα 
υποτιμούν τον κίνδυνο, αλλά θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης.

Τέλος, ο διοικητής του ΟΑΕΔ υπογράμμισε ότι το πρωτόκολλο συνεργασίας, το οποίο 
θα υπογραφεί, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά κατά τη διάρκεια του επόμενου 
σχολικού έτους, ενώ εκτίμησε ότι πολύ σύντομα θα αναπτυχθούν παρόμοιες δράσεις 
και στις 49 Επαγγελματικές Σχολές του Οργανισμού.

Ο γενικός γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Διά Βίου Μάθησης 
του υπουργείου Παιδείας Δρ. Γεώργιος Βούτσινος, δήλωσε ότι η σημασία της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ακόμα μεγαλύτερη αυτήν τη στιγμή, 
καθώς η οικονομία η οποία βγαίνει από την οικονομική κρίση, ποτέ δεν είναι όμοια με 
την οικονομία, όταν μπήκε στην κρίση. «Έτσι, λοιπόν, η ανάγκη για νέες δεξιότητες, για 
νέες ειδικότητες και νέους επαγγελματικούς τομείς, είναι μπροστά μας και συνδέεται με 
το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας» σχολίασε ο κ. Βούτσινος.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Παιδείας και 
του υπουργείου Εργασίας, επισημαίνοντας ότι πλέον υπάρχουν κοινοί σχεδιασμοί. 
Όπως ανέφερε, ο βασικός άξονας της πολιτικής τους είναι η ουσιαστική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Στο σημείο αυτό, ο κ. Βούτσινος διαχώρισε την έννοια της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
από την επαγγελματική κατάρτιση, διευκρινίζοντας ότι η επαγγελματική εκπαίδευση 
προετοιμάζει για την αγορά εργασίας, ενώ η επαγγελματική κατάρτιση αποδίδει στην 
αγορά εργασίας. Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε την επαναφορά του σχολικού 
επαγγελματικού προσανατολισμού από το γυμνάσιο.

Τυποποίηση της εκπαίδευσης

Σύμφωνα με την κ. Μπαρδάνη, η εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα εργαλεία για την προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία. 
Όπως διαπίστωσε, παρόλο που η εκπαίδευση αποτελεί τυπική υποχρέωση των 
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επιχειρήσεων, τα βασικά χαρακτηριστικά της (περιεχόμενο, διάρκεια, κλπ) δεν 
εξειδικεύονται, με αποτέλεσμα να μένει ένα κενό τόσο στην ποιότητα, όσο και στην 
τεκμηρίωσή της.

Στο πλαίσιο αυτό, το  ξεκινά την ανάπτυξη συστήματος τυποποίησης της 
εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ), 
που θα καταλήγει στην απόκτηση τεκμηριωμένων ατομικών δεξιοτήτων ΥΑΕ για κάθε 
εκπαιδευόμενο, με συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

Συνεργασία  - ΠΑΣΥΜΕΠ ΕΞΥΠΠ

Παράλληλα, το  ανακοίνωσε τη συνεργασία με τον ΠΑΣΥΜΕΠ για τον 
καθορισμό ποιοτικών προδιαγραφών. Η συνεργασία αφορά τόσο τις βασικές υπηρεσίες 
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (εκπαίδευση, εκτίμηση κινδύνου, προσδιορισμός 
επιπέδων βλαπτικών παραγόντων), όσο και νέες καινοτόμες και εξειδικευμένες 
υπηρεσίες και εφαρμογές.

Τοπική κοινωνία - Τοπική αυτοδιοίκηση

Η κ. Μπαρδάνη σημείωσε επίσης ότι το  συνεργάζεται με την τοπική 
αυτοδιοίκηση πανελλαδικά τόσο για την εκπαίδευση των εργαζομένων, όσο και για τη 
γενικότερη ευαισθητοποίηση των δημοτών.

Όπως σχολίασε, οι ΟΤΑ, οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στα προβλήματα της 
καθημερινότητας, οι άνθρωποι που γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες και τις 
δυνατότητες των συμπολιτών τους, μπορούν να υποστηρίζουν δράσεις εμπέδωσης 
κουλτούρας πρόληψης.

