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ΚΑΥΣΩΝΑΣ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
Κατά τη διάρκεια των ημερών που υπάρχει καύσωνας, 
προκαλούνται βλαπτικές επιπτώσεις στην υγεία (αύξηση 
της θνησιμότητας, των εισαγωγών στα νοσοκομεία και 
πρόσβαση στις υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών), 
ιδιαίτερα στις πιο ευάλωτες πληθυσμιακές υποομάδες 
(ηλικιωμένοι, άτομα με χρόνια νοσήματα, έγκυες γυναίκες, 
εργαζόμενοι σε υπαίθριες εργασίες). Η υπερβολική 
θερμοκρασία μπορεί να αποβεί μοιραία όταν υπάρχουν 
χρόνιες παθολογικές καταστάσεις που παρεμποδίζουν 
τους αντισταθμιστικούς μηχανισμούς της θερμορύθμισης. 
Οι παθήσεις που προκαλούνται από τις υψηλές 
περιβαλλοντικές θερμοκρασίες μπορεί να είναι: 
-  η ηλίαση (ερυθρότητα και πόνος στο δέρμα, οίδημα, 

πυρετός, κεφαλαλγία, αδυναμία, ναυτία, ίλιγγος, 
παραισθήσεις, παραλήρημα και σε βαριές περιπτώσεις 
σπασμοί και απώλεια συνείδησης) 

-  οι θερμικές κράμπες (επώδυνες μυϊκές συσπάσεις 
στους βραχίονες, στα πόδια, στην κοιλιά, εφίδρωση) 

-  η θερμική συγκοπή ή λιποθυμία (αύξηση 
θερμοκρασίας σώματος [πλησιάζει τους 39°C], ωχρότητα, 
ζαλάδες, γενική εξάντληση, ταχυκαρδία και λιποθυμία) 

-  η θερμική εξάντληση (μεγάλη εφίδρωση, αδυναμία, 
ωχρό και κρύο δέρμα, ασθενής παλμός, κανονική 
θερμοκρασία) 

-  η θερμοπληξία (θερμοκρασία σώματος μεγαλύτερη 
των 40 °C, θερμό και ξηρό δέρμα, ταχυπαλμία και 
γρήγορη αναπνοή, σύγχυση, παραλήρημα ή σπασμοί, 
πιθανή απώλεια συνείδησης) 
 

-  Τα εργατικά ατυχήματα μπορούν επίσης να 
σχετίζονται με τον καύσωνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες 
μπορεί να προκαλέσουν ασθένεια ή να μειώσουν την 
ικανότητα της προσοχής του εργαζόμενου και ως εκ 
τούτου να αυξήσουν τον κίνδυνο τραυματισμού. Κατά τη 
διάρκεια του καύσωνα, οι συχνότεροι τύποι και τρόποι 
πρόκλησης ατυχημάτων είναι: ατυχήματα στις 
μεταφορές, ολισθήσεις και πτώσεις, επαφή με 
αντικείμενα ή εξοπλισμό, κακώσεις, τραυματισμοί και 
ακρωτηριασμοί. 

 ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Η θερμική καταπόνηση εμφανίζεται όταν το σύστημα 
θερμορύθμισης του οργανισμού εξαντληθεί (αποτύχει). Η 
θερμοκρασία του αέρα, ο έντονος ρυθμός εργασίας, ο 
εξαερισμός, η υγρασία και τα ρούχα εργασίας είναι 
παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στη θερμική 
καταπόνηση. Επιπλέον, η ταυτόχρονη έκθεση σε αστικούς 
ατμοσφαιρικούς ρύπους, ιδιαίτερα του όζοντος, ενισχύει 
τις επιδράσεις των υψηλών θερμοκρασιών. 
Στον χώρο εργασίας ο κίνδυνος θερμικής καταπόνησης 
μπορεί να μην είναι προφανής. Το σώμα αντιδρά στη 
θερμότητα αυξάνοντας την αιματική ροή στο δέρμα και 
μέσω της εφίδρωσης. Η αυξημένη ροή αίματος και η 
εξάτμιση από το δέρμα επιτρέπουν στο σώμα να κρυώσει. 
 
 
 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ένας εργαζόμενος που φοράει προστατευτική στολή 
εργασίας και εκτελεί βαριά εργασία σε ζεστές και υγρές 
συνθήκες κινδυνεύει από θερμική καταπόνηση επειδή: 

-  η εξάτμιση του ιδρώτα παρεμποδίζεται από τον τύπο 
της ένδυσης και την υγρασία του περιβάλλοντος 

-  ο ρυθμός εργασίας προκαλεί αύξηση της 
θερμοκρασίας του σώματος που θα συνεχίσει να 
αυξάνεται εάν η αποβολή θερμότητας είναι ανεπαρκής 

-  στην αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος ο 
οργανισμός αντιδρά με αύξηση της εφίδρωσης με 
κίνδυνο αφυδάτωσης 

-  η αύξηση του καρδιακού ρυθμού υποβάλλει το σώμα 
σε πρόσθετη καταπόνηση 

-  όταν το σώμα απορροφά περισσότερη θερμότητα από 
ότι μπορεί να αποβάλει, τότε η θερμοκρασία του θα 
συνεχίσει να αυξάνεται φθάνοντας σε ένα σημείο όπου 
ο μηχανισμός θερμορύθμισης γίνεται λιγότερο 
αποτελεσματικός 

- μπορεί να υπάρξει μειωμένη ικανότητα αντίδρασης σε 
απρόβλεπτα ερεθίσματα και κινδύνους και αύξηση της 
απόσπασης της προσοχής και της συγκέντρωσης. 

   
Σε περίπτωση θερμοπληξίας του εργαζόμενου: 
Καλέστε αμέσως τον υπεύθυνο Πρώτων Βοηθειών της 
επιχείρησης και το ΕΚΑΒ (166).  
Βοηθήστε τον εργαζόμενο μέχρι να φτάσει η βοήθεια:  
τοποθετήστε τον στη σκιά και σε δροσερό μέρος, 
ξαπλωμένο σε περίπτωση ζάλης, στο πλευρό του σε 
περίπτωση ναυτίας, κρατώντας τον σε απόλυτη 
ανάπαυση, χαλαρώστε ή βγάλτε τα ρούχα του, μετρήστε 
τη θερμοκρασία του, προσπαθήστε να δροσίσετε το σώμα 
του γρήγορα, εάν είναι δυνατόν τυλίγοντάς τον με ένα 
βρεγμένο σεντόνι και διοχετεύοντας αέρα με ένα 
ανεμιστήρα ή χρησιμοποιώντας κάθε πρόχειρο μέσο 
(βεντάλιες, χαρτόνια κ.λ.π.). Εναλλακτικά δροσίστε το 
δέρμα με επιθέματα με δροσερό και όχι κρύο νερό, 
ιδιαίτερα στο μέτωπο, στον αυχένα και στα άκρα. 

