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22 – 26 Οκτωβρίου - Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 
Εργασία
Στις 22 Οκτωβρίου, ο EU-OSHA μαζί με τους εταί-
ρους του κήρυξαν την έναρξη της Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 
Εργασία, με στόχο να ενθαρρύνει τη συμμετοχική 
και ενεργό διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών.

Η εβδομάδα αυτή, η οποία αποτελεί σημαντικό 
ορόσημο της τρέχουσας εκστρατείας «Ασφαλείς 
και Υγιείς Χώροι Εργασίας» , εμπνέει εκατοντάδες 
εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη, όπως προβολές ταινιών, εκδηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
συνέδρια, εκθέσεις, διαγωνισμούς και προγράμματα κατάρτισης.

https://osha.europa.eu/el/highlights/european-week-safety-and-health-work-2018-fast-approaching

Νέα εμφάνιση και νέοι πόροι για την 
εργαλειοθήκη της εκστρατείας του EU-OSHA
Η εργαλειοθήκη εκστρατείας του EU-OSHA εκσυγχρο-
νίστηκε εν όψει της εκστρατείας 2018-19 Ασφαλείς 
και Υγιείς Χώροι Εργασίας Διαχείριση Επικίνδυνων 
Ουσιών. Η εργαλειοθήκη, η οποία παρέχει πρακτικές 
συμβουλές για μία αποτελεσματική εκστρατεία για 
τη βελτίωση της διαχείρισης της ασφάλειας και της 
υγείας, είναι πιο εύκολη στη χρήση της από ποτέ. Περι-
λαμβάνει πολλά νέα παραδείγματα καλών πρακτικών 
στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της εκστρατείας, από 
εκδηλώσεις στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης έως και 
δραστηριότητες διαφήμισης.

https://osha.
e u r o p a . e u /
el/highlights/
n e w - l o o k -
a n d - n e w -
r e s o u r c e s -
our-campaign-
toolkit

Τα 100 χρόνια της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας 1919-2019

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας προετοιμάζε-
ται να γιορτάσει τα 100 χρόνια από την ίδρυση 
της, το 2019. Σχεδιάζει να είναι ένα έτος με εορ-
τασμούς και εκδηλώσεις σε όλον τον πλανήτη 
για να αναδειχθεί το όραμα της που είναι η 
παγκόσμια ειρήνη βασισμένη στην κοινωνική 
δικαιοσύνη.

https://www.ilo.org/global/about-the- i lo/
m u l t i m e d i a / v i d e o / i n s t i t u t i o n a l - v i d e o s /
WCMS_644262/lang--en/index.htm
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Η σπουδαιότητα των φιλικών προς την 
οικογένεια εργασιακών χώρων
Η Ευρωπαϊκή πλατ-
φόρμα για την Επέν-
δυση στα Παιδιά (EPIC) 
δημοσίευσε ένα υπό-
μνημα το οποίο παρέ-
χει μια ανασκόπηση 
των πολιτικών και των 
πρωτοβουλιών μεταξύ 
των χωρών της ΕΕ σχε-
τικά με τη στήριξη των 
φιλικών προς την οικογένεια εργασιακών χώρων.

Το υπόμνημα, Family-friendly workplaces: Overview of pol-
icies and initiatives in Europe, παρέχει μια ανασκόπηση 
των πολιτικών και των πρωτοβουλιών μεταξύ των Κρα-
τών Μελών σχετικά με τη στήριξη των φιλικών προς την 
οικογένεια εργασιακών χώρων. Περιέχει παραδείγματα 
τόσο νομοθετικών διατάξεων για ευέλικτη εργασία όσο 
και μη νομοθετικών πρωτοβουλιών που επιχειρούν να 
προάγουν και να στηρίξουν τα φιλικά για τις οικογένειες 
εργασιακά περιβάλλοντα. 

http://ec.europa.eu/social/main. jsp?langId=en&-
catId=89&newsId=9197&furtherNews=yes

Εργαλείο ελέγχου των Δελτίων 
Δεδομένων Ασφάλειας (ΔΔΑ)
Διαδικτυακό εργαλείο της Ολλανδικής 
Επιθεώρησης Εργασίας - διαθέσιμο και 
στα Αγγλικά – από το οποίο μπορείτε να 
αντλήσετε τις πληροφορίες που παρέχουν 
τα ΔΔΑ και να στείλετε τυχόν επισημάν-
σεις στον προμηθευτή σας. 

http://www.sds-check.nl/?_cldee=ZGF-
pa291QGVsaW55YWUuZ3I%3d&recipientid=
lead-98ef0f1244bee8118105005056952b31-
82e830a501a94747b25e4d3c955296a9&esi
d=359b995b-d4c6-e811-8105-005056952b31

Διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνων (IRAT) στην 
Ιρλανδία: BeSMART
Το BeSMART είναι ένα διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο που έχει 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει στις ΜΜΕ να συμμορφώνονται 
με τις νομικές απαιτήσεις μέσω της εκπόνησης και της καταγραφής 
εκτιμήσεων κινδύνου για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. 
Η παρούσα περιπτωσιολογική μελέτη περιγράφει την πορεία του 
BeSMART: από το 2010 - έτος ανάπτυξης του εργαλείου- έως σήμε-
ρα, πάνω από το ένα τέταρτο των ιρλανδικών ΜΜΕ έχει αποκτήσει 
πρόσβαση σε αυτό, με περίπου 43.000 εγγεγραμμένους χρήστες. 
Στην περιπτωσιολογική μελέτη αναλύονται επίσης οι προκλήσεις 
που θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον το «BeSMART» και άλλα δια-
δραστικά επιγραμμικά εργαλεία εκτίμησης κινδύνων, καθώς και οι 
παράγοντες επιτυχίας τους.

https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/
interactive-risk-assessment-tool-irat-ireland-besmart/view

Συνθήκες εργασίας και βιώσιμη εργασία
Η δημογραφική πρόκληση της γήρανσης του πληθυσμού και η αυξανόμενη πολυμορφία που χαρακτηρίζει 
τον εργασιακό βίο έχουν φέρει στο προσκήνιο την έννοια της βιώσιμης εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του 
βίου. Η έννοια αυτή αναδεικνύει τη σημασία της ποιότητας της εργασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος 
του εργαζομένου καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.

Προϋπόθεση για να δουλεύει κανείς περισσότερο είναι να δουλεύει σε καλύτερες συνθήκες. Η οργάνωση 
της εργασίας και οι σχετικές εργασιακές διευθετήσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες.

https://www.eurofound.europa.eu/el/topic/working-conditions-and-sustainable-work
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Δείκτες Κλίματος Αγοράς Εργασίας 

Η ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας, 
στην κατεύθυνση της διεξοδικής διερεύνησης της 
υφιστάμενης κατάστασης, των μεσοπρόθεσμων 
τάσεων και των μελλοντικών εξελίξεων στην αγο-
ρά εργασίας, εγκαινιάζει μια νέα παρέμβαση για 
την αποτύπωση, συσχέτιση και αξιολόγηση του 
εργασιακού πλαισίου και περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τη συστηματική 
–ανά τετράμηνο– διεξαγωγή ειδικής θεματικής 
έρευνας κοινής γνώμης, αποκλειστικά σε εργα-
ζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα, για την καταγρα-
φή-μέτρηση και συγκριτική αποτίμηση δεικτών 
κλίματος αναφορικά με την αισιοδοξία και την 
επαγγελματική προοπτική, την εξέλιξη των αμοι-
βών, την ασφάλεια της θέσης απασχόλησης, την 
ποιότητα των συνθηκών δουλειάς, το σεβασμό 
των εργασιακών δικαιωμάτων.

https://gsee.gr/?p=36227

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 
(EU-OSHA) εφιστά την προσοχή στις 
σοβαρές συνέπειες της έκθεσης σε 
καρκινογόνες ουσίες 
Σε άρθρο της που δημοσιεύτηκε σε ένα από τα 
τελευταία τεύχη του περιοδικού του Κοινοβουλί-
ου, η γενική διευθύντρια του οργανισμού Christa 
Sedlatschek εστίασε στο ζήτημα του επαγγελμα-
τικού καρκίνου.

https : / /osha.europa.eu/en/oshnews/eu -os -
ha-draws-attention-severe-consequences-carcino-
gens-exposure

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι 
Εργασίας στον κλάδο του δέρματος και 
της βυρσοδεψίας» εκτιμά τους κινδύνους 
με την οικεία εφαρμογή OiRA. 
Ενδιαφερόμενοι, ρυθμιστικές αρχές και παρατη-
ρητές του κλάδου από την ευρωπαϊκή βιομηχα-
νία δέρματος και βυρσοδεψίας συνέρχονται στις 
9 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν 
τα πρότυπα και τις πράξεις που διέπουν τις γνω-
στοποιήσεις σχετικά με τις συνθήκες υγείας και 
ασφάλειας στον τομέα.

Η συνδιάσκεψη διοργανώνεται από τους κοινωνι-
κούς εταίρους της ΕΕ – τη Συνομοσπονδία εθνικών 
ενώσεων βυρσοδεψών της Ευρωπαϊκής Κοινότη-
τας (COTANCE)  και την industriAll Europe  στο πλαί-
σιο του σχεδίου κοινωνικού διαλόγου δέουσας επι-
μέλειας που έχουν καταρτίσει από κοινού. Κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης  οι κοινωνικοί εταίροι θα 
παρουσιάσουν επίσης την επικαιροποιημένη έκ-
δοση της επιγραμμικής εφαρμογής διαδραστικής 
εκτίμησης κινδύνων (OiRA)  που έχουν αναπτύξει.

