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Εργασιακά Νέα
28 Απριλίου 2019 - Παγκόσμια Ημέρα για την
Ασφάλεια και την Υγεία της Εργασίας: Για ένα
ασφαλές και υγιές μέλλον της εργασίας
Με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) και των συζητήσεων για το μέλλον της εργασίας, η φετινή Παγκόσμια Ημέρα επιχειρεί να αποτιμήσει 100 χρόνια
εργασίας αναφορικά με τη βελτίωση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Προσδοκά σε ένα
μέλλον όπου οι προσπάθειες θα συνεχιστούν, εν
μέσω σημαντικών αλλαγών όπως είναι η τεχνολογία, οι δημογραφικές μεταβολές, η οργάνωση της
εργασίας και η κλιματική αλλαγή.
Ο επίσημος εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας στις
28 Απριλίου 2019 αποτελεί την έναρξη, σε παγκόσμιο επίπεδο, των εκδηλώσεων και των δράσεων
που συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Το θέμα αφορά στην ασφάλεια, την υγεία και το
μέλλον της εργασίας και οι εορτασμοί στηρίζονται
στην συνειδητοποίηση του πλούτου της γνώσης και
της δράσης που συγκεντρώθηκε στο διάστημα των
τελευταίων 100 χρόνων, όσο όλοι εμείς προετοιμαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε και να αξιολογήσουμε τις αλλαγές που έρχονται με ταχείς ρυθμούς για
ένα εργασιακό μέλλον που οι ίδιοι επιθυμούμε.

https://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang-en/index.htm

Πτώσεις στον εργασιακό χώρο
Εφαρμογή (App) του NIOSH για την
ασφάλεια κατά τη χρήση φορητών κλιμάκων

Ο νέος ιδρυτικός κανονισμός του EU-OSHA αναγνωρίζει το έργο που έχει επιτελέσει ο Οργανισμός και
τονίζει τον καθοριστικό του ρόλο στο μέλλον

Το Εθνικό Ινστιτούτο για
την Επαγγελματική Υγεία
και Ασφάλεια των ΗΠΑ
(NIOSH) σχεδίασε την
πρώτη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, ώστε να
βελτιώσει τα επίπεδα ασφαλούς χρήσης
φορητών κλιμάκων. Η εφαρμογή αφορά εκείνους που εργάζονται στον κλάδο
των κατασκευών ή εκτελούν εργασίες
που εμπεριέχουν τη χρήση κάθε είδους
φορητής σκάλας.

Ο νέος κανονισμός, τίθεται σε ισχύ στις 20
Φεβρουαρίου 2019 και ενώ συμπληρώνονται 25 έτη από την ίδρυση του EU-OSHA,
αναγνωρίζει τον βασικό ρόλο που επιτελεί ο Οργανισμός από την ίδρυσή του -το
1994- για την οικοδόμηση ενός πιο ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Ο νέος κανονισμός
λαμβάνει υπόψη τον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας και επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο που θα συνεχίσει να έχει ο EU-OSHA
στο μέλλον. Ο νέος κανονισμός ευθυγραμμίζεται με τους κανονισμούς των άλλων οργανισμών της ΕΕ που υπάγονται στη ΓΔ Απασχόλησης και εισάγει λίγες ουσιαστικές αλλαγές.

https://www.cdc.gov/niosh/topics/falls/
mobileapp.html

https://osha.europa.eu/el/highlights/eu-oshas-new-foundingregulation-recognises-its-past-work-and-future-relevance
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Πρόληψη πυρκαγιών σε σκηνές μεγάλου
μεγέθους