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ
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Έρχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο
Διασύνδεση Εργάνης με ΑΠΔ και Taxis – 
Θεσμοθετείται το Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων – 
Ποιες επιχειρήσεις θα εντάσσονται

«Ψηφιακό άλμα στο μέλλον» χαρακτήρισε το νέο 
πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη ΙΙ», δηλαδή την 
αναβάθμιση και ολοκλήρωση του πληροφοριακού 

συστήματος «Εργάνη», που αναμένεται να νομοθετηθεί σύντομα στη Βουλή, ο 
υπουργός Εργασίας και κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, ανοίγοντας τις 
εργασίες του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για  στην Εργασία.

Στο συνέδριο που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο  
στην Εργασία ( ), ο κ. Βρούτσης ξεκαθάρισε πως με το νομοσχέδιο για την 
«Εργάνη ΙΙ» έρχονται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο στον 
ιδιωτικό τομέα

Ο ίδιος, περιγράφοντας τους άξονες του νέου συστήματος, εξήγησε πως η νέα 
«Εργάνη» θα είναι διασυνδεδεμένη με τον ΕΦΚΑ, δηλαδή την ΑΠΔ, και την ΑΑΔΕ, 
δηλαδή το Τaxis, ώστε να διασταυρώνονται κρίσιμα δεδομένα και στοιχεία. Αναλυτικά οι 
άξονες προτεραιότητας του νέου συστήματος είναι:

α) Ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και ενσωμάτωση νέων ψηφιακών 
λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου γ) Ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, για 
την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά 
κέντρα και την πολιτεία δ) Βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες 
βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ για τη ριζική 
αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η 
ανασφάλιστη εργασία, η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και η μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Ο κ. Βρούτσης επανέλαβε πως, καθώς η κυβέρνηση μειώνει εισφορές και φόρους 
ευνοώντας την υγιή επιχειρηματικότητα, θα αυστηροποιούνται ταυτόχρονα οι έλεγχοι 
για την τήρηση των ασφαλιστικών και φορολογικών υποσρεώσεων. «Σε αυτό ακριβώς 

την Υγεία και Ασφάλεια

για την Υγεία και την Ασφάλεια
ΕΛΙΝΥΑΕ
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το πλαίσιο, πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των 
άλλων ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί η 
δημιουργία του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» είπε ο κ. Βρούτσης, εξηγώντας πως 
πρόκειται για έναν μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με την παροχή εκ 
μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων.

«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας» είπε ο 
υπουργός.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Βρούτσης είπε πως η υγεία και η ασφάλεια στην 
εργασία συνιστούν «κορυφαία προτεραιότητα» για την κυβέρνηση και το υπουργείο 
Εργασίας.

Τα στατιστικά των εργατικών ατυχημάτων δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Σε όλο τον 
κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα ένας εργαζόμενος πεθαίνει λόγω επικίνδυνων ή 
ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό 
ατύχημα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000 λόγω επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των 
παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους λόγω έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες.

Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, εκτιμούν 
ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Σύμφωνα με το 
Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα –άμεσα και έμμεσα– οικονομικά κόστη λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ.

Ο κ. Βρούτσης αποκάλυψε πως στις αρχές του 2020 θα ενσωματωθεί στην ελληνική 
νομοθεσία η εφαρμογή του νέου, αυστηρού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες 
ουσίες, ενώ χαρακτήρισε σημαντική πρόκληση τον βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Ζητούμενο είναι επίσης η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και 
των φορέων της, ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας όπως οι εργασίες στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα νοσοκομεία κ.λπ.
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Άλλη σημαντική πρόκληση είναι η μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη του συνόλου των 
εργαζομένων με υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που 
ασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες.

«Για όλους αυτούς τους λόγους, προχωρούμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση 
του κώδικα νόμων για  στην εργασία και την γενικότερη 
ενίσχυση και συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας 
πολιτικής. Επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα 
Στρατηγική 2021 -2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου 
ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του 
επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 

).Το αμέσως επόμενο διάστημα, μάλιστα, θα και Ασφάλειας της Εργασίας (
προχωρήσουμε στη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, 
εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο 
προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
ΟΑΕΔ, κ.λπ.» τόνισε ο κ. Βρούτσης.