 

Κίνδυνοι από την ηλιακή ακτινοβολία 
Οι εργαζόμενοι σε υπαίθριες εργασίες προσλαμβάνουν 
περίπου 3πλάσια δόση υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας 
από τους εργαζόμενους σε εσωτερικούς χώρους.  
Ακόμα και στη συννεφιά, υπάρχει έκθεση στην υπεριώδη 
ηλιακή ακτινοβολία, επειδή αυτή διαπερνά τα σύννεφα. 
Απαιτούνται ατομικά μέσα προστασίας για τη μείωση της 
έκθεσης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή 
η εργασία κάτω από στέγαστρα ή σε σκιά. 
Για παράδειγμα, οι αγρότες που φορούν καπέλα μπορούν 
να έχουν 6 φορές λιγότερη ακτινοβολία στο μέτωπό τους, 
3 φορές λιγότερη στη μύτη τους και 2 φορές λιγότερη στα 
μάγουλά τους. 

  

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
Ατομικοί παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο 
δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία: 

- η παχυσαρκία / οι υπερβολικά αδύνατοι, 
- η ηλικία (˃65 ετών) και το φύλο (˃ στις γυναίκες) 
- η παρουσία χρόνιων παθήσεων (ΧΑΠ, σακχαρώδης 

διαβήτης, καρδιακές, νευρολογικές παθήσεις), 
- η πρόσληψη αλκοόλ 
- η λήψη ορισμένων φαρμάκων 
- η εγκυμοσύνη 
- η διαταραχή των φυσιολογικών μηχανισμών 

θερμορύθμισης 
-  η ανεπαρκής νυχτερινή ανάπαυση. 

 

Παράγοντες που σχετίζονται με τον χώρο εργασίας 
και αυξάνουν τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών είναι: 

- η εργασία με άμεση έκθεση στον ήλιο 
- η ανεπαρκής κατανάλωση υγρών / μη δυνατότητα 

λήψης υγρών 
- η βαριά σωματική εργασία 
- ο έντονος ρυθμός εργασίας 
- τα ανεπαρκή διαλείμματα ανάκτησης δυνάμεων 
- η βαριά στολή εργασίας ή ο ογκώδης εξοπλισμός. 

 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 
Πολλές εργασιακές δραστηριότητες εκτελούνται σε 
εξωτερικούς χώρους και συχνά πολύπλοκες και βαριές 
εργασίες προγραμματίζονται το καλοκαίρι. Οι ώρες 
εργασίας συνήθως περιλαμβάνουν και τις πιο ζεστές ώρες 
της ημέρας με υψηλό κίνδυνο θερμικής καταπόνησης 
(14:00 - 17:00) και πολλές κατηγορίες εργαζομένων που 
εκτελούν τις εργασίες τους σε χώρους που δεν υπάρχει 
δυνατότητα χρήσης συστημάτων κλιματισμού. Οι πιο 
εκτεθειμένοι τομείς είναι: 

-  η γεωργία, η δασοκομία και η αλιεία 
-  οι κατασκευές 
-  η ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και το νερό 
-  οι υπαίθριες βιομηχανίες 
-  οι μεταφορές. 

 Οι κατηγορίες εργαζομένων που κινδυνεύουν 
περισσότερο είναι οι εργαζόμενοι στις μεταφορές και στην 
παραγωγή υλικών, σε μηχανήματα και εργαλεία καθώς και 
οι εργαζόμενοι σε υπαίθριες εργασίες (χειριστές 
μηχανημάτων, οι εγκαταστάτες, οι εργάτες ασφάλτου, οι 
συντηρητές δρόμων, οι εργαζόμενοι λατομείων, οι 
οικοδόμοι, οι αγρότες, οι αλιείς). 

  

 
 

  

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με τις επιπτώσεις της 

θερμότητας (και ιδίως του καύσωνα) στην υγεία των εργαζομένων 
  

Οδηγίες για τους εργαζομένους 
- Προλάβετε την αφυδάτωση (έχετε στη διάθεσή σας 

φρέσκο νερό και πίνετε τακτικά, ανεξάρτητα από το αν 
διψάτε, ενώ κατά τη διάρκεια μέτριας δραστηριότητας 
σε συνθήκες μέτριας θερμοκρασίας, πίνετε περίπου 1 
ποτήρι κάθε 15-20 λεπτά). 

- Φορέστε ελαφρά βαμβακερά ρούχα που επιτρέπουν τη 
διέλευση του αέρα, ανοιχτόχρωμα, άνετα, με κάλυμμα 
κεφαλής (μην εργάζεστε με γυμνό δέρμα). 

- Κάντε ντους με δροσερό νερό. 
- Ενημερωθείτε για τα συμπτώματα που πρέπει να 

προσέξετε και για τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. 
- Εργαστείτε σε περιοχές λιγότερο εκτεθειμένες στον 

ήλιο. 
- Μειώστε το ρυθμό εργασίας, αυξήστε τα διαλείμματα 

και ξεκουραστείτε σε δροσερά μέρη. 
- Αποφεύγετε να εργάζεστε μόνοι σας. 

 Οδηγίες για τους εργοδότες 
- Συμβουλευτείτε το δελτίο (ΕΜΥ) πρόβλεψης και 

προειδοποίησης καύσωνα για την πόλη σας 
(http://www.emy.gr/emy/el/forecast/deikths_wbgt). 

- Σε ημέρες υψηλού κινδύνου, μειώστε την εργασία σας 
στις πιο ζεστές ώρες (από τις 2.00 μ.μ. έως τις 5.00 
μ.μ.) και προγραμματίστε τις βαρύτερες 
δραστηριότητες κατά τις πιο δροσερές ώρες της 
ημέρας. 

- Εξασφαλίστε τη διαθεσιμότητα δροσερού πόσιμου 
νερού κοντά στις θέσεις εργασίας. 

- Εισάγετε ένα σταδιακό πρόγραμμα προσαρμογής στις 
κλιματικές συνθήκες και σχεδιάστε ένα πρόγραμμα 
βαρδιών εργασίας για να περιορίσετε την έκθεση των 
εργαζομένων. 

- Αυξήστε τη συχνότητα των διαλειμμάτων ανάκτησης 
δυνάμεων και προτρέψτε τους εργαζόμενους να την 
ακολουθούν. 

- Όπου είναι δυνατόν, διαθέστε στους εργαζόμενους 
κλιματιζόμενους χώρους για τα διαλείμματα στην 
εργασία. 

- Διαθέστε κατάλληλα ατομικά μέσα προστασίας (ΜΑΠ) 
και προστατευτικό ρουχισμό από φυσικό μη συνθετικό 
υλικό. 

- Ενημερώστε και εκπαιδεύστε τους εργαζόμενους για 
τους κινδύνους που προκύπτουν από την έκθεση σε  
θερμό περιβάλλον, πριν από το καλοκαίρι. 

