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Εργασιακά Νέα

Ο Napo και η σκόνη στον χώρο εργασίας – Ας 
διαχειριστούμε την έκθεση στην σκόνη στους 
χώρους εργασίας!
Η ταινία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ΑΥΕ «Ο Napo 
και η σκόνη στον χώρο εργασίας»  αναπαριστά ορισμέ-
νες από τις περιπτώσεις έκθεσης των εργαζομένων στον 
χώρο εργασίας τους σε σκόνη από ξύλο, μέταλλο, αλεύρι 
ή άλλα υλικά. Ακολουθώντας το πνεύμα της εκστρατείας 
Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυ-
νων Ουσιών, η συγκεκριμένη ταινία του Napo παρουσιάζει 
τη σημασία που έχει η αποτελεσματική διαχείριση της έκ-
θεσης για την αποφυγή προβλημάτων υγείας και τραυμα-
τισμών. 

Πηγή: https://
osha.europa.eu/
el/highlights/napo-
indust-work-lets-
manage-occupational-
dust-exposure

Διεθνής μελέτη καλών πρακτικών για την αξιολόγηση της πολιτικής ΕΑΥ 
Η αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης είναι ένα ολοένα και πιο σημαντικό ζήτημα για τους ορ-
γανισμούς πρόληψης. Το γαλλικό ινστιτούτο INRS αποφάσισε να διερευνήσει το ζήτημα σε συνεργασία 
τα αντίστοιχα ινστιτούτα IRSST-Κεμπέκ, NIOSH-ΗΠΑ, DGUV-Γερμανία, AUVA-Αυστρία και την Ερευνητική 
Επιτροπή της Διεθνούς Ενωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (ISSA).    

Τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν: Πώς να αξιολογήσετε τον αντίκτυπο της πολιτικής σας ΕΑΥ. Πώς να απο-
δείξετε ότι τα ερευνητικά ινστιτούτα επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας συμβάλλουν στην πρόληψη;

Η μελέτη έδειξε ότι τα Ινστιτούτα ΕΑΥ έχουν αναπτύξει παρόμοιες προσεγγίσεις για τη συλλογή αξιόπι-
στων πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του κατά πόσον οι δράσεις τους συμβάλλουν 
στη μείωση της επικίνδυνης έκθεσης, των ατυχημάτων, των ασθενειών και των θανάτων στους χώρους 
εργασίας. Οι  προσεγγίσεις αυτές στηρίζονται σε μια κοινή μεθοδολογία, η οποία αναλύεται και περιγράφε-
ται στην παρακάτω ηλεκτρονική αναφορά.  

http://en.inrs.fr/dms/inrs/PDF/INRS_rapport-SST_EN_WEB.pdf/INRS_rapport%20SST_EN_WEB2.pdf 

Πηγή:  http://en.inrs.fr/news/osh-impact-best-practices.html

 
ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ - ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(DIPLOME ON ERGONOMICS & OHS) 

 
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου 
Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του «Αλεξάνδρειου» 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) σε συνεργασία 
με το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και το Εργαστήριο 
Εμβιομηχανικής & Εργονομίας του 
Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙΘ 
υλοποιεί πρόγραμμα Δια βίου εκπαίδευσης. 
 
https://owncloud.teithe.gr/index.php/s/
fNvEas0pil6FHtB#pdfviewer
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Ερευνα για τον επιπολασμό της 
παχυσαρκίας, απουσία σωματικής 
άσκησης κατά τον ελεύθερο χρόνο σε 
συνδυασμό με μικρή διάρκεια ύπνου
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 22 
επαγγελματικών ομάδων, σε 29 Πολιτείες 
των ΗΠΑ. Σκοπός ήταν να εξεταστεί η συ-
χνότητα εμφάνισης παχυσαρκίας απουσία 
σωματικής άσκησης και σε συνδυασμό με 
μικρή διάρκεια ύπνου κατά τις αμέσως προ-
ηγούμενες από την έρευνα 30 ημέρες.

