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Βρούτσης: Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», προτεραιότητα η υγεία και 
η ασφάλεια στην εργασία

Ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών «Η 
Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την κυβέρνησή μας και το υπουργείο 
Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο και Κοινωνικών Υποθέσεων

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός μίλησε από το βήμα του 2ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου για την  στην Εργασία, με θέμα: «Με το βλέμμα στο 
μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης

«Με αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά 
και τις επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 
Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026 , σε εναρμόνιση 
με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις 
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εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 
οργάνου, το )» 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας με το Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες.

Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η 
εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε 
προβλήματα που εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης 
επικινδυνότητας -όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με 
το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα - οικονομικά κόστη, λόγω 
εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του 
παγκόσμιου ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ
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αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων»

«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του '90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι 
θεσμοί και δομές που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και 
ασφάλειας στη χώρα μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί 
ασφαλείας, οι ιατροί εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής 
διαβούλευσης» δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν 
σημαντικές προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης 
προσοχής από εδώ και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

Υγεία και την Ασφάλεια
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«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
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την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

- Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

- Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

- Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

- Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

- Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού , «ενός 
καινοτόμου εργαλείου, το οποίο "γεννήθηκε" το 2013 επί της πρώτης θητείας μου στο 
υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την αναγνώριση των παραγωγικών, 
κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των ίδιων των εργαζομένων και 
εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:
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Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

«Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι 
πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με 
την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων.

«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.
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magdasnews.gr - 2019-11-19 02:22:35

Βρούτσης: Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», προτεραιότητα η υγεία και 
η ασφάλεια στην εργασία

«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο 
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός μίλησε από το βήμα του 2ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου για την  στην Εργασία, με θέμα: «Με το βλέμμα στο 
μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης.

«Με αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά 
και τις επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 
Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της 

Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια
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προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 
οργάνου, το )» 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας με το Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες.

Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η 
εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε 
προβλήματα που εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης 
επικινδυνότητας -όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με 
το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα – οικονομικά κόστη, λόγω 
εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του 
παγκόσμιου ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ

Υγεία και την Ασφάλεια
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αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του ’90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι 
θεσμοί και δομές που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και 
ασφάλειας στη χώρα μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί 
ασφαλείας, οι ιατροί εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής 
διαβούλευσης» δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν 
σημαντικές προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης 
προσοχής από εδώ και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

Υγεία και την Ασφάλεια
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«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
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την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

– Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

– Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

– Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

– Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

– Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο «γεννήθηκε» το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:
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Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

«Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι 
πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με 
την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων.

«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.

Πηγή: newsbeast.gr
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www.mirmidones.gr - 2019-11-19 02:41:51

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», προτεραιότητα η υγεία και η ασφάλεια 
στην εργασία – Newsbeast

«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία 
κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης 
Βρούτσης.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός μίλησε από 
το βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην 
Εργασία, με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης.

«Με αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά 
και τις επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό 

Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια
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Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 
προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 
οργάνου, το )» 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας με το Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες.

Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η 
εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε 
προβλήματα που εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης 
επικινδυνότητας -όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με 
το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα – οικονομικά κόστη, λόγω 
εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του 
παγκόσμιου ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ
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πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του ’90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι 
θεσμοί και δομές που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και 
ασφάλειας στη χώρα μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί 
ασφαλείας, οι ιατροί εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής 
διαβούλευσης» δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν 
σημαντικές προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης 
προσοχής από εδώ και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 

Υγεία και την Ασφάλεια

Υγεία και την Ασφάλεια
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δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.
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Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

– Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

– Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

– Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

– Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

– Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο “γεννήθηκε” το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 



19;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», προτεραιότητα η υγεία και η ασφάλεια στην
εργασία – Newsbeast

Πηγή: www.mirmidones.gr Ημερομηνία
έκδοσης:

19-11-2019 02:41:51

Σύνδεσμος: https://www.mirmidones.gr/%ce%ad%cf%81%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-
%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%ce%b7-%ce%b9%ce%b9-
%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b7/

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.
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Βρούτσης: Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», προτεραιότητα η υγεία και 
η ασφάλεια στην εργασία

«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία 
κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης 
Βρούτσης.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός μίλησε από 
το βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην 
Εργασία, με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης.

«Με αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά 
και τις επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό 

Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια
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Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 
προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 
οργάνου, το )» 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας με το Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες.

Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η 
εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε 
προβλήματα που εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης 
επικινδυνότητας -όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με 
το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα – οικονομικά κόστη, λόγω 
εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του 
παγκόσμιου ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ
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πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του ’90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι 
θεσμοί και δομές που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και 
ασφάλειας στη χώρα μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί 
ασφαλείας, οι ιατροί εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής 
διαβούλευσης» δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν 
σημαντικές προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης 
προσοχής από εδώ και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 

Υγεία και την Ασφάλεια

Υγεία και την Ασφάλεια
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δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.
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Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

– Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

– Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

– Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

– Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

– Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο “γεννήθηκε” το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
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πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

«Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι 
πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με 
την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων.

«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
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αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.
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Γ. Βρούτσης: Πέντε άξονες προτεραιότητας για την «Εργάνη II»
Μιλώντας από το βήμα του 2ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου για την  στην 
Εργασία, με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», το 
οποίο διοργανώνει το 

.), ο και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική 
πρωτοβουλία του υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση 

και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου 
εργαλείου, το οποίο “γεννήθηκε” το 2013 επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο 
Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών 
και ερευνητικών φορέων, αλλά και των ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της 
χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Υγεία και την Ασφάλεια

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
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Συνολικές παρεμβάσεις

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο πλαίσιο γενικών 
προτεραιοτήτων, οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ξετυλίγονται σε ένα μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της 
κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην 
προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και 
την τόνωση της συνολικής απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων, την ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.

«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και την 
καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας 
για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά και τη 
δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων», ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.
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You need to upgrade your Flash Player You need at least 
Flash Player version 4 to see this movie. Please consider 
upgrading.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Γιάννης Βρούτσης ανακοίνωσε το Σύστημα «Εργάνη» ΙΙ με νέες ψηφιακές δυνατότητες, 
όπως το ψηφιακό ωράριο και η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης μίλησε από το 
βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην Εργασία, 
με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης.

«Με αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά 
και τις επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Έρχεται η νέα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο "γεννήθηκε" το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο 

Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε



31;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  You need to upgrade your Flash Player You need at least Flash Player
version 4 to see this movie. ...

Πηγή: www.ictplus.gr Ημερομηνία
έκδοσης:

19-11-2019 08:15:21

Σύνδεσμος: http://www.ictplus.gr/default.asp?pid=30&rID=63859&ct=2&la=1

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.
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Βρούτσης: Προτεραιότητα η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι 
από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό 
εργατικό ατύχημα, σύμφωνα με τον υπουργό

«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία 
κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο υπουργός 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας από το βήμα του 
2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την  στην Εργασία, με θέμα: 
«Με το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτση.

Πρόσθεσε ότι οι ποιοτικές συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, δεν πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο 
μίας τυπικής και νομικής συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και 
κοινωνικής επένδυσης.

«Με αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά 
και τις επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας:

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 

Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
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«Προχωράμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την 
 στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση και την Ασφάλεια

των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής.

Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα 
Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου 
ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του 
επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 

)» διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας.και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ

Προανήγγειλε μάλιστα τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, 
«εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο 
προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Υγεία 
και την Ασφάλεια

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ
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Έρχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο
Διασύνδεση Εργάνης με ΑΠΔ και Taxis - 

Θεσμοθετείται το Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων - Ποιες επιχειρήσεις θα εντάσσονται

“Ψηφιακό άλμα στο μέλλον” χαρακτήρισε το νέοπληροφοριακό Σύστημα«Εργάνη ΙΙ», 
δηλαδή την αναβάθμιση και ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος “Εργάνη”, 
που αναμένεται να νομοθετηθεί σύντομα στη Βουλή, ουπουργός Εργασίας και 
κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, ανοίγοντας τις εργασίες του 2ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου για  στην Εργασία.

Στο συνέδριο που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο  
στην Εργασία ( ), ο κ. Βρούτσης ξεκαθάρισε πως με το νομοσχέδιο για την 
“Εργάνη ΙΙ” έρχεται ηηλεκτρονική κάρτα εργασίας και τοψηφιακό ωράριο στον ιδιωτικό 
τομέα. Ο ίδιος περιγράφοντας τους άξονες του νέου συστήματος, εξήγησε πως η νέα 
Εργάνη θα είναι διασυνδεδεμένη με τονΕΦΚΑ – δηλαδή την ΑΠΔ – και τηνΑΑΔΕ – 
δηλαδή τοtaxis – ώστε να διασταυρώνονται κρίσιμα δεδομένα και στοιχεία. Αναλυτικά οι 
άξονες προτεραιότητας του νέου συστήματος είναι:

α) ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και ενσωμάτωση νέων ψηφιακών 
λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου γ) ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, για 
την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά 
κέντρα και την πολιτεία δ) βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες 
βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του Ε.Φ.Κ.Α. και της Α.Α.Δ.Ε. για τη ριζική 
αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η 
ανασφάλιστη εργασία, η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και η μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Ο κ. Βρούτσης επανέλαβε πως καθώςη κυβέρνηση μειώνει εισφορές και φόρους 
ευνοώντας την υγιή επιχειρηματικότητα θα αυστηροποιούνται ταυτόχρονα οι έλεγχοι για 
την τήρηση των ασφαλιστικών και φορολογικών υποσρεώσεων. “Σε αυτό ακριβώς το 
πλαίσιο, πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των 
άλλων ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί η 
δημιουργία του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων”, είπε ο κ. Βρούτσης εξηγώντας πως 

την Υγεία και Ασφάλεια

για την Υγεία και την Ασφάλεια
ΕΛΙΝΥΑΕ
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πρόκειται για ένα μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με την παροχή εκ 
μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. “Σε αυτό θα 
ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα συμμόρφωση με όλες 
τις πρόνοιες της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας” είπε ο υπουργός.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Βρούτσης είπε πως η υγεία και η ασφάλεια στην 
εργασία συνιστά “κορυφαία προτεραιότητα” για την κυβέρνηση και το υπουργείο 
Εργασίας.

Ταστατιστικά των εργατικών ατυχημάτων δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Σε όλο τον 
κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας εργαζόμενος πεθαίνει λόγω επικίνδυνων ή 
ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό 
ατύχημα Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια 
εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ 
πεθαίνουν περίπου 160.000 λόγω επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το 
ήμισυ των παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους λόγω έκθεσης σε επιβλαβείς 
παράγοντες. Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
επίσης, εκτιμούν ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. 
Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα - οικονομικά κόστη 
λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% 
του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Ο κ. Βρούτσης αποκάλυψε πως στις αρχές του 2020 θα ενσωματωθεί στην ελληνική 
νομοθεσία η εφαρμογή του νέου αυστηρού ευρωπαϊκού πλαισίου για τιςκαρκινογόνες 
ουσίες, ενώ χαρακτήρισε σημαντική πρόκληση το βαθμό συμμόρφωσης των μικρών και 
πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία. 
Ζητούμενο είναι επίσης η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και 
των φορέων της, ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας όπως οι εργασίες στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα νοσοκομεία, κ.λπ.

Άλλη σημαντική πρόκληση είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των 
εργαζομένων μευπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που 
ασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες.

“Για όλους αυτούς τους λόγους, προχωρούμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση 
του Κώδικα νόμων για  στην εργασία και την γενικότερη 
ενίσχυση και συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας 
πολιτικής. Επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα 
Στρατηγική 2021 -2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου 

την Υγεία και Ασφάλεια



36;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Έρχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο
Πηγή: www.ethnos.gr Ημερομηνία

έκδοσης:
19-11-2019 09:19:09

Σύνδεσμος: https://www.ethnos.gr/oikonomia/72878_erhetai-i-ilektroniki-karta-ergasias-kai-psifiako-orario

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του 
επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 

).Το αμέσως επόμενο διάστημα, μάλιστα, θα και Ασφάλειας της Εργασίας (
προχωρήσουμε στη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, 
εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο 
προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
ΟΑΕΔ, κ.λπ.”, τόνισε ο κ. Βρούτσης.

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας ( ΕΛΙΝΥΑΕΕΛΙΝΥΑΕ
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Γιάννης Βρούτσης για «Εργάνη ΙΙ»: «Ψηφιακό άλμα στο 
μέλλον»

«Ψηφιακό άλμα στο μέλλον» χαρακτήρισε το νέο 
πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη ΙΙ», δηλαδή την αναβάθμιση και ολοκλήρωση του 
πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη», που

αναμένεται να νομοθετηθεί σύντομα στη Βουλή, ο υπουργός Εργασίας και κοινωνικών 
Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, ανοίγοντας τις εργασίες του 2ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου για  στην Εργασία.

Στο συνέδριο που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο  
στην Εργασία ( ), ο κ. Βρούτσης ξεκαθάρισε πως με το νομοσχέδιο για την 
«Εργάνη ΙΙ» έρχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο στον ιδιωτικό 
τομέα. Ο ίδιος περιγράφοντας τους άξονες του νέου συστήματος, εξήγησε πως η νέα 
Εργάνη θα είναι διασυνδεδεμένη με τον ΕΦΚΑ – δηλαδή την ΑΠΔ – και την ΑΑΔΕ – 
δηλαδή το taxis – ώστε να διασταυρώνονται κρίσιμα δεδομένα και στοιχεία. Αναλυτικά 
οι άξονες προτεραιότητας του νέου συστήματος είναι:

α) ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και ενσωμάτωση νέων ψηφιακών 
λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου γ) ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, για 
την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά 
κέντρα και την πολιτεία δ) βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες 
βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του Ε.Φ.Κ.Α. και της Α.Α.Δ.Ε. για τη ριζική 
αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η 
ανασφάλιστη εργασία, η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και η μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Ο κ. Βρούτσης επανέλαβε πως καθώς η κυβέρνηση μειώνει εισφορές και φόρους 
ευνοώντας την υγιή επιχειρηματικότητα θα αυστηροποιούνται ταυτόχρονα οι έλεγχοι για 
την τήρηση των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων. «Σε αυτό ακριβώς το 
πλαίσιο, πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των 
άλλων ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί η 
δημιουργία του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων», είπε ο κ. Βρούτσης εξηγώντας πως 

την Υγεία και Ασφάλεια

για την Υγεία και την Ασφάλεια
ΕΛΙΝΥΑΕ
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πρόκειται για ένα μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με την παροχή εκ 
μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. «Σε αυτό θα 
ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα συμμόρφωση με όλες 
τις πρόνοιες της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας». είπε ο υπουργός.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Βρούτσης είπε πως η υγεία και η ασφάλεια στην 
εργασία συνιστά «κορυφαία προτεραιότητα» για την κυβέρνηση και το υπουργείο 
Εργασίας.