Φωτοβολταϊκά συστήματα: συστάσεις για
την πρόληψη ατυχημάτων

CFPA-E Οδηγία No 36:2017 F

CFPA-E Οδηγία No 37:2018F

http://cfpa-e.eu/wpcontent/plugins/pdfjsviewer-shortcode/
pdfjs/web/viewer.
php?file=http://cfpa-e.
eu/wp-content/
uploads/2013/01/
CFPA_E_Guideline_
No_36_2017_F.pdf&dow
nload=false&print=false
&openfile=false

http://cfpa-e.eu/wpcontent/plugins/pdfjsviewer-shortcode/
pdfjs/web/viewer.
php?file=http://cfpa-e.
eu/wp-content/
uploads/2018/03/CFPA_E_
Guideline_No_37_2018-F.
pdf&download=false&pri
nt=false&openfile=false

Εφαρμογή Vision Zero για μηδενικά ατυχήματα και υγιείς χώρους εργασίας

Τρισδιάστατη εκτύπωση και προσθετική
κατασκευή – Οι επιπτώσεις στην ΕΑΥ

Η νέα εφαρμογή Vision
Zero app δημιουργήθηκε
στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας Vision
Zero της Διεθνούς Ένωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (ISSA).
Η εφαρμογή αυτή προωθεί τους 7 χρυσούς κανόνες της ISSA για μηδενικά ατυχήματα και υγιείς
χώρους εργασίας. Είναι γρήγορη και εύχρηστη
και δείχνει την κατάσταση υγείας και ασφάλειας
στον χώρο εργασίας ενός οργανισμού.
Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν σε συσκευές
Android και iOS και είναι διαθέσιμη στα αγγλικά
και στα ισπανικά.

Η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι πλέον πολύ δημοφιλής στον τομέα της καινοτομίας και της δημιουργικής βιομηχανίας. Όμως τι είναι ακριβώς,
παραμένει ασαφές στον γενικό πληθυσμό. Οι επιπτώσεις στην ευημερία των εργαζόμενων μπορεί
να είναι σημαντικές. Εμπεριέχει νέους κινδύνους
όσον αφορά στην εργασιακή ανασφάλεια, τις
ώρες εργασίας, το επίπεδο ευθύνης, την αίσθηση
μονοτονίας και καθημερινότητας στην εργασία,
την παρακολούθηση των νέων εξελίξεων στην κατάρτιση και εκπαίδευση και τέλος, τους κινδύνους
ασφάλειας που προκύπτουν από την εισαγωγή
του νέου πειραματικού μηχανικού εξοπλισμού.
https://oshwiki.eu/wiki/3D_printing_and_additive_
manufacturing_-_the_implications_for_OSH

https://osha.europa.eu/el/highlights/visionzero-app-zero-accidents-and-healthy-work?pk_
campaign=OSHmail%2003%202019

Συνεργασία για την προαγωγή της ασφαλούς διαχείρισης επικίνδυνων ουσιών στην
εργασία
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και
την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) συνεργάζονται ως εταίροι, για την προαγωγή καλών πρακτικών και γα την ενθάρρυνση της ασφαλούς διαχείρισης επικίνδυνων ουσιών στους εργασιακούς
χώρους. Τα εργαλεία και η πληροφόρηση προερχόμενη από τον ECHA είναι ζωτικής σημασίας, εν όψει
της Εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2018-2019: Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών»
https://osha.europa.eu/el/oshnews/workingeuropean-chemicals-agency-promote-managementdangerous-substances-work-0

-3-

Δυσαρεστημένοι οι έλληνες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα σε ζητήματα ποιότητας
στην εργασία τους σύμφωνα με τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ
Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, σε συνεργασία με την εταιρία Alco, πραγματοποίησε
έρευνα εθνικής κλίμακας με θέμα «Η ποιότητα της εργασίας: παρουσίαση δεικτών και δειγματοληπτικών ευρημάτων».
Η έρευνα διενεργήθηκε σε δείγμα 1.000 ατόμων άνω των 17 ετών
σε ολόκληρη την επικράτεια από 1 έως 8 Μαρτίου 2019 και οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με
τους παράγοντες που συνθέτουν την ποιότητα στην εργασία τους.
https://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2019/03/INE-GSEE_
EREUNA_2019-03-13.pdf