- Προωθήστε ένα κοινό έλεγχο των εγκαταστάσεων και 
των διαδικασιών πρόληψης μαζί με τους εργαζόμενους. 

 
 
 
 
 

 

Για τους εργαζομένους που είναι πιο ευαίσθητοι στη 
θερμική καταπόνηση, μπορεί να χρειαστεί η συμβολή ενός 
ειδικού στην ιατρική της εργασίας. 

 

  

Επιμέλεια: Βασίλης Δρακόπουλος, Γιατρός Εργασίας 

Πηγές: https://www.inail.it, https://www.osha.gov, http://www.mlsi.gov.cy, http://www.moh.gov.gr, https://www.ypakp.gr 
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Διαμορφώνοντας το Μέλλον της 
Εργασίας             Μελέτη – ΕΕ και ΔΟΕ
Η Εκθεση αναλύει τα σημαντικότερα αποτελέ-
σματα της 60ετούς συνεργασίας μεταξύ της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης και της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας και συμπίπτει με την επέτειο των 100 
ετών της  ΔΟΕ.  Με αφετηρία το 1958, η συνεργα-
σία αυτή έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, κα-
λύπτοντας ένα ακόμη μεγαλύτερο εύρος θεμά-
των που αφορά στο 
μέλλον της εργασίας 
και τις προκλήσεις 
που θέτονται για τη 
διατήρηση της αξι-
οπρεπούς εργασίας 
και της κοινωνικής 
προστασίας. Το πα-
ρόν τεκμήριο δημι-
ουργήθηκε από το 
Τμήμα Πολιτικής Α 
κατόπιν αιτήματος 
της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.      

http://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2019/638407/IPOL_
STU(2019)638407_EN.pdf

Δυο Ανακοινώσεις της Διεθνούς Επιτροπής 
Επαγγελματικής Υγείας (ICOH) στην 72η Παγκό-
σμια Συνέλευση Υγείας 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ICOH Δρ. Jukka Takala προ-
χώρησε σε δυο ανακοινώσεις, κατά την 72η Παγκό-
σμια Συνέλευση Υγείας που διεξήχθη στο Μέγαρο των 
Εθνών, στη Γενεύη της Ελβετίας. Η πρώτη κοινή ανακοί-
νωση από τους οργανισμούς ICOH, IOHA και IEA σχετι-
κά με την Καθολική Κάλυψη της Επαγγελματικής Υγείας 
(UOHC) κυκλοφόρησε στις 21 Μαΐου. 

Μια δεύτερη ανακοίνωση της Επιτροπής ICOH κυκλο-
φόρησε στις 22 Μαΐου, προκειμένου να συμβάλει στο 
θέμα της ατζέντας 11.6: Υγεία, περιβάλλον και κλιματι-
κή αλλαγή. 

http://www.icohweb.org/site/news.asp

Εργασιακά Νέα

Μάχη κατά των διακρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον
Η νομοθεσία της ΕΕ απαγορεύει τη διάκριση στο εργασιακό περιβάλλον λόγω του φύλου, της ηλικίας, της 
αναπηρίας, της εθνικής καταγωγής ή της φυλής, των θρησκευτι-
κών πεποιθήσεων ή του σεξουαλικού προσανατολισμού. Η νομο-
θεσία που αφορά την ίση μεταχείριση σε επίπεδο ΕΕ καθορίζει τα 
ελάχιστα επίπεδα προστασίας για κάθε εργαζόμενο στην ΕΕ. Ολοι 
δικαιούνται όρους ίσης μεταχείρισης στην εύρεση εργασίας, στις 
εργασιακές συνθήκες, στις ευκαιρίες προαγωγής, στη μισθοδοσία, 
την πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση, στη λήψη σύντα-
ξης και στις διαδικασίες απόλυσης.     

Οι νόμοι της ΕΕ δεν επιτρέπουν την διάκριση στην εργασία και οι εργαζόμενοι δεν έχουν το δικαίωμα στη 
μεταξύ τους εκδήλωση ρατσιστικής συμπεριφοράς.     

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1437&langId=en

Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (burnout) 
Ως ένα επαγγελματικό φαινόμενο συμπεριλήφθηκε το 
Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (burnout), στην 
Διεθνή Κατάταξη Ασθενειών (ICD-11) κατά την 11η Αναθε-
ώρηση του καταλόγου. Δεν ταξινομήθηκε ως μια ιατρική 
κατάσταση.  

https://www.who.int/mental_health/evidence/burn-out/en/

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638407/IPOL_STU(2019)638407_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638407/IPOL_STU(2019)638407_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638407/IPOL_STU(2019)638407_EN.pdf
http://www.icohweb.org/site/news.asp
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1437&langId=en
https://www.who.int/mental_health/evidence/burn-out/en/
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Η Υπηρεσία ANSES της Γαλλίας συστήνει 
τον περιορισμό των υπερθειικών αλά-
των στα προϊόντα περιποίησης μαλλιών

Η ANSES (Υπηρεσία για τα Τρόφιμα, το Πε-
ριβάλλον και την Επαγγελματική Υγεία και 
Ασφάλεια) δημοσιεύει μια εξειδικευμένη με-
λέτη αξιολόγησης που η ίδια εκπόνησε σχε-
τικά με το αμμώνιο, το κάλιο και υπερθειικό 
νάτριο που εμπεριέχεται σε ξανθιντικά προ-
ϊόντα μαλλιών. Η Υπηρεσία κατέληξε ότι η 
χρήση των υπερθειικών αλάτων εγείρει κιν-
δύνους, τόσο στους ίδιους τους κομμωτές 
όσο και στους καταναλωτές, καθώς αυτές 
οι ερεθιστικές ουσίες προκαλούν αλλεργικές 
αντιδράσεις στο αναπνευστικό σύστημα και 
στο δέρμα. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις 
επιπτώσεις και διαταραχές, η ANSES συστή-
νει τη μείωση της έκθεσης σε προϊόντα που 
περιέχουν υπερθειικά άλατα στο ελάχιστο 
δυνατό.  

https: / /www.anses.fr /en/content/anses-
recommends-restricting-persulphates-hair-
products

Κατευθυντήριες γραμμές για την Τεχνητή Νοη-
μοσύνη από τον ΟΟΣΑ
Περίοπτη θέση στην ατζέντα των κρατών, ανά τον 
κόσμο, αποκτά σταδιακά η Τεχνητή Νοημοσύνη 
(Artificial Intelligence-ΑΙ). Η ένταξη της ΑΙ στην κυ-
βερνητική ατζέντα αποτελεί παγκόσμιο φαινόμε-
νο, καθώς οι τεχνολογίες, που σχετίζονται με την 
Τεχνητή Νοημοσύνη, διεισδύουν όλο και περισσό-
τερο στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Ο ΟΟΣΑ 
ανακοίνωσε ότι σαράντα δύο χώρες δεσμεύτηκαν 
για την υιοθέτηση των βασικών αρχών, που έχει 
χαράξει ο Οργανισμός για την Τεχνητή Νοημοσύ-
νη. Τα σαράντα δύο κράτη ενέκριναν επίσημα την 
πρώτη δέσμη κατευθυντήριων γραμμών κυβερ-
νητικής πολιτικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη. 
Δεσμεύτηκαν, παράλληλα, να τηρήσουν τα διεθνή 
πρότυπα, που αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν 
ότι τα συστήματα AI είναι ανθεκτικά, ασφαλή, δί-
καια και αξιόπιστα. 