Το συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι ο επι-
πολασμός ποικίλει μεταξύ των επαγγελμά-
των και επηρεάζει περισσότερους από έναν 
στους πέντε εργαζόμενους στις ΗΠΑ. 

Πηγή: https://journals.lww.com/joem/
Abstract/2017/12000/Prevalence_of_
Obesity,_No_Leisure_Time_Physical.13.aspx

Ηλεκτρονικά τεχνικά δελτία της πρωτοβουλίας 
“Roadmap on carcinogens”  
Η πρωτοβουλία “Roadmap on carcinogens” που ανέ-
λαβαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Ευρωπαϊκά Συν-
δικάτα, ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Εργοδοτών, ο Ευ-
ρωπαϊκός Οργανισμός για την ΑΥΕ και τα υπουργεία 
Εργασίας της Αυστρίας και της Ολλανδίας (https://
roadmaponcarcinogens.eu/about/the-roadmap/) δημο-
σίευσε 10 ηλεκτρονικά τεχνικά δελτία για τον αμίαντο, 
τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, 
το βινυλοχλωρίδιο, το εξασθενές χρώμιο, την σκόνη ξύ-
λου, τους καπνούς συγκόλλησης, την σκόνη πυριτίου, 
τα καυσαέρια των κινητήρων ντίζελ και το βενζόλιο. Σε 
αυτά δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους κινδύνους, στην 
ουσία, στα συμπτώματα και στα πιθανά μέτρα που μπο-
ρούν να μειώσουν τον κίνδυνο της έκθεσης.      

https: / /roadmaponcarcinogens.eu/ready -to -use -
factsheets-online/

Το νέο βίντεο της Εκστρατείας 2018 
-2019 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
για την ΑΥΕ «Ασφαλείς και Υγιείς 
Χώροι Εργασίας - Διαχείριση 
Επικίνδυνων Ουσιών» 
Το βίντεο με τίτλο «Οι επικίνδυνες ουσίες 
είναι πιο συνηθισμένες από ό,τι φαντάζεται 
κανείς» παρουσιάζει με κατανοητό και 
ελκυστικό τρόπο τη συχνή παρουσία 
επικίνδυνων ουσιών σε πολλούς χώρους 
εργασίας και κλάδους σε ολόκληρη την ΕΕ, 
π.χ. στη γεωργία, τη μεταποίηση και τον 
κλάδο των κατασκευών. Τονίζει τη σημασία 
της καθιέρωσης νοοτροπίας πρόληψης των 
κινδύνων στον χώρο εργασίας, ξεκινώντας με 
την προώθηση της διαχείρισης των κινδύνων 
με στόχο την 
αποτελεσματική 
διαχείριση των 
επικίνδυνων 
ουσιών. 
Πηγή: https://
osha.europa.eu/el/highlights/new-campaign-
video-available-dangerous-substances-are-
more-common-you-think

Κοινωνική προστασία και εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Γνωρίζετε ότι 4 στους 10 Ευρωπαίους στην αγορά εργασίας είναι αυτοαπασχολούμενοι ή σε καθεστώς 
προσωρινής ημιαπασχόλησης ή πλήρους απασχόλησης; 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης διαμορφώθηκαν σε μια εποχή που οι πε-
ρισσότεροι από εμάς εργαζόμασταν με πλήρη απασχόληση, για τον ίδιο εργοδότη, για χρόνια ίσως ήρθε η 
ώρα η κοινωνική προστασία να συμβαδίσει με τις αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον. 