Έλεγχος ασφάλειας σε φάρμες: κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και διαχείριση
ασφάλειας

Κατευθυντήριες οδηγίες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών
σε θέματα ΕΑΥ

Τα εκτρεφόμενα ζώα που είναι καταπονημένα
έχουν περισσότερες πιθανότητες να αυτοτραυματιστούν ή να τραυματίσουν τους διαχειριστές
τους και είναι πιο δύσκολο να συνεργαστούν. Η
παροχή κατάρτισης σε θέματα ορθής κτηνοτροφίας σε εργαζόμενους που διαχειρίζονται εκτρεφόμενα ζώα, αποτελεί το κλειδί πρόληψης τραυματισμών.

Πρόγραμμα “Mind safety - safety matters!
Το νέο αυτό ενημερωτικό φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχής για τις Εργασιακές
Συνθήκες (ACT) της Πορτογαλίας, η οποία είναι και
η συντονίστρια του εν λόγω προγράμματος. Η έκδοση αυτή στηρίζεται στις Γενικές Αρχές της Πρόληψης και στοχεύει να συμβάλει στην προαγωγή
μιας κουλτούρας ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον, ως αποτέλεσμα της ανάγκης ενίσχυσης
της Εκπαίδευσης για την ΕΑΥ μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών, της παροχής
υποστηρικτικών μέσων προς τους καθηγητές και
της ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέματα
ασφάλειας και υγείας.

http://umash.umn.edu/farm-safety-checklivestock-facilities-handling-safety/

http://www.enetosh.net/files/186/MSSM_O1_OSHE
ducationalTeachingGuide_2017.pdf

https://www.ccohs.ca/images/products/infographics/download/asbestos.png
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Αύξηση των τραυματισμών και των θανάτων στον κλάδο ρυμούλκησης οχημάτων

Ετήσια έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Δεκέμβριος 2018)
«ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ»

Ο κλάδος ρυμούλκησης οχημάτων παρουσιάζει αυξητικά ποσοστά εργατικών ατυχημάτων
και θανάτων σε σύγκριση με άλλους κλάδους,
σύμφωνα με μια έρευνα του Εθνικού Ινστιτούτου για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία
(NIOSH) και η οποία παρουσιάστηκε στο Εθνικό Συνέδριο Έρευνας Εργατικών Ατυχημάτων
(NOIRS), στην Δυτική Βιρτζίνια των ΗΠΑ. Ιστορικά οι μελέτες εστίαζαν στην ασφάλεια άλλων
υπηρεσιών άμεσης
διάσωσης,
όπως είναι οι
αστυνομικοί, οι
πυροσβέστες και
οι εργαζόμενοι σε
υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

https://www.gsevee.gr/images/40/infographic.pdf

https://www.cdc.gov/niosh/Research-Rounds/
resroundsv4n8.html

Ύπνος και εργασία
Η βιολογική ανάγκη για ύπνο είναι ίδια με τη βιολογική ανάγκη για φαγητό και νερό. Ο ύπνος είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της ζωής και της υγείας, αλλά
και της εργασιακής ασφάλειας. Το Εθνικό Ινστιτούτο
για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία των ΗΠΑ
(NIOSH) έχει εμπλακεί ενεργά στην έρευνα ώστε να
προστατεύσει τους εργαζόμενους, τις οικογένειές
τους, τους εργοδότες και τις κοινότητες απέναντι
στους κινδύνους που συνδέονται με τις πολλές ώρες
εργασίας και την εργασία σε βάρδιες.
https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2012/03/08/
sleep-and-work/