Οι αρχές, που υιοθέτησαν 42 χώρες, θα αποτελέ-
σουν ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς για αξιόπι-
στα συστήματα AI. 

h t t p : / / w w w . s e p e . g r / g r / r e s e a r c h - s t u d i e s /
article/13505939/kateuthudiries-grammes-gia-tin-
tehniti-noimosuni-apo-ton-oosa/

Τα παιδιά δεν θα έπρεπε να εργάζονται στα χωράφια αλλά να ονειρεύονται!

Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Παιδικής Εργασίας – 12 Ιουνίου 2019
Το 2019, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας γιορτάζει 100 χρόνια 
προώθησης της κοινωνικής δικαιοσύνης και προαγωγής της 
αξιοπρεπούς εργασίας.

Ομως, ακόμη μέχρι και σήμερα, 152 εκατ. παιδιά αναγκάζο-
νται να δουλεύουν. Η παιδική εργασία εμφανίζεται σχεδόν σε 
όλους τους τομείς, ωστόσο 7 στα 10 παιδιά απασχολούνται 
στον αγροτικό τομέα.

Η ημέρα εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά της Παιδι-
κής Εργασίας αποτέλεσε ευκαιρία μελέτης της προόδου που επετεύχθη αυτά τα 100 χρόνια στήριξης 
της ΔΟΕ ώστε οι χώρες να καταπολεμήσουν την παιδική εργασία. Συζητήθηκε επίσης ο Στόχος Βιώσι-
μης Ανάπτυξης 8.7 των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος έχει καθοριστεί από τη διεθνή κοινότητα και απαι-
τεί την εξάλειψη της παιδικής εργασίας σε όλες της τις μορφές μέχρι το 2025.        

https://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/2019/lang--en/index.htm

https://www.anses.fr/en/content/anses-recommends-restricting-persulphates-hair-products
https://www.anses.fr/en/content/anses-recommends-restricting-persulphates-hair-products
https://www.anses.fr/en/content/anses-recommends-restricting-persulphates-hair-products
http://www.sepe.gr/gr/research-studies/article/13505939/kateuthudiries-grammes-gia-tin-tehniti-noimosuni-apo-ton-oosa/
http://www.sepe.gr/gr/research-studies/article/13505939/kateuthudiries-grammes-gia-tin-tehniti-noimosuni-apo-ton-oosa/
http://www.sepe.gr/gr/research-studies/article/13505939/kateuthudiries-grammes-gia-tin-tehniti-noimosuni-apo-ton-oosa/
https://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/2019/lang--en/index.htm
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Νέα διεθνώς συμφωνηθέντα πρότυπα 
εργασίας για την καταπολέμηση της βίας 
και της παρενόχλησης στο εργασιακό πε-
ριβάλλον
Στο πλαίσιο της επετεί-
ου των 100 χρόνων της 
ΔΟΕ, κατά τη Διεθνή 
Διάσκεψη Εργασίας, υι-
οθετήθηκε η νέα Σύμ-
βαση και Σύσταση για 
την καταπολέμηση της 
βίας και της παρενό-
χλησης στο εργασιακό 
περιβάλλον.

h t t p s : / / w w w . i l o .
org/ilc/ILCSessions/108/media-centre/news/
WCMS_711321/lang--en/index.htm

Εργασία σε νυχτερινές βάρδιες και κίνδυνος 
εκδήλωσης καρκίνου του μαστού στις γυ-
ναίκες: Μελέτη μεταξύ των Γενεών
British Journal of Cancer (2019)
Η απουσία συνολικής συσχέτισης, και καθόλου συ-
σχέτισης εκτός από τη σύγκριση της δόσης, της δι-
άρκειας και της έντασης μέσα από τα δικά μας δε-
δομένα, δεν στοιχειοθετεί τον αυξημένο κίνδυνο 
εκδήλωσης καρκίνου του μαστού σε γυναίκες που 
εργάζονται σε νυχτερινές βάρδιες.   

https://www.nature.com/articles/s41416-019-0485-7

Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις: εργασία και απασχόληση σε επιλεγμένες χώρες
Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις αναγνωρίζονται για την ανθεκτικότητά τους στις μεταβολές 
της κυκλικής και δομικής οικονομίας και για την ικανότητά τους να συμβάλουν στην τοπική και περιφερει-
ακή οικονομική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ένταξης. Τα τελευταία χρόνια, έχει δο-
θεί ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα που έχουν να προάγουν τους στόχους πο-
λιτικής της ΕΕ αναφορικά αφενός με τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων 
θέσεων εργασίας, αντιδρώντας στην τάση επικράτησης της άτυπης απασχόλησης 
και αφετέρου με τη προώθηση της ολοκλήρωσης της ΕΕ μετά την παγκόσμια οι-
κονομική κρίση του 2008. Στηριζόμενη σε μελέτες περιπτώσεων από οργανισμούς 
πέντε κρατών-μελών της ΕΕ, η έκθεση αυτή διερευνά τη συμβολή των κοινωνικών 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων στη δημιουργία και διατήρηση των θέσεων εργασί-
ας. Περιγράφει τα χαρακτηριστικά αυτών των θέσεων εργασίας και σκιαγραφεί τα 
διάφορα υποστηρικτικά μέτρα που χρησιμοποιούνται από οργανισμούς για την 
ανάπτυξη και την καινοτομία. Προτείνει μερικούς δείκτες πολιτικής που στοχεύ-
ουν στην ενίσχυση της προσφοράς θέσεων εργασίας στις κοινωνικές συνεταιριστι-
κές επιχειρήσεις.       