Πηγή: http://gr.euronews.com/2018/05/29/koinvnik-h-prostasia-kai-ergazoemnoi-stin-eyrvpaiki-enosi

Συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης  
στην ΕΑΥ: τα αποτελέσματα του εργαστηρίου 
δημοσιεύτηκαν
Στο πλαίσιο του έργου ανασκόπησης του EU-OSHA σχε-
τικά με τις ασθένειες που συνδέονται με την εργασία, 
πραγματοποιήθηκε το εργαστήριο με θέμα τα «συστή-
ματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης για τον εντο-
πισμό των ασθενειών που συνδέονται με την εργασία 
στην ΕΕ». Στο εν λόγω εργαστήριο συζητήθηκαν οι υφι-
στάμενες προσεγγίσεις περιφρούρησης και επαγρύπνη-
σης που περιγράφονται στην επανεξέταση που διενήρ-
γησε ο EU-OSHA. Επισημάνθηκε η αξιοποίησή τους για 
τη βελτίωση της επαγρύπνησης και της περιφρούρησης 
τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο ΕΕ, 
αλλά και η σημασία της συνεργασίας και της ανταλλα-
γής δεδομένων εντός της ΕΕ.

Πηγή:

https://osha.europa.
eu/el/highlights/alert-
and-sentinel-systems-
osh-workshop-
outcomes-published

https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B5%CE%BC%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7
https://journals.lww.com/joem/Abstract/2017/12000/Prevalence_of_Obesity,_No_Leisure_Time_Physical.13.aspx
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Αποκατάσταση και επιστροφή στην εργασία μετά τον 
καρκίνο - Εργαλεία και πρακτικές
Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι καρκινο-
παθείς που επιστρέφουν στην εργασία τους; Τι 
προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσουν οι εργο-
δότες τους; Η έρευνα του EU-OSHA έχει στόχο να 
δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά και να 
καταλήξει στο «τι δέον γενέσθαι» για τη διασφά-
λιση της επιτυχούς επιστροφής στην εργασία.

Στην έκθεση παρατίθενται εθνικά παραδείγ-
ματα επιτυχημένων εργαλείων και πρακτικών 
που συντελούν στην πρόληψη των μακροχρό-
νιων αναρρωτικών αδειών και της ανεργίας.

Πηγή: https://osha.europa.eu/el/highlights/european-week-against-cancer-
new-research-rehabilitation-and-return-work-after-cancer

Η αποθήκευση των 
χημικών προϊόντων 
(Le stockage des pro-
duits chimiques)
Video του INRS για την 
αποθήκευση χημικών

https://www.youtube.
com/watch?time_
continue=1&v=Ky6Ke3cxKos

Εθνικός Διαγωνισμός Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής 2018 
στην Κύπρο
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Κύπρου προκηρύσσει και φέτος τον δι-
αγωνισμό για τα Εθνικά Βραβεία Καλής Πρακτικής, ο οποίος θα καλύπτει 
παραδείγματα για όλα τα θέματα ασφάλειας και υγείας για όλους τους 
τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Τα Εθνικά Βραβεία θα απονεμηθούν στη διάρκεια της τελετής Εναρξης 
της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2018 από την Υπουρ-
γό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Οι Κυπριακές επιχειρήσεις και οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν την 
υποψηφιότητά τους για τη διεκδίκηση των Βραβείων, στο Τμήμα Επιθε-
ώρησης Εργασίας το αργότερο μέχρι την 29η Ιουνίου 2018.

Πηγή: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/
FD93769694D495CDC2258243002218F9?OpenDocument

Νέο ηλεκτρονικό 
εργαλείο για την 
αξιολόγηση και 
τη διαχείριση των 
κινδύνων των 
επικίνδυνων ουσιών 
Το ηλεκτρονικό εργαλείο του 
EU-OSHA για τις επικίνδυνες 
ουσίες και τα χημικά προϊό-
ντα παρέχει στις επιχειρήσεις 
τις πληροφορίες και συμβου-
λές που χρειάζονται προκει-
μένου να αξιολογούν και να 
διαχειρίζονται τους κινδύ-
νους που συνδέονται με την 
ασφάλεια και την υγεία. 