Τα στατιστικά των εργατικών ατυχημάτων δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Σε όλο τον 
κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας εργαζόμενος πεθαίνει λόγω επικίνδυνων ή 
ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό 
ατύχημα Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια 
εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ 
πεθαίνουν περίπου 160.000 λόγω επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το 
ήμισυ των παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους λόγω έκθεσης σε επιβλαβείς 
παράγοντες. Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
επίσης, εκτιμούν ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. 
Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα - οικονομικά κόστη 
λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% 
του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Ο κ. Βρούτσης αποκάλυψε πως στις αρχές του 2020 θα ενσωματωθεί στην ελληνική 
νομοθεσία η εφαρμογή του νέου αυστηρού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες 
ουσίες, ενώ χαρακτήρισε σημαντική πρόκληση το βαθμό συμμόρφωσης των μικρών και 
πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία. 
Ζητούμενο είναι επίσης η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και 
των φορέων της, ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας όπως οι εργασίες στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα νοσοκομεία, κ.λπ.

Άλλη σημαντική πρόκληση είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των 
εργαζομένων με υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που 
ασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες.

«Για όλους αυτούς τους λόγους, προχωρούμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση 
του Κώδικα νόμων για  στην εργασία και την γενικότερη 
ενίσχυση και συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας 
πολιτικής.

την Υγεία και Ασφάλεια
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Επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα 
Στρατηγική 2021 -2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου 
ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του 
επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 

).και Ασφάλειας της Εργασίας (

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» 
τον πραγματικό κόσμο!

Το αμέσως επόμενο διάστημα, μάλιστα, θα προχωρήσουμε στη σύναψη 
προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε 
πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι 
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις 
σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, κ.λπ.», τόνισε ο κ. Βρούτσης.

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας ( ΕΛΙΝΥΑΕΕΛΙΝΥΑΕ
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www.pentapostagma.gr - 2019-11-19 10:03:53

Έρχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο
«Ψηφιακό άλμα στο μέλλον» χαρακτήρισε το νέο 
πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη ΙΙ», δηλαδή την 
αναβάθμιση και ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «Εργάνη», που αναμένεται να 
νομοθετηθεί σύντομα στη Βουλή, ο υπουργός 
Εργασίας και κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης 

Βρούτσης, ανοίγοντας τις εργασίες του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Υγεία και 
Ασφάλεια στην Εργασία.

Στο συνέδριο που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο για την  
στην Εργασία ( ), ο κ. Βρούτσης ξεκαθάρισε πως με το νομοσχέδιο για την 
«Εργάνη ΙΙ» έρχονται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο στον 
ιδιωτικό τομέα.

Ο ίδιος, περιγράφοντας τους άξονες του νέου συστήματος, εξήγησε πως η νέα 
«Εργάνη» θα είναι διασυνδεδεμένη με τον ΕΦΚΑ, δηλαδή την ΑΠΔ, και την ΑΑΔΕ, 
δηλαδή το Τaxis, ώστε να διασταυρώνονται κρίσιμα δεδομένα και στοιχεία. Αναλυτικά οι 
άξονες προτεραιότητας του νέου συστήματος είναι:

α) Ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και ενσωμάτωση νέων ψηφιακών 
λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου γ) Ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, για 
την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά 
κέντρα και την πολιτεία δ) Βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες 
βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ για τη ριζική 
αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η 
ανασφάλιστη εργασία, η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και η μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Ο κ. Βρούτσης επανέλαβε πως, καθώς η κυβέρνηση μειώνει εισφορές και φόρους 
ευνοώντας την υγιή επιχειρηματικότητα, θα αυστηροποιούνται ταυτόχρονα οι έλεγχοι 
για την τήρηση των ασφαλιστικών και φορολογικών υποσρεώσεων. «Σε αυτό ακριβώς 
το πλαίσιο, πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των 

Υγεία και την Ασφάλεια
ΕΛΙΝΥΑΕ
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άλλων ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί η 
δημιουργία του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» είπε ο κ. Βρούτσης, εξηγώντας πως 
πρόκειται για έναν μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με την παροχή εκ 
μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων.

«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας» είπε ο 
υπουργός.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Βρούτσης είπε πως η υγεία και η ασφάλεια στην 
εργασία συνιστούν «κορυφαία προτεραιότητα» για την κυβέρνηση και το υπουργείο 
Εργασίας.

Τα στατιστικά των εργατικών ατυχημάτων δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Σε όλο τον 
κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα ένας εργαζόμενος πεθαίνει λόγω επικίνδυνων ή 
ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό 
ατύχημα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000 λόγω επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των 
παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους λόγω έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες.

Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, εκτιμούν 
ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Σύμφωνα με το 
Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα –άμεσα και έμμεσα– οικονομικά κόστη λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ.

Ο κ. Βρούτσης αποκάλυψε πως στις αρχές του 2020 θα ενσωματωθεί στην ελληνική 
νομοθεσία η εφαρμογή του νέου, αυστηρού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες 
ουσίες, ενώ χαρακτήρισε σημαντική πρόκληση τον βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Ζητούμενο είναι επίσης η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και 
των φορέων της, ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας όπως οι εργασίες στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα νοσοκομεία κ.λπ.
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Άλλη σημαντική πρόκληση είναι η μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη του συνόλου των 
εργαζομένων με υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που 
ασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες.

«Για όλους αυτούς τους λόγους, προχωρούμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση 
του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και την γενικότερη ενίσχυση 
και συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. 
Επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα 
Στρατηγική 2021 -2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου 
ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του 
επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 

).Το αμέσως επόμενο διάστημα, μάλιστα, θα και Ασφάλειας της Εργασίας (
προχωρήσουμε στη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, 
εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο 
προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
ΟΑΕΔ, κ.λπ.» τόνισε ο κ. Βρούτσης.

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας ( ΕΛΙΝΥΑΕΕΛΙΝΥΑΕ
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Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»
«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 

κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο 
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός μίλησε από το βήμα του 2ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου για την  στην Εργασία, με θέμα: «Με το βλέμμα στο 
μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Παυλόπουλου.

Ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις οποίες θα 
προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα στην 
τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  στην 
εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε 
αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική 
Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 
προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 
οργάνου, το )» 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας με το Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 

Υγεία και την Ασφάλεια
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της 

Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ
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ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες.

Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η 
εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε 
προβλήματα που εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης 
επικινδυνότητας -όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με 
το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα – οικονομικά κόστη, λόγω 
εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του 
παγκόσμιου ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 
αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του ’90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι 
θεσμοί και δομές που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και 
ασφάλειας στη χώρα μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί 
ασφαλείας, οι ιατροί εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής 
διαβούλευσης» δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν 
σημαντικές προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης 
προσοχής από εδώ και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 

Υγεία και την Ασφάλεια

Υγεία και την Ασφάλεια
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καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο “γεννήθηκε” το 2013 
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επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.
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Έρχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο
«Ψηφιακό άλμα στο μέλλον» χαρακτήρισε το νέο 

πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη ΙΙ», δηλαδή την αναβάθμιση και ολοκλήρωση του 
πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη», που αναμένεται να νομοθετηθεί σύντομα στη 
Βουλή, ο υπουργός Εργασίας και κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, 
ανοίγοντας τις εργασίες του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Υγεία και Ασφάλεια 
στην Εργασία.

Στο συνέδριο που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο για την  
στην Εργασία ( ), ο κ. Βρούτσης ξεκαθάρισε πως με το νομοσχέδιο για την 
«Εργάνη ΙΙ» έρχονται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο στον 
ιδιωτικό τομέα.

Ο ίδιος, περιγράφοντας τους άξονες του νέου συστήματος, εξήγησε πως η νέα 
«Εργάνη» θα είναι διασυνδεδεμένη με τον ΕΦΚΑ, δηλαδή την ΑΠΔ, και την ΑΑΔΕ, 
δηλαδή το Τaxis, ώστε να διασταυρώνονται κρίσιμα δεδομένα και στοιχεία. Αναλυτικά οι 
άξονες προτεραιότητας του νέου συστήματος είναι:

α) Ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και ενσωμάτωση νέων ψηφιακών 
λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου γ) Ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, για 
την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά 
κέντρα και την πολιτεία δ) Βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες 
βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ για τη ριζική 
αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η 
ανασφάλιστη εργασία, η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και η μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Ο κ. Βρούτσης επανέλαβε πως, καθώς η κυβέρνηση μειώνει εισφορές και φόρους 
ευνοώντας την υγιή επιχειρηματικότητα, θα αυστηροποιούνται ταυτόχρονα οι έλεγχοι 
για την τήρηση των ασφαλιστικών και φορολογικών υποσρεώσεων. «Σε αυτό ακριβώς 
το πλαίσιο, πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των 
άλλων ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί η 
δημιουργία του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» είπε ο κ. Βρούτσης, εξηγώντας πως 

Υγεία και την Ασφάλεια
ΕΛΙΝΥΑΕ
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πρόκειται για έναν μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με την παροχή εκ 
μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων.

«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας» είπε ο 
υπουργός.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Βρούτσης είπε πως η υγεία και η ασφάλεια στην 
εργασία συνιστούν «κορυφαία προτεραιότητα» για την κυβέρνηση και το υπουργείο 
Εργασίας.

Τα στατιστικά των εργατικών ατυχημάτων δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Σε όλο τον 
κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα ένας εργαζόμενος πεθαίνει λόγω επικίνδυνων ή 
ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό 
ατύχημα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000 λόγω επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των 
παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους λόγω έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες.

Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, εκτιμούν 
ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Σύμφωνα με το 
Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα –άμεσα και έμμεσα– οικονομικά κόστη λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ.Ο κ. Βρούτσης αποκάλυψε πως στις αρχές του 2020 θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία η εφαρμογή του νέου, αυστηρού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις 
καρκινογόνες ουσίες, ενώ χαρακτήρισε σημαντική πρόκληση τον βαθμό συμμόρφωσης 
των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας 
στην εργασία.

Ζητούμενο είναι επίσης η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και 
των φορέων της, ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας όπως οι εργασίες στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα νοσοκομεία κ.λπ.Άλλη σημαντική πρόκληση είναι η 
μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες προστασίας 
και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης ή 
περιστασιακές εργασίες.

«Για όλους αυτούς τους λόγους, προχωρούμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση 
του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και την γενικότερη ενίσχυση 
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και συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. 
Επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα 
Στρατηγική 2021 -2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου 
ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του 
επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 

).Το αμέσως επόμενο διάστημα, μάλιστα, θα και Ασφάλειας της Εργασίας (
προχωρήσουμε στη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, 
εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο 
προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
ΟΑΕΔ, κ.λπ.» τόνισε ο κ. Βρούτσης.

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας ( ΕΛΙΝΥΑΕΕΛΙΝΥΑΕ
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Έρχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο
«Ψηφιακό άλμα στο μέλλον» χαρακτήρισε το νέο 
πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη ΙΙ», δηλαδή την 
αναβάθμιση και ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «Εργάνη», που αναμένεται να 
νομοθετηθεί σύντομα στη Βουλή, ο υπουργός 
Εργασίας και κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης 

Βρούτσης, ανοίγοντας τις εργασίες του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Υγεία και 
Ασφάλεια στην Εργασία.

Στο συνέδριο που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο για την  
στην Εργασία ( ), ο κ. Βρούτσης ξεκαθάρισε πως με το νομοσχέδιο για την 
«Εργάνη ΙΙ» έρχονται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο στον 
ιδιωτικό τομέα.

Ο ίδιος, περιγράφοντας τους άξονες του νέου συστήματος, εξήγησε πως η νέα 
«Εργάνη» θα είναι διασυνδεδεμένη με τον ΕΦΚΑ, δηλαδή την ΑΠΔ, και την ΑΑΔΕ, 
δηλαδή το Τaxis, ώστε να διασταυρώνονται κρίσιμα δεδομένα και στοιχεία. Αναλυτικά οι 
άξονες προτεραιότητας του νέου συστήματος είναι:

α) Ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και ενσωμάτωση νέων ψηφιακών 
λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου γ) Ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, για 
την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά 
κέντρα και την πολιτεία δ) Βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες 
βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ για τη ριζική 
αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η 
ανασφάλιστη εργασία, η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και η μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Ο κ. Βρούτσης επανέλαβε πως, καθώς η κυβέρνηση μειώνει εισφορές και φόρους 
ευνοώντας την υγιή επιχειρηματικότητα, θα αυστηροποιούνται ταυτόχρονα οι έλεγχοι 
για την τήρηση των ασφαλιστικών και φορολογικών υποσρεώσεων. «Σε αυτό ακριβώς 
το πλαίσιο, πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των 

Υγεία και την Ασφάλεια
ΕΛΙΝΥΑΕ
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άλλων ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί η 
δημιουργία του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» είπε ο κ. Βρούτσης, εξηγώντας πως 
πρόκειται για έναν μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με την παροχή εκ 
μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων.

«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας» είπε ο 
υπουργός.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Βρούτσης είπε πως η υγεία και η ασφάλεια στην 
εργασία συνιστούν «κορυφαία προτεραιότητα» για την κυβέρνηση και το υπουργείο 
Εργασίας.

Τα στατιστικά των εργατικών ατυχημάτων δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Σε όλο τον 
κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα ένας εργαζόμενος πεθαίνει λόγω επικίνδυνων ή 
ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό 
ατύχημα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000 λόγω επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των 
παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους λόγω έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες.

Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, εκτιμούν 
ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Σύμφωνα με το 
Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα –άμεσα και έμμεσα– οικονομικά κόστη λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ.

Ο κ. Βρούτσης αποκάλυψε πως στις αρχές του 2020 θα ενσωματωθεί στην ελληνική 
νομοθεσία η εφαρμογή του νέου, αυστηρού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες 
ουσίες, ενώ χαρακτήρισε σημαντική πρόκληση τον βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Ζητούμενο είναι επίσης η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και 
των φορέων της, ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας όπως οι εργασίες στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα νοσοκομεία κ.λπ.
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Άλλη σημαντική πρόκληση είναι η μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη του συνόλου των 
εργαζομένων με υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που 
ασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες.

«Για όλους αυτούς τους λόγους, προχωρούμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση 
του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και την γενικότερη ενίσχυση 
και συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. 
Επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα 
Στρατηγική 2021 -2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου 
ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του 
επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 

).Το αμέσως επόμενο διάστημα, μάλιστα, θα και Ασφάλειας της Εργασίας (
προχωρήσουμε στη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, 
εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο 
προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
ΟΑΕΔ, κ.λπ.» τόνισε ο κ. Βρούτσης.

Πηγή:

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας ( ΕΛΙΝΥΑΕΕΛΙΝΥΑΕ
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Έρχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο
Ψηφιακό άλμα στο μέλλον” χαρακτήρισε το νέο 
πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη ΙΙ», δηλαδή την 
αναβάθμιση και ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος “Εργάνη”, που αναμένεται να νομοθετηθεί 
σύντομα στη Βουλή, ο υπουργός Εργασίας και 
κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, ανοίγοντας 
τις εργασίες του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την 
Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.

