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Εργασιακά Νέα
Το Eurofound δημοσίευσε έκθεση για τις επιπτώσεις των καινοτόμων τεχνολογιών που
μπορούν να φέρουν την επανάσταση στον τομέα της βιομηχανίας
(game changing technologies)
Η έκθεση συνοψίζει τα ευρήματα από πέντε μελέτες περίπτωσης σχετικά
με τις πιθανές επιπτώσεις των νέων καινοτόμων τεχνολογιών στον
μεταποιητικό τομέα στην Ευρώπη μέχρι το 2025.
Οι τεχνολογίες που μελετήθηκαν είναι η εξελιγμένη βιομηχανική
ρομποτική, το βιομηχανικό διαδίκτυο των πραγμάτων, η προσθετική
κατασκευή, τα ηλεκτρικά οχήματα και η βιομηχανική βιοτεχνολογία.
https://osha.europa.eu/el/oshnews/eurofounds-report-impact-gamechanging-technologies-published

Ανακοινώθηκαν οι εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό
περιβάλλον στην Ελλάδα!
Η έρευνα Best Workplaces 2018 διεξήχθη για 16η συνεχή χρονιά στη χώρα μας,
από το Great Place to Work Hellas, με την ακαδημαϊκή υποστήριξη του ALBA
Graduate Business School at The American College of Greece.
Συνολικά, δήλωσαν συμμετοχή εταιρείες από διάφορους κλάδους της αγοράς, οι οποίες απασχολούν 22.300 εργαζόμενους.
Η έρευνα διεξήχθη με ανώνυμα ερωτηματολόγια και στηρίχθηκε κατά κύριο
λόγο στην άποψη που έχουν οι εργαζόμενοι για την εταιρεία τους.
http://www.greatplacetowork.gr/publications-and-events/blogs-and-news/781best-workplaces-hellas-2018-

Αναγγελία Τεχνικών
Ασφάλειας
Ξεκίνησε η πρώτη
φάση της ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής
υπηρεσίας «Αναγγελία
Τεχνικών Ασφάλειας».
Επισημαίνετε ότι μέχρι
τις 31/5/2018 ισχύει μεταβατική περίοδος με
τη δυνατότητα αναγγελίας Τ.Α. τόσο ηλεκτρονικά όσο και με την
χειρόγραφη διαδικασία.
https://www.sepenet.
gr/liferayportal/
uments/20181/38488/
ENARJH+ANNAGELIAS
+TA.pdf/404c1da7-d804
-4343-8ac6-fcf3c285d7a8

Εργασιακή ικανοποίηση: στοιχεία για την επίδρασή της στη μείωση των ψυχοσωματικών
κινδύνων
Στο άρθρο «Εργασιακή ικανοποίηση: στοιχεία για την επίδρασή της στη μείωση των ψυχοσωματικών
κινδύνων (Job satisfaction: evidence for impact on reducing psychosocial risks)» της διαδικτυακής
εγκυκλοπαίδειας OSHwiki εξετάζεται η εμπειρική σχέση γύρω από το ζήτημα της εργασιακής ικανοποίησης.
Το άρθρο εστιάζει στους παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση, συμπεριλαμβανομένης
της εργασιακής υποστήριξης, της σχέσης μεταξύ προϊσταμένων και συναδέλφων και τις εργασιακές
συνθήκες. Επίσης διερευνώνται οι παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα, τόσο σε οργανωτικό όσο
και ατομικό επίπεδο.
https://oshwiki.eu/wiki/Job_satisfaction:_evidence_for_impact_on_reducing_psychosocial_risks

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας
2018 (4-8 Ιουνίου 2018)

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης
2018 (30 Μαΐου - 5 Ιουνίου)

Όπως κάθε χρόνο, εδώ και 13 συνεχόμενες χρονιές,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας (EUSEW) - το
μεγαλύτερο γεγονός αφιερωμένο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αποδοτική της χρήση
στην Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης
(European Sustainable Development Week -ESDW),
είναι μια πρωτοβουλία πανευρωπαϊκής εμβέλειας,
η οποία πραγματοποιείται σε ετήσια βάση με στόχο την προώθηση και προβολή, σε κοινή ηλεκτρονική πλατφόρμα, έργων και εκδηλώσεων που
προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Με στόχο «να αποτελέσει οδηγό της μετάβασης
στην καθαρή ενέργεια», η διοργάνωση θα καλύψει
μια σειρά δραστηριοτήτων με πεδίο εφαρμογής
σε όλη την ΕΕ. Σκοπός της Εβδομάδας Βιώσιμης
Ενέργειας είναι να ενθαρρύνει και να στηρίξει ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στην προσπάθεια για
αλλαγή του ευρωπαϊκού ενεργειακού μοντέλου.

Εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στη χώρα
μας στη διευθυνση:
https://www.esdw.eu/country/greece/

https://ec.europa.eu/greece/events/eu_
sustainable_energy_week18_el

Χειρισμός εμπορευματοκιβωτίων που έχουν υποβληθεί σε υποκαπνισμό σε λιμένες –
Κίνδυνοι για την υγεία και πρακτικές πρόληψης
[Nέα μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία
στην Εργασία (EU-OSHA) ]
Στην έκθεση αυτή εξετάζονται οι πιθανοί κίνδυνοι για την ασφάλεια και την
υγεία, που προκύπτουν κατά τον χειρισμό εμπορευματοκιβωτίων που έχουν
υποβληθεί σε υποκαπνισμό με παρασιτοκτόνα σε λιμένες.
Οι συντάκτες εξετάζουν τη νομοθεσία, προσδιορίζουν τους κινδύνους και περιγράφουν πρακτικά παραδείγματα μέτρων και στρατηγικών πρόληψης.
Πηγή : https://osha.europa.eu/el/about-eu-osha/press-room/new-measuresneeded-protect-port-workers-opening-fumigated-containers-harm
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Σουηδία : Ελέγχοντας τα χημικά στον κλάδο της καθαριότητας - case study
Εταιρεία καθαριότητας στη Σουηδία μείωσε με επιτυχία την έκθεση των
εργαζομένων της στους βλαπτικούς παράγοντες των προϊόντων καθαριότητας.
Η εταιρεία προκειμένου να πετύχει τη μείωση της έκθεσης των εργαζομένων στα επικίνδυνα προϊόντα καθαριότητας υιοθέτησε μια σειρά μέτρων
όπως: περιορισμό της χρήσης των καθαριστικών προϊόντων ή αντικατάσταση αυτών με ασφαλέστερα προϊόντα, καθώς και επιπρόσθετη εκπαίδευση και επίβλεψη του προσωπικού.
Με την υιοθέτηση των μέτρων αυτών η εταιρεία όχι μόνο κατάφερε να
προστατέψει τους εργαζόμενούς της από την επίδραση των επικίνδυνων
χημικών προϊόντων καθαριότητας, αλλά πέτυχε και σημαντική μείωση
του σχετικού κόστους.

Πηγή : https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/
controlling-chemicals-cleaning-sector-less-more/view

Νομοθετικά Νέα
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ)

Υ.Α. 25049/1253/2018 (ΦΕΚ 1580/Β/8.5.2018)
Κύρωση του ειδικού καταλόγου Ιατρών του
άρθρου 16 παρ.2 του «Κώδικα Νόμων για την
Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων»
(Κ.Ν.Υ.Α.Ε), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων
για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/Α) όπως αυτό συμπληρώθηκε και
ισχύει.

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με
τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών
[COM(2017) 677 final — 2017/0305 (NLE)]
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/
opinions-information-reports/opinions/
employment-guidelines-soc558?_cldee=cGVyaW9
kaWNhbEBlbGlueWFlLmdy&recipientid=contacta520f08bc2a8e511bb64005056a05070-48d24fba3e
494a67ae6c3eaf9ed01fdc&esid=13d6f75a-2b12-e8118113-005056a043ea&urlid=4

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_
id=2283&item_id=12923
Π.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ 80/Α/7.5.2018) Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων.
Κατάργηση των κεφαλαίων Α και Γ του π.δ.
71/1988 (ΦΕΚ 31/Α/1988) και διατήρηση σε ισχύ,
του κεφαλαίου Β, μέχρι την έκδοση Κανονισμού
Πυροπροστασίας Υφισταμένων Ξενοδοχείων.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ)
Σχέδιο δράσης της ΕΕ 2017-2019 – Αντιμετώπιση
του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων
[COM(2017) 678 final]

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_
id=2283&item_id=12922

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinionsinformation-reports/opinions/eu-action-plan-20172019-tackling-gender-pay-gap?_cldee=cGVyaW9
kaWNhbEBlbGlueWFlLmdy&recipientid=conta
ct-a520f08bc2a8e511bb64005056a05070-9ebc9
e52814841b6b1365b464744ce47&esid=efbe224f973d-e811-8113-005056a043ea&urlid=4

Υ.Α. 16410 Φ.700.6/2018 (ΦΕΚ 1576/ Β/08.05.2018)
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2018 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών αποθηκών»
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_
id=1602&item_id=12924
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Προσεχείς εκδηλώσεις
COHS 2018