Μετακινώντας τον δείκτη του ρολογιού μια
ώρα μπροστά
Συμβουλές ώστε να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να
προσαρμοστούν στην αλλαγή της ώρας
Όλοι γνωρίζουμε την υποχρέωσή μας να προσαρμόσουμε το ρολόι μας στη θερινή ώρα (την τελευταία Κυριακή του Μάρτη). Όμως, τι μπορούμε να
κάνουμε ώστε να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους
να προσαρμοστούν σε αυτήν την αλλαγή της ώρας;
Μελέτες έχουν διερευνήσει αυτό το ζήτημα, όμως
ακόμη πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, όπως ποιες είναι οι καλύτερες στρατηγικές αντιμετώπισης των αλλαγών της ώρας.
https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2016/03/09/
daylight-savings/

http://www.statistics.gr/el/infographic-lfs-2018
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Επικαιρότητα
Γυναίκες σε θέσεις λήψης πολιτικών αποφάσεων ενόψει των επερχόμενων ευρωεκλογών

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: η ισότητα
των φύλων στην εργασία σε μια πιο κοινωνική Ευρώπη

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM)
Η μελέτη αναλύει την εκπροσώπηση των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους σημαντικούς παράγοντες που
επηρεάζουν την ισορροπία των δυο φύλων
μεταξύ των εκλεγμένων αντιπροσώπων,
τις στρατηγικές και
τις δράσεις για την
προώθηση αυτής της
ισορροπίας.

Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας επικεντρώθηκε σε καινοτόμους τρόπους
για την προώθηση της ισότητας των φύλων και
της χειραφέτησης των γυναικών. Αποτελεσματικές για την επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων είναι οι στρατηγικές που συνδέονται με την
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους
κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των γυναικών στον χώρο εργασίας και με την καταβολή
περαιτέρω προσπαθειών για τη γεφύρωση του
έμφυλου χάσματος στην απασχόληση.  
Στο πλαίσιο της τρέχουσας εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών», ο EU-OSHA εξετάζει, επίσης, το
ζήτημα της έκθεσης των γυναικών σε επικίνδυνες
ουσίες κατά την άσκηση επαγγελμάτων παροχής
υπηρεσιών και παραδοσιακά γυναικείων επαγγελμάτων.

http://www.
europarl.europa.
eu/RegData/etudes/
STUD/2019/608863/
IPOL_STU(2019)608863_EN.pdf

Τα τελευταία χρόνια, οι γυναίκες συμμετέχουν
περισσότερο στην αγορά εργασίας στην Ευρώπη,
αλλά είναι επίσης πιθανότερο να φροντίζουν παιδιά και ηλικιωμένους.
Η πρωτοβουλία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, η οποία αναλήφθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα
κοινωνικών δικαιωμάτων, ενθαρρύνει την καλύτερη κατανομή των ευθυνών φροντίδας μεταξύ
γυναικών και ανδρών. Τον Ιανουάριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε
προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πρόταση
νέας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά
με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές.

2019 Έκθεση για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην ΕΕ

https://osha.europa.eu/el/highlights/internationalwomens-day-gender-equality-work-more-socialeurope?pk_campaign=OSHmail%2003%202019

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_
development_cooperation_fundamental_rights/
annual_report_ge_2019_en.pdf
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Αντιμετώπιση ανισοτήτων
Έκθεση
Η έκθεση προέκυψε ως το αποτέλεσμα ενός σεμιναρίου που αφορούσε στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων και το οποίο παρείχε γνώση για διάφορα
ζητήματα: πόσο καλά ανταποκρίθηκε το σύστημα
κοινωνικής προστασίας
της ΕΕ κατά τη διάρκεια
της κρίσης, τι λειτουργεί και τι χρειάζεται
βελτίωση και τι είδους
δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής
απαιτείται ώστε να διασφαλιστεί το γεγονός
ότι τα οφέλη από την
ψηφιοποίηση και τον
αυτοματισμό θα διανεμηθούν δίκαια και αποτελεσματικά.
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langI
d=en&pubId=8182&type=2&furtherPubs=no