Μεταξύ των κύριων ομιλητών συγκαταλέγεται η Δρ. Christa Sedlatschek, διευθύντρια του EU-OSHA, η 
οποία θα παρουσιάσει την τρέχουσα εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επι-
κίνδυνων Ουσιών 2018-2019»  και θα αναφερθεί στους παράγοντες που προάγουν την επιτυχία και στις 
επικείμενες δραστηριότητες OiRA.

https://osha.europa.eu/el/highlights/healthy-workplaces-leather-and-tanning-industry-assess-risks-oira
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Οκτώβριος – Μήνας Πρόληψης του Καρκίνου 
του Μαστού

Κάθε χρόνο ο Οκτώβριος 
αφιερώνεται από διεθνείς 
και εθνικούς φορείς, πα-
γκοσμίως, σε καμπάνιες 
για ευαισθητοποίηση των 
γυναικών σχετικά με την 
πρόληψη του Καρκίνου 
του Μαστού. Το ροζ χρώμα 
είναι κυρίαρχο σε όλες τις 
δράσεις που παρακινούν 

τις γυναίκες να κάνουν προληπτικό έλεγχο, όσο συχνά 
τους υποδεικνύει ο γυναικολόγος τους ανάλογα και με 
το ιστορικό τους.

Οι υποστηρικτές των δράσεων SmokefreeGreece, το 
Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλε-
γίου Ελλάδος και το Ερευνητικό Εργαστήριο George 
D.Behrakis της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, 
στηρίζοντας όλες τις καμπάνιες ευαισθητοποίησης για 
θέματα Δημόσιας Υγείας, συγκέντρωσαν και ανακοίνω-
σαν κάποιες βασικές πληροφορίες προς το ευρύ κοινό, 
σχετικά με την πρόληψη και τη θεραπεία του Καρκίνου 
του Μαστού.

http://smokefreegreece.gr/oktovrios-minas-prolipsis-toy-
karkinoy-toy-mastoy/

Επικαιρότητα

Στο 1,14% το ποσοστό δαπανών για 
Ερευνα και Ανάπτυξη το 2017 στην 
Ελλάδα
Στο 1,14% διαμορφώθηκε το 2017 το ποσοστό 
των δαπανών Ερευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) 
επί του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά 
στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και έχουν αποσταλεί στη 
Eurostat. Η δημοσίευση των δεικτών (http://
metrics.ekt.gr/el/node/378) εντάσσεται στο 
πλαίσιο της τακτικής παραγωγής των επίση-
μων στατιστικών για την Ερευνα, Ανάπτυξη 
και Καινοτομία στην Ελλάδα, που πραγματο-
ποιεί το ΕΚΤ, ως φορέας και εθνική αρχή του 
Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, με τη συ-
νεργασία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

http://www.ekt.gr/el/news/22334

Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στους Παιδικούς Σταθμούς, 
Ο.Α.Σ.Π.
Το τεύχος αυτό επικαιροποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 και συντάχθη-
κε από τον Ο.Α.Σ.Π. με στόχο να υπάρχει ένα πρότυπο σχέδιο με βάση το 
οποίο θα υλοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες πρόληψης και ετοιμότη-
τας για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου στον παιδικό σταθμό (Σύντα-
ξη Σχεδίου Εκτακτης Ανάγκης, Διοργάνωση Ασκήσεων Ετοιμότητας κ.λπ.).

http://www.oasp.gr/

Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών 
για τη Διαχείριση του Σεισμικού 
Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες
Συντάχθηκε από τον Ο.Α.Σ.Π. και στέλ-
νεται μέσω του Υπουργείου Παιδείας, 
Ερευνας και Θρησκευμάτων σε όλα τα 
σχολεία της χώρας. Στόχος του μνη-
μονίου είναι να υπάρχει ένα πρότυπο 
σχέδιο πάνω στο οποίο να μπορούν 
να βασιστούν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων της χώρας για να 
συντάξουν το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για σεισμό του σχολείου τους.

http:/ /www.oasp.gr/userf i les/OASP_SXEDIO_MNHMONIOU__
ENERGEION_2017_2018.pdf

Μνημόνιο Ενεργειών   
για τη Διαχείριση 

του Σεισμικού Κινδύνου  
στον Παιδικό Σταθμό

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)
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Ο Υδράργυρος στο Ευρωπαϊκό 
περιβάλλον
Μια προτεραιότητα για ευρωπαϊκή και παγκόσμια 
δράση

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 

Ο υδράργυρος αποτελεί έναν σημαντικό κίνδυνο 
τόσο για το παγκόσμιο περιβάλλον όσο και για 
την ανθρώπινη υγεία. Ενώ ο υδράργυρος εξορύσ-
σεται και χρησιμοποιείται εδώ και χιλιάδες χρό-
νια, μόλις τις τελευταίες δεκαετίες οι άνθρωποι 
αντιλήφθηκαν πλήρως τους κινδύνους που εμπε-
ριέχει. Είναι τέτοιες οι ιδιότητες του υδραργύρου 
όπου όταν απελευθερωθεί παραμένει δραστήρι-
ος για χιλιάδες χρόνια. 