πηγή ethnos.gr

την Υγεία και Ασφάλεια

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας ( ΕΛΙΝΥΑΕΕΛΙΝΥΑΕ
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Συνεργασία του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. με τον ΟΑΕΔ
Συνεργασία του . με τον ΟΑΕΔ 

ανακοινωθηκε σε στρογγυλό τραπέζι «Με το βλέμμα στο μέλλον: εργασία – παιδεία - 
ανάπτυξη» που έκλεισε το 2ο πανελλήνιο συνέδριο του , εστιάζοντας και 
ανοίγοντας τον διάλογο στα θέματα αυτά, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία και 
βαρύτητα για την Ελληνική Οικονομία και Κοινωνία.

Ο ΟΑΕΔ με τη μακρόχρονη εμπειρία του στα θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, και το 
, ο φορέας των κοινωνικών εταίρων στη χώρα μας για τα θέματα Υγείας και 

Ασφάλειας της Εργασίας, θα συνεργαστούν επ’ ωφελεία των σκοπών των δύο 
οργανισμών.

Το . έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά εργαλεία ενσωματώνοντας μεταξύ άλλων 
και εφαρμογές της σύγχρονης τεχνικής VR (Virtual Reality) τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν για παροχή εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της 
Εργασίας σε ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ κατά προτίμηση σε ειδικότητες υψηλής επικινδυνότητας.

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση θα ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και θα προσφέρει 
πρόσθετες γνώσεις σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας. Η επιλογή των 
ειδικοτήτων θα γίνει από τον ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το . με στόχο την 
βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος.

Η υλοποίηση θα ξεκινήσει σύντομα από ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Ιωάννινα και Βόλο, με στόχο την επέκταση του προγράμματος σε όλη τη χώρα.

Όπως αναφέρει η προεδρος του  κ Ρένα Μπαρδάνη έχουν υποβληθεί 
προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας και ειδικότερα :

Με τις νέες μορφές απασχόλησης όπως η κατ’ οίκον εργασία, ο πληθοπορισμός 
(crowdsourcing) και η εξωτερική ανάθεση εργασιών, η επαγγελματική εκπαίδευση 
αποτελεί ίσως την μόνη ευκαιρία ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης πολλών 
εργαζόμενων που θα απασχοληθούν με τις ανωτέρω μορφές εργασίας. Τα θέματα αυτά 
συζητήθηκαν με τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 
Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, κ. Γ. Βούτσινο. Το  πρότεινε 
συντονισμένες δράσεις σε όλες τις βαθμίδες (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια), γενικής 

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ
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αλλά και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς όσο πιο νωρίς εκπαιδεύεται και 
ευαισθητοποιείται στα θέματα αυτά ο νέος, τόσο καλύτερα αποτελέσματα πετυχαίνουμε 
στην δημιουργία νοοτροπίας πρόληψης που είναι το ζητούμενο.

Τυποποίηση της εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την 
προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας της εργασίας (ΥΑΕ). Παρόλο που η 
εκπαίδευση αυτή αποτελεί τυπική υποχρέωση των επιχειρήσεων, τα βασικά 
χαρακτηριστικά της (περιεχόμενο, διάρκεια, κλπ.) δεν εξειδικεύονται, με αποτέλεσμα να 
μένει ένα κενό τόσο στην ποιότητα όσο και στην τεκμηρίωσή της.