National Safety and Health Conference 2018

4th edition of International Conference on
Occupational Health and
Safety

14 Jun 2018, The Nottingham Belfry,
Mellors Way, Off Woodhouse Way,
Nottingham
https://www.iosh.co.uk/KeyIOSH-events/National-Safety-and-Health-Conference.aspx

May 28-29, 2018, London, UK
https://occupationalhealth.euroscicon.com/

Conference on Protection of workers against
pesticides / European Federation of Food,
Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT)

20th Congress International Ergonomics
Association
August 26th -30th, 2018, Florence
http://iea2018.org/

27 Jun 2018, Brussels
http://www.effat.org/en/node/14701

Θέλετε να συνεχίσετε να ενημερώνεστε για την Υγεία και την Ασφάλεια
στην Εργασία;
Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. σας ενημερώνει για θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας με το
e-δησεόγραμμα και το περιοδικό του, καθώς και με προσκλήσεις σε ημερίδες, συνέδρια,
εκδηλώσεις, προγράμματα κατάρτισης κ.ά.
Λόγω της εφαρμογής, από τις 25 Μαΐου 2018, του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών
Δεδομένων (GDPR), θα θέλαμε να μας επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να συνεχίσετε να
ενημερώνεστε από εμάς.

Παρακαλούμε στείλτε μας την επιβεβαίωσή
σας στο dp@elinyae.gr
Χωρίς την επιβεβαίωσή σας, μετά την εφαρμογή του κανονισμού, είμαστε υποχρεωμένοι να διαγράψουμε
τα στοιχεία σας από τη βάση των αποδεκτών μας.
Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. είναι ο φορέας των κοινωνικών εταίρων Γ.Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Β.,
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Τ.Ε. για θέματα υγείας και ασφάλειας στην
εργασία, με παρουσία και εμπειρία στην έρευνα, την πληροφόρηση,
την ενημέρωση, τη συμβουλευτική υποστήριξη και την εκπαίδευση
επιχειρήσεων και εργαζομένων και τηρεί όλους τους κανόνες που
επιβάλλονται από την εφαρμογή του κανονισμού GPDR για την ασφάλεια
των προσωπικών σας δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση, αν αλλάξετε γνώμη, θα μπορείτε πάντα να διαγραφείτε από τη βάση μας.
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Προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
Υ &Α στη χρήση
ανυψωτικών
μηχανημάτων
Περονοφόρα

2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Το ΚΕΚ του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. σχεδιάζει και υλοποιεί
προγράμματα κατάρτισης:
9 Α΄, Β΄, Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας
9 14 εξειδικευμένα προγράμματα
9 Επιμορφωτικές 2ωρες συναντήσεις

1
Κανονισμός REACH

3

Εργασία σε
περιορισμένους
χώρους

4

Εργασία σε Ικριώματα

5

Εργασία σε ύψος
Για επιχειρήσεις υπάρχει η δυνατότητα
χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ
0,24%

έο

Ν

Επιμορφωτικές
ολιγόωρες
συναντήσεις στον χώρο
εργασίας με πρακτική
άσκηση

6

Εισαγωγή στην
Εργασία σε Ύψος

7

Α’ Βοήθειες

8

Πυροπροστασία
Πυρασφάλεια

9

Εκτίμηση
Επαγγελματικού
Κινδύνου

Τεχνικών Ασφάλειας
αποφοίτων ΑΕΙ (επιχειρήσεις Α' κατηγορίας
επικινδυνότητας)

10
12

Για πληροφορίες:
κα Δ. Βενέτη, 210 8200136

•

κα Μ. Αντώνου, 210 8200111

Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6, 104 45 ΑΘΗΝΑ
Τ.: 210 82 00 100 * F.: 210 82 00 103 * E.: info@elinyae.gr

Α Θ Η Ν Α

*

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

11

Εργονομία

Εργοδοτών Επιχειρήσεων
Β’ και Γ’ κατηγορίας
επικινδυνότητας

•

Υγεία και
Ασφάλεια στην
Εργασία

*

Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α

Συγκολλήσεις

13

14

Υ & Α σε εργασίες
καθαριότητας

* Τ Ρ Ι Π Ο Λ Η

“Ο φορέας των κοινωνικών εταίρων για θέματα
υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με παρουσία
και εμπειρία στην έρευνα, την πληροφόρηση, την
ενημέρωση, τη συμβουλευτική υποστήριξη και την
εκπαίδευση επιχειρήσεων και εργαζομένων”
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ΣΑΥ – ΦΑΥ

*

Β Ο Λ Ο Σ

Ακολουθήστε μας