Μετακινήσεις εντός της Ευρώπης – Ως
συνταξιούχος ποιά είναι τα δικαιώματα σας
αν μετακινηθείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ;
Ανακαλύψτε πως οι κανονισμοί της ΕΕ σχετικά με τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης θα σας βοηθήσουν ώστε να μετακινηθείτε
εντός της Ευρώπης χωρίς να χάσετε τα δικαιώματα της κοινωνικής σας ασφάλισης.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1172&l
angId=en&videosId=2919&furtherVideos=yes

Ένα τεράστιο άλμα για την ισότητα των φύλων: για ένα καλύτερο μέλλον για όλους

Ισότητα των φύλων και νέοι: ευκαιρίες και
κίνδυνοι της ψηφιοποίησης

Η παρούσα έκθεση αποτελεί το αποκορύφωμα μιας
εκτενούς και συχνά πρωτοποριακής μελέτης που
εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας της
100ης Επετείου της ΔΟΕ για τις Γυναίκες στην Εργασία. Η πρωτοβουλία αυτή συμβαδίζει απόλυτα με
την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Δημοσίευση μεταδεδομένων
Η έκθεση αυτή αποτελεί μέρος της εργασίας
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα
των Φύλων (EIGE) σχετικά με την παρακολούθηση της προόδου που έχει σημειώσει η ΕΕ σε
θέματα ισότητας των δύο φύλων, στο πλαίσιοτων στόχων της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου (BPfA).

Η έκθεση τονίζει το χάσμα μεταξύ των φύλων και
τα εμπόδια πρόσβασης σε συνθήκες αξιοπρεπούς
εργασίας για τις γυναίκες.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/
wcms_674831.pdf
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https://publications.europa.eu/en/publicationdetail/-/publication/e95124ee-4b8a-11e9-a8ed01aa75ed71a1/language-en

Περιβάλλον
Διεθνείς Διαπραγματεύσεις για το Κλίμα
Υπό συζήτηση θέματα εν όψει της Κοινοβουλευτικής Συνάντησης της 24ης Διάσκεψης των
Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή
(COP24), στο Κατοβίτσε της Πολωνίας.

http://www.europarl.europa.eu/
RegData/etudes/
STUD/2018/626092/
IPOL_
STU(2018)626092_
EN.pdf

Πλαστικά στους ωκεανούς - Βιώσιμες και καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης ύπαρξης πλαστικών στους ωκεανούς και
στις θάλασσές μας
Δημοσίευση μεταδεδομένων
Η επικράτηση των πλαστικών στα ποτάμια, τις θάλασσες και τους ωκεανούς αποτελεί ένα απίστευτα επίκαιρο
ζήτημα τα τελευταία χρόνια, όπου αρκετοί κρούουν τον
κώδωνα του κινδύνου για μια επικείμενη περιβαλλοντική καταστροφή. Ωστόσο, το πλαστικό είναι ένα απαραίτητο υλικό της σύγχρονης κοινωνίας και παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινή μας ζωή. Το ενημερωτικό αυτό
φυλλάδιο συνοψίζει 8 προγράμματα για τα Πλαστικά
στους Ωκεανούς που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ.

Διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων –
Πιέσεις για το περιβάλλον

https://publications.europa.
eu/en/publication-detail/-/
publication/e465a8ba-460c11e9-a8ed-01aa75ed71a1/
language-en?WT.mc_
id=Searchresult&WT.ria_
c=677&WT.ria_f=4288&WT.
ria_ev=search

EEA Έκθεση No 23/2018
Η έκθεση αναλύει τα πρόσφατα δεδομένα
σχετικά με τις απορρίψεις αποβλήτων των βιομηχανιών απευθείας στον υδροφόρο ορίζοντα και στα αποχετευτικά συστήματα και εν
συνεχεία σε μονάδες επεξεργασίας αστικών
λυμάτων. Η ανάλυση εστιάζει στις πρόσφατες πληροφορίες για το 2016, όπου περίπου
3.600 βιομηχανικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του
Ευρωπαϊκού Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων (E-PRTR), προχώρησαν τουλάχιστον μια φορά σε άμεση ή έμμεση απόρριψη
στον υδροφόρο ορίζοντα.