Το  ξεκινά την ανάπτυξη συστήματος τυποποίησης της εκπαίδευσης των 
εργαζομένων σε θέματα ΥΑΕ που θα καταλήγει στην απόκτηση τεκμηριωμένων 
ατομικών δεξιοτήτων ΥΑΕ για κάθε εκπαιδευόμενο, με συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

Συνεργασία  – ΠΑΣΥΜΕΠ ΕΞΥΠΠ

Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του ραγδαία μεταβαλλόμενου εργασιακού τοπίου 
απαιτούν την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών ΥΑΕ υψηλού επιπέδου και 
συμβατών με τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Το  ανακοίνωσε τη συνεργασία με τον ΠΑΣΥΜΕΠ για τον καθορισμό 
ποιοτικών προδιαγραφών. Η συνεργασία αφορά τόσο τις βασικές υπηρεσίες ΥΑΕ 
(εκπαίδευση, εκτίμηση κινδύνου, προσδιορισμούς επιπέδων βλαπτικών παραγόντων), 
όσο και νέες καινοτόμες και εξειδικευμένες υπηρεσίες και εφαρμογές.

Τοπική κοινωνία – ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το  συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση πανελλαδικά τόσο στην 
εκπαίδευση των εργαζομένων όσο και στη γενικότερη ευαισθητοποίηση των δημοτών. 
Κατά τη συζήτηση με τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής κ. 
Μαρκόπουλο, τονίστηκε ότι πέραν των σημαντικών θεμάτων ΥΑΕ των ΟΤΑ, η δύναμη 
της τοπικής κοινωνίας στη δημιουργία κουλτούρας είναι καθοριστική. Οι ΟΤΑ, οι 
άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στα προβλήματα της καθημερινότητας, οι άνθρωποι 
που γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες και τις δυνατότητες των συμπολιτών τους, 
μπορούν να υποστηρίζουν δράσεις εμπέδωσης κουλτούρας πρόληψης.

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ
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1  ΣΔΙΤ στην Ασφάλιση Επαγγελματικών Κινδύνων
Πηγή: banks.com.gr Ημερομηνία
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Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

banks.com.gr - 2019-11-20 11:57:22

ΣΔΙΤ στην Ασφάλιση Επαγγελματικών Κινδύνων
Δεν έχει ακουστεί, ούτε έχει ωριμάσει η ιδέα της 
ασφάλισης επαγγελματικών κινδύνων μέσα από 
συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Οι μεγάλοι 
επαγγελματικοί κίνδυνοι δεν μπορούν να ασφαλιστούν 
μόνο μέσα από την ιδιωτική ασφάλιση.

Σε μία από τις παράλληλες συνεδρίες στην διάρκεια 
του 2 Πανελληνίου Συνεδρίου της  για την 

Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία με θέμα η Ασφάλιση του Επαγγελματικού 
Κινδύνου – Σύγχρονη Αντικειμενική Προσέγγιση μιλώντας στο IW ο κος Γιώργος 
Κουτίνας Μηχανικός ΕΜΠ & ENSPM Εμπειρογνώμων Ασφαλίσεων επεσήμανε την 
έλλειψη γνώσης που υπάρχει στο τομέα της ασφάλισης μεγάλων επαγγελματικών 
κινδύνων αλλά και τα οφέλη που θα υπήρχαν από τις συμπράξεις μεταξύ δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα.

Το  από την πλευρά στο συνέδριο επιχείρησε να αναδείξει τους 
επαγγελματικούς κινδύνους στο χώρο εργασίας και τους τρόπους πρόληψης των με 
αφορμή τις νέες μορφές εργασιακών σχέσεων, όπως αυτές διαμορφώνονται με την 
εξέλιξη της τεχνολογίας.

Η πρόληψη στον εργασιακό χώρο σύμφωνα με το  είναι καθοριστικός 
παράγοντας ασφάλειας. Η ανάπτυξη κουλτούρας πρόληψης στον εργασιακό χώρο, ενώ 
οι διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών 
μπορούν να συνδυαστούν με τις δράσεις για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.

Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να έχει κάνει μία βασική εκτίμηση επαγγελματικών 
κινδύνων, εξετάζοντας τις πλευρές που διεξάγεται η εργασία στην επιχείρηση, ώστε να 
ανιχνευθούν οι πηγές που μπορεί να προκαλέσουν τον κίνδυνο στην υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων, να ληφθούν μέτρα πρόληψης για την προστασία των 
εργαζομένων και μέτρα μετρίασης ή εξάλειψης του κινδύνου.