Επιπλέον, όταν βρεθεί στον αέρα μπορεί να τα-
ξιδέψει σε μεγάλες αποστάσεις, γεγονός που 
σημαίνει ότι οι εκπομπές του έχουν παγκόσμιο 
αντίκτυπο. Η κίνηση αυτή είναι γνωστή ως «πα-
γκόσμιος κύκλος του υδραργύρου». Εδώ και εκα-
τοντάδες χρόνια, οι ποσότητες του υδραργύρου 
σε αυτόν τον κύκλο έχουν αυξηθεί, λόγω δραστη-
ριοτήτων, όπως η εξόρυξη χρυσού, η καύση ορυ-
κτών καυσίμων και η βιομηχανία.

https://www.eea.europa.eu/publications/mercury-
in-europe-s-environment

Περιβάλλον

Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η προστασία της 
υγείας μας παραμένει ανεπαρκής
Ειδική έκθεση αριθ. 23/2018
Η ατμοσφαιρική ρύπανση βλάπτει σοβαρά την 
υγεία των ευρωπαίων πολιτών. Κάθε χρόνο, πε-
ρίπου 400.000 άνθρωποι πεθαίνουν πρόωρα 
εξαιτίας υπέρμετρων συγκεντρώσεων ατμοσφαι-
ρικών ρύπων, όπως σωματίδια σκόνης, διοξείδιο 
του αζώτου και όζον. Για περίπου 30 έτη, υπάρχει 
στην ΕΕ εν ισχύ νομοθεσία για τον καθαρό αέρα, 
η οποία θεσπίζει όρια στις συγκεντρώσεις των 
ρύπων στην ατμόσφαιρα. Παρόλα αυτά, η κακή 
ποιότητα του αέρα παραμένει σύνηθες φαινόμενο 
στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ και σε πολλές 
ευρωπαϊκές πόλεις. Διαπιστώσαμε ότι οι ευρωπαί-
οι πολίτες εξακολουθούν να αναπνέουν αέρα επι-
βλαβή για την υγεία τους, κυρίως εξαιτίας ανεπαρ-
κειών τόσο της νομοθεσίας όσο και της υλοποίη-
σης της πολιτικής. Οι συστάσεις μας στοχεύουν 
στην ενίσχυση της οδηγίας για την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα και στην προώθηση επιπλέ-
ον αποτελεσματικών μέτρων από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένων 
του καλύτερου συντονισμού της πολιτικής και της 
βελτιωμένης ενημέρωσης του κοινού.

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/
SR18_23/SR_AIR_QUALITY_EL.pdf
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Νομοθετικά Νέα

Διαδικασία υλοποίησης των ειδικών μέτρων 
του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (222/Α). Εγκ. οικ. 
78593/898/12.10.2018

Εφαρμογή του Π.Δ. 400/1996 σε πλοία 
που εκτελούν διεθνείς πλόες. Εγκ. 2323.2-
4/77441/2018/19.10.2018 

Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ 37674/27.7.2016 (ΦΕΚ 
2471/Β/10.8.2016), απόφασης του Υπουργού Περιβάλ-
λοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάτα-
ξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτή-
των σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με 
το άρθρο 1§4 του ν. 4014/21.09.2011 (209/Α)», όπως 
έχει τροποποιηθεί με την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑ/
οικ.2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/14.2.2018), ως προς την κα-
τάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 
9ης Ομάδας. Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/2018  (ΦΕΚ 
4420/Β`/4.10.2018)

Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογη-
τικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Εγκριση 
Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) κα-
θώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποί-
ηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του 
ν. 4495/2017. Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461/2018  
(ΦΕΚ 4520/Β`/4.10.2018)

Ερμηνεία των παρ. 2 & 3 του άρθρου 2 της από 
2.8.2017 ΣΣΕ της ΠΟΕ – ΟΤΑ για τους όρους και 
τις συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων 
με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. 
α΄ βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών, καθώς και των 
παρ.5ε και 6 του άρθρου 2 της από 3-8-2018 ΣΣΕ 
της ΠΟΕ-ΟΤΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας 
του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Προσω-
πικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Εγκ. 56376/15.10. 2018 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-
ου για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργα-
σίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων προς Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινω-
νικών Υποθέσεων

(COM(2017)0797 –C8-0006/2018 –2017/0355(COD))

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?-
type=COMPARL&reference=PE-621.111&format=PD-
F&language=EL&secondRef=02

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγί-
ας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου που αφορά τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από 
πλοία, για την κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ 
και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ και 
της οδηγίας 2010/65/ΕΕ. Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. 
(COM(2018)0033 –C8-0014/2018 –2018/0012(COD))

http://www.europarl.europa.eu/

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για 
τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτο-
κίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελ-
ματικά οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο 
πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της 
Ενωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από 
ελαφρά οχήματα και σχετικά με την τροποποίη-
ση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 (αναδιατύ-
πωση). Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγεί-
ας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0287/2018) 
(COM(2017)0676 –C8-0395/2017 –2017/0293(COD))

h t t p : / / w w w . e u r o p a r l . e u r o p a . e u / s i d e s /
g e t D o c . d o ? p u b R e f = - / / E P / / N O N S G M L + R E -
PORT+A8-2018-0287+0+DOC+PDF+V0//EL

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης (αναδιατύπωση). (COM(2017)0753 
–C8-0019/2018 –2017/0332(COD)) Επιτροπή Περι-
βάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-
0288+0+DOC+PDF+V0//EL