https://www.eea.
europa.eu/publications/industrial-waste-wat e r - t r e a t ment-pressures

Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην Ευρώπη
– Επαναπροσδιορισμός των προκλήσεων εφαρμογής στις πόλεις
Η έκθεση αναλύει την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ
σχετικά με την ποιότητα του αέρα σε επίπεδο αστικών
πόλεων και αναγνωρίζει μερικούς από τους λόγους για
τους οποίους εξακολουθεί να εμμένει το πρόβλημα της
ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στις ευρωπαϊκές
πόλεις. Η έκθεση είναι το
αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ 10 πόλεων που
συμμετείχαν στο πρόγραμμα Πιλοτικής Εφαρμογής
του 2013.

https://www.eea.europa.
eu/publications/europesurban-air-quality
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Νομοθετικά Νέα
Τροποποίηση της 8312.23 Β/11/09/13-5-2009 κοινής
υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις
για την χορήγηση αδειών εκτέλεσης εργασιών
επισκευής και συντήρησης σε πλοία που βρίσκονται αγκυροβολημένα ή εν πλώ» (1001/Β),
όπως ισχύει. Υ.Α. 27212/ΔΒΠ 351/2019 (ΦΕΚ 903/
Β`/15.3.2019)

Έγκριση τροποποίησης του Ειδικού Κανονισμού
Λιμένα Θεσσαλονίκης με αριθμ. 59 «Όροι και προϋποθέσεις για την ασφαλή λειτουργία αγκυροβολίων φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών στο Β-ΒΔ
όρμο Θεσσαλονίκης» (1677/Β/ 2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Υ.Α. 2133.2/8128/2019/2019
(ΦΕΚ 795/Β`/7.3.2019)

Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση
αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις
για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις. Ν.
4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α`/4.3.2019). Σχετική Εγκ. Οικ.
23049/235/21.3.2019 Υπαίθριοι Σταθμοί Αυτοκινήτων & Πρατήρια Καυσίμων»

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή
της παρ. 1 του αρ. 70 του ν.4530/2018 (59/Α). Εγκ.
15101/151/21.3.2019

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της υπ’αριθ.
πρωτ. Γ2α/65797/27-11-2018 «Επέκταση της ειδικής άδειας μετ’αποδοχών του άρθρου 105 του ν.
2071/1992 σε περαιτέρω τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και
Ν.Π.Ι.Δ.» Κ.Υ.Α.». Εγκ. Γ2α/οικ.19064/12.3.2019

Τροποποίηση της Ε8 1831/39763/7.4.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Σύστημα επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής
γεωργικών φαρμάκων και διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού επιθεώρησης» (671/Β). Υ.Α.
160/22717/2019 (ΦΕΚ 569/Β`/25.2.2019)

Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 8 της Α5/2280/83 Υ.Δ. όπως ισχύει. Εγκ. Δ1(δ)/Γ.Π.18027/20/3/20.3.2019

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού
Μητρώου των λειτουργούντων «Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός
είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης» και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας. Υ.Α. οικ. 7135/81/2019 (ΦΕΚ 714/Β`/1.3.2019)

Ε

υ

ρ

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά τις
ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων.
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (COM(2018)0337 - C8-0220/2018 2018/0169(COD))
http://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/A-8-2019-0044_EL.pdf

ω

π

α

ϊ

κ

ά

Ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ). Επιτροπή
Ανάπτυξης Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και
Ασφάλειας των Τροφίμων (2018/2279(INI))
http://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/A-8-2019-0160_EL.pdf
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών της ώρας και την κατάργηση της οδηγίας 2000/84/ΕΚ.
Επιτροπή Αναφορών
http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE629.635&format=PDF&language=EL&secondRef=02
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ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία.
Επιτροπή προς το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, το συμβούλιο, την ευρωπαϊκή οικονομική και κοινωνική επιτροπή και την επιτροπή των περιφερειών
{SWD(2019) 90 final}