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/cooperatives-and-social-enterprises-work-
and-employment-in-selected-countries

Από το Σχολείο στην Εργασία: ο ρόλος 
των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμε-
λητηρίων  

https://ec.europa.eu/
social/main.jsp?langId=e
n&catId=89&newsId=93
90&furtherNews=yes

Η χρήση αντιολισθητικών υποδημάτων ερ-
γασίας μειώνει τις αξιώσεις αποζημιώσεων 
λόγω τραυματισμού από πτώση 
Σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης όπου 
χορηγούνται στους εργαζόμενους αντιολισθητικά 
υποδήματα παρατηρείται 
μείωση των αξιώσεων απο-
ζημίωσης λόγω πρόκλησης 
τραυματισμού από πτώση, 
σε σύγκριση με εκείνες τις 
επιχειρήσεις παροχής αντί-
στοιχων υπηρεσιών οι οποίες 
δεν τα χορηγούν. Η συγκεκρι-
μένη έρευνα δημοσιεύτηκε 
στο επιστημονικό περιοδικό 
Scandinavian Journal of Work, 
Environment & Health.

https://www.cdc.gov/niosh/research-rounds/
resroundsv4n12.html#b

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/media-centre/news/WCMS_711321/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/media-centre/news/WCMS_711321/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/media-centre/news/WCMS_711321/lang--en/index.htm
https://www.nature.com/articles/s41416-019-0485-7
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/cooperatives-and-social-enterprises-work-and-employment-in-selected-countries
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/cooperatives-and-social-enterprises-work-and-employment-in-selected-countries
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9390&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9390&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9390&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9390&furtherNews=yes
https://www2a.cdc.gov/nioshtic-2/BuildQyr.asp?s1=Effectiveness+of+a+no%2Dcost%2Dto%2Dworkers%2C+slip%2Dresistant+footwear+program+for+reducing+slipping%2Drelated+injuries+in+food+service+workers%3A+a+cluster+randomized+trial&f1=%2A&Startyear=&Adv=0&terms=1&EndYear=&Limit=10000&sort=&D1=10&PageNo=1&RecNo=1&View=f&
https://www2a.cdc.gov/nioshtic-2/BuildQyr.asp?s1=Effectiveness+of+a+no%2Dcost%2Dto%2Dworkers%2C+slip%2Dresistant+footwear+program+for+reducing+slipping%2Drelated+injuries+in+food+service+workers%3A+a+cluster+randomized+trial&f1=%2A&Startyear=&Adv=0&terms=1&EndYear=&Limit=10000&sort=&D1=10&PageNo=1&RecNo=1&View=f&
https://www.cdc.gov/niosh/research-rounds/resroundsv4n12.html#b
https://www.cdc.gov/niosh/research-rounds/resroundsv4n12.html#b
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Επικαιρότητα

Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης 
των εργαζομένων λόγω υψηλών θερμο-
κρασιών
H ΓΣΕΕ και το  Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομέ-
νων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./
ΓΣΕΕ), ενημερώνουν τους εργαζόμενους και τις 
εργαζόμενες για την αντιμετώπιση της θερμικής 
καταπόνησης των εργαζομένων λόγω υψηλών 
θερμοκρασιών.

Για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνη-
σης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και προ-
κειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των μέτρων 
για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων, υπενθυμίζουμε το πλαίσιο 
οδηγιών για α) την περιγραφή των ομάδων εργα-
ζομένων υψηλού κινδύνου, β) τα απαιτούμενα 
τεχνικά μέτρα που πρέπει προληπτικά να λαμ-
βάνονται από τους εργοδότες, σε συνδυασμό 
κατά περίπτωση μέτρα ανάλογα με τις ειδικές 
συνθήκες γ) τις τεχνικές και οργανωτικές οδη-
γίες για τις μετρήσεις της θερμοκρασίας και της 
υγρασίας στους χώρους εργασίας και δ) τη διε-
νέργεια τόσο προληπτικών, όσο και κατασταλτι-
κών ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας.  

https://www.kepea.gr/article.php?id=1751

Ποιοτικά Προγράμματα Μαθητείας: Αντι-
μετώπιση της αναντιστοιχίας των δεξιοτή-
των και της ανεργίας των νέων 
Οι κυβερνήσεις, τα σωματεία, οι εργοδοτικές ορ-
γανώσεις και οι διεθνείς οργανισμοί απαιτούν τη 
βελτίωση των συστημάτων μαθητείας σε παγκό-
σμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Τα ποιοτι-
κά προγράμματα μαθητείας είναι αποδοτικά από 
οικονομικής άποψης και έχουν τη δυνατότητα να 
κατεβάσουν τους δείκτες ανεργίας των νέων, να 
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχει-
ρήσεων και να προετοιμάσουν τους ειδικευμέ-
νους εργαζόμενους ώστε να ανταπεξέλθουν στον 
ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας. 

Ωστόσο, αρκετές χώρες αντιμετωπίζουν προκλή-
σεις σχετικά με την αύξηση και τη διατήρηση των 
ποιοτικών προγραμμάτων μαθητείας και απευθύ-
νονται ολοένα και περισσότερο στη ΔΟΕ (ILO) για 
την παροχή συμβουλών. Αυτό το κείμενο πολιτι-
κής παρουσιάζει μια σύνοψη των ποιοτικών προ-
γραμμάτων μαθητείας που προωθούνται από τη 
ΔΟΕ μέσω της περιγραφής των σημαντικών χαρα-
κτηριστικών, των οφελών και των προκλήσεων. 
Επίσης, εξετάζει τα θεμέλια και τους δείκτες πολι-
τικής για την ανάπτυξη ενός επιτυχημένου ποιοτι-
κού συστήματος μαθητείας.       

https://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_710173/
lang--en/index.htm

Το μέλλον των πόλεων

Ευκαιρίες, προκλήσεις και προοπτικές
Η έκθεση αναγνωρίζει τις προκλήσεις που επη-
ρεάζουν το μέλλον των ευρωπαϊκών πόλεων. 
Επίσης παρουσιάζει τις διάφορες οπτικές πλευ-
ρές μέσα από τις οποίες θα προταθούν τρόποι 
επίλυσης όλων των ζητημάτων που θα προκύ-
ψουν. 
https://publications.
europa.eu/el/
publication-detail/-/
publication/
a55c1af0-8e52-11e9-
9369-01aa75ed71a1/
language-en?WT.mc_
id=Searchresult&WT.
ria_c=677&WT.
ria_f=4288&WT.
ria_ev=search 

https://www.kepea.gr/article.php?id=1751
https://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_710173/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_710173/lang--en/index.htm
https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/a55c1af0-8e52-11e9-9369-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=677&WT.ria_f=4288&WT.ria_ev=search 
https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/a55c1af0-8e52-11e9-9369-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=677&WT.ria_f=4288&WT.ria_ev=search 
https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/a55c1af0-8e52-11e9-9369-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=677&WT.ria_f=4288&WT.ria_ev=search 
https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/a55c1af0-8e52-11e9-9369-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=677&WT.ria_f=4288&WT.ria_ev=search 
https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/a55c1af0-8e52-11e9-9369-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=677&WT.ria_f=4288&WT.ria_ev=search 
https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/a55c1af0-8e52-11e9-9369-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=677&WT.ria_f=4288&WT.ria_ev=search 
https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/a55c1af0-8e52-11e9-9369-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=677&WT.ria_f=4288&WT.ria_ev=search 
https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/a55c1af0-8e52-11e9-9369-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=677&WT.ria_f=4288&WT.ria_ev=search 
https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/a55c1af0-8e52-11e9-9369-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=677&WT.ria_f=4288&WT.ria_ev=search 
https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/a55c1af0-8e52-11e9-9369-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=677&WT.ria_f=4288&WT.ria_ev=search 
https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/a55c1af0-8e52-11e9-9369-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=677&WT.ria_f=4288&WT.ria_ev=search 
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Η κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των 
οινοπνευματωδών στην Ελλάδα
Ετήσια Εκθεση ΕΚΤΕΠΝ 2018 