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-
ου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συ-
σκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, με σκο-
πό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, και για τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) 
2017/776 της Επιτροπής. Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1480 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2018.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1480&qid=1539069507780&from=EL

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=924&item_id=13193
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=924&item_id=13193
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2252&item_id=13192
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=13195
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=13191
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-621.111&format=PDF&language=EL&secondRef=02
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-621.111&format=PDF&language=EL&secondRef=02
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-621.111&format=PDF&language=EL&secondRef=02
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-622.225&format=PDF&language=EL&secondRef=02
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0287+0+DOC+PDF+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0287+0+DOC+PDF+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0287+0+DOC+PDF+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0288+0+DOC+PDF+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0288+0+DOC+PDF+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0288+0+DOC+PDF+V0//EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1480&qid=1539069507780&from=EL
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Η βιομηχανία φωτισμού ζητάει να εξαιρεθεί από 
την Οδηγία RoHS 2 που αφορά τον περιορισμό 
στη χρήση διαφόρων επικίνδυνων ουσιών – πη-
γές φωτός που περιέχουν υδράργυρο (Παράρτη-
μα ΙΙΙ, σημεία 1 (α)-(ε))

Από το 2011 που έληξε ουσιαστικά η εξαίρεση από 
την οδηγία RoHS έχουν περάσει περισσότερα από 
δυο χρόνια, όμως η Επιτροπή ακόμα δεν έχει συ-
γκεκριμενοποιήσει κάποια πρόταση με το τι πρέπει 
να γίνει σχετικά με την ύπαρξη υδραργύρου στους 
κοινούς λαμπτήρες φθορισμού. Η πρόταση της Επι-
τροπής όμως αναμένεται να δημοσιευτεί μέχρι το 
τέλος της χρονιάς, γεγονός που πρακτικά σημαίνει 
ότι η μετάβαση σε λαμπτήρες που δεν περιέχουν 
υδράργυρο ίσως να έχει ξεκινήσει μέχρι το 2020.

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/
E-8-2018-004228-ASW_EN.html

Εργατικό ατύχημα - Αρμοδιότητα - Σύμβαση εξαρ-
τημένης εργασίας - Σύμβαση ανεξάρτητων υπηρε-
σιών - Χρηματική ικανοποίηση - Οικοδομικές εργα-
σίες - Μη τήρηση μέτρων ασφαλείας - Ευθύνη εργο-
λάβου τμήματος έργου -. ΜονΕφΠατρών 306/2018

Καθ’ ύλη αρμοδιότητα μονομελούς πρωτοδικείου 
για την αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθι-
κής βλάβης του παθόντος σε εργατικό ατύχημα ή 
λόγω ψυχικής οδύνης των μελών της οικογένειας 
του θανατωθέντος σε εργατικό ατύχημα, εφόσον 
η αγωγή στρέφεται κατά του εργοδότη και των 
υπ’ αυτού προστηθέντων και αποδίδεται σ’ αυτόν 
ή στους προστηθέντες από αυτόν πταίσμα για την 
επέλευση του ατυχήματος αυτού και το αξιούμενο 
ποσό είναι μεγαλύτερο από εκείνο που ορίζεται για 
την αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου. Διαδικασία 
εργατικών διαφορών. Σύμβαση εξαρτημένης ερ-
γασίας και σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών. Για 
να δικαιούται ο παθών σε εργατικό ατύχημα χρη-
ματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή σε περί-
πτωση θανάτου του, οι συγγενείς του, λόγω ψυχι-
κής οδύνης, αρκεί να συντέλεσε στην επέλευση του 
ατυχήματος πταίσμα του εργοδότη του παθόντος 
ή θανατωθέντος με την έννοια του άρθρου 914 ΑΚ. 
Πταίσμα θεμελιώνεται και από τη μη τήρηση των 
διατάξεων περί των μέτρων ασφαλείας κατά την 
εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών από τους 
κατά νόμου υπευθύνους. Ο εργολάβος τμήματος 
του έργου δεν έχει μεν υποχρέωση να λαμβάνει 
και να τηρεί μέτρα ασφαλείας για προηγούμενα 
τμήματα του έργου, για τα οποία αντίστοιχη υπο-
χρέωση έχουν οι εργολάβοι ή οι υπεργολάβοι των 
τμημάτων αυτών, ή αναλόγως ο κύριος του έργου, 
όμως αν τα μέτρα αυτά δεν έχουν ληφθεί, οφείλει 
να μην αρχίσει την εκτέλεση του δικού του τμήμα-
τος του έργου, διότι διαφορετικά εκθέτει σε κίνδυ-
νο την ασφάλεια του προσωπικού του και υποχρε-
ούται σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας να αποζη-
μιώσει τους παθόντες. Ο εργολάβος που ανέλαβε 
την εκτέλεση ολόκληρου ή τμήματος του έργου και 
ανέθεσε την εκτέλεση τμήματος έργου σε υπεργο-
λάβο είναι συνυπεύθυνος με αυτόν για τη λήψη και 
τήρηση των μέτρων ασφαλείας.