Ο συγκεκριμένος διαδρα-
στικός και διαδικτυακός 
οδηγός, ο οποίος επικε-
ντρώνεται στις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις και τις 
εταιρείες που δεν έχουν ει-
δικές γνώσεις για τις επικίν-
δυνες ουσίες, παρέχει ειδι-
κά προσαρμοσμένες και εύ-
κολα κατανοητές βασικές 
πληροφορίες, καθώς και 
πληροφορίες καλής πρα-
κτικής για τους κινδύνους, 
την επισήμανση, τη νομο-
θεσία, τα μέτρα πρόληψης 
και πολλά άλλα θέματα.  

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος 
στη διευθυνση: https://
eguides.osha.europa.eu/
dangerous-substances/

Πηγή: https://osha.europa.
eu/el/highlights/new-e-
tool-launched-start-now-
assessing-and-managing-
risk-dangerous-substances

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων – Κινηματογραφικό 
βραβείο για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας 2018

 Ο EU-OSHA συμμετέχει στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και Ταινιών 
Κινουμένων Σχεδίων της Λειψίας (DOK Leipzig 2018), που διοργανώνεται 
από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου, με την απονομή του βραβείου 
για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας.

Το βραβείο θα απονεμηθεί στο καλύτερο ντοκιμαντέρ ή στην καλύτερη 
ταινία κινουμένων σχεδίων που πραγματεύεται κάποιο θέμα σχετικό με 
την εργασία. Το έπαθλο είναι 5.000 ευρώ και ο υποτιτλισμός του ντο-
κιμαντέρ ή της ταινίας σε ορισμένες 
ευρωπαϊκές γλώσσες.

Η τελική προθεσμία για την υποβο-
λή υποψηφιοτήτων συμμετοχής εί-
ναι η 7η Ιουλίου.

Πηγή: https://osha.europa.eu/el/
highlights/call-entries-healthy-
workplaces-film-award-2018

https://osha.europa.eu/el/highlights/european-week-against-cancer-new-research-rehabilitation-and-return-work-after-cancer
https://osha.europa.eu/el/highlights/european-week-against-cancer-new-research-rehabilitation-and-return-work-after-cancer
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Rehabilitation_and_return%20_to_work_after_instruments_practices.pdf
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Παράταση στην έναρξη 
υποχρεωτικής αναγγελίας 
Τεχνικών Ασφάλειας 
μέσω της αντίστοιχης 
Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας                                          
Για την εξοικείωση των 
χρηστών της Ηλεκτρονικής 
Υπηρεσίας «Αναγγελία Τεχνικών 
Ασφάλειας», δίδεται παράταση 
1 μήνα στην έναρξη της 
υποχρεωτικής ηλεκτρονικής 
ανάθεσης καθηκόντων. Η έναρξη 
της υποχρεωτικής περιόδου 
“Αναγγελίας Τ. Α.” μέσω των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του 
sepenet.gr ορίζεται η 1/7/2018.

https://www.sepenet.gr/
liferayportal/archike

«Η κατανάλωση καπνού εξακολουθεί να αποτελεί 
απειλή για τις κοινωνίες μας»: δήλωση του Eπιτρόπου κ. 
Αντριουκάιτις σχετικά με την παγκόσμια ημέρα κατά του 
καπνίσματος
Η χρήση καπνού παραμένει η μεγαλύτερη αιτία χρόνιων νόσων και 
θανάτων που μπορούν να αποφευχθούν στην Ε.Ε. 

Οι στατιστικές σχετικά με τους θανάτους στην Ε.Ε. από καρκίνο 
του πνεύμονα, ο οποίος σχετίζεται περισσότερο με το κάπνισμα, 
δείχνουν ότι το 2015 σημειώθηκαν 273.400 θάνατοι μόνο από αυτόν, 
που είναι υπερβολικά μεγάλος αριθμός. 

Ο καρκίνος του πνεύμονα αντιπροσωπεύει το ένα πέμπτο όλων 
των θανάτων που σχετίζονται με τον καρκίνο. Επιπλέον, ο καπνός 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου και για πολλές άλλες 
μορφές καρκίνου, καθώς και για άλλες σοβαρές νόσους, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα.