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων σε μία επιχείρηση μπορεί να κινδυνεύει από 
τους ατυχηματικούς κινδύνους, τους έμμεσα και άμεσα ατυχηματικούς κινδύνους. 
Επίσης από μη ατυχηματικούς κινδύνους όπως είναι η πνευματική και σωματική 
κόπωση, το άγχος και η ψυχολογική βία αλλά και από εργονομικούς παράγοντες.

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ
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1  Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συμμετείχε στο 2ο Συνέδριο Υγείας και
Ασφάλειας στην Εργασία

Πηγή: www.onalert.gr Ημερομηνία
έκδοσης:

20-11-2019 18:53:21

Σύνδεσμος: https://www.onalert.gr/enoples-dynameis/to-ypoyrgeio-ethnikis-amynas-symmeteiche-sto-2o-synedrio-ygeias-kai-
asfaleias-stin-ergasia/369175/

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

www.onalert.gr - 2019-11-20 18:53:21

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συμμετείχε στο 2ο Συνέδριο 
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας στο 2ο Συνέδριο Υγείας και Ασφάλειας στην 
Εργασία, που πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 
Νοεμβρίου 2019 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Στο συνέδριο που διοργανώθηκε από το Ελληνικό 
Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία ( .), υπό την αιγίδα του 
Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπιου Παυλόπουλου, συμμετείχε το σύνολο σχεδόν 
των σχετικών φορέων του Δημοσίου, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού 
τομέα απ’ όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας.

Σκοπός του συνεδρίου ήταν η παρουσίαση των ριζικών αλλαγών που έχουν 
διαμορφωθεί στην εργασία και την κοινωνία, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς, με 
την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, όπως η ψηφιοποίηση, η νανοτεχνολογία, η 
βιοτεχνολογία και η εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συμμετείχε στο συνέδριο με δύο παρουσιάσεις. Η 
πρώτη πραγματοποιήθηκε από τον Τμηματάρχη του Τμήματος Υγιεινής και Ασφάλειας 
Αντισμήναρχο (ΜΑ) κ. Παναγιώτη Σωτηριάδη με θέμα: «Η αποτελεσματικότητα της 
λειτουργίας του θεσμού της Υγείας και Ασφάλειας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας». Η 
δεύτερη ήταν ηλεκτρονική παρουσίαση (e-poster) και αναφερόταν στην «Υλοποίηση 
ερευνών πεδίου μεγάλης κλίμακας στην υγεία και ασφάλεια στο Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας».

Στο συνέδριο συμμετείχαν επίσης 12 στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού 
Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των 
φορέων Υγείας και Ασφάλειας και των τεσσάρων Γενικών Επιτελείων.

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
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1  Το ΥΠΕΘΑ στο Πανελλήνιο Συνέδριο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
Πηγή: www.defence-point.gr Ημερομηνία

έκδοσης:
20-11-2019 19:23:28
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Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

www.defence-point.gr - 2019-11-20 19:23:28

Το ΥΠΕΘΑ στο Πανελλήνιο Συνέδριο Υγείας και Ασφάλειας 
στην Εργασία

Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας στο 2ο Συνέδριο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, που πραγματοποιήθηκε 
στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2019 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Στο συνέδριο που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας 
στην Εργασία ( .), υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. 
Προκόπιου Παυλόπουλου, συμμετείχε το σύνολο σχεδόν των σχετικών φορέων του 
Δημοσίου, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα απ’ όλο το φάσμα της 
οικονομικής δραστηριότητας.

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
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1  Συμμετοχή του ΥΠΕΘΑ στο Πανελλήνιο Συνέδριο Υγείας και Ασφάλειας
στην Εργασία

Πηγή: www.el.gr Ημερομηνία
έκδοσης:

20-11-2019 19:26:18

Σύνδεσμος: https://www.el.gr/war/ypetha/symmetochi-toy-ypetha-sto-panellinio-sy/

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

www.el.gr - 2019-11-20 19:26:18

Συμμετοχή του ΥΠΕΘΑ στο Πανελλήνιο Συνέδριο Υγείας και 
Ασφάλειας στην Εργασία

Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας στο 2ο Συνέδριο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, που πραγματοποιήθηκε 
στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2019 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Στο συνέδριο που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας 
στην Εργασία ( .), υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. 
Προκόπιου Παυλόπουλου, συμμετείχε το σύνολο σχεδόν των σχετικών φορέων του 
Δημοσίου, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα απ’ όλο το φάσμα της 
οικονομικής δραστηριότητας.