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας
2009/128/ΕΚ σχετικά με την ορθολογική χρήση
των γεωργικών φαρμάκων.
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και
Ασφάλειας των Τροφίμων (2017/2284(INI))
http://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/A-8-2019-0045_EL.pdf

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/
EL/COM-2019-190-F1-EL-MAIN-PART-1.PDF

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κλιματική αλλαγή – ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία, με βάση
τη Συμφωνία του Παρισιού. (2019/2582(RSP))

ΕΚΘΕΣΗ για τη θέσπιση του προγράμματος
«Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την
εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον
αθλητισμό και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1288/2013.
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. (COM(2018)
0367-C8-0233/2018-2018/0191(COD))

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/
RC-8-2019-0195_EL.pdf

http://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/A-8-2019-0111_EL.pdf
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ανακοίνωση «Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός
αέρας για όλους» (2018/2792(RSP))

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών
επισώτρων όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009.
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

http://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/B-8-2019-0156_EL.pdf

http://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/A-8-2019-0086_EL.pdf

Η επιτροπή κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης (SEAC) καταλήγει στον περιορισμό των επικινδύνων ουσιών
στα μελάνια τατουάζ. ECHA/PR/19/06
Η επιτροπή SEAC του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων υιοθέτησε, κατά γενική συναίνεση,
την γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών στα μελάνια
τατουάζ.
https://echa.europa.eu/el/-/seac-concludes-to-restrict-hazardous-substances-in-tattoo-inks

Νέες εκδόσεις
Καθοδήγηση σχετικά
με την επισήμανση
και τη συσκευασία
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1272/2008

Έκθεση για τους πυλώνες δεξιοτήτων της
ταξινόμησης ESCO

file:///C:/Documents%20
and%20Settings/DaikouA.
ATHENS/My%20
Docume
nts/%CE%9B%CE%B7%CF%8
6%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%20%CE%B1%
CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/clp_labelling_en.pdf

https://ec.europa.eu/social/
main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8181&type=2&furtherPubs=no
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Οδηγός εναρμονισμένης πληροφόρησης
σχετικά με την επείγουσα παρέμβαση
υγείας Παράρτημα VIII για την ταξινόμηση, την επι-

Οι διαδικασίες συμμόρφωσης με τα δεδομένα του κανονισμού REACH χρειάζονται
βελτίωση. ECHA/PR/19/05

σήμανση και τη συσκευασία (CLP)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
(ECHA) δημοσίευσε την ετήσια έκθεση αξιολόγησής του, όπου παραθέτονται επικαιροποιημένα
στατιστικά στοιχεία για τις ουσίες που έχουν αξιολογηθεί και τους φακέλους καταχώρησης. Επίσης, παρέχονται στους εγγεγραμμένους συμβουλές σχετικά με τη βελτίωση της πληροφόρησης
που οι ίδιοι παρέχουν για τις χημικές ουσίες.

Η παρούσα έκδοση αφορά την υποχρέωση υποβολής
συγκεκριμένης
πληροφόρησης για επικίνδυνα μείγματα που
βρίσκονται στην αγορά,
για λόγους επείγουσας
παρέμβασης.

https://echa.europa.eu/el/-/reach-data-complianceneeds-to-improve

https://echa.europa.eu/
documents/10162/13643/
guidance_on_annex_viii_
to_clp_en.pdf/412c5874f8ec-cf52-fe1e-2fbe08fe2d11

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της ΕΕ για την Ελλάδα
Δημοσίευση μεταδεδομένων
Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η διακήρυξη της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Περιέχει 50 άρθρα που αφορούν στα ουσιώδη δικαιώματα αλλά και τις αρχές.
Στο τέλος ακολουθούν τέσσερα άρθρα με τις γενικές
διατάξεις.