https://www.epipsi.gr/images/Documents/Ethsia-Ekthesh-Ektepn-2018.pdf

Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος: 
πείτε όχι στο κάπνισμα και προστατέψτε 
την υγεία των πνευμόνων σας
Κάθε χρόνο, την 31η Μαΐου εφιστάται η προσο-
χή στις επιβλαβείς και θανατηφόρες επιπτώσεις 
του καπνίσματος και της παθητικής έκθεσης 
στον καπνό. Η Παγκόσμια ημέρα κατά του κα-
πνίσματος  έχει ως στόχο να αποθαρρύνει τη 
χρήση του καπνού σε οποιαδήποτε μορφή και 
καλεί τους ιδιώτες, το κοινό και τις κυβερνήσεις 
να αναλάβουν δράση για την προώθηση ενός 
τρόπου ζωής χωρίς καπνό.
Η πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας (ΠΟΥ) αναδεικνύει κάθε χρόνο ένα θέμα 
για τη διάδοση ενός ενιαίου παγκόσμιου μηνύ-
ματος. Η εκστρατεία του 2019 ευαισθητοποιεί το 
κοινό σχετικά με την έκθεση στον καπνό και τον 
τρόπο με τον οποίο τίθεται σε κίνδυνο η υγεία 
των πνευμόνων: από τον καρκίνο έως τη χρόνια 
αναπνευστική νόσο.

Πολλοί εργαζόμενοι, αν και γνωρίζουν τις επι-
βλαβείς επιπτώσεις του καπνού στην υγεία των 
ανθρώπων, εξακολουθούν να μην είναι σε θέση 
να εργαστούν σε έναν χώρο εργασίας χωρίς κα-
πνό. Ο EU-OSHA παρέχει συλλογή ενημερωτι-
κών δελτίων για τη διασφάλιση ενός εργασια-
κού περιβάλλοντος χωρίς καπνό για όλους.

https://osha.europa.eu/el/highlights/world-no-
tobacco-day-say-no-smoking-and-protect-your-
lung-health

Η Υπηρεσία ANSES της Γαλλίας επισημαίνει 
τις επιπτώσεις στην υγεία που συνδέονται 
με το μπλε φως από λάμπες LED
Πρόσφατα στοιχεία από την ANSES (Υπηρεσία για 
τα Τρόφιμα, το Περιβάλλον και την Επαγγελματι-
κή Υγεία και Ασφάλεια) σχετικά με τις επιδράσεις 
στην υγεία από το φως που εκπέμπουν οι λάμπες 
LED, υποδεικνύουν τις πιθανές δυσμενείς επιπτώ-
σεις που προκαλούνται από το μπλε φως. Η έκθεση 
το απόγευμα ή τη νύχτα, ιδιαίτερα μέσω οθονών, 
μπορεί να προκαλέσει διαταραχή στον ύπνο και 
στο βιολογικό ρυθμό καθώς επίσης και ζημιά στον 
αμφιβληστροειδή χιτώνα. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η 
χρήση των LED στο οικιακό και εργασιακό περιβάλ-
λον των ανθρώπων έχει αυξηθεί ραγδαία εξαιτίας 
της ενεργειακής τους αποδοτικότητας. Ενα μεγάλο 
ποσοστό των λαμπτήρων LED έχει μεγάλες διακυ-
μάνσεις ως προς την ένταση του φωτός που εκπέ-
μπουν, καθιστώντας αρκετές ομάδες ανθρώπων, 
όπως τα παιδιά, τους εφήβους και τους εργαζόμε-
νους, πιο ευπαθείς σε πιθανές αρνητικές επιπτώ-
σεις στην καθημερινή τους ευημερία: πονοκέφαλοι, 
κούραση στα μάτια ή κίνδυνος πρόκλησης ατυχή-
ματος. 

Η ANSES συστήνει μέτρα για τον περιορισμό της 
έκθεσης σε μπλε φως, για παράδειγμα μειώνοντας 
την προσωρινή διακύμανση των πηγών LED ή αντι-
καθιστώντας αυτές με ‘θερμό λευκό’ φωτισμό. 

https://osha.europa.eu/el/oshnews/anses-draws-
attention-health-effects-associated-blue-light-leds

https://www.epipsi.gr/images/Documents/Ethsia-Ekthesh-Ektepn-2018.pdf
https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/05/31/default-calendar/world-no-tobacco-day
https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/05/31/default-calendar/world-no-tobacco-day
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/l_en?text=smoke-free&sort_by=search_api_relevance&direction=desc
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/l_en?text=smoke-free&sort_by=search_api_relevance&direction=desc
https://osha.europa.eu/el/highlights/world-no-tobacco-day-say-no-smoking-and-protect-your-lung-health
https://osha.europa.eu/el/highlights/world-no-tobacco-day-say-no-smoking-and-protect-your-lung-health
https://osha.europa.eu/el/highlights/world-no-tobacco-day-say-no-smoking-and-protect-your-lung-health
https://osha.europa.eu/el/oshnews/anses-draws-attention-health-effects-associated-blue-light-leds
https://osha.europa.eu/el/oshnews/anses-draws-attention-health-effects-associated-blue-light-leds
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Ασφαλέστεροι δρόμοι, ασφαλέστερες πόλεις: τρόποι βελτίωσης της οδι-
κής ασφάλειας στις πόλεις της ΕΕ

https://etsc.eu/safer-roads-safer-cities-how-to-improve-urban-road-safety-in-the-
eu-pin-flash-37/

https://www.civilprotection.gr/el/%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CF%82
https://etsc.eu/safer-roads-safer-cities-how-to-improve-urban-road-safety-in-the-eu-pin-flash-37/
https://etsc.eu/safer-roads-safer-cities-how-to-improve-urban-road-safety-in-the-eu-pin-flash-37/
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Νομοθετικά Νέα

Τροποποίηση της οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’ 
519/6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανά-
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημά-
των έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς 
τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με 
το π.δ. 113/2012 (Α’ 198) και αντιστοίχιση των υφι-
σταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφω-
να με το π.δ. 22/1976 (Α’ 6) ή το π.δ. 31/1990 (Α’ 
11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή 
του προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει. Υ.Α. 56820/2019  (ΦΕΚ 
2113/Β/5.6.2019)

Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλή-
λους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών 
προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρι-
κής. Υ.Α. 43726/2019  (ΦΕΚ 2208/Β/8.6.2019)

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση 
υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα. Εγκ. Δ1α/
Γ.Π. οικ.40957/31.5.2019

Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα 
V και VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μετα-
ξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ιδρυμα Σταύρος Σ. 
Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενί-
σχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα 
της Υγείας και άλλες διατάξεις. Ν. 4618/2019  (ΦΕΚ 
89/Α`/10.6.2019)
Αρθρο εικοστό έβδομο: «Από την πρώτη του επο-
μένου μηνός από το μήνα δημοσίευσης του παρό-
ντος νόμου τα απασχολούμενα πρόσωπα  με την 
καθαριότητα των χώρων της δημόσιας εκπαίδευσης 
οποιασδήποτε βαθμίδας, υπαγόμενα στην ασφάλι-
ση του Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τη νομοθεσία του πρ. 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασφαλίζονται κατά τον ισχύοντα Κανο-
νισμό Ασφάλισης Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελ-
μάτων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ωρών της 
ημερήσιας απασχόλησής τους. 
Ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισής τους υπολογίζεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ανάλο-
γα με τις ώρες απασχόλησης που πραγματοποιούν 
σε ημερήσια βάση».