Στο συνέδριο που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο για την  
στην Εργασία ( ), ο κ. Βρούτσης ξεκαθάρισε πως με το νομοσχέδιο για την 
“Εργάνη ΙΙ” έρχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο στον ιδιωτικό 
τομέα. Ο ίδιος περιγράφοντας τους άξονες του νέου συστήματος, εξήγησε πως η νέα 
Εργάνη θα είναι διασυνδεδεμένη με τον ΕΦΚΑ – δηλαδή την ΑΠΔ – και την ΑΑΔΕ – 
δηλαδή το taxis – ώστε να διασταυρώνονται κρίσιμα δεδομένα και στοιχεία. Αναλυτικά 
οι άξονες προτεραιότητας του νέου συστήματος είναι:

α) ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και ενσωμάτωση νέων ψηφιακών 
λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου γ) ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, για 
την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά 
κέντρα και την πολιτεία δ) βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες 
βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του Ε.Φ.Κ.Α. και της Α.Α.Δ.Ε. για τη ριζική 
αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η 
ανασφάλιστη εργασία, η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και η μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Ο κ. Βρούτσης επανέλαβε πως καθώς η κυβέρνηση μειώνει εισφορές και φόρους 
ευνοώντας την υγιή επιχειρηματικότητα θα αυστηροποιούνται ταυτόχρονα οι έλεγχοι για 
την τήρηση των ασφαλιστικών και φορολογικών υποσρεώσεων. “Σε αυτό ακριβώς το 
πλαίσιο, πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των 
άλλων ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί η 
δημιουργία του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων”, είπε ο κ. Βρούτσης εξηγώντας πως 

Υγεία και την Ασφάλεια
ΕΛΙΝΥΑΕ
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πρόκειται για ένα μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με την παροχή εκ 
μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. “Σε αυτό θα 
ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα συμμόρφωση με όλες 
τις πρόνοιες της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας” είπε ο υπουργός.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Βρούτσης είπε πως η υγεία και η ασφάλεια στην 
εργασία συνιστά “κορυφαία προτεραιότητα” για την κυβέρνηση και το υπουργείο 
Εργασίας.

Τα στατιστικά των εργατικών ατυχημάτων δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Σε όλο τον 
κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας εργαζόμενος πεθαίνει λόγω επικίνδυνων ή 
ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό 
ατύχημα Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια 
εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ 
πεθαίνουν περίπου 160.000 λόγω επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το 
ήμισυ των παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους λόγω έκθεσης σε επιβλαβείς 
παράγοντες. Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
επίσης, εκτιμούν ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. 
Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα - οικονομικά κόστη 
λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% 
του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Ο κ. Βρούτσης αποκάλυψε πως στις αρχές του 2020 θα ενσωματωθεί στην ελληνική 
νομοθεσία η εφαρμογή του νέου αυστηρού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες 
ουσίες, ενώ χαρακτήρισε σημαντική πρόκληση το βαθμό συμμόρφωσης των μικρών και 
πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία. 
Ζητούμενο είναι επίσης η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και 
των φορέων της, ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας όπως οι εργασίες στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα νοσοκομεία, κ.λπ.

Άλλη σημαντική πρόκληση είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των 
εργαζομένων με υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που 
ασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες.

“Για όλους αυτούς τους λόγους, προχωρούμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση 
του Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και την γενικότερη 
ενίσχυση και συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας 
πολιτικής. Επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα 
Στρατηγική 2021 -2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου 



55;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Έρχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο
Πηγή: dete.gr Ημερομηνία

έκδοσης:
19-11-2019 10:40:55

Σύνδεσμος: https://dete.gr/%ce%ad%cf%81%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-
%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-
%ce%ba%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b1-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82/

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του 
επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 

).Το αμέσως επόμενο διάστημα, μάλιστα, θα και Ασφάλειας της Εργασίας (
προχωρήσουμε στη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, 
εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο 
προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
ΟΑΕΔ, κ.λπ.”, τόνισε ο κ. Βρούτσης.

ethnos

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας ( ΕΛΙΝΥΑΕΕΛΙΝΥΑΕ
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Έρχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο
Ψηφιακό άλμα στο μέλλον” χαρακτήρισε το νέο 

πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη ΙΙ», δηλαδή την αναβάθμιση και ολοκλήρωση του 
πληροφοριακού συστήματος “Εργάνη”, που

αναμένεται να νομοθετηθεί σύντομα στη Βουλή , ο υπουργός Εργασίας και κοινωνικών 
Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, ανοίγοντας τις εργασίες του 2ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου για  στην Εργασία. Στο συνέδριο που διοργανώνει 
το Ελληνικό Ινστιτούτο  στην Εργασία ( ), ο κ. 
Βρούτσης ξεκαθάρισε πως με το νομοσχέδιο για την “Εργάνη ΙΙ” έρχεται η ηλεκτρονική 
κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο στον ιδιωτικό τομέα. Ο ίδιος περιγράφοντας 
τους άξονες του νέου συστήματος, εξήγησε πως η νέα Εργάνη θα είναι διασυνδεδεμένη 
με τον ΕΦΚΑ – δηλαδή […]

την Υγεία και Ασφάλεια
για την Υγεία και την Ασφάλεια ΕΛΙΝΥΑΕ
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Γιάννης Βρούτσης: Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»
"Η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου 

μας, αφορά στην αναβάθμιση και ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος 
ΕΡΓΑΝΗ" αποκάλυψε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης 
Βρούτσης κατά την ομιλία του στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για  
στην Εργασία που οργάνωσε η .

Όπως τόνισε, το νέο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα αποτελέσει ένα ψηφιακό 
άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μια τομή στη σχέση πολιτείας, επιχειρήσεων 
και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα την νέα ανταγωνιστική τροχιά της 
ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα ο κ. Βρούτσης υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουν δεσμευτεί στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων 
συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση 
των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των φορολογικών επιβαρύνσεων στην 
οικονομία. Υπογράμμισε ωστόσο, ότι όλες οι επιχειρήσεις ανεξαιρέτως, πρέπει να 
τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους 
και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, συμπλήρωσε, πέραν της 
εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων ελεγκτών του 
Υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί η δημιουργία του Λευκού 
Μητρώου Επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον Υπουργό, πρόκειται για έναν πρωτοποριακό 
μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με την παροχή εκ μέρους της πολιτείας 
ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι 
επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, είπε ο κ. Βρούτσης και συμπλήρωσε ότι για 
πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη συμμόρφωση 
των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, αλλά και την 
υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του επαγγελματικού 
κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων.

Διαβάστε αναλυτικά την ομιλία του Υπουργού:

"Κα Πρόεδρε του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας

την Υγεία και Ασφάλεια
ΕΛΙΝΥΑΕ
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Κα Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για  στην 
Εργασία

Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων

Κυρίες και κύριοι, Καταρχάς θα ήθελα να καλωσορίσω τους αξιότιμους συμμετέχοντες 
και προσκεκλημένους οι οποίοι μας έρχονται από άλλες χώρες, ως εκπρόσωποι 
διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, φορέων και ινστιτούτων.

Να τους καλωσορίσω, λοιπόν, στη φιλόξενη χώρα μας και να τους ευχηθώ, παράλληλα 
με τις επίσημες υποχρεώσεις τους, να έχουν μια άνετη και ευχάριστη διαμονή στην 
Ελλάδα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής 
& Ασφάλειας στην Εργασία ( ) και ιδιαίτερα την Πρόεδρο Ρένα Μπαρδάνη για 
την πρόσκληση να πραγματοποιήσω την εναρκτήρια ομιλία του 2ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου.

Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή και χαρά.

Είναι, αναμφίβολα, μια εκδήλωση καίριας σημασίας και βαρύτητας, καθώς η προαγωγή 
της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων βρίσκεται στην «καρδιά» του 
προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, αξιοπρεπούς και 
παραγωγικής εργασίας για όλους.

Συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής Κυβέρνησης.

Και για αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μια από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής:

Την απελευθέρωση του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την 
ενθάρρυνση της υγιούς επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής 
παρουσίας στη διεθνή αρένα, τη θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος που 
θα βασίζεται στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές 
επιδόσεις και, φυσικά, τη δημιουργία πολλών και καλών θέσεων εργασίας.

Στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, οι πολιτικές του Υπουργείου 
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων 
στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής αλληλεγγύης, 

την Υγεία και Ασφάλεια

ΕΛΙΝΥΑΕ
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αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την 
καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής απασχόλησης, την 
προαγωγή της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, την ενδυνάμωση και 
βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του 
θεσμού της οικογένειας.

Θα σταθώ στις πιο εμβληματικές από αυτές τις παρεμβάσεις.

Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων, για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και την 
καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο -μερικής απασχόλησης

Τη συστηματοποίηση και αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας για 
την αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, αλλά και τη δημιουργία 
μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του Υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και την διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων. Των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και 
φυσικά των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων.

Η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου μας, αφορά στην αναβάθμιση και 
ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Ενός καινοτόμου εργαλείου, το 
οποίο «γεννήθηκε» το 2013 επί της πρώτης θητείας μου στο Υπουργείο Εργασίας. Κι 
από τότε έχει κερδίσει την αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών 
φορέων, αλλά και των ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας.
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Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο 
μέλλον. Και θα είναι πραγματικά μια τομή στη σχέση πολιτείας, επιχειρήσεων και 
εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα την νέα ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής 
οικονομίας. Θα βασίζεται δε στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) στην κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου γ) στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, 
για την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα 
ερευνητικά κέντρα και την πολιτεία δ) στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με 
άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του Ε.Φ.Κ.Α. και της Α.Α.Δ.Ε. 
για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η 
υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την αποτελεσματική προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης των 
εργοδοτών.

Είναι αλήθεια ότι ως κυβέρνηση και Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
έχουμε δεσμευτεί στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη 
άσκηση της επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και 
εν γένει των φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία.

Αλλά, ταυτόχρονα, και το τονίζω αυτό, απαιτούμε από όλες ανεξαιρέτως τις 
επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα ασφαλιστικά ταμεία, τους 
εργαζόμενους και την κοινωνία.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης 
Εργασίας και των άλλων ελεγκτών του Υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα θα 
ολοκληρωθεί η δημιουργία του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων.

Ένα πρωτοποριακός μηχανισμός επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με την παροχή 
εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. Σε αυτό θα 
ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα συμμόρφωση με όλες 
τις πρόνοιες της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Και για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων.
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Περνώντας, λοιπόν, στην κατεξοχήν θεματολογία του παρόντος συνεδρίου θα ήθελα να 
το δηλώσω εξαρχής και με σαφήνεια:

Η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την Κυβέρνησή μας και το Υπουργείο 
Εργασίας μια κορυφαία προτεραιότητα.

Πρώτα και κύρια διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που οφείλουμε όλοι, 
επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία, να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα.

Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος 
αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε 
ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της ποιότητας εργασίας, της 
εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής παραγωγικότητας.

Για αυτό το λόγο, έχουμε την πεποίθηση ότι οι ποιοτικές συνθήκες εργασίας, η 
προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία δεν πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία 
κόστους στο πλαίσιο μιας τυπικής και νομικής συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες 
οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. Με αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς για 
τους ίδιους τους εργαζόμενους. Αλλά και τις επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της.
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Έρχονται ψηφιακό ωράριο και ηλεκτρονική κάρτα εργασίας
Διασύνδεση Εργάνης με ΑΠΔ και Taxis - 
Θεσμοθετείται το Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων - Ποιες 
επιχειρήσεις θα εντάσσονται

“Ψηφιακό άλμα στο μέλλον” χαρακτήρισε το νέο 
πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη ΙΙ», δηλαδή την 
αναβάθμιση και ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος “Εργάνη”, που αναμένεται να νομοθετηθεί 
σύντομα στη Βουλή, ο υπουργός Εργασίας και 

κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, ανοίγοντας τις εργασίες του 2ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου για  στην Εργασία.

Στο συνέδριο που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο  
στην Εργασία ( ), ο κ. Βρούτσης ξεκαθάρισε πως με το νομοσχέδιο για την 
“Εργάνη ΙΙ” έρχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο στον ιδιωτικό 
τομέα. Ο ίδιος περιγράφοντας τους άξονες του νέου συστήματος, εξήγησε πως η νέα 
Εργάνη θα είναι διασυνδεδεμένη με τον ΕΦΚΑ – δηλαδή την ΑΠΔ – και την ΑΑΔΕ – 
δηλαδή το taxis – ώστε να διασταυρώνονται κρίσιμα δεδομένα και στοιχεία. Αναλυτικά 
οι άξονες προτεραιότητας του νέου συστήματος είναι:

α) ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και ενσωμάτωση νέων ψηφιακών 
λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου γ) ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, για 
την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά 
κέντρα και την πολιτεία δ) βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες 
βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του Ε.Φ.Κ.Α. και της Α.Α.Δ.Ε. για τη ριζική 
αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η 
ανασφάλιστη εργασία, η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και η μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Ο κ. Βρούτσης επανέλαβε πως καθώς η κυβέρνηση μειώνει εισφορές και φόρους 
ευνοώντας την υγιή επιχειρηματικότητα θα αυστηροποιούνται ταυτόχρονα οι έλεγχοι για 
την τήρηση των ασφαλιστικών και φορολογικών υποσρεώσεων. “Σε αυτό ακριβώς το 

την Υγεία και Ασφάλεια

για την Υγεία και την Ασφάλεια
ΕΛΙΝΥΑΕ
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πλαίσιο, πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των 
άλλων ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί η 
δημιουργία του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων”, είπε ο κ. Βρούτσης εξηγώντας πως 
πρόκειται για ένα μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με την παροχή εκ 
μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. “Σε αυτό θα 
ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα συμμόρφωση με όλες 
τις πρόνοιες της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας” είπε ο υπουργός.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Βρούτσης είπε πως η υγεία και η ασφάλεια στην 
εργασία συνιστά “κορυφαία προτεραιότητα” για την κυβέρνηση και το υπουργείο 
Εργασίας.

Τα στατιστικά των εργατικών ατυχημάτων δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Σε όλο τον 
κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας εργαζόμενος πεθαίνει λόγω επικίνδυνων ή 
ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό 
ατύχημα Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια 
εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ 
πεθαίνουν περίπου 160.000 λόγω επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το 
ήμισυ των παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους λόγω έκθεσης σε επιβλαβείς 
παράγοντες. Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
επίσης, εκτιμούν ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. 
Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα - οικονομικά κόστη 
λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% 
του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Ο κ. Βρούτσης αποκάλυψε πως στις αρχές του 2020 θα ενσωματωθεί στην ελληνική 
νομοθεσία η εφαρμογή του νέου αυστηρού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες 
ουσίες, ενώ χαρακτήρισε σημαντική πρόκληση το βαθμό συμμόρφωσης των μικρών και 
πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία. 
Ζητούμενο είναι επίσης η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και 
των φορέων της, ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας όπως οι εργασίες στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα νοσοκομεία, κ.λπ.

Άλλη σημαντική πρόκληση είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των 
εργαζομένων με υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που 
ασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες.