Σεβασμός και αξιοπρέπεια στην εργασία
Αν κάτι δεν σας φαίνεται σωστό, χρησιμοποιήστε
το σήμα του ‘Τάιμ-ουτ’. Συμβάλετε στην καλλιέργεια
κλίματος μηδενικής ανοχής στον εργασιακό χώρο.

https://publications.europa.
eu/en/publication-detail/-/
publication/e4227486-4ada11e9-a8ed-01aa75ed71a1/
language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_
c=677&WT.ria_f=4288&WT.
ria_ev=search

IF SOMETHING DOESN’T FEEL RIGHT,
USE THE ‘TIME OUT’ SIGN
HELP CULTIVATE A ZERO-TOLERANCE WORKPLACE

https://eiopa.europa.eu/

© istock.com/Troels Graugaard

EI-01-19-064-EN-C
EI-01-19-064-EN-N

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cf5fbfe1492f-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en?WT.
mc_id=Searchresult&WT.
ria_c=677&WT.ria_
f=4288&WT.ria_ev=search

RESPECT
AND
DIGNITY
AT WORK

Προσεχείς εκδηλώσεις
33rd EFPSA Congress - “A Search for Happiness”

High Level Conference: “The Future of work:
Today. Tomorrow. For All”

07/04/2019 - 14/04/2019, Grenaa, Denmark, Kystvejens
Konferencecenter

09/04/2019, Brussels, Belgium, Charlemagne Building
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=101&eventsId=1386&furtherEvents=yes

https://more.efpsa.org/congress2019/
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Open day of the EU Institutions 2019

39º Coloquio Internacional de la Sección Internacional de la AISS sobre Prevención en la Agricultura

15/05/2019 - 17/05/2019, Córdoba, Spain, Universidad de Córdoba

04/05/2019, Brussels, Belgium
https://ec.europa.eu/belgium/events/europe-day_fr

http://www.uco.es/issacordoba/es/

Safer Chemicals – ECHA Conference

9th Kazakhstan International Occupational
Safety and Health Conference and Exhibition KIOSH 2019

22/05/2019 - 24/05/2019, Astana, Kazakhstan,
“Korme” Excibition Center
21/5/2019 - 22/05/2019, Helsinki, Finland

https://www.kiosh.kz/en/conference/about-conference

https://echa.europa.eu/-/safer-chemicals-2019

Environmental and Occupational Health Aspects Related to NANO- AND ULTRAFINE PARTICULATE MATTER

EUsalt annual meeting

03/06/2019 – 06/06/2019, Loen, Norway, Hotel
Alexandra

22/05/2019, Rotterdam, Netherlands
https://saltmeeting.eu/

http://eohnano.com/open/

EU-OSHA 25th Anniversary
25 years of working together for a safe and
healthy Europe
05/06/2019, Bilbao, Spain, University of Deusto
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/our-story
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6th European Conference on standardization, testing and certification in the field of occupational
safety and health

12/06/2019-14/06/2019, Dresden, Germany
https://www.euroshnet.eu/conference-2019/

HEPS 2019 - Building Health and Social Care Systems for the Future: Demographic Changes, Digital Age and Human Factors

03/07/2019 – 05/07/2019, Lisbon, Portugal
https://heps2019.com/

Conference on Occupational Safety and Health in the New World of Work. Expertise and Good Practices in
the Member States
09/04/2019, Palace of the Parliament, Bucharest, Romania
Romanian Presidency of the Council of the European Union - Ministry of Labor and Social Justice

Στο πλαίσιο των νέων μορφών εργασίας εκπρόσωποι των κρατών-μελών και ιθύνοντες της Ε.Ε. συζητούν για θέματα επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Η συνδιάσκεψη του Βουκουρεστίου στις 9 Απριλίου διοργανώνεται
από τη Ρουμανική Προεδρία. Σκοπός η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η δημιουργία κουλτούρας πρόληψης
καθόλη την εργασιακή ζωή, καθώς και η συνειδητοποίηση των προβλημάτων από τις μυοσκελετικές παθήσεις.
https://www.romania2019.eu/event/conference-on-health-and-safety-at-work/

“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