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
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1  Η Ρένα Μπαρδάνη στο One Channel για τα εργατικά ατυχήματα
Πηγή: www.in.gr Ημερομηνία

έκδοσης:
20-11-2019 20:43:28

Σύνδεσμος: https://www.in.gr/2019/11/20/in-tv/ekpompes/rena-mpardani-sto-one-channel-gia-ta-ergatika-atyximata/

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

www.in.gr - 2019-11-20 20:43:28

Η Ρένα Μπαρδάνη στο One Channel για τα εργατικά 
ατυχήματα

Στην εκπομπή One Direct μίλησε η Πρόεδρος του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας ( ), Ρένα 
Μπαρδάνη, για τα εργατικά ατυχήματα, τους κλάδους των επαγγελμάτων όπου 
σημειώνονται τα μεγαλύτερα ποσοστά και τις δράσεις που χρειάζονται να γίνουν 
προκειμένου αυτά τα ποσοστά να μειωθούν.

Στην εκπομπή One Direct μίλησε η Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και 
Ασφάλειας Εργασίας ( ), Ρένα Μπαρδάνη, για τα εργατικά ατυχήματα, τους 
κλάδους των επαγγελμάτων όπου σημειώνονται τα μεγαλύτερα ποσοστά και τις 
δράσεις που χρειάζονται να γίνουν προκειμένου αυτά τα ποσοστά να μειωθούν.

Σύμφωνα με την κα. Μπαρδάνη και τη στατιστική Υπηρεσία, το ποσοστό των 
θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα δεν είναι μεγάλο, αλλά 
αυξομειώνεται ανάλογα με τη χρονική περίοδο και την οικονομική δραστηριότητα.

Οι επαγγελματικοί κλάδοι όπου παρατηρούνται τα περισσότερα ατυχήματα είναι αυτοί 
της βαριάς βιομηχανίας και των κατασκευών, της ενέργειας και στα ορυχεία. Επίσης 
αυξημένα είναι τα ατυχήματα και στις μεταφορές και το εμπόριο.

Αν και υπάρχουν κάποια όργανα ελέγχου, αυτό που χρειάζεται είναι να δημιουργηθεί η 
κουλτούρα της πρόληψης, «εκεί πρέπει να δοθεί ώθηση», υποστήριξε η κα. Μπαρδάνη. 
Πώς θα συμβεί αυτό; Με συνεχή και πολυποίκιλη εκπαίδευση, η οποία πρέπει να 
ξεκινάει από τη σχολική ηλικία. Στόχος του  είναι η ένταξη στη σχολική ύλη 
του μαθήματος υγείας και ασφάλειας, προκειμένου οι μικροί μαθητές να ενημερώνονται 
και να εκπαιδεύονται από νωρίς για τους κινδύνους των επαγγελμάτων και να είναι σε 
θέση να προλαμβάνουν τυχόν ατυχήματα.

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ



17;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Η Ρένα Μπαρδάνη στο One Channel για τα εργατικά ατυχήματα
Πηγή: www.inewsgr.com Ημερομηνία

έκδοσης:
20-11-2019 20:44:07

Σύνδεσμος: https://www.inewsgr.com/1/i-rena-bardani-sto-One-Channel-gia-ta-ergatika-atychimata.htm

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

www.inewsgr.com - 2019-11-20 20:44:07

Η Ρένα Μπαρδάνη στο One Channel για τα εργατικά 
ατυχήματα

Στην εκπομπή One Direct μίλησε η Πρόεδρος του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας ( ), Ρένα Μπαρδάνη 
, για τα εργατικά

ατυχήματα, τους κλάδους των επαγγελμάτων όπου σημειώνονται τα μεγαλύτερα 
ποσοστά και τις δράσεις που χρειάζονται να γίνουν προκειμένου αυτά τα ποσοστά να 
μειωθούν.