Ν ο μ ο λ ο γ ί α

Τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να επιβάλλουν στις επιχειρήσεις 
την εφαρμογή συστήματος μέτρησης ημερήσιου χρόνου εργασίας. ΔΕΕ 
C-55/18
Τα άρθρα 3, 5 και 6 της οδηγίας 2003/88/ΕΚ, σχετικά με ορισμένα στοιχεία 
της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, σε συνδυασμό με το άρθρο 31, πα-
ράγραφος 2, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης και με το άρθρο 4, παράγραφος 1, το άρθρο 11, παράγραφος 3, 
και το άρθρο 16, παράγραφος 3, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, σχετικά με την 
εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και 
της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία αντιτίθενται σε νομοθε-
σία κράτους μέλους η οποία, όπως ερμηνεύεται από τη νομολογία των 
εθνικών δικαστηρίων, δεν επιβάλλει στους εργοδότες την υποχρέωση να 
εφαρμόζουν σύστημα μετρήσεως του ημερήσιου χρόνου εργασίας κάθε 
εργαζομένου.
https://www.sakkoulas-online.gr/news/dee-c-55-18-ta-krati-meli-tis-ee-
ypochreountai-na-epivalloun-stis-epicheiriseis-tin-efarmogi-systimatos-
metrisis-imerisiou-chronou-ergasias/?utm_source=Sakkoulas-Online-
Subscribers&utm_campaign=814bdc2bd2-sakkoulas-online.gr-newsletter-
68&utm_medium=email&utm_term=0_2ee9f2bd59-814bdc2bd2-

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της 
διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε ανα-
γκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανά-
κληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδό-
τοπων. Υ.Α. 43650/2019  (ΦΕΚ 2213/Β`/8.6.2019)

Προδικαστική παραπο-
μπή – Κοινωνική πολιτι-
κή – Οδηγία 2006/54/ΕΚ – 
Ιση μεταχείριση ανδρών 
και γυναικών – Πρόσβα-
ση στην απασχόληση 
και όροι εργασίας – Αρ-
θρο 24 – Προστασία από 
αντίποινα – Απόρριψη 
υποψήφιας για θέση ερ-
γασίας λόγω της εγκυμο-
σύνης της – Εργαζόμενος 
ο οποίος παρενέβη υπέρ 
της υποψήφιας αυτής – 
Απόλυση του εργαζομέ-
νου. Υπόθεση C-404/18.
https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EL/TXT/?uri
=CELEX:62018CJ0404&q
id=1561125628383

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=13621
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=13619
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/40957_2019.1560252548108.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/40957_2019.1560252548108.pdf
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=13623
https://www.sakkoulas-online.gr/news/dee-c-55-18-ta-krati-meli-tis-ee-ypochreountai-na-epivalloun-stis-epicheiriseis-tin-efarmogi-systimatos-metrisis-imerisiou-chronou-ergasias/?utm_source=Sakkoulas-Online-Subscribers&utm_campaign=814bdc2bd2-sakkoulas-online.gr-newsletter-68&utm_medium=email&utm_term=0_2ee9f2bd59-814bdc2bd2-146134209&ct=t(sakkoulas-online.gr-newsletter-68)&mc_cid=814bdc2bd2&mc_eid=b75151fb78
https://www.sakkoulas-online.gr/news/dee-c-55-18-ta-krati-meli-tis-ee-ypochreountai-na-epivalloun-stis-epicheiriseis-tin-efarmogi-systimatos-metrisis-imerisiou-chronou-ergasias/?utm_source=Sakkoulas-Online-Subscribers&utm_campaign=814bdc2bd2-sakkoulas-online.gr-newsletter-68&utm_medium=email&utm_term=0_2ee9f2bd59-814bdc2bd2-146134209&ct=t(sakkoulas-online.gr-newsletter-68)&mc_cid=814bdc2bd2&mc_eid=b75151fb78
https://www.sakkoulas-online.gr/news/dee-c-55-18-ta-krati-meli-tis-ee-ypochreountai-na-epivalloun-stis-epicheiriseis-tin-efarmogi-systimatos-metrisis-imerisiou-chronou-ergasias/?utm_source=Sakkoulas-Online-Subscribers&utm_campaign=814bdc2bd2-sakkoulas-online.gr-newsletter-68&utm_medium=email&utm_term=0_2ee9f2bd59-814bdc2bd2-146134209&ct=t(sakkoulas-online.gr-newsletter-68)&mc_cid=814bdc2bd2&mc_eid=b75151fb78
https://www.sakkoulas-online.gr/news/dee-c-55-18-ta-krati-meli-tis-ee-ypochreountai-na-epivalloun-stis-epicheiriseis-tin-efarmogi-systimatos-metrisis-imerisiou-chronou-ergasias/?utm_source=Sakkoulas-Online-Subscribers&utm_campaign=814bdc2bd2-sakkoulas-online.gr-newsletter-68&utm_medium=email&utm_term=0_2ee9f2bd59-814bdc2bd2-146134209&ct=t(sakkoulas-online.gr-newsletter-68)&mc_cid=814bdc2bd2&mc_eid=b75151fb78
https://www.sakkoulas-online.gr/news/dee-c-55-18-ta-krati-meli-tis-ee-ypochreountai-na-epivalloun-stis-epicheiriseis-tin-efarmogi-systimatos-metrisis-imerisiou-chronou-ergasias/?utm_source=Sakkoulas-Online-Subscribers&utm_campaign=814bdc2bd2-sakkoulas-online.gr-newsletter-68&utm_medium=email&utm_term=0_2ee9f2bd59-814bdc2bd2-146134209&ct=t(sakkoulas-online.gr-newsletter-68)&mc_cid=814bdc2bd2&mc_eid=b75151fb78
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=13622
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0404&qid=1561125628383
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0404&qid=1561125628383
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0404&qid=1561125628383
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0404&qid=1561125628383
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Ε υ ρ ω π α ϊ κ ά