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/
MonEfPatr306.htm

Οι έγκυοι, λεχώνες και γαλουχούσες εργαζόμενες 
που εκτελούν εργασία κατά βάρδιες, μέρος των 
οποίων πραγματοποιείται σε νυκτερινό ωράριο, 
πρέπει να θεωρούνται ως απασχολούμενες σε 
νυκτερινή εργασία, απολαύουν δε της ειδικής 
προστασίας από τους κινδύνους τους οποίους 
μπορεί να ενέχει η εργασία αυτή. ΔΕΕ C-41/17

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/
application/pdf/2018-09/cp180134el.pdf

Πρόταση για Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά 
με την πρόσβαση σε κοινωνική προστασία για 
όλους τους εργαζόμενους και τους αυτό-απασχο-
λούμενους. Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικο-
νομικής και Κοινωνικής Επιτροπής [COM(2018) 
132 final] (SOC/581)

https://www.eesc.europa.eu/en/

Προδικαστική παραπομπή – Κοινωνική πολιτική – 
Οργάνωση του χρόνου εργασίας – Οδηγία 2003/88/
ΕΚ – Δικαίωμα ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών – Οδη-
γία 2010/18/ΕΚ – Αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο 
για τη γονική άδεια – Γονική άδεια μη θεωρούμενη 
χρόνος πραγματικής εργασίας. ΔΕΕ C-12/17

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf
?text=&docid=206434&pageIndex=0&doclang=el&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2474226

Ενας αποσπασμένος εργαζόμενος υπάγεται στο 
σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως του τόπου ερ-
γασίας όταν αντικαθιστά άλλον αποσπασμένο 
εργαζόμενο, ακόμη και στην περίπτωση που οι 
δύο αυτοί εργαζόμενοι δεν έχουν αποσπαστεί 
από τον ίδιο εργοδότη. ΔΕΕ C-527/16

Εντούτοις, ένα πιστοποιητικό A1 που βεβαιώνει την 
υπαγωγή του εργαζομένου στο σύστημα κοινωνι-
κής ασφαλίσεως του κράτους μέλους προελεύσεως 
δεσμεύει, για όσο χρόνο δεν ανακαλείται ή δεν κη-
ρύσσεται άκυρο από το κράτος αυτό, τόσο τους φο-
ρείς κοινωνικής ασφαλίσεως όσο και τα δικαστήρια 
του κράτους μέλους στο οποίο παρέχεται η εργασία, 
πλην περιπτώσεως απάτης ή καταχρήσεως.

https:/ /curia.europa.eu/jcms/upload/docs/
application/pdf/2018-09/cp180126el.pdf

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004228-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004228-ASW_EN.html
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/MonEfPatr306.htm
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/MonEfPatr306.htm
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-09/cp180134el.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-09/cp180134el.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/access-social-protection?_cldee=cGVyaW9kaWNhbEBlbGlueWFlLmdy&recipientid=contact-a520f08bc2a8e511bb64005056a05070-8f75fbde25324ef0a85fd5a1adc5e191&esid=0363e7e9-6bab-e811-8113-005056a043ea&urlid=4
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206434&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2474226
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206434&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2474226
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206434&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2474226
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-09/cp180126el.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-09/cp180126el.pdf
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Διαδικτυακές πλατφόρμες εργασίας και το μέλλον της εργασίας: διασφάλιση της αξιοπρε-
πούς εργασίας στον ψηφιακό κόσμο
Η εμφάνιση των διαδικτυακών πλατφορμών εργασίας, αποτέλεσε 
μια από τις πιο σημαντικές μεταβολές στον κόσμο της εργασίας, τις 
τελευταίες δεκαετίες. Η συγκεκριμένη έκθεση παρουσιάζει μια από 
τις πρώτες συγκριτικές μελέτες εργασιακών συνθηκών ανάμεσα σε 
πέντε από τις πιο σημαντικές πλατφόρμες ποικίλων δραστηριοτήτων 
(micro-task platforms) που λειτουργούν παγκοσμίως. 

Στηρίζεται σε μια μελέτη που διεξήγαγε η ΔΟΕ (ILO) μεταξύ 3.500 
εργαζομένων από 75 χώρες σε όλο τον κόσμο αλλά και σε άλλες 
ποιοτικές έρευνες. Η έκθεση αναλύει τις εργασιακές συνθήκες που 
επικρατούν σε αυτές τις πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένης της 
μισθολογικής κλίμακας, της διαθεσιμότητας και της έντασης της 
εργασίας, της παροχής κοινωνικής ασφάλισης και της ισορροπίας 
μεταξύ εργασίας-προσωπικής ζωής. Η έκθεση συστήνει 18 αρχές 
για τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς εργασίας στις διαδικτυακές 
πλατφόρμες εργασίας.       