“Για όλους αυτούς τους λόγους, προχωρούμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση 
του Κώδικα νόμων για  στην εργασία και την γενικότερη την Υγεία και Ασφάλεια
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ενίσχυση και συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας 
πολιτικής. Επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα 
Στρατηγική 2021 -2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου 
ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του 
επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 

).Το αμέσως επόμενο διάστημα, μάλιστα, θα και Ασφάλειας της Εργασίας (
προχωρήσουμε στη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, 
εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο 
προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
ΟΑΕΔ, κ.λπ.”, τόνισε ο κ. Βρούτσης.

εθνος.gr

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας ( ΕΛΙΝΥΑΕΕΛΙΝΥΑΕ
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Ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και ψηφιακό ωράριο: Πότε 
έρχονται-Τι αλλάζει για τον εργαζόμενο

«Ψηφιακό άλμα στο μέλλον» χαρακτήρισε το νέο 
πληροφοριακό σύστημα "Εργάνη ΙΙ", δηλαδή την αναβάθμιση και ολοκλήρωση του 
πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη», που αναμένεται να νομοθετηθεί σύντομα στη 
Βουλή, ο υπουργός Εργασίας και κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, 
ανοίγοντας τις εργασίες του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Υγεία και Ασφάλεια 
στην Εργασία.

Στο συνέδριο που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο για την  
στην Εργασία ( ), ο κ. Βρούτσης ξεκαθάρισε πως με το νομοσχέδιο για την 
«Εργάνη ΙΙ» έρχονται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο στον 
ιδιωτικό τομέα.

Ο ίδιος, περιγράφοντας τους άξονες του νέου συστήματος, εξήγησε πως η νέα 
«Εργάνη» θα είναι διασυνδεδεμένη με τον ΕΦΚΑ, δηλαδή την ΑΠΔ, και την ΑΑΔΕ, 
δηλαδή το Taxis, ώστε να διασταυρώνονται κρίσιμα δεδομένα και στοιχεία. Αναλυτικά οι 
άξονες προτεραιότητας του νέου συστήματος είναι:

α) Ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και ενσωμάτωση νέων ψηφιακών 
λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου γ) Ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, για 
την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά 
κέντρα και την πολιτεία δ) Βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες 
βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ για τη ριζική 
αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η 
ανασφάλιστη εργασία, η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και η μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

γ) Ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία δ) Βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις 
δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ για τη ριζική αντιμετώπιση 
παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη 

Υγεία και την Ασφάλεια
ΕΛΙΝΥΑΕ
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εργασία, η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και η 
μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Ο κ. Βρούτσης αποκάλυψε πως στις αρχές του 2020 θα ενσωματωθεί στην ελληνική 
νομοθεσία η εφαρμογή του νέου, αυστηρού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες 
ουσίες, ενώ χαρακτήρισε σημαντική πρόκληση τον βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Ζητούμενο είναι επίσης η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και 
των φορέων της, ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας όπως οι εργασίες στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα νοσοκομεία κ.λπ.

Άλλη σημαντική πρόκληση είναι η μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη του συνόλου των 
εργαζομένων με υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που 
ασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες.

«Για όλους αυτούς τους λόγους, προχωρούμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση 
του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και την γενικότερη ενίσχυση 
και συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. 
Επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα 
Στρατηγική 2021 -2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου 
ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του 
επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 

).Το αμέσως επόμενο διάστημα, μάλιστα, θα και Ασφάλειας της Εργασίας (
προχωρήσουμε στη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, 
εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο 
προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
ΟΑΕΔ, κ.λπ.» τόνισε ο κ. Βρούτσης.

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας ( ΕΛΙΝΥΑΕΕΛΙΝΥΑΕ
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Έρχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο
«Ψηφιακό άλμα στο μέλλον» χαρακτήρισε το νέο 
πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη ΙΙ», δηλαδή την 
αναβάθμιση και ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «Εργάνη», που

αναμένεται να νομοθετηθεί σύντομα στη Βουλή, ο 
υπουργός Εργασίας και κοινωνικών Υποθέσεων 
Γιάννης Βρούτσης, ανοίγοντας τις εργασίες του 2ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου για  στην Εργασία.

Στο συνέδριο που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο  
στην Εργασία ( ), ο κ. Βρούτσης ξεκαθάρισε πως με το νομοσχέδιο για την 
«Εργάνη ΙΙ» έρχονται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο στον 
ιδιωτικό τομέα

Ο ίδιος, περιγράφοντας τους άξονες του νέου συστήματος, εξήγησε πως η νέα 
«Εργάνη» θα είναι διασυνδεδεμένη με τον ΕΦΚΑ, δηλαδή την ΑΠΔ, και την ΑΑΔΕ, 
δηλαδή το Τaxis, ώστε να διασταυρώνονται κρίσιμα δεδομένα και στοιχεία. Αναλυτικά οι 
άξονες προτεραιότητας του νέου συστήματος είναι:

α) Ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και ενσωμάτωση νέων ψηφιακών 
λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου γ) Ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, για 
την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά 
κέντρα και την πολιτεία δ) Βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες 
βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ για τη ριζική 
αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η 
ανασφάλιστη εργασία, η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και η μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Ο κ. Βρούτσης επανέλαβε πως, καθώς η κυβέρνηση μειώνει εισφορές και φόρους 
ευνοώντας την υγιή επιχειρηματικότητα, θα αυστηροποιούνται ταυτόχρονα οι έλεγχοι 
για την τήρηση των ασφαλιστικών και φορολογικών υποσρεώσεων. «Σε αυτό ακριβώς 
το πλαίσιο, πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των 

την Υγεία και Ασφάλεια

για την Υγεία και την Ασφάλεια
ΕΛΙΝΥΑΕ
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άλλων ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί η 
δημιουργία του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» είπε ο κ. Βρούτσης, εξηγώντας πως 
πρόκειται για έναν μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με την παροχή εκ 
μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων.

«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας» είπε ο 
υπουργός.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Βρούτσης είπε πως η υγεία και η ασφάλεια στην 
εργασία συνιστούν «κορυφαία προτεραιότητα» για την κυβέρνηση και το υπουργείο 
Εργασίας.

Τα στατιστικά των εργατικών ατυχημάτων δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Σε όλο τον 
κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα ένας εργαζόμενος πεθαίνει λόγω επικίνδυνων ή 
ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό 
ατύχημα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000 λόγω επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των 
παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους λόγω έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες.

Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, εκτιμούν 
ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Σύμφωνα με το 
Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα –άμεσα και έμμεσα– οικονομικά κόστη λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ.

Ο κ. Βρούτσης αποκάλυψε πως στις αρχές του 2020 θα ενσωματωθεί στην ελληνική 
νομοθεσία η εφαρμογή του νέου, αυστηρού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες 
ουσίες, ενώ χαρακτήρισε σημαντική πρόκληση τον βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Ζητούμενο είναι επίσης η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και 
των φορέων της, ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας όπως οι εργασίες στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα νοσοκομεία κ.λπ.
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Άλλη σημαντική πρόκληση είναι η μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη του συνόλου των 
εργαζομένων με υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που 
ασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες.

«Για όλους αυτούς τους λόγους, προχωρούμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση 
του κώδικα νόμων για  στην εργασία και την γενικότερη 
ενίσχυση και συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας 
πολιτικής. Επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα 
Στρατηγική 2021 -2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου 
ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του 
επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 

).Το αμέσως επόμενο διάστημα, μάλιστα, θα και Ασφάλειας της Εργασίας (
προχωρήσουμε στη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, 
εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο 
προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
ΟΑΕΔ, κ.λπ.» τόνισε ο κ. Βρούτσης.

την Υγεία και Ασφάλεια

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας ( ΕΛΙΝΥΑΕΕΛΙΝΥΑΕ
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Υπουργειο eργασιασ και κοινωνικων υποθεσεων
Υπουργείου Εργασίας αποτελεί η Υγεία και η Ασφάλεια 

στην Εργασία

Κα Πρόεδρε του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας

Κα Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων

Κυρίες και κύριοι, Καταρχάς οποίοι μας έρχονται από φορέων και ινστιτούτων.

Να τους καλωσορίσω, λοιπόν, στη φιλόξενη χώρα μας και να τους ευχηθώ, παράλληλα 
με τις επίσημες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο

Ασφάλειας στην Εργασία ( ) και ιδιαίτερα την Πρόεδρο Ρένα Μπαρδάνη για 
την πρόσκληση να πραγματοποιήσω την εναρκτήρια ομιλία του 2ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου.

Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή και χαρά.

Είναι, αναμφίβολα, μια εκδήλωση καίριας σημασίας υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση 
όρων ποιοτικής, αξιοπρεπούς

Συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής Κυβέρνησης.

Και για αυτόν ακριβώς το λόγο, μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής

• Την ενθάρρυνση της υγιούς επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής 
παρουσίας στη διεθνή αρένα, • τη θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος 
που θα βασίζεται στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού

• και, φυσικά, τη δημιουργία πολλών και καλών θέσεων εργασίας.

ΕΛΙΝΥΑΕ
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Στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, οι πολιτικές του Υπουργείου 
Εργασίας &

Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται εργασίας, της κοινωνικής αποσκοπώντας στην 
προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και 
την τόνωση της συνολικής απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων, την ενδυνάμωση και βιωσιμότητα κοινωνικής ασφάλισης, Θα σταθώ στις 
πιο εμβληματικές από αυτές τις παρεμβάσεις.

Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας

• Με όρους συλλογικής αυτονομίας αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να 
διασωθούν επιχειρήσεις με αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

• Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων

Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις διαδικασίες

λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων, για την εμπέδωση διαφάνειας και

αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

• Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την

καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο

• Τη συστηματοποίηση και αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, αλλά και τη δημιουργία

μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

• Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής και την διαλειτουργικότητά

Των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και φυσικά των μικρών και

μεγάλων επιχειρήσεων.
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Η επόμενη νομοθετική ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

«γεννήθηκε» το 2013 επί της πρώτης θητείας μου στο Υπουργείο Εργασίας. Κι από 
τότε έχει κερδίσει την αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών 
φορέων, αλλά και των ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας.

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα αποτελέσει

θα είναι πραγματικά μια τομή στη σχέση πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, 
υποστηρίζοντας παράλληλα βασίζεται δε στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) στην κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και περιεχομένου γ) 
στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την

πολιτεία

δ) στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς πολιτείας, ιδίως δε του Ε.Φ.Κ.Α. και της Α.Α.Δ.
Ε. για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών

συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την

αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους

συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Είναι αλήθεια ότι ως κυβέρνηση και Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
έχουμε δεσμευτεί στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη 
άσκηση της επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και 
εν στην οικονομία.

Αλλά, ταυτόχρονα, και το τονίζω αυτό, απαιτούμε από όλες ανεξαιρέτως τις 
επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα ασφαλιστικά ταμεία, τους 
κοινωνία.
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Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης 
Εργασίας και των άλλων ελεγκτών του Υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα θα 
ολοκληρωθεί η δημιουργία του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων.
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Έρχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο
«Ψηφιακό άλμα στο μέλλον» χαρακτήρισε το νέο 

πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη ΙΙ», δηλαδή την αναβάθμιση και ολοκλήρωση του 
πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη», που αναμένεται να νομοθετηθεί σύντομα στη 
Βουλή, ο υπουργός Εργασίας και κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, 
ανοίγοντας τις εργασίες του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Υγεία και Ασφάλεια 
στην Εργασία.

Στο συνέδριο που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο για την  
στην Εργασία ( ), ο κ. Βρούτσης ξεκαθάρισε πως με το νομοσχέδιο για την 
«Εργάνη ΙΙ» έρχονται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο στον 
ιδιωτικό τομέα.

Ο ίδιος, περιγράφοντας τους άξονες του νέου συστήματος, εξήγησε πως η νέα 
«Εργάνη» θα είναι διασυνδεδεμένη με τον ΕΦΚΑ, δηλαδή την ΑΠΔ, και την ΑΑΔΕ, 
δηλαδή το Τaxis, ώστε να διασταυρώνονται κρίσιμα δεδομένα και στοιχεία. Αναλυτικά οι 
άξονες προτεραιότητας του νέου συστήματος είναι:

α) Ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και ενσωμάτωση νέων ψηφιακών 
λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου γ) Ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, για 
την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά 
κέντρα και την πολιτεία δ) Βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες 
βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ για τη ριζική 
αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η 
ανασφάλιστη εργασία, η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και η μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Ο κ. Βρούτσης επανέλαβε πως, καθώς η κυβέρνηση μειώνει εισφορές και φόρους 
ευνοώντας την υγιή επιχειρηματικότητα, θα αυστηροποιούνται ταυτόχρονα οι έλεγχοι 
για την τήρηση των ασφαλιστικών και φορολογικών υποσρεώσεων. «Σε αυτό ακριβώς 
το πλαίσιο, πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των 
άλλων ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί η 
δημιουργία του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» είπε ο κ. Βρούτσης, εξηγώντας πως 

Υγεία και την Ασφάλεια
ΕΛΙΝΥΑΕ
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πρόκειται για έναν μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με την παροχή εκ 
μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων.

«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας» είπε ο 
υπουργός.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Βρούτσης είπε πως η υγεία και η ασφάλεια στην 
εργασία συνιστούν «κορυφαία προτεραιότητα» για την κυβέρνηση και το υπουργείο 
Εργασίας.

Τα στατιστικά των εργατικών ατυχημάτων δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Σε όλο τον 
κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα ένας εργαζόμενος πεθαίνει λόγω επικίνδυνων ή 
ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό 
ατύχημα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000 λόγω επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των 
παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους λόγω έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες.

Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, εκτιμούν 
ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Σύμφωνα με το 
Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα –άμεσα και έμμεσα– οικονομικά κόστη λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ.

Ο κ. Βρούτσης αποκάλυψε πως στις αρχές του 2020 θα ενσωματωθεί στην ελληνική 
νομοθεσία η εφαρμογή του νέου, αυστηρού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες 
ουσίες, ενώ χαρακτήρισε σημαντική πρόκληση τον βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Ζητούμενο είναι επίσης η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και 
των φορέων της, ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας όπως οι εργασίες στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα νοσοκομεία κ.λπ.

Άλλη σημαντική πρόκληση είναι η μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη του συνόλου των 
εργαζομένων με υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που 
ασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες.
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«Για όλους αυτούς τους λόγους, προχωρούμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση 
του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και την γενικότερη ενίσχυση 
και συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. 
Επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα 
Στρατηγική 2021 -2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου 
ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του 
επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 

).Το αμέσως επόμενο διάστημα, μάλιστα, θα και Ασφάλειας της Εργασίας (
προχωρήσουμε στη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, 
εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο 
προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
ΟΑΕΔ, κ.λπ.» τόνισε ο κ. Βρούτσης.

ethnos.gr

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας ( ΕΛΙΝΥΑΕΕΛΙΝΥΑΕ
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Έρχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο
Διασύνδεση Εργάνης με ΑΠΔ και Taxis – 
Θεσμοθετείται το Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων – 
Ποιες επιχειρήσεις θα εντάσσονται

“Ψηφιακό άλμα στο μέλλον” χαρακτήρισε το νέο 
πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη ΙΙ», δηλαδή την 

αναβάθμιση και ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος “Εργάνη”, που 
αναμένεται να νομοθετηθεί σύντομα στη Βουλή, ο υπουργός Εργασίας και κοινωνικών 
Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, ανοίγοντας τις εργασίες του 2ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου για  στην Εργασία.