Πηγή: https://ec.europa.eu/greece/news/20180530/statement_
andriukaitis_tobacco_el

Περιβάλλον

Κυκλική οικονομία: Οι νέοι ενωσιακοί κανόνες θα 
καταστήσουν την ΕΕ παγκόσμια πρωτοπόρο στη 
διαχείριση αποβλήτων και στην ανακύκλωση 

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ ενέκριναν δέσμη φιλόδοξων μέτρων 
για να καταστεί η νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα κατάλ-
ληλη για το μέλλον, στο πλαίσιο των ευρύτερων πολιτικών 
για την κυκλική οικονομία.

Πηγή: https://ec.europa.eu/greece/news/20180522/eu_circular_
economy_waste_recycling_el

Σε δημόσια διαβούλευση η Εθνική 
Στρατηγική για την Κυκλική 
Οικονομία

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομι-
κής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.) ενέκρινε το 
πλαίσιο της δημόσιας πολιτικής για 
την Κυκλική Οικονομία ως κομβικό 
στοιχείο της Αναπτυξιακής Στρατη-
γικής της χώρας, θέτοντας σε δημό-
σιο διάλογο το Εθνικό Επιχειρησιακό 
Σχέδιο 2018-2019, το οποίο συντονίζει 
και υλοποιεί ειδική διϋπουργική ομά-
δα.

Το σύνολο των δράσεων, που προ-
βλέπονται στο Εθνικό Επιχειρησιακό 
Σχέδιο 2018-2019, περιλαμβάνει πα-
ρεμβάσεις στα πεδία:

1. Κανονιστικών και νομοθετικών ρυθμίσεων για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και την άρση 
γραφειοκρατικών εμποδίων.

2. Χρηματοδότησης και παροχής κινήτρων ενίσχυσης της Κυκλικής Οικονομίας.

3. Βελτίωσης της γνώσης και διασύνδεσης της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας με την 
τεχνολογική καινοτομία.

4. Ενίσχυσης της διακυβέρνησης του σχεδίου για την κυκλική οικονομία και επιτάχυνσης διαδικασιών.

Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του Σχεδίου, διαρκεί ως και την 26η Ιουνίου 2018 και ώρα 15.00. 

Πηγή: http://www.opengov.gr/minenv/?p=9352

https://ec.europa.eu/greece/news/20180530/statement_andriukaitis_tobacco_el
http://www.opengov.gr/minenv/?p=9352
https://www.sepenet.gr/liferayportal/archike
https://ec.europa.eu/greece/news/20180522/eu_circular_economy_waste_recycling_el
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Νομοθετικά Νέα

Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμο-
γή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/426 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 
2016 «σχετικά με τις συσκευές με καύση αέριων καυ-
σίμων και την κατάργηση της οδηγίας 2009/142/ΕΚ». 
Υ.Α. οικ. 44027/ΔΤΒΝ 742/2018  (ΦΕΚ 1506/Β/2.5.2018)

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_
id=41&item_id=12927

Τροποποίηση της αριθ. 181504/2016 υπουργικής 
απόφασης «Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστη-
μα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγω-
γών (Ε.Μ.ΠΑ.) - Καθορισμός διαδικασίας εγγρα-
φής των παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλλα-
κτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του 
ν. 2939/2001 (179/Α), όπως ισχύουν» (2454/Β), 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 892/2017 
υπουργική απόφαση (538/Β). Υ.Α. 175216/2018  
(ΦΕΚ 1892/Β/24.5.2018)

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_
id=41&item_id=12943

Τεχνικός Κανονισμός «Εγκαταστάσεων Αποσυ-
μπίεσης Πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου και Βοηθη-
τικών Διατάξεων». Υ.Α. ΔΥδρογ/Δ/οικ.174720/2018  
(ΦΕΚ 1809/Β/21.5.2018)

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_
id=41&item_id=12932

Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστο-
ποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργει-
ακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων. 
Υ.Α. οικ. 175275/2018  (ΦΕΚ 1927/Β/30.5.2018)