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_645337.pdf

Νέες εκδόσεις

Νέα ενημερωτικά δελτία για τα νανοϋλικά και τα πρακτικά εργαλεία για τη διαχείριση των 
επικίνδυνων ουσιών
Πρακτικά εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές για τις επικίνδυνες ου-
σίες στον χώρο εργασίας

Το ενημερωτικό δελτίο παρέχει συμβουλές για τα εργαλεία και τις κα-
τευθυντήριες γραμμές που διατίθενται με στόχο να βοηθήσουν τους 
εργοδότες και εργαζομένους να διαχειριστούν τους κινδύνους που ενέ-
χουν οι επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας. Περιέχει πάνω από 700 
εργαλεία και πόρους σε πολλές γλώσσες. 

https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/practi-
cal-tools-and-guidance-dangerous-substances-workplaces/view

Μεταποιημένα νανοϋλικά στον χώρο εργασίας

Το ενημερωτικό δελτίο παρουσιάζει συνοπτικά τον τρόπο αντιμετώ-
πισης των μεταποιημένων νανοϋλικών στον χώρο εργασίας, τη σχε-
τική νομοθεσία της ΕΕ, διερευνά τις πιθανές επιπτώσεις των νανο-
ϋλικών στην υγεία και παρέχει χρήσιμες συμβουλές στους εργοδότες 
σχετικά με τον τρόπο πρόληψης ή ελαχιστοποίησης της έκθεσης των 
εργαζομένων σε αυτά. 

https://osha.europa.eu/el/highlights/new-infosheets-nanomaterials-
and-practical-tools-manage-dangerous-substances 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_645337.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_645337.pdf
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/practical-tools-and-guidance-dangerous-substances-workplaces/view
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/practical-tools-and-guidance-dangerous-substances-workplaces/view
https://osha.europa.eu/el/highlights/new-infosheets-nanomaterials-and-practical-tools-manage-dangerous-substances
https://osha.europa.eu/el/highlights/new-infosheets-nanomaterials-and-practical-tools-manage-dangerous-substances
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Γυναίκες σε διοικητικές θέσεις: Υποεκπρο-
σωπούμενες και υπερβολικά πιεσμένες?
Ποια είναι η εμπειρία των γυναικών σε διοικητι-
κούς ρόλους και πως μπορεί η υποεκπροσώπηση 
τους σε διοικητικές θέσεις να αντιμετωπιστεί ως 
ζήτημα; Αυτά είναι τα ερωτήματα που η παρού-
σα έκθεση προσπαθεί να απαντήσει, εξετάζο-
ντας την ποιότητα εργασίας των διευθυντικών 
στελεχών, μεταξύ 
ανδρών και γυναικών 
και των επιπτώσεων 
αυτής της θέσης στην 
προσωπική ζωή τους.   

h t t p s : / / w w w . e u -
r o f o u n d . e u r o p a .
e u / p u b l i c a t i o n s /
p o l i c y - b r i e f / 2 0 1 8 /
w o m e n - i n - m a n a g e -
ment-underrepresent-
ed-and-overstretched

Απασχόληση και εργασιακές συνθήκες 
επιλεγμένων μορφών εργασίας που εκτελείται 
μέσω διαδικτυακών πλατφορμών
Η έκθεση αυτή εξετάζει τις συνθήκες εργασίας και 
απασχόλησης σε τρεις από τις πιο κοινές μορφές 
εργασίας μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας στην 
Ευρώπη και συνοδεύεται από μια συγκριτική ανά-
λυση των ρυθμιστικών πλαισίων εργασίας που 
ισχύουν για την εργασία σε διαδικτυακή πλατφόρ-
μα μεταξύ των 18 Κρατών Μελών της ΕΕ. Η ανάλυ-
ση αυτή ερευνά το καθεστώς απασχόλησης, την 
επίσημη επαγγελματική σχέση μεταξύ των πελα-
τών, των εργαζομένων και των πλατφορμών και 
την οργάνωση και εκπροσώπηση των εργαζομέ-
νων και των πλατφορμών. 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/re-
port/2018/employment-and-working-conditions-of-
selected-types-of-platform-work

Στοιχεία για την Εμβολιαστική κάλυψη εργαζο-
μένων σε χώρους παροχής υπηρεσιών Υγείας

Τα στοιχεία αυτά πε-
ριλαμβάνονται στην 
έκθεση ου ΚΕΕΛΠΝΟ 
με τίτλο «Η Δραστηρι-
ότητα της Γρίπης στην 
Ελλάδα (Περίοδος 
2017 – 2018)».

http://www.keelpno.
gr/

 

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης 

 Γραφείο Νοσημάτων που μεταδίδονται μέσω του Αναπνευστικού 

 

Η Δραστηριότητα της Γρίπης στην Ελλάδα 

Περίοδος 2017-2018 

 
 
 

Προσεχείς εκδηλώσεις

Conference women, work and cancer

4 December – 5 December 2018, Belgium, Brus-
sels,  International Trade Union House (ITUH)

https://www.etui.org/Events/Conference-Wom-
en-Work-and-Cancer

14ο Πανελλήνιο συνέδριο για 
τη διοίκηση, τα οικονομικά 
και τις πολιτικές της υγείας 
«Τεκμηριωμένη πολιτική 
στην υγεία και την ιατρική 
περίθαλψη»