Στο συνέδριο που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο  
στην Εργασία ( ), ο κ. Βρούτσης ξεκαθάρισε πως με το νομοσχέδιο για την 
“Εργάνη ΙΙ” έρχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο στον ιδιωτικό 
τομέα. Ο ίδιος περιγράφοντας τους άξονες του νέου συστήματος, εξήγησε πως η νέα 
Εργάνη θα είναι διασυνδεδεμένη με τον ΕΦΚΑ – δηλαδή την ΑΠΔ – και την ΑΑΔΕ – 
δηλαδή το taxis – ώστε να διασταυρώνονται κρίσιμα δεδομένα και στοιχεία. Αναλυτικά 
οι άξονες προτεραιότητας του νέου συστήματος είναι:

α) ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και ενσωμάτωση νέων ψηφιακών 
λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου γ) ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, για 
την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά 
κέντρα και την πολιτεία δ) βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες 
βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του Ε.Φ.Κ.Α. και της Α.Α.Δ.Ε. για τη ριζική 
αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η 
ανασφάλιστη εργασία, η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και η μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Ο κ. Βρούτσης επανέλαβε πως καθώς η κυβέρνηση μειώνει εισφορές και φόρους 
ευνοώντας την υγιή επιχειρηματικότητα θα αυστηροποιούνται ταυτόχρονα οι έλεγχοι για 
την τήρηση των ασφαλιστικών και φορολογικών υποσρεώσεων. “Σε αυτό ακριβώς το 
πλαίσιο, πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των 

την Υγεία και Ασφάλεια

για την Υγεία και την Ασφάλεια
ΕΛΙΝΥΑΕ
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άλλων ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί η 
δημιουργία του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων”, είπε ο κ. Βρούτσης εξηγώντας πως 
πρόκειται για ένα μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με την παροχή εκ 
μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. “Σε αυτό θα 
ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα συμμόρφωση με όλες 
τις πρόνοιες της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας” είπε ο υπουργός.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Βρούτσης είπε πως η υγεία και η ασφάλεια στην 
εργασία συνιστά “κορυφαία προτεραιότητα” για την κυβέρνηση και το υπουργείο 
Εργασίας.

Τα στατιστικά των εργατικών ατυχημάτων δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Σε όλο τον 
κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας εργαζόμενος πεθαίνει λόγω επικίνδυνων ή 
ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό 
ατύχημα Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια 
εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ 
πεθαίνουν περίπου 160.000 λόγω επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το 
ήμισυ των παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους λόγω έκθεσης σε επιβλαβείς 
παράγοντες. Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
επίσης, εκτιμούν ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. 
Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα – οικονομικά κόστη 
λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% 
του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Ο κ. Βρούτσης αποκάλυψε πως στις αρχές του 2020 θα ενσωματωθεί στην ελληνική 
νομοθεσία η εφαρμογή του νέου αυστηρού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες 
ουσίες, ενώ χαρακτήρισε σημαντική πρόκληση το βαθμό συμμόρφωσης των μικρών και 
πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία. 
Ζητούμενο είναι επίσης η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και 
των φορέων της, ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας όπως οι εργασίες στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα νοσοκομεία, κ.λπ.

Άλλη σημαντική πρόκληση είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των 
εργαζομένων με υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που 
ασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες.

“Για όλους αυτούς τους λόγους, προχωρούμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση 
του Κώδικα νόμων για  στην εργασία και την γενικότερη 
ενίσχυση και συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας 

την Υγεία και Ασφάλεια
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πολιτικής. Επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα 
Στρατηγική 2021 -2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου 
ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του 
επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 

).Το αμέσως επόμενο διάστημα, μάλιστα, θα και Ασφάλειας της Εργασίας (
προχωρήσουμε στη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, 
εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο 
προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
ΟΑΕΔ, κ.λπ.”, τόνισε ο κ. Βρούτσης.

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας ( ΕΛΙΝΥΑΕΕΛΙΝΥΑΕ



80;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Έρχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο
Πηγή: www.larissanet.gr Ημερομηνία

έκδοσης:
19-11-2019 11:33:03

Σύνδεσμος: https://www.larissanet.gr/2019/11/19/erchetai-i-ilektroniki-karta-ergasias-kai-to-psifiako-orario/

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

www.larissanet.gr - 2019-11-19 11:33:03

Έρχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο
«Ψηφιακό άλμα στο μέλλον» χαρακτήρισε το νέο 
πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη ΙΙ», δηλαδή την 
αναβάθμιση και ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «Εργάνη», που αναμένεται να 
νομοθετηθεί σύντομα στη Βουλή, ο υπουργός 
Εργασίας και κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης 

Βρούτσης, ανοίγοντας τις εργασίες του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Υγεία και 
Ασφάλεια στην Εργασία.

Στο συνέδριο που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο για την  
στην Εργασία ( ), ο κ. Βρούτσης ξεκαθάρισε πως με το νομοσχέδιο για την 
«Εργάνη ΙΙ» έρχονται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο στον 
ιδιωτικό τομέα.

Ο ίδιος, περιγράφοντας τους άξονες του νέου συστήματος, εξήγησε πως η νέα 
«Εργάνη» θα είναι διασυνδεδεμένη με τον ΕΦΚΑ, δηλαδή την ΑΠΔ, και την ΑΑΔΕ, 
δηλαδή το Τaxis, ώστε να διασταυρώνονται κρίσιμα δεδομένα και στοιχεία. Αναλυτικά οι 
άξονες προτεραιότητας του νέου συστήματος είναι:

α) Ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και ενσωμάτωση νέων ψηφιακών 
λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου γ) Ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, για 
την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά 
κέντρα και την πολιτεία δ) Βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες 
βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ για τη ριζική 
αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η 
ανασφάλιστη εργασία, η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και η μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Ο κ. Βρούτσης επανέλαβε πως, καθώς η κυβέρνηση μειώνει εισφορές και φόρους 
ευνοώντας την υγιή επιχειρηματικότητα, θα αυστηροποιούνται ταυτόχρονα οι έλεγχοι 
για την τήρηση των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων. «Σε αυτό ακριβώς 
το πλαίσιο, πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των 

Υγεία και την Ασφάλεια
ΕΛΙΝΥΑΕ
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άλλων ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί η 
δημιουργία του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» είπε ο κ. Βρούτσης, εξηγώντας πως 
πρόκειται για έναν μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με την παροχή εκ 
μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων.

«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας» είπε ο 
υπουργός.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Βρούτσης είπε πως η υγεία και η ασφάλεια στην 
εργασία συνιστούν «κορυφαία προτεραιότητα» για την κυβέρνηση και το υπουργείο 
Εργασίας.

Τα στατιστικά των εργατικών ατυχημάτων δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Σε όλο τον 
κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα ένας εργαζόμενος πεθαίνει λόγω επικίνδυνων ή 
ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό 
ατύχημα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000 λόγω επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των 
παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους λόγω έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες.

Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, εκτιμούν 
ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Σύμφωνα με το 
Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα –άμεσα και έμμεσα– οικονομικά κόστη λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ.

Ο κ. Βρούτσης αποκάλυψε πως στις αρχές του 2020 θα ενσωματωθεί στην ελληνική 
νομοθεσία η εφαρμογή του νέου, αυστηρού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες 
ουσίες, ενώ χαρακτήρισε σημαντική πρόκληση τον βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Ζητούμενο είναι επίσης η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και 
των φορέων της, ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας όπως οι εργασίες στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα νοσοκομεία κ.λπ.
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Άλλη σημαντική πρόκληση είναι η μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη του συνόλου των 
εργαζομένων με υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που 
ασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες.

«Για όλους αυτούς τους λόγους, προχωρούμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση 
του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και την γενικότερη ενίσχυση 
και συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. 
Επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα 
Στρατηγική 2021 -2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου 
ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του 
επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 

).Το αμέσως επόμενο διάστημα, μάλιστα, θα και Ασφάλειας της Εργασίας (
προχωρήσουμε στη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, 
εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο 
προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
ΟΑΕΔ, κ.λπ.» τόνισε ο κ. Βρούτσης.

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας ( ΕΛΙΝΥΑΕΕΛΙΝΥΑΕ
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Eρχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο
Ψηφιακό άλμα στο μέλλον» χαρακτήρισε το νέο 
πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη ΙΙ», δηλαδή την 
αναβάθμιση και ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «Εργάνη», που αναμένεται να 
νομοθετηθεί σύντομα στη Βουλή, ο υπουργός 
Εργασίας και κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης 

Βρούτσης, ανοίγοντας τις εργασίες του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Υγεία και 
Ασφάλεια στην Εργασία.

Στο συνέδριο που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο για την  
στην Εργασία ( ), ο κ. Βρούτσης ξεκαθάρισε πως με το νομοσχέδιο για την 
«Εργάνη ΙΙ» έρχονται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο στον 
ιδιωτικό τομέα.

Ο ίδιος, περιγράφοντας τους άξονες του νέου συστήματος, εξήγησε πως η νέα 
«Εργάνη» θα είναι διασυνδεδεμένη με τον ΕΦΚΑ, δηλαδή την ΑΠΔ, και την ΑΑΔΕ, 
δηλαδή το Τaxis, ώστε να διασταυρώνονται κρίσιμα δεδομένα και στοιχεία. Αναλυτικά οι 
άξονες προτεραιότητας του νέου συστήματος είναι:

α) Ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και ενσωμάτωση νέων ψηφιακών 
λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου γ) Ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, για 
την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά 
κέντρα και την πολιτεία δ) Βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες 
βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ για τη ριζική 
αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η 
ανασφάλιστη εργασία, η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και η μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Ο κ. Βρούτσης επανέλαβε πως, καθώς η κυβέρνηση μειώνει εισφορές και φόρους 
ευνοώντας την υγιή επιχειρηματικότητα, θα αυστηροποιούνται ταυτόχρονα οι έλεγχοι 
για την τήρηση των ασφαλιστικών και φορολογικών υποσρεώσεων. «Σε αυτό ακριβώς 
το πλαίσιο, πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των 

Υγεία και την Ασφάλεια
ΕΛΙΝΥΑΕ
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άλλων ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί η 
δημιουργία του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» είπε ο κ. Βρούτσης, εξηγώντας πως 
πρόκειται για έναν μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με την παροχή εκ 
μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων.

«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας» είπε ο 
υπουργός.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Βρούτσης είπε πως η υγεία και η ασφάλεια στην 
εργασία συνιστούν «κορυφαία προτεραιότητα» για την κυβέρνηση και το υπουργείο 
Εργασίας.

Τα στατιστικά των εργατικών ατυχημάτων δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Σε όλο τον 
κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα ένας εργαζόμενος πεθαίνει λόγω επικίνδυνων ή 
ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό 
ατύχημα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000 λόγω επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των 
παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους λόγω έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες.

Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, εκτιμούν 
ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Σύμφωνα με το 
Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα –άμεσα και έμμεσα– οικονομικά κόστη λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ.

Ο κ. Βρούτσης αποκάλυψε πως στις αρχές του 2020 θα ενσωματωθεί στην ελληνική 
νομοθεσία η εφαρμογή του νέου, αυστηρού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες 
ουσίες, ενώ χαρακτήρισε σημαντική πρόκληση τον βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Ζητούμενο είναι επίσης η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και 
των φορέων της, ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας όπως οι εργασίες στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα νοσοκομεία κ.λπ.
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Άλλη σημαντική πρόκληση είναι η μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη του συνόλου των 
εργαζομένων με υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που 
ασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες.

«Για όλους αυτούς τους λόγους, προχωρούμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση 
του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και την γενικότερη ενίσχυση 
και συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. 
Επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα 
Στρατηγική 2021 -2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου 
ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του 
επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 

).Το αμέσως επόμενο διάστημα, μάλιστα, θα και Ασφάλειας της Εργασίας (
προχωρήσουμε στη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, 
εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο 
προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
ΟΑΕΔ, κ.λπ.» τόνισε ο κ. Βρούτσης.

ethnos.gr

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας ( ΕΛΙΝΥΑΕΕΛΙΝΥΑΕ
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Έρχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο
«Ψηφιακό άλμα στο μέλλον» χαρακτήρισε το νέο 
πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη ΙΙ», δηλαδή την 
αναβάθμιση και ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «Εργάνη», που αναμένεται να 
νομοθετηθεί σύντομα στη Βουλή, ο υπουργός 
Εργασίας και κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης 

Βρούτσης, ανοίγοντας τις εργασίες του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Υγεία και 
Ασφάλεια στην Εργασία.

Στο συνέδριο που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο για την  
στην Εργασία ( ), ο κ. Βρούτσης ξεκαθάρισε πως με το νομοσχέδιο για την 
«Εργάνη ΙΙ» έρχονται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο στον 
ιδιωτικό τομέα.

Ο ίδιος, περιγράφοντας τους άξονες του νέου συστήματος, εξήγησε πως η νέα 
«Εργάνη» θα είναι διασυνδεδεμένη με τον ΕΦΚΑ, δηλαδή την ΑΠΔ, και την ΑΑΔΕ, 
δηλαδή το Τaxis, ώστε να διασταυρώνονται κρίσιμα δεδομένα και στοιχεία. Αναλυτικά οι 
άξονες προτεραιότητας του νέου συστήματος είναι:

α) Ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και ενσωμάτωση νέων ψηφιακών 
λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου γ) Ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, για 
την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά 
κέντρα και την πολιτεία δ) Βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες 
βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ για τη ριζική 
αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η 
ανασφάλιστη εργασία, η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και η μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Ο κ. Βρούτσης επανέλαβε πως, καθώς η κυβέρνηση μειώνει εισφορές και φόρους 
ευνοώντας την υγιή επιχειρηματικότητα, θα αυστηροποιούνται ταυτόχρονα οι έλεγχοι 
για την τήρηση των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων. «Σε αυτό ακριβώς 
το πλαίσιο, πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των 

Υγεία και την Ασφάλεια
ΕΛΙΝΥΑΕ
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άλλων ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί η 
δημιουργία του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» είπε ο κ. Βρούτσης, εξηγώντας πως 
πρόκειται για έναν μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με την παροχή εκ 
μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων.

«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας» είπε ο 
υπουργός.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Βρούτσης είπε πως η υγεία και η ασφάλεια στην 
εργασία συνιστούν «κορυφαία προτεραιότητα» για την κυβέρνηση και το υπουργείο 
Εργασίας.

Τα στατιστικά των εργατικών ατυχημάτων δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Σε όλο τον 
κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα ένας εργαζόμενος πεθαίνει λόγω επικίνδυνων ή 
ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό 
ατύχημα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000 λόγω επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των 
παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους λόγω έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες.

Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, εκτιμούν 
ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Σύμφωνα με το 
Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα –άμεσα και έμμεσα– οικονομικά κόστη λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ.

Ο κ. Βρούτσης αποκάλυψε πως στις αρχές του 2020 θα ενσωματωθεί στην ελληνική 
νομοθεσία η εφαρμογή του νέου, αυστηρού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες 
ουσίες, ενώ χαρακτήρισε σημαντική πρόκληση τον βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Ζητούμενο είναι επίσης η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και 
των φορέων της, ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας όπως οι εργασίες στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα νοσοκομεία κ.λπ.
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Άλλη σημαντική πρόκληση είναι η μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη του συνόλου των 
εργαζομένων με υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που 
ασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες.

«Για όλους αυτούς τους λόγους, προχωρούμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση 
του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και την γενικότερη ενίσχυση 
και συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. 
Επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα 
Στρατηγική 2021 -2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου 
ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του 
επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 

).Το αμέσως επόμενο διάστημα, μάλιστα, θα και Ασφάλειας της Εργασίας (
προχωρήσουμε στη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, 
εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο 
προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
ΟΑΕΔ, κ.λπ.» τόνισε ο κ. Βρούτσης.

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας ( ΕΛΙΝΥΑΕΕΛΙΝΥΑΕ
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Έρχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο
«Ψηφιακό άλμα στο μέλλον» χαρακτήρισε το νέο 

πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη ΙΙ», δηλαδή την αναβάθμιση και ολοκλήρωση του 
πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη», που

αναμένεται να νομοθετηθεί σύντομα στη Βουλή, ο υπουργός Εργασίας και κοινωνικών 
Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, ανοίγοντας τις εργασίες του 2ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου για  στην Εργασία.

Στο συνέδριο που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο  
στην Εργασία ( ), ο κ. Βρούτσης ξεκαθάρισε πως με το νομοσχέδιο για την 
«Εργάνη ΙΙ» έρχονται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο στον 
ιδιωτικό τομέα.

Ο ίδιος, περιγράφοντας τους άξονες του νέου συστήματος, εξήγησε πως η νέα 
«Εργάνη» θα είναι διασυνδεδεμένη με τον ΕΦΚΑ, δηλαδή την ΑΠΔ, και την ΑΑΔΕ, 
δηλαδή το Τaxis, ώστε να διασταυρώνονται κρίσιμα δεδομένα και στοιχεία. Αναλυτικά οι 
άξονες προτεραιότητας του νέου συστήματος είναι:

α) Ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και ενσωμάτωση νέων ψηφιακών 
λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου γ) Ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, για 
την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά 
κέντρα και την πολιτεία δ) Βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες 
βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ για τη ριζική 
αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η 
ανασφάλιστη εργασία, η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και η μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Ο κ. Βρούτσης επανέλαβε πως, καθώς η κυβέρνηση μειώνει εισφορές και φόρους 
ευνοώντας την υγιή επιχειρηματικότητα, θα αυστηροποιούνται ταυτόχρονα οι έλεγχοι 
για την τήρηση των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων. «Σε αυτό ακριβώς 
το πλαίσιο, πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των 
άλλων ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί η 
δημιουργία του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» είπε ο κ. Βρούτσης, εξηγώντας πως 

την Υγεία και Ασφάλεια

για την Υγεία και την Ασφάλεια
ΕΛΙΝΥΑΕ



90;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Έρχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο
Πηγή: corfuvoice.gr Ημερομηνία

έκδοσης:
19-11-2019 13:03:00

Σύνδεσμος: http://corfuvoice.gr/erchetai-i-ilektroniki-karta-ergasias-kai-to-psifiako-orario/

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

πρόκειται για έναν μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με την παροχή εκ 
μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων.

«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας» είπε ο 
υπουργός.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Βρούτσης είπε πως η υγεία και η ασφάλεια στην 
εργασία συνιστούν «κορυφαία προτεραιότητα» για την κυβέρνηση και το υπουργείο 
Εργασίας.

Τα στατιστικά των εργατικών ατυχημάτων δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Σε όλο τον 
κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα ένας εργαζόμενος πεθαίνει λόγω επικίνδυνων ή 
ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό 
ατύχημα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000 λόγω επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των 
παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους λόγω έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες.

Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, εκτιμούν 
ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Σύμφωνα με το 
Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα –άμεσα και έμμεσα– οικονομικά κόστη λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ.

Ο κ. Βρούτσης αποκάλυψε πως στις αρχές του 2020 θα ενσωματωθεί στην ελληνική 
νομοθεσία η εφαρμογή του νέου, αυστηρού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες 
ουσίες, ενώ χαρακτήρισε σημαντική πρόκληση τον βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Ζητούμενο είναι επίσης η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και 
των φορέων της, ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας όπως οι εργασίες στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα νοσοκομεία κ.λπ.

Άλλη σημαντική πρόκληση είναι η μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη του συνόλου των 
εργαζομένων με υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που 
ασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες.
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«Για όλους αυτούς τους λόγους, προχωρούμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση 
του κώδικα νόμων για  στην εργασία και την γενικότερη 
ενίσχυση και συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας 
πολιτικής. Επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα 
Στρατηγική 2021 -2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου 
ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του 
επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 

).Το αμέσως επόμενο διάστημα, μάλιστα, θα και Ασφάλειας της Εργασίας (
προχωρήσουμε στη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, 
εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο 
προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
ΟΑΕΔ, κ.λπ.» τόνισε ο κ. Βρούτσης.

Πηγή: Έρχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο

την Υγεία και Ασφάλεια

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας ( ΕΛΙΝΥΑΕΕΛΙΝΥΑΕ
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Ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και ψηφιακό ωράριο: Πότε 
έρχονται-Τι αλλάζει για τον εργαζόμενο

Στο συνέδριο που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο 
για την  στην Εργασία ( 

), ο κ. Βρούτσης ξεκαθάρισε πως με το 
νομοσχέδιο για την «Εργάνη ΙΙ» έρχονται η 
ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο 
στον ιδιωτικό τομέα.

Ο ίδιος, περιγράφοντας τους άξονες του νέου συστήματος, εξήγησε πως η νέα 
«Εργάνη» θα είναι διασυνδεδεμένη με τον ΕΦΚΑ, δηλαδή την ΑΠΔ, και την ΑΑΔΕ, 
δηλαδή το Taxis, ώστε να διασταυρώνονται κρίσιμα δεδομένα και στοιχεία. Αναλυτικά οι 
άξονες προτεραιότητας του νέου συστήματος είναι:

α) Ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και ενσωμάτωση νέων ψηφιακών 
λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου γ) Ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, για 
την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά 
κέντρα και την πολιτεία δ) Βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες 
βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ για τη ριζική 
αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η 
ανασφάλιστη εργασία, η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και η μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

γ) Ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία δ) Βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις 
δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ για τη ριζική αντιμετώπιση 
παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη 
εργασία, η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και η 
μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Ο κ. Βρούτσης αποκάλυψε πως στις αρχές του 2020 θα ενσωματωθεί στην ελληνική 
νομοθεσία η εφαρμογή του νέου, αυστηρού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες 

Υγεία και την Ασφάλεια
ΕΛΙΝΥΑΕ
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ουσίες, ενώ χαρακτήρισε σημαντική πρόκληση τον βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Ζητούμενο είναι επίσης η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και 
των φορέων της, ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας όπως οι εργασίες στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα νοσοκομεία κ.λπ.

Άλλη σημαντική πρόκληση είναι η μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη του συνόλου των 
εργαζομένων με υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που 
ασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες.

«Για όλους αυτούς τους λόγους, προχωρούμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση 
του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και την γενικότερη ενίσχυση 
και συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. 
Επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα 
Στρατηγική 2021 -2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου 
ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του 
επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 

).Το αμέσως επόμενο διάστημα, μάλιστα, θα και Ασφάλειας της Εργασίας (
προχωρήσουμε στη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, 
εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο 
προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
ΟΑΕΔ, κ.λπ.» τόνισε ο κ. Βρούτσης.

Πηγή: businessnews.gr

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας ( ΕΛΙΝΥΑΕΕΛΙΝΥΑΕ
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Periodista.gr
Για ποιούς έρχεται ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και 
ψηφιακό ωράριο

Το νέο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη ΙΙ», δηλαδή 
την αναβάθμιση και ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «Εργάνη», αναμένεται να νομοθετηθεί 

σύντομα στη Βουλή. Το νέο σύστημα ανακοινώθηκε στο 2ο Πανελλήνιου Συνεδρίου για 
 στην Εργασία.

Στο συνέδριο που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο  
στην Εργασία ( ), ο ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, ξεκαθάρισε 
πως με το νομοσχέδιο για την «Εργάνη ΙΙ» έρχονται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και 
το ψηφιακό ωράριο στον ιδιωτικό τομέα.

Ο ίδιος, περιγράφοντας τους άξονες του νέου συστήματος, εξήγησε πως η νέα 
«Εργάνη» θα είναι διασυνδεδεμένη με τον ΕΦΚΑ, δηλαδή την ΑΠΔ, και την ΑΑΔΕ, 
δηλαδή το Τaxis, ώστε να διασταυρώνονται κρίσιμα δεδομένα και στοιχεία. Αναλυτικά οι 
άξονες προτεραιότητας του νέου συστήματος είναι:

α) Ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και ενσωμάτωση νέων ψηφιακών 
λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου γ) Ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, για 
την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά 
κέντρα και την πολιτεία δ) Βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες 
βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ για τη ριζική 
αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η 
ανασφάλιστη εργασία, η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και η μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Πού και πώς θα εφαρμοσθεί η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας

την Υγεία και Ασφάλεια

για την Υγεία και την Ασφάλεια
ΕΛΙΝΥΑΕ
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Ο κ. Βρούτσης αποκάλυψε πως στις αρχές του 2020 θα ενσωματωθεί στην ελληνική 
νομοθεσία η εφαρμογή του νέου, αυστηρού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες 
ουσίες, ενώ χαρακτήρισε σημαντική πρόκληση τον βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Ζητούμενο είναι επίσης η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και 
των φορέων της, ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας όπως οι εργασίες στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα νοσοκομεία κ.λπ.

Άλλη σημαντική πρόκληση είναι η μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη του συνόλου των 
εργαζομένων με υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που 
ασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες.

«Για όλους αυτούς τους λόγους, προχωρούμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση 
του κώδικα νόμων για  στην εργασία και την γενικότερη 
ενίσχυση και συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας 
πολιτικής. Επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα 
Στρατηγική 2021 -2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου 
ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του 
επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 

).Το αμέσως επόμενο διάστημα, μάλιστα, θα και Ασφάλειας της Εργασίας (
προχωρήσουμε στη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, 
εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο 
προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
ΟΑΕΔ, κ.λπ.» τόνισε ο κ. Βρούτσης.

Με πληροφορίες από το ethnos.gr

την Υγεία και Ασφάλεια

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας ( ΕΛΙΝΥΑΕΕΛΙΝΥΑΕ
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Έρχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο
Ψηφιακό άλμα στο μέλλον» χαρακτήρισε το νέο 
πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη ΙΙ», δηλαδή την 
αναβάθμιση και ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «Εργάνη», που αναμένεται να 
νομοθετηθεί σύντομα στη Βουλή, ο υπουργός 
Εργασίας και κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης 

Βρούτσης, ανοίγοντας τις εργασίες του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Υγεία και 
Ασφάλεια στην Εργασία.

Στο συνέδριο που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο για την  
στην Εργασία ( ), ο κ. Βρούτσης ξεκαθάρισε πως με το νομοσχέδιο για την 
«Εργάνη ΙΙ» έρχονται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο στον 
ιδιωτικό τομέα.

Ζητούμενο είναι επίσης η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και 
των φορέων της, ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας όπως οι εργασίες στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα νοσοκομεία κ.λπ.

Άλλη σημαντική πρόκληση είναι η μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη του συνόλου των 
εργαζομένων με υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που 
ασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες.

Υγεία και την Ασφάλεια
ΕΛΙΝΥΑΕ
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Βρούτσης: Έρχεται η ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την 
κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία 
κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης 
Βρούτσης, μιλώντας από το βήμα του 2ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου για την 

 στην Εργασία, με θέμα: «Με το βλέμμα στο Ασφάλεια
μέλλον», το οποίο διοργανώνει το 

.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Παυλόπουλου.

«Πρώτα και κύρια, διότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που οφείλουμε 
όλοι- επιχειρήσεις, πολιτεία και κοινωνία -να προστατεύουμε με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα. Αλλά και επειδή η προαγωγή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κομβικό συστατικό στοιχείο της ποιότητας της 
εργασίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης και της συνολικής 
παραγωγικότητας» διαπίστωσε ο κ. Βρούτσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεν 
πρέπει να λογίζονται ως στοιχεία κόστους, στο πλαίσιο μίας τυπικής και νομικής 
συμμόρφωσης, αλλά ως παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής επένδυσης. «Με 
αμοιβαία οφέλη για όλους. Προφανώς, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τις 
επιχειρήσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης, για την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, θα έλεγα ότι συνιστά έναν από 
τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μίας 
χώρας» συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις 
οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα 
στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την  
στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών 
μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα 
Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές 
προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 

Υγεία και την 
Ασφάλεια

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της 
Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Υγεία και την Ασφάλεια
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εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους 
οργάνου, το )» 
διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας με το Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές 
μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις

Ενδεικτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, αναφέροντας ότι, σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας 
εργαζόμενος πεθαίνει, λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 
εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό 
ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000, λόγω 
επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων 
οφείλεται σε καρκίνους, λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες. Περίπου το ένα 
τέταρτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμούν ότι η εργασία είχε 
σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε προβλήματα που 
εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους- μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας -
όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κλπ. Σύμφωνα με το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας, τα – άμεσα και έμμεσα - οικονομικά κόστη, λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Όπως είπε, το ζήτημα είναι σοβαρό και επιτείνεται περαιτέρω από τις σύγχρονες 
προκλήσεις ενός κόσμου της εργασίας που συνεχώς αλλάζει, αναφερόμενος στην 
εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, ιδίως λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και στην ψηφιακή μετατόπιση της παραγωγής, στην επέκταση νέων μορφών 
επαγγελματικού κινδύνου, όπως οι ψυχοκοινωνικοί, στην πίεση της δημογραφικής 
γήρανσης, κλπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο», όπως σημείωσε, «εναρμονίζουμε τις ενέργειες και τις δράσεις 
μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό περίγραμμα πολιτικών τόσο με το τρέχον στρατηγικό 
πλαίσιο για την  στην Εργασία για την περίοδο 2014-2020, όσο 
και με την υπό συζήτηση νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2026. Παράλληλα, 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ

Υγεία και την Ασφάλεια
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αξιοποιούμε τα πολύτιμα εργαλεία διάδοσης της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  στην Εργασία 
(EU–OSHA) σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών εστιακών πόλων».

«Στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του '90, όταν και ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομο τάξη η Οδηγία Πλαίσιο 89/391, έχει δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα, ένα πυκνό 
νομοθετικό πλαίσιο, που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών κινδύνων, 
πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες ειδικές Οδηγίες ανά κατηγορία 
επαγγελματικού κινδύνου ή κλάδο δραστηριότητας. Την ευθύνη ελέγχου εφαρμογής 
αυτής της νομοθεσίας, μάλιστα, την έχουν οι υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας 
Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, 
έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή όλοι εκείνοι οι απαραίτητοι θεσμοί και δομές 
που συνοδεύουν την καλή λειτουργία του συστήματος υγείας και ασφάλειας στη χώρα 
μας, όπως οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι ιατροί 
εργασίας, οι θεσμοί συμμετοχής των εργαζομένων και κοινωνικής διαβούλευσης» 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν σημαντικές 
προκλήσεις, ίσως και προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από εδώ 
και εμπρός.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εργασίας στάθηκε στο βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
δεδομένης της ιδιάζουσας παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι εδώ απαιτείται μία πιο δραστήρια παρουσία και ενεργή υποστήριξη 
εκ μέρους της πολιτείας, με τη στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τη διάθεση ψηφιακών εργαλείων για την κατανόηση της νομοθεσίας και 
την κατάρτιση εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και την παροχή κινήτρων.

Επίσης, η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, 
ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα νοσοκομεία, κλπ, αποτελεί ζητούμενο, για το οποίο θα καταβάλουμε ιδιαίτερη 
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι άλλες σημαντικές προκλήσεις 
είναι η μέγιστη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες 
προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες, η βελτίωση των μηχανισμών συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εφαρμογή του νέου αυστηρού 
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, η οποία θα ενσωματωθεί στην 
ελληνική νομοθεσία στις αρχές του νέου χρόνου.

Υγεία και την Ασφάλεια
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«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι απαραίτητη η εμπέδωση μίας κουλτούρας 
πρόληψης, η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, από την αρχή, από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε να περάσουμε από το επίπεδο της τυπικής συμμόρφωσης, κάτω από 
το φόβο της επιβολής κυρώσεων, στη συνειδητή υιοθέτηση προηγμένων σχημάτων 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών μία 
ενεργητική αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας και έχοντας επίγνωση ότι η 
προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων υποδηλώνει σεβασμό στο πολυτιμότερο 
αγαθό, την ίδια την ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, 
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 
συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο 
της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.

«Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστά μία από τις κρίσιμες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η απελευθέρωση 
του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, με την ενθάρρυνση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικής παρουσίας στη διεθνή αρένα, 
η θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, που θα βασίζεται στην ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού και τις υψηλές καινοτομικές επιδόσεις και η δημιουργία 
πολλών και καλών θέσεων εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Συνολικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στο παραπάνω πλαίσιο γενικών προτεραιοτήτων, 
οι πολιτικές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξετυλίγονται σε ένα 
μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων στα πεδία της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποσκοπώντας στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της συνολικής 
απασχόλησης, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την 
ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του θεσμού της οικογένειας.

Αναλύοντας τις παρεμβάσεις, ο κ. Βρούτσης εστίασε στις πιο εμβληματικές.
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«Παράδειγμα, οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαμορφώνουν ένα απλό και διαφανές θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για 
την απρόσκοπτη άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας:

- Με τον εξορθολογισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
με όρους συλλογικής αυτονομίας και ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότητας να 
υποστηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και, παράλληλα, να διασωθούν επιχειρήσεις με 
αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα.

- Τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 
Οργανώσεων Εργοδοτών και την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής ψήφου σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης απόφασης συνδικαλιστικών οργάνων για την εμπέδωση διαφάνειας 
και αξιοπιστίας στο συνδικαλιστικό θεσμό.

- Την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και 
την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο-μερικής απασχόλησης.

- Τη συστηματοποίηση και την αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης 
Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής.

- Την εν γένει ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Εργασίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων- των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και, 
φυσικά, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο "γεννήθηκε" το 2013 
επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την 
αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των 
ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».
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Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα 
αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα 
ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων 
ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και 
την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της 
πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

«Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί 
στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της 
επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των 
φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες 
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, 
πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων 
ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία 
του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι 
πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με 
την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. 
«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και 
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για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο 
υπουργός Εργασίας.
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Συνεργασία ΕΛΙΝΥΑΕ – ΟΑΕΔ για την εκπαίδευση σε θέματα 
Υγείας και Ασφάλειας

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση θα ευαισθητοποιήσει τους 
μαθητές και θα προσφέρει πρόσθετες γνώσεις σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της 
Εργασίας.

Συνεργασία του . με τον ΟΑΕΔ ανακοινώθηκε σε στρογγυλό τραπέζι «Με 
το βλέμμα στο μέλλον: εργασία – παιδεία - ανάπτυξη» που έκλεισε το 2ο πανελλήνιο 
συνέδριο του , εστιάζοντας και ανοίγοντας τον διάλογο στα θέματα αυτά, τα 
οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα για την Ελληνική Οικονομία και Κοινωνία.

Ο ΟΑΕΔ με τη μακρόχρονη εμπειρία του στα θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, και το 
, ο φορέας των κοινωνικών εταίρων στη χώρα μας για τα θέματα Υγείας και 

Ασφάλειας της Εργασίας, θα συνεργαστούν επ' ωφελεία των σκοπών των δύο 
οργανισμών.

Το . έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά εργαλεία ενσωματώνοντας μεταξύ άλλων 
και εφαρμογές της σύγχρονης τεχνικής VR (Virtual Reality) τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν για παροχή εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της 
Εργασίας σε ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ κατά προτίμηση σε ειδικότητες υψηλής επικινδυνότητας.

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση θα ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και θα προσφέρει 
πρόσθετες γνώσεις σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας. Η επιλογή των 
ειδικοτήτων θα γίνει από τον ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το . με στόχο την 
βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος. Η υλοποίηση θα ξεκινήσει σύντομα 
από ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Βόλο, με στόχο την 
επέκταση του προγράμματος σε όλη τη χώρα.

Όπως αναφέρει η προεδρος του  κυρία Ρένα Μπαρδάνη έχουν υποβληθεί 
προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας και ειδικότερα :

Με τις νέες μορφές απασχόλησης όπως η κατ' οίκον εργασία, ο πληθοπορισμός 
(crowdsourcing) και η εξωτερική ανάθεση εργασιών, η επαγγελματική εκπαίδευση 
αποτελεί ίσως την μόνη ευκαιρία ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης πολλών 
εργαζόμενων που θα απασχοληθούν με τις ανωτέρω μορφές εργασίας. Τα θέματα αυτά 
συζητήθηκαν με τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 
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Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, κ. Γ. Βούτσινο. Το  πρότεινε 
συντονισμένες δράσεις σε όλες τις βαθμίδες (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια), γενικής 
αλλά και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς όσο πιο νωρίς εκπαιδεύεται και 
ευαισθητοποιείται στα θέματα αυτά ο νέος, τόσο καλύτερα αποτελέσματα πετυχαίνουμε 
στην δημιουργία νοοτροπίας πρόληψης που είναι το ζητούμενο.

Τυποποίηση της εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την 
προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας της εργασίας (ΥΑΕ). Παρόλο που η 
εκπαίδευση αυτή αποτελεί τυπική υποχρέωση των επιχειρήσεων, τα βασικά 
χαρακτηριστικά της (περιεχόμενο, διάρκεια, κλπ.) δεν εξειδικεύονται, με αποτέλεσμα να 
μένει ένα κενό τόσο στην ποιότητα όσο και στην τεκμηρίωσή της.

Το  ξεκινά την ανάπτυξη συστήματος τυποποίησης της εκπαίδευσης των 
εργαζομένων σε θέματα ΥΑΕ που θα καταλήγει στην απόκτηση τεκμηριωμένων 
ατομικών δεξιοτήτων ΥΑΕ για κάθε εκπαιδευόμενο, με συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

Συνεργασία  – ΠΑΣΥΜΕΠ ΕΞΥΠΠ

Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του ραγδαία μεταβαλλόμενου εργασιακού τοπίου 
απαιτούν την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών ΥΑΕ υψηλού επιπέδου και 
συμβατών με τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Το  ανακοίνωσε τη συνεργασία με τον ΠΑΣΥΜΕΠ για τον καθορισμό 
ποιοτικών προδιαγραφών. Η συνεργασία αφορά τόσο τις βασικές υπηρεσίες ΥΑΕ 
(εκπαίδευση, εκτίμηση κινδύνου, προσδιορισμούς επιπέδων βλαπτικών παραγόντων), 
όσο και νέες καινοτόμες και εξειδικευμένες υπηρεσίες και εφαρμογές.

Τοπική κοινωνία

Το  συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση πανελλαδικά τόσο στην 
εκπαίδευση των εργαζομένων όσο και στη γενικότερη ευαισθητοποίηση των δημοτών. 
Κατά τη συζήτηση με τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής κ. 
Μαρκόπουλο, τονίστηκε ότι πέραν των σημαντικών θεμάτων ΥΑΕ των ΟΤΑ, η δύναμη 
της τοπικής κοινωνίας στη δημιουργία κουλτούρας είναι καθοριστική. Οι ΟΤΑ, οι 
άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στα προβλήματα της καθημερινότητας, οι άνθρωποι 
που γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες και τις δυνατότητες των συμπολιτών τους, 
μπορούν να υποστηρίζουν δράσεις εμπέδωσης κουλτούρας πρόληψης.
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Ολοκληρώθηκε το δεύτερο συνέδριο του ΕΛΙΝΥΑΕ-
Συνεργασία με ΟΑΕΔ

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ο ΟΑΕΔ με τη 
μακρόχρονη εμπειρία του στα θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, και το , ο 
φορέας των κοινωνικών εταίρων στη χώρα μας για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας της 
Εργασίας, θα συνεργαστούν επ’ ωφελεία των σκοπών των δύο οργανισμών.

Το . έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά εργαλεία ενσωματώνοντας μεταξύ άλλων 
και εφαρμογές της σύγχρονης τεχνικής VR (Virtual Reality) τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν για παροχή εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της 
Εργασίας σε ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ κατά προτίμηση σε ειδικότητες υψηλής επικινδυνότητας.

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση θα ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και θα προσφέρει 
πρόσθετες γνώσεις σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας. Η επιλογή των 
ειδικοτήτων θα γίνει από τον ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το . με στόχο την 
βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος.

Η υλοποίηση θα ξεκινήσει σύντομα από ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Ιωάννινα και Βόλο, με στόχο την επέκταση του προγράμματος σε όλη τη χώρα.

Όπως αναφέρει η προεδρος του  κ Ρένα Μπαρδάνη έχουν υποβληθεί 
προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας και ειδικότερα:

Με τις νέες μορφές απασχόλησης όπως η κατ’ οίκον εργασία, ο πληθοπορισμός 
(crowdsourcing) και η εξωτερική ανάθεση εργασιών, η επαγγελματική εκπαίδευση 
αποτελεί ίσως την μόνη ευκαιρία ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης πολλών 
εργαζόμενων που θα απασχοληθούν με τις ανωτέρω μορφές εργασίας. Τα θέματα αυτά 
συζητήθηκαν με τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 
Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, κ.Γ. Βούτσινο.

Το  πρότεινε συντονισμένες δράσεις σε όλες τις βαθμίδες (πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια), γενικής αλλά και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς όσο πιο νωρίς 
εκπαιδεύεται και ευαισθητοποιείται στα θέματα αυτά ο νέος, τόσο καλύτερα 
αποτελέσματα πετυχαίνουμε στην δημιουργία νοοτροπίας πρόληψης που είναι το 
ζητούμενο.
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Τυποποίηση της εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την 
προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας της εργασίας (ΥΑΕ). Παρόλο που η 
εκπαίδευση αυτή αποτελεί τυπική υποχρέωση των επιχειρήσεων, τα βασικά 
χαρακτηριστικά της (περιεχόμενο, διάρκεια, κλπ.) δεν εξειδικεύονται, με αποτέλεσμα να 
μένει ένα κενό τόσο στην ποιότητα όσο και στην τεκμηρίωσή της.

Το  ξεκινά την ανάπτυξη συστήματος τυποποίησης της εκπαίδευσης των 
εργαζομένων σε θέματα ΥΑΕ που θα καταλήγει στην απόκτηση τεκμηριωμένων 
ατομικών δεξιοτήτων ΥΑΕ για κάθε εκπαιδευόμενο, με συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

Συνεργασία  – ΠΑΣΥΜΕΠ ΕΞΥΠΠ

Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του ραγδαία μεταβαλλόμενου εργασιακού τοπίου 
απαιτούν την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών ΥΑΕ υψηλού επιπέδου και 
συμβατών με τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Το  ανακοίνωσε τη συνεργασία με τον ΠΑΣΥΜΕΠ για τον καθορισμό 
ποιοτικών προδιαγραφών. Η συνεργασία αφορά τόσο τις βασικές υπηρεσίες ΥΑΕ 
(εκπαίδευση, εκτίμηση κινδύνου, προσδιορισμούς επιπέδων βλαπτικών παραγόντων), 
όσο και νέες καινοτόμες και εξειδικευμένες υπηρεσίες και εφαρμογές.

Τοπική κοινωνία – ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το  συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση πανελλαδικά τόσο στην 
εκπαίδευση των εργαζομένων όσο και στη γενικότερη ευαισθητοποίηση των δημοτών. 
Κατά τη συζήτηση με τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής κ. 
Μαρκόπουλο, τονίστηκε ότι πέραν των σημαντικών θεμάτων ΥΑΕ των ΟΤΑ, η δύναμη 
της τοπικής κοινωνίας στη δημιουργία κουλτούρας είναι καθοριστική. Οι ΟΤΑ, οι 
άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στα προβλήματα της καθημερινότητας, οι άνθρωποι 
που γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες και τις δυνατότητες των συμπολιτών τους, 
μπορούν να υποστηρίζουν δράσεις εμπέδωσης κουλτούρας πρόληψης.
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Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων και «Εργάνη ΙΙ»
Αποφασισμένος να προχωρήσει στη δημιουργία του 

Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Γ. Βρούτσης, από το βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου που 
πραγματοποιείται από χθες στην Αθήνα από το 

).Ασφάλειας της Εργασίας (

Το Λευκό Μητρώο θα είναι «ένας πρωτοποριακός μηχανισμός επιβράβευσης συνεπών 
εργοδοτών, με την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και 
άλλων κινήτρων. Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν 
τεκμηριωμένα συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και ασφαλιστικής 
νομοθεσίας», σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Η δημιουργία του μητρώου των συνεπών εργοδοτών θα συνδυαστεί με την 
τροποποίηση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, ώστε να 
δοθεί έμφαση στην υιοθέτηση πρότυπων συστημάτων πρόληψης του επαγγελματικού 
κινδύνου, ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε ευέλικτες και 
περιστασιακές μορφές εργασίας. Στο νέο νομοθετικό πλαίσιο θα ενσωματωθεί το 
ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις καρκινογόνες ουσίες.