Σύμφωνα με την κα. Μπαρδάνη και τη στατιστική Υπηρεσία, το ποσοστό των 
θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα δεν είναι μεγάλο, αλλά 
αυξομειώνεται ανάλογα με τη χρονική περίοδο και την οικονομική δραστηριότητα. Οι 
επαγγελματικοί κλάδοι όπου παρατηρούνται τα περισσότερα ατυχήματα είναι αυτοί της 
βαριάς βιομηχανίας και των κατασκευών, της ενέργειας και στα ορυχεία. Επίσης 
αυξημένα είναι τα ατυχήματα και στις μεταφορές και το εμπόριο.

Αν και υπάρχουν κάποια όργανα ελέγχου, αυτό που χρειάζεται είναι να δημιουργηθεί η 
κουλτούρα της πρόληψης, «εκεί πρέπει να δοθεί ώθηση», υποστήριξε η κα. Μπαρδάνη. 
Πώς θα συμβεί αυτό; Με συνεχή και πολυποίκιλη εκπαίδευση, η οποία πρέπει να 
ξεκινάει από τη σχολική ηλικία. Στόχος του  είναι η ένταξη στη σχολική ύλη 
του μαθήματος υγείας και ασφάλειας, προκειμένου οι μικροί μαθητές να ενημερώνονται 
και να εκπαιδεύονται από νωρίς για τους κινδύνους των επαγγελμάτων και να είναι σε 
θέση να προλαμβάνουν τυχόν ατυχήματα.

Πηγή: onetv.gr

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ
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1  Η Ρένα Μπαρδάνη στο One Channel για τα εργατικά ατυχήματα
Πηγή: www.mykosmos.gr Ημερομηνία

έκδοσης:
20-11-2019 20:46:39
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Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

www.mykosmos.gr - 2019-11-20 20:46:39

Η Ρένα Μπαρδάνη στο One Channel για τα εργατικά 
ατυχήματα

Στην εκπομπή One Direct μίλησε η Πρόεδρος του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας ( ), Ρένα 
Μπαρδάνη, για τα εργατικά

ατυχήματα, τους κλάδους των επαγγελμάτων όπου σημειώνονται τα μεγαλύτερα 
ποσοστά και τις δράσεις που χρειάζονται να γίνουν προκειμένου αυτά τα ποσοστά να 
μειωθούν.

ΕΛΙΝΥΑΕ
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20-11-2019 21:26:04

Σύνδεσμος: https://www.tovima.gr/2019/11/20/vimatv/i-rena-mpardani-sto-one-channel-gia-ta-ergatika-atyximata/

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

www.tovima.gr - 2019-11-20 21:26:04

Η Ρένα Μπαρδάνη στο One Channel για τα εργατικά 
ατυχήματα

Στην εκπομπή One Direct μίλησε η Πρόεδρος του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας 
Εργασίας ( ), Ρένα Μπαρδάνη, για τα 

εργατικά ατυχήματα, τους κλάδους των επαγγελμάτων όπου σημειώνονται τα 
μεγαλύτερα ποσοστά και τις δράσεις που χρειάζονται να γίνουν προκειμένου αυτά τα 
ποσοστά να μειωθούν.

Στην εκπομπή One Direct μίλησε η Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και 
Ασφάλειας Εργασίας ( ), Ρένα Μπαρδάνη, για τα εργατικά ατυχήματα, τους 
κλάδους των επαγγελμάτων όπου σημειώνονται τα μεγαλύτερα ποσοστά και τις 
δράσεις που χρειάζονται να γίνουν προκειμένου αυτά τα ποσοστά να μειωθούν.

Αν και υπάρχουν κάποια όργανα ελέγχου, αυτό που χρειάζεται είναι να δημιουργηθεί η 
κουλτούρα της πρόληψης, «εκεί πρέπει να δοθεί ώθηση», υποστήριξε η κα. Μπαρδάνη. 
Πώς θα συμβεί αυτό; Με συνεχή και πολυποίκιλη εκπαίδευση, η οποία πρέπει να 
ξεκινάει από τη σχολική ηλικία. Στόχος του  είναι η ένταξη στη σχολική ύλη 
του μαθήματος υγείας και ασφάλειας, προκειμένου οι μικροί μαθητές να ενημερώνονται 
και να εκπαιδεύονται από νωρίς για τους κινδύνους των επαγγελμάτων και να είναι σε 
θέση να προλαμβάνουν τυχόν ατυχήματα.