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_
id=41&item_id=12942

Αρ. Πρωτ. 33405/Δ9 1493/15.6.2018 - Ιατροί Εργασίας

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_
id=819&item_id=13022

Πλαστικά αντικείμενα μιας χρήσης: νέοι κανόνες της ΕΕ για τη μείωση των θαλάσσιων 
απορριμμάτων 

Καθώς η ποσότητα των βλαβερών πλαστικών απορριμμάτων στους ωκεανούς και τις θάλασσες αυξά-
νεται όλο και περισσότερο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για ολόκληρη την Ε.Ε., οι 
οποίοι βάζουν στο στόχαστρο τα 10 πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης που συναντάμε περισσότερο στις 
παραλίες και τις θάλασσες της Ευρώπης, καθώς και τα απολεσθέντα και εγκαταλελειμμένα αλιευτικά 
εργαλεία. Οι νέοι κανόνες θα επιφέρουν:

Οσον αφορά τα αλιευτικά εργαλεία, τα οποία αποτελούν το 27% όλων των απορριμμάτων στις παραλίες, 
η Επιτροπή έχει ως στόχο να συμπληρώσει το υφιστάμενο πλαίσιο πολιτικής με προγράμματα ευθύνης 
των κατασκευαστών για πλαστικά αλιευτικά εργαλεία. 

Πηγή: https://ec.europa.eu/greece/news/20180529/plastics_reusable_ban_el

• Απαγόρευση ορισμένων πλαστικών προϊόντων

•  Στόχους μείωσης της κατανάλωσης

• Υποχρεώσεις των κατασκευαστών

• Στόχους συλλογής

• Απαιτήσεις επισήμανσης

• Μέτρα ευαισθητοποίησης 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=41&item_id=12927
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=41&item_id=12927
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=41&item_id=12943
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=41&item_id=12943
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=41&item_id=12932
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=41&item_id=12932
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=41&item_id=12942
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=41&item_id=12942
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=819&item_id=13022
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=819&item_id=13022
https://ec.europa.eu/greece/news/20180529/plastics_reusable_ban_el
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Η επίδραση του HIV και του 
AIDS στον κόσμο της εργασίας: 
παγκόσμια εκτίμηση
Το Διεθνές Γρα-
φείο Εργασίας 
συγκεντρώνοντας 
σε αυτή την έκθεση 
δεδομένα για την 
υγεία και ιδιαίτερα 
στοιχεία για τον 
επιπολασμό του ιού 
HIV για το εργατικό 
δυνα-μικό, καθώς 
και οικονομικά και 
δημογραφικά δεδομένα, παρουσιάζει τις 
κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις 
στους εργαζόμενους και τα νοικοκυριά 
τους για το 2005, το 2010 και το 2015, 
καθώς και προβλέψεις για το 2020.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---dgreports/---dcomm/---publ/
documents/publication/wcms_630166.pdf

Νέες εκδόσεις

Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων: 
για μια δίκαιη και πιο κοινωνική Ευρώπη
Μέσω των κοινών εμπειριών 
που προκύπτουν από την αγορά 
εργασίας, την καθημερινή ζωή και τη 
συνταξιοδότηση, αυτός ο μίνι οδηγός 
δείχνει πώς οι πολίτες είναι πιθανό 
να ωφεληθούν από τον Ευρωπαϊκό 
Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Επιπλέον, καθορίζει τις 20 αρχές του 
Πυλώνα για μια πιο δίκαιη και ανοικτή 
προς όλους Ε.Ε. και παρουσιάζει 
τους λόγους για τους οποίους θα 
συμβάλλει θετικά τόσο στις ζωές των πολιτών όσο και στη 
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. O οδηγός παρουσιάζει την 
ανταπόκριση του Πυλώνα απέναντι στη διάχυτη ανησυχία 
του κόσμου αναφορικά με το μέλλον της εργασίας, την 
ανισότητα και τις δημογραφικές αλλαγές.