Αλλαγές στις επιτρεπόμενες ουσίες σε καλλυντικά προϊόντα
Τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 
ΕΟΧ). ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/831 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαΐου 2019 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0831&from=EN

Η επαγγελματική κατάσταση του γυναικείου 
αγροτικού πληθυσμού στην ΕΕ -  Μελέτη 
Η μελέτη, η οποία προέ-
κυψε από το Τμήμα Δι-
καιωμάτων των Πολιτών 
και Συνταγματικών Υπο-
θέσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής 
FEMM, παρουσιάζει μια ει-
κόνα της επαγγελματικής 
κατάστασης του γυναικεί-
ου αγροτικού πληθυσμού 
της ΕΕ, καθώς επίσης των 
συνθηκών και της θέσης 
τους στην αγορά εργασίας των αγροτικών περι-
οχών στα περισσότερα αντίστοιχα κράτη-μέλη. 
Προσδιορίζει τις καλές πρακτικές που εφαρμόζο-
νται στα κράτη-μέλη και καταλήγει με συστάσεις 
πολιτικών για τη βελτίωση των συνθηκών απα-
σχόλησης και του νομικού καθεστώτος διαβίω-
σης των γυναικών σε αγροτικές περιοχές της ΕΕ.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
STUD/2019/608868/IPOL_STU(2019)608868_EN.pdf

Νέες εκδόσεις

Ετήσια έκθεση 2018: μια χρονιά συνεργασιών, δε-
σμεύσεων και εκστρατειών
Η έκθεση περιγράφει τους τρόπους με τους οποί-
ους ο EU-OSHA πέτυχε τον στόχο του διασφαλίζο-
ντας πιο ασφαλείς και πιο υγιείς χώρους εργασίας 
στην Ευρώπη το 2018.
Στα σημαντικά ορόσημα 
συμπεριλαμβάνονται η 
έναρξη της εκστρατείας 
«Ασφαλείς και Υγιείς Χώ-
ροι Εργασίας - Διαχείριση 
Επικίνδυνων Ουσιών» 
2018-19 και η δημοσί-
ευση των πορισμάτων 
ορισμένων σημαντικών 
έργων, όπως το έργο για 
την ασφάλεια και την 
υγεία στις πολύ μικρές 
και μικρές επιχειρήσεις 
και το έργο πρόβλεψης για τους νέους και αναδυ-
όμενους κινδύνων που ενέχει η ψηφιοποίηση.
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/
p u b l i c a t i o n s / a n n u a l - r e p o r t - 2 0 1 8 - y e a r -
collaboration-commitment-and-campaigning

Φτώχεια των ατόμων με εργασία στην Ευρώπη: μια μελέτη των εθνικών πολιτικών
Μια νέα Συνθετική Εκθεση που εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής 
Πολιτικής (ESPN) διατυπώνει διάφορες συστάσεις και απαιτεί πιο αποτελεσματική 
πολιτική δράση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο ώστε να καταπολεμηθεί η φτώ-
χεια των ατόμων με εργασία. 
Η εύρεση ποιοτικής εργασίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την Ευρωπαϊκή 
Ενωση να εκπληρώσει τη φιλοδοξία επίτευξης μιας ανοδικής σύγκλισης των επιπέ-
δων διαβίωσης μεταξύ όλων των κρατών-μελών. Η πρόληψη της φτώχειας μεταξύ 
ατόμων με εργασία αντιμετωπίζεται, τόσο από τους ιθύνοντες χάραξης πολιτικής 
όσο και τους εμπλεκόμενους, ως μέρος του συνολικού στόχου μείωσης της φτώ-
χειας στην ΕΕ.
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8214&furtherPubs
=yes

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0831&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608868/IPOL_STU(2019)608868_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608868/IPOL_STU(2019)608868_EN.pdf
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/annual-report-2018-year-collaboration-commitment-and-campaigning
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/annual-report-2018-year-collaboration-commitment-and-campaigning
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/annual-report-2018-year-collaboration-commitment-and-campaigning
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8214&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8214&furtherPubs=yes


Αντιμετώπιση των προκλήσεων από τη μελλοντική στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ. Επι-
τροπή Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας. PE 638.409 Μελέτη
Η μελέτη παρέχει μια σημαντική αξιολόγηση της στρατηγικής για τη βιομηχανική πολιτική 
της ΕΕ και των πολιτικών μέτρων που περιλαμβάνονται. Παρά το γεγονός ότι η βιομηχανι-
κή στρατηγική της ΕΕ εξακολουθεί να είναι μια «μετά-πολιτική», προωθεί με ιδιαίτερη επι-
τυχία μια πιο ολοκληρωμένη και καινοτόμα προσέγγιση. Ωστόσο, θα έπρεπε πιο ξεκάθαρα 
να προσδιορίζει τους στρατηγικούς σκοπούς της και να ενεργοποιήσει τις προσπάθειες και 
τα μέσα ώστε να τους εκπληρώσει. Η μελέτη εκπονήθηκε από το Τμήμα Πολιτικής Α κατό-
πιν αιτήματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας.  
http: / /www.europar l .europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638409/ IPOL_
STU(2019)638409_EN.pdf

Life-course determinants of active ageing and 
well-being in later life
25/06/2019, Centre for European 
Policy Studies, Brussels, Belgium
https://www.ceps.eu/ceps-events/
ageing-health-and-well-being/

Προσεχείς εκδηλώσεις

XI Edición del Congreso de Prevención de Riesgos 
Laborales en Iberoamérica, PREVENCIA 2019
24-25/06/2019, Pala-
cio de Euskalduna, 
Bilbao, Spain

https://oiss.org/pre-
vencia2019/

From wrongs to rights - Ending severe labour ex-
ploitation
25/06/2019, Council Secreteriat (Europa building, 
press room), Brus-
sels, Belgium
https://fra.europa.
eu/en/event/2019/
wrongs-rights-end-
ing-severe-labour-ex-
ploitation

HEPS 2019 - Building Health and Social Care Sys-
tems for the Future: Demographic Changes, Dig-
ital Age and Human 
Factors
3/7/2019-5/7/2019, Lis-
bon, Portugal
https://heps2019.com/

6th Regulating for Decent Work 
Conference, 8-10 July 2019
8/7/2019-10/7/2019, ILO, Geneva, 
Switzerland
https://www.ilo.org/global/re-
search/events-courses/rdw/6/
lang--en/index.htm

2nd European Exposure Science Strategy Workshop
04/07/2019 - 05/07/2019
RIVM (Dutch National Institute for Public Health 
and the Environment), Bilthoven, Netherlands

https://ises-europe.org/events/ises-europe-2019

“Ο φορέας των κοινωνικών εταίρων για θέματα 
υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με παρουσία 
και εμπειρία στην έρευνα, την πληροφόρηση, την 
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εκπαίδευση επιχειρήσεων και εργαζομένων”
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