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ
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Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

www.inewsgr.com - 2019-11-20 21:26:24

Η Ρένα Μπαρδάνη στο One Channel για τα εργατικά 
ατυχήματα

Στην εκπομπή One Direct μίλησε η Πρόεδρος του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας ( ), Ρένα Μπαρδάνη 
, για τα εργατικά

ατυχήματα, τους κλάδους των επαγγελμάτων όπου σημειώνονται τα μεγαλύτερα 
ποσοστά και τις δράσεις που χρειάζονται να γίνουν προκειμένου αυτά τα ποσοστά να 
μειωθούν.

Keywords

Τυχαία Θέματα

Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις

ΕΛΙΝΥΑΕ
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Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

greece.shafaqna.com - 2019-11-20 21:27:37

Η Ρένα Μπαρδάνη στο One Channel για τα εργατικά 
ατυχήματα

Στην εκπομπή One Direct μίλησε η Πρόεδρος του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας ( ), Ρένα 
Μπαρδάνη, για τα εργατικά

ατυχήματα, τους κλάδους των επαγγελμάτων όπου σημειώνονται τα μεγαλύτερα 
ποσοστά και τις δράσεις που χρειάζονται να γίνουν προκειμένου αυτά τα ποσοστά να 
μειωθούν.

ΕΛΙΝΥΑΕ
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Πηγή: news.apsou.gr Ημερομηνία

έκδοσης:
20-11-2019 21:32:28

Σύνδεσμος: http://news.apsou.gr/news/%CE%97-%CE%A1%CE%AD%CE%BD%CE%B1-
%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AC%CE%BD%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-one-channel-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-
%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

news.apsou.gr - 2019-11-20 21:32:28

Η Ρένα Μπαρδάνη στο One Channel για τα εργατικά 
ατυχήματα

Στην εκπομπή One Direct μίλησε η Πρόεδρος του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας ( ), Ρένα 
Μπαρδάνη, για τα εργατικά

ατυχήματα, τους κλάδους των επαγγελμάτων όπου σημειώνονται τα μεγαλύτερα 
ποσοστά και τις δράσεις που χρειάζονται να γίνουν προκειμένου αυτά τα ποσοστά να 
μειωθούν....

Δημοσίευση από: Το Βήμα - Σήμερα

ΕΛΙΝΥΑΕ
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%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-
%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.html

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

cyprusnews.eu - 2019-11-20 21:52:10

Η Ρένα Μπαρδάνη στο One Channel για τα εργατικά 
ατυχήματα

Στην εκπομπή One Direct μίλησε η Πρόεδρος του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας ( ), Ρένα 
Μπαρδάνη, για τα εργατικά

ατυχήματα, τους κλάδους των επαγγελμάτων όπου σημειώνονται τα μεγαλύτερα 
ποσοστά και τις δράσεις που χρειάζονται να γίνουν προκειμένου αυτά τα ποσοστά να 
μειωθούν.

Διαβάστε Περισσότερα...

ΕΛΙΝΥΑΕ
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news.makedonias.gr - 2019-11-20 22:24:24

Η Ρένα Μπαρδάνη στο One Channel για τα εργατικά 
ατυχήματα

Στο https://www.in.gr διαβάσαμε:

Στην εκπομπή One Direct μίλησε η Πρόεδρος του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας 
Εργασίας ( ), Ρένα Μπαρδάνη, για τα 
εργατικά ατυχήματα, τους κλάδους των επαγγελμάτων 
όπου σημειώνονται τα μεγαλύτερα ποσοστά και τις 

δράσεις που χρειάζονται να γίνουν προκειμένου αυτά τα ποσοστά να μειωθούν.

Σύμφωνα με την κα. Μπαρδάνη και τη στατιστική... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο 
https://www.in.gr

Πείτε τη γνώμη σας!

Ακύρωση απάντησης

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια.

Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.
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