11-13 Δεκεμβρίου 2018, Divani Car-
avel Hotel, Αθήνα

https://www.healthpolicycon-
gress.gr/

https://www.eurofound.europa.eu/publications/policy-brief/2018/women-in-management-underrepresented-and-overstretched
https://www.eurofound.europa.eu/publications/policy-brief/2018/women-in-management-underrepresented-and-overstretched
https://www.eurofound.europa.eu/publications/policy-brief/2018/women-in-management-underrepresented-and-overstretched
https://www.eurofound.europa.eu/publications/policy-brief/2018/women-in-management-underrepresented-and-overstretched
https://www.eurofound.europa.eu/publications/policy-brief/2018/women-in-management-underrepresented-and-overstretched
https://www.eurofound.europa.eu/publications/policy-brief/2018/women-in-management-underrepresented-and-overstretched
https://www.eurofound.europa.eu/publications/policy-brief/2018/women-in-management-underrepresented-and-overstretched
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/employment-and-working-conditions-of-selected-types-of-platform-work
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/employment-and-working-conditions-of-selected-types-of-platform-work
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/employment-and-working-conditions-of-selected-types-of-platform-work
http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%93%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%B7 %CE%BA%CE%B1%CE%B9 %CE%95%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%B3%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%B7/2017-2018/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91 %CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97 %CE%93%CE%A1%CE%99%CE%A0%CE%97%CE%A3 2017 2018 .pdf
http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%93%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%B7 %CE%BA%CE%B1%CE%B9 %CE%95%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%B3%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%B7/2017-2018/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91 %CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97 %CE%93%CE%A1%CE%99%CE%A0%CE%97%CE%A3 2017 2018 .pdf
https://www.etui.org/Events/Conference-Women-Work-and-Cancer
https://www.etui.org/Events/Conference-Women-Work-and-Cancer
https://www.healthpolicycongress.gr/
https://www.healthpolicycongress.gr/
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6th EUROSHNET Conference on standardization, 
testing and certification in the field of occupa-
tional safety and health

 12-14 June 2019, Dresden

www.euroshnet.eu/conference-2019

10th International Conference on the Prevention of 
accidents at work – the future of safety in a digi-
talized world

23/09/2019-26/09/2019, Vienna, Austria, Radisson 
Blu Park Royal Palace Hotel

http://www.wos2019.net/

Α+Α 2019

5/11/2019-8/11/2019, Dusseldorf, Germany

https://www.aplusa-online.com/

“Safe Kozani 2018”: 5ο Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Προ-
στασίας και Νέων Τεχνολογιών

Το 5ο Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας και Νέων 
Τεχνολογιών υποδέχεται η Κοζάνη από τις 31 Οκτωβρί-
ου έως τις 3 Νοεμβρίου. Το Safe Kozani 2018 διοργανώνε-
ται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνερ-
γασία με την Πυροσβεστική Ακαδημία, το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 
Ιδρυμα Δυτικής Μακεδονίας.

Το Συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Εξωτερικών και της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια της δράσης Safe 
Greece και ενόψει της δημιουργίας του Εθνικού Κέντρου 
Πολιτικής Προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κο-
ζάνης. Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της 
Κεντρικής Διοίκησης, επιστημονικοί, ερευνητικοί και 
άλλοι φορείς, θα ανταλλάξουν γνώσεις, τεχνογνωσία, 
εμπειρίες και απόψεις πάνω στο θέμα.

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. συμμετέχει με εισήγηση της Δρ. Εύης 
Γεωργιάδου τη 2η ημέρα του συνεδρίου. Η παρουσία-
ση αφορά στις δυνατότητες συμβολής της υγείας και 
ασφάλειας της εργασίας στην ανάπτυξη αποτελεσματι-
κών στρατηγικών πρόληψης και αντιμετώπισης φυσι-
κών και τεχνολογικών καταστροφών.

https://safekozani.gr

22 & 23 Νοεμβρίου 2018

Σύλλογος Συντηρητών 
Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

«Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου 
& Μέσα Ατομικής Προστασίας»
σε έργα συντήρησης αρχαιοτήτων & έργων τέχνης

Δήλωση συμμετοχής στο conservatorsatrisk@gmail.com 

Πληροφορίες στο  www.ssaette.gr  &  www.elinyae.grΠληροφορίες στο  www.ssaette.gr  &  www.elinyae.gr

ώρα 16:00-21:00

22 & 23 Νοεμβρίου 2018

Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6, Πλ. Αττικής, Αθήνα 

Κόστος συμμετοχής 45€

http://www.euroshnet.eu/conference-2019
http://www.wos2019.net/
https://www.aplusa-online.com/
https://safekozani.gr/
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Οριακές Τιμές Εκθεσης χημικών ουσιών. - Νέες υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Εκπαιδευτική Ημερίδα

9 Νοεμβρίου 2018

Αμφιθέτρο Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, 

Βασ. Σοφίας 127, Αθήνα

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=264&item_id=13162

“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 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=264&item_id=13162
http://on.fb.me/1S8593B
http://bit.ly/1Me51jB
http://bit.ly/1Me7fQf
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=264&item_id=13162