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19525&langId=en 

Πηγή: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=
en&pubId=8095&type=2&furtherPubs=no

Ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου με τίτλο «Χημικά, βιολογικά, 
ραδιολογικά και πυρηνικά κέντρα αριστείας 
της ΕΕ: απαιτείται μεγαλύτερη πρόοδος» 

Η πρωτοβουλία της Ε.Ε. για 
τα χημικά, βιολογικά, ραδιο-
λογικά και πυρηνικά κέντρα 
αριστείας αποτελεί το κύριο 
σύστημα μετριασμού των χη-
μικών, βιολογικών, ραδιολο-
γικών και πυρηνικών απειλών 
και κινδύνων που προέρχονται 
από χώρες εκτός της Ε.Ε. Η πι-
θανότητα να συμβούν οι εν 
λόγω κίνδυνοι είναι μικρή, αλλά υπάρχουν ενδεί-
ξεις ότι αυξάνεται και, σε περίπτωση υλοποίησής 
τους, ο αντίκτυπος στην υγεία, το περιβάλλον και 
την οικονομία παγκοσμίως θα ήταν ενδεχομένως 
σημαντικός. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί, μέσω έρ-
γων ανάπτυξης ικανοτήτων και ενός δικτύου συ-
νεργασίας, στην ενίσχυση των ικανοτήτων των 
χωρών-εταίρων. 

Η έκθεση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/
SR18_14/SR_CBRN_EL.pdf 

Πηγή: https://www.eca.europa.eu/el/Pages/
DocItem.aspx?did=46023

Δημοσίευση οδηγού για τον προσδιορισμό 
των ενδοκρινικών διαταρακτών
Καθορίστηκαν τα επιστημονικά κριτήρια ως προς 
τον προσδιορισμό των ενδοκρι-
νικών διαταρακτών στο πλαίσιο 
της νομοθεσίας της Ε.Ε. για τα φυ-
τοπροστατευτικά προϊόντα και τα 
βιοκτόνα. Τα κριτήρια που αφο-
ρούν τα βιοκτόνα ισχύουν από τις 
7 Ιουνίου 2018. Η ομάδα εργασίας που συστάθηκε 
και αποτελούνταν από επιστημονικά μέλη του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων 
(ECHA) και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια 
Τροφίμων (EFSA), με την υποστήριξη του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών (JRC) ανέπτυξαν τον επιστημο-
νικό οδηγό ώστε να καταστεί δυνατός ο προσδιο-
ρισμός των ενδοκρινικών διαταρακτών. 

Ο οδηγός παρέχει συμβουλές προς στους εμπλε-
κόμενους των αρμόδιων κανονιστικών αρχών 
σχετικά με τους τρόπους προσδιορισμού των εν-
δοκρινικών διαταρακτών.

https://osha.europa.eu/el/oshnews/guidance-
identifying-endocrine-disruptors-published

Πηγή: https://echa.europa.eu/
documents/10162/23036412/bpr_guidance_identif_
ed_en.pdf/1a4d2811-3faa-fe61-1de2-3cbce8fd4d95           

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8095&type=2&furtherPubs=no
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8095&type=2&furtherPubs=no
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=46023
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=46023
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_630166.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19525&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19525&langId=en
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_630166.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_EL.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/bpr_guidance_identif_ed_en.pdf/1a4d2811-3faa-fe61-1de2-3cbce8fd4d95
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/bpr_guidance_identif_ed_en.pdf/1a4d2811-3faa-fe61-1de2-3cbce8fd4d95
https://osha.europa.eu/el/oshnews/guidance-identifying-endocrine-disruptors-published
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Human Biomonitoring in Europe - science and policy for healthy citizens

28 September 2018, Vienna, Austria

http://www.hbm4eu-vienna2018.com/

Matchmaking Event at 6th Hellenic Forum 2018 
Διεθνής εκδήλωση τεχνολογικών - επιχειρηματικών συναντήσεων Αθήνα, 10 - 13 Ιουλίου 2018 

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης τεχνολογικών και επιχειρηματικών συνεργασιών σε ένα ευρύ φάσμα 
θεματικών περιοχών θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που θα συμμετάσχουν στη διεθνή 
εκδήλωση «6th Hellenic Forum2018 Matchmaking Event», που διεξάγεται στις 13 Ιουλίου στο συνεδριακό κέντρο 
του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», στην Αγία Παρασκευή Αττικής. 