Απευθυνόμενος στους 600 συνέδρους, επανέλαβε ότι η επόμενη νομοθετική 
πρωτοβουλία του υπουργείου «αφορά την αναβάθμιση και ολοκλήρωση του 
πληροφοριακού συστήματος “Εργάνη”».

Στην «Εργάνη ΙΙ», όπως την αποκάλεσε, θα ενσωματωθούν το ψηφιακό ωράριο και η 
ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, ενώ θα διασυνδεθεί με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων 
Εσόδων και τον ΕΦΚΑ, «για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών, όπως 
η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία».

Αναφερόμενος στα «προβληματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής», όπως 
είπε, ο κ. Βρούτσης προέταξε «τον βαθμό συμμόρφωσης των μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία και την πλήρη 
συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, ιδίως σε πεδία 
υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι εργασίες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα νοσοκομεία».

Δεσμεύτηκε, δε, ότι πολύ σύντομα το υπουργείο Εργασίας θα προχωρήσει στη σύναψη 
προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, για την καλύτερη συνεργασία στην 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 
Ασφάλειας της Εργασίας ( ΕΛΙΝΥΑΕΕΛΙΝΥΑΕ
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ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τον προσδιορισμό επιβλαβών παραγόντων, τις δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για 
τις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου, η πρόεδρος του , Ρένα Μπαρδάνη, 
επισήμανε με έμφαση ότι «συντεχνιακές αντιλήψεις, μικροπολιτικές συμπεριφορές, 
ξεπερασμένες από την πραγματικότητα, διλήμματα και διχαστικές νοοτροπίες είναι έξω 
από τις προσπάθειες για συνέργειες, ώστε να έχουν όφελος οι αλλαγές στον χώρο της 
εργασίας».

Το έργο της επιδοκίμασε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Θ. Φέσσας, ενώ ο πρόεδρος της 
ΓΣΕΒΕΕ, Γ. Καββαθάς, επέλεξε να προτάξει την επαναφορά στους «κοινωνικούς 
εταίρους» της αρμοδιότητας καθορισμού των οικονομικών όρων της Εθνικής Γενικής 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Ο κ. Καββαθάς, εκπροσωπώντας 140.000 φυσικά 
πρόσωπα-μέλη, ελεύθερους επαγγελματίες, κάλεσε την πολιτική ηγεσία «να μη 
χρησιμοποιεί την ΕΓΣΣΕ ως εργαλείο πολιτικής, αλλά να την επιστρέψει στους 
κοινωνικούς εταίρους που έχουν 30ετή πείρα στην κατάρτισή της».

Το συνέδριο πραγματοποιείται σε αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής, συμμετέχουν 100 
ομιλητές σε παράλληλες, με τις κεντρικές συζητήσεις, συνεδρίες και ολοκληρώνεται 
σήμερα το βράδυ.
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Ολοκληρώθηκε το δεύτερο συνέδριο του ΕΛΙΝΥΑΕ-
Συνεργασία με ΟΑΕΔ

Συνεργασία του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α. Ε. με τον ΟΑΕΔ 
ανακοινώθηκε στο στρογγυλό τραπέζι «Με το βλέμμα στο μέλλον: εργασία – παιδεία - 
ανάπτυξη» που έκλεισε το 2ο

πανελλήνιο συνέδριο του , εστιάζοντας και ανοίγοντας τον διάλογο στα 
θέματα αυτά, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα για την ελληνική οικονομία 
και κοινωνία.Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ο ΟΑΕΔ με τη μακρόχρονη 
εμπειρία του στα θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, και το , ο φορέας των 
κοινωνικών εταίρων στη χώρα μας για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, 
θα συνεργαστούν επ’ ωφελεία των σκοπών των δύο οργανισμών. Το . 
έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά εργαλεία ενσωματώνοντας μεταξύ άλλων και εφαρμογές 
της σύγχρονης τεχνικής VR (Virtual Reality) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για παροχή 
εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας σε ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ κατά 
προτίμηση σε ειδικότητες υψηλής επικινδυνότητας. Η συγκεκριμένη εκπαίδευση θα 
ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και θα προσφέρει πρόσθετες γνώσεις σε θέματα Υγείας 
και Ασφάλειας της Εργασίας. Η επιλογή των ειδικοτήτων θα γίνει από τον ΟΑΕΔ σε 
συνεργασία με το . με στόχο την βελτιστοποίηση του παραγόμενου 
αποτελέσματος. Η υλοποίηση θα ξεκινήσει σύντομα από ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας στην 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Βόλο, με στόχο την επέκταση του προγράμματος σε 
όλη τη χώρα. Όπως αναφέρει η προεδρος του  κ Ρένα Μπαρδάνη έχουν 
υποβληθεί προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας και ειδικότερα: Με τις νέες μορφές 
απασχόλησης όπως η κατ’ οίκον εργασία, ο πληθοπορισμός (crowdsourcing) και η 
εξωτερική ανάθεση εργασιών, η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί ίσως την μόνη 
ευκαιρία ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης πολλών εργαζόμενων που θα 
απασχοληθούν με τις ανωτέρω μορφές εργασίας. Τα θέματα αυτά συζητήθηκαν με τον 
Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης 
του Υπουργείου Παιδείας, κ.Γ. Βούτσινο. Το  πρότεινε συντονισμένες 
δράσεις σε όλες τις βαθμίδες (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια), γενικής αλλά και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς όσο πιο νωρίς εκπαιδεύεται και ευαισθητοποιείται 
στα θέματα αυτά ο νέος, τόσο καλύτερα αποτελέσματα πετυχαίνουμε στην δημιουργία 
νοοτροπίας πρόληψης που είναι το ζητούμενο. Τυποποίηση της εκπαίδευσης Η 
εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την 
προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας της εργασίας (ΥΑΕ). Παρόλο που η 
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εκπαίδευση αυτή αποτελεί τυπική υποχρέωση των επιχειρήσεων, τα βασικά 
χαρακτηριστικά της (περιεχόμενο, διάρκεια, κλπ.) δεν εξειδικεύονται, με αποτέλεσμα να 
μένει ένα κενό τόσο στην ποιότητα όσο και στην τεκμηρίωσή της. Το  ξεκινά 
την ανάπτυξη συστήματος τυποποίησης της εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα 
ΥΑΕ που θα καταλήγει στην απόκτηση τεκμηριωμένων ατομικών δεξιοτήτων ΥΑΕ για 
κάθε εκπαιδευόμενο, με συγκεκριμένο πιστοποιητικό. Συνεργασία  – 
ΠΑΣΥΜΕΠ ΕΞΥΠΠ Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του ραγδαία μεταβαλλόμενου 
εργασιακού τοπίου απαιτούν την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών ΥΑΕ υψηλού 
επιπέδου και συμβατών με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Το  ανακοίνωσε τη 
συνεργασία με τον ΠΑΣΥΜΕΠ για τον καθορισμό ποιοτικών προδιαγραφών. Η 
συνεργασία αφορά τόσο τις βασικές υπηρεσίες ΥΑΕ (εκπαίδευση, εκτίμηση κινδύνου, 
προσδιορισμούς επιπέδων βλαπτικών παραγόντων), όσο και νέες καινοτόμες και 
εξειδικευμένες υπηρεσίες και εφαρμογές. Τοπική κοινωνία – ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Το  συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση πανελλαδικά τόσο στην 
εκπαίδευση των εργαζομένων όσο και στη γενικότερη ευαισθητοποίηση των δημοτών. 
Κατά τη συζήτηση με τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής κ. 
Μαρκόπουλο, τονίστηκε ότι πέραν των σημαντικών θεμάτων ΥΑΕ των ΟΤΑ, η δύναμη 
της τοπικής κοινωνίας στη δημιουργία κουλτούρας είναι καθοριστική. Οι ΟΤΑ, οι 
άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στα προβλήματα της καθημερινότητας, οι άνθρωποι 
που γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες και τις δυνατότητες των συμπολιτών τους, 
μπορούν να υποστηρίζουν δράσεις εμπέδωσης κουλτούρας πρόληψης. 
ΟΑΕΔσυνεργασία ΕΛΙΝΥΑΕ
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Ολοκληρώθηκε το δεύτερο συνέδριο του ΕΛΙΝΥΑΕ-
Συνεργασία με ΟΑΕΔ

Συνεργασία του . με τον ΟΑΕΔ 
ανακοινώθηκε στο στρογγυλό τραπέζι «Με το βλέμμα στο μέλλον: εργασία – παιδεία - 
ανάπτυξη» που έκλεισε το

2ο πανελλήνιο συνέδριο του , εστιάζοντας και ανοίγοντας τον διάλογο στα 
θέματα αυτά, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα για την ελληνική οικονομία 
και κοινωνία.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ο ΟΑΕΔ με τη μακρόχρονη εμπειρία του στα 
θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, και το , ο φορέας των κοινωνικών 
εταίρων στη χώρα μας για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, θα 
συνεργαστούν επ' ωφελεία των σκοπών των δύο οργανισμών. Το . έχει 
αναπτύξει εκπαιδευτικά εργαλεία ενσωματώνοντας μεταξύ άλλων και εφαρμογές της 
σύγχρονης τεχνικής VR (Virtual Reality) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για παροχή 
εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας σε ΕΠΑ .Σ του ΟΑΕΔ κατά 
προτίμηση σε ειδικότητες υψηλής επικινδυνότητας.

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση θα ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και θα προσφέρει 
πρόσθετες γνώσεις σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας. Η επιλογή των 
ειδικοτήτων θα γίνει από τον ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το . με στόχο την 
βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος.

Η υλοποίηση θα ξεκινήσει σύντομα από ΕΠΑ .Σ. Μαθητείας στην Αθήνα Θεσσαλονίκη 
Ιωάννινα και Βόλο, με στόχο την επέκταση του προγράμματος σε όλη τη χώρα.

Όπως αναφέρει η προεδρος του  κ Ρένα Μπαρδάνη έχουν υποβληθεί 
προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας και ειδικότερα:

Με τις νέες μορφές απασχόλησης όπως η κατ' οίκον εργασία, ο πληθοπορισμός 
(crowdsourcing) και η εξωτερική ανάθεση εργασιών, η επαγγελματική εκπαίδευση 
αποτελεί ίσως την μόνη ευκαιρία ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης πολλών 
εργαζόμενων που θα απασχοληθούν με τις ανωτέρω μορφές εργασίας. Τα θέματα αυτά 
συζητήθηκαν με τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 
Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, κ.Γ. Βούτσινο.
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Το  πρότεινε συντονισμένες δράσεις σε όλες τις βαθμίδες (πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια), γενικής αλλά και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς όσο πιο νωρίς 
εκπαιδεύεται και ευαισθητοποιείται στα θέματα αυτά ο νέος, τόσο καλύτερα 
αποτελέσματα πετυχαίνουμε στην δημιουργία νοοτροπίας πρόληψης που είναι το 
ζητούμενο.

Τυποποίηση της εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την 
προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας της εργασίας (ΥΑΕ). Παρόλο που η 
εκπαίδευση αυτή αποτελεί τυπική υποχρέωση των επιχειρήσεων, τα βασικά 
χαρακτηριστικά της (περιεχόμενο, διάρκεια, κλπ.) δεν εξειδικεύονται, με αποτέλεσμα να 
μένει ένα κενό τόσο στην ποιότητα όσο και στην τεκμηρίωσή της.

Το  ξεκινά την ανάπτυξη συστήματος τυποποίησης της εκπαίδευσης των 
εργαζομένων σε θέματα ΥΑΕ που θα καταλήγει στην απόκτηση τεκμηριωμένων 
ατομικών δεξιοτήτων ΥΑΕ για κάθε εκπαιδευόμενο, με συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

Συνεργασία  – ΠΑΣΥΜΕΠ ΕΞΥΠΠ

Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του ραγδαία μεταβαλλόμενου εργασιακού τοπίου 
απαιτούν την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών ΥΑΕ υψηλού επιπέδου και 
συμβατών με τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Το  ανακοίνωσε τη συνεργασία με τον ΠΑΣΥΜΕΠ για τον καθορισμό 
ποιοτικών προδιαγραφών. Η συνεργασία αφορά τόσο τις βασικές υπηρεσίες ΥΑΕ 
(εκπαίδευση, εκτίμηση κινδύνου, προσδιορισμούς επιπέδων βλαπτικών παραγόντων), 
όσο και νέες καινοτόμες και εξειδικευμένες υπηρεσίες και εφαρμογές.

Τοπική κοινωνία – ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το  συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση πανελλαδικά τόσο στην 
εκπαίδευση των εργαζομένων όσο και στη γενικότερη ευαισθητοποίηση των δημοτών. 
Κατά τη συζήτηση με τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής κ. 
Μαρκόπουλο, τονίστηκε ότι πέραν των σημαντικών θεμάτων ΥΑΕ των ΟΤΑ , η δύναμη 
της τοπικής κοινωνίας στη δημιουργία κουλτούρας είναι καθοριστική. Οι ΟΤΑ , οι 
άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στα προβλήματα της καθημερινότητας, οι άνθρωποι 
που γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες και τις δυνατότητες των συμπολιτών τους, 
μπορούν να υποστηρίζουν δράσεις εμπέδωσης κουλτούρας πρόληψης. 
ΟΑΕΔσυνεργασία ΕΛΙΝΥΑΕ
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Έρχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο
Διασύνδεση Εργάνης με ΑΠΔ και Taxis – 
Θεσμοθετείται το Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων – 
Ποιες επιχειρήσεις θα εντάσσονται

«Ψηφιακό άλμα στο μέλλον» χαρακτήρισε το νέο 
πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη ΙΙ», δηλαδή την 
αναβάθμιση και ολοκλήρωση του πληροφοριακού 
συστήματος «Εργάνη», που αναμένεται να 

νομοθετηθεί σύντομα στη Βουλή, ο υπουργός Εργασίας και κοινωνικών Υποθέσεων 
Γιάννης Βρούτσης, ανοίγοντας τις εργασίες του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για 

 στην Εργασία.Υγεία και Ασφάλεια

Στο συνέδριο που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο  
στην Εργασία ( ), ο κ. Βρούτσης ξεκαθάρισε πως με το νομοσχέδιο για την 
«Εργάνη ΙΙ» έρχονται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο στον 
ιδιωτικό τομέα

Ο ίδιος, περιγράφοντας τους άξονες του νέου συστήματος, εξήγησε πως η νέα 
«Εργάνη» θα είναι διασυνδεδεμένη με τον ΕΦΚΑ, δηλαδή την ΑΠΔ, και την ΑΑΔΕ, 
δηλαδή το Τaxis, ώστε να διασταυρώνονται κρίσιμα δεδομένα και στοιχεία. Αναλυτικά οι 
άξονες προτεραιότητας του νέου συστήματος είναι:

α) Ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και ενσωμάτωση νέων ψηφιακών 
λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού 
περιεχομένου γ) Ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, για 
την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά 
κέντρα και την πολιτεία δ) Βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες 
βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ για τη ριζική 
αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η 
ανασφάλιστη εργασία, η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και η μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Ο κ. Βρούτσης επανέλαβε πως, καθώς η κυβέρνηση μειώνει εισφορές και