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, σε συνεργασία με το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και 
εντάσσεται στο πλαίσιο του 6ου Ελληνικού Φόρουμ για την Επιστήμη την Τεχνολογία και την Καινοτομία (6th 
Hellenic Forum for Science Technology and Innovation) που διοργανώνεται μεταξύ 10-13 Ιουλίου από το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. 
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».       
http://events.demokritos.gr/

Προσεχείς εκδηλώσεις

         

15th International Conference on Nanosciences & 
Nanotechnologies

3-6 Ιουλίου 2018, (Porto Palace, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

http://www.nanotexnology.com/index.php/nn

13th Conference of the European Academy of Occu-
pational Health Psychology (EAOHP) : Adapting to 
rapid changes in today’s workplace

5 – 7 September 2018, Lisbon, Portugal (Instituto Uni-
versitário de Lisboa (ISCTE-IUL Campus) 

http://www.eaohp.org/conference.html

IOSH Conference 2018 : Shape a new World of Work

17-18 September, ICC Birmingham

http://www.ioshconference.com/about-iosh-2018

Second International Seminar on the Active Ageing 
Index

27-28 September 2018, Bizkaia Aretoa, Bilbao, Spain

https://statswiki.unece.org/display/AAI/Second+in-
ternational+seminar++on+the+Active+Ageing+In-
dex

http://www.hbm4eu-vienna2018.com/
http://events.demokritos.gr/
http://events.demokritos.gr/
http://events.demokritos.gr/
http://www.nanotexnology.com/index.php/nn
http://www.eaohp.org/conference.html
http://www.ioshconference.com/about-iosh-2018
https://statswiki.unece.org/display/AAI/Second+international+seminar++on+the+Active+Ageing+Index
https://statswiki.unece.org/display/AAI/Second+international+seminar++on+the+Active+Ageing+Index
https://statswiki.unece.org/display/AAI/Second+international+seminar++on+the+Active+Ageing+Index
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“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”

Ακολουθήστε μας 

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 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

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

Για επιχειρήσεις υπάρχει η δυνατότητα 
χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 

0,24%

Τεχνικών Ασφάλειας 
αποφοίτων ΑΕΙ (επι-

χειρήσεις Α' κατηγορίας 
επικινδυνότητας)

Εργοδοτών Επιχειρήσεων 

Β’ και Γ’ κατηγορίας 

επικινδυνότητας

Υ &Α στη χρήση 
ανυψωτικών 
μηχανημάτων 
Περονοφόρα

1

2 Κανονισμός REACH

3
Εργασία σε 
περιορισμένους
χώρους

4 Εργασία σε Ικριώματα

7Α’ Βοήθειες

11Εργονομία

9Εκτίμηση 
Επαγγελματικού 
Κινδύνου

Εργασία σε ύψος 5
Εισαγωγή στην
Εργασία σε Ύψος6

Πυροπροστασία 
Πυρασφάλεια8

Υγεία και 
Ασφάλεια στην 
Εργασία10

12 ΣΑΥ – ΦΑΥ

13Συγκολλήσεις

14 Υ & Α σε εργασίες 
καθαριότητας

Α Θ Η Ν Α  *  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η  *  Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α  * Τ Ρ Ι Π Ο Λ Η  *  Β Ο Λ Ο Σ

Επιμορφωτικές 
ολιγόωρες 

συναντήσεις στον χώρο 
εργασίας με πρακτική 

άσκηση

Νέο

 Προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

http://bit.ly/1Me51jB
http://bit.ly/1Me7fQf
http://on.fb.me/1S8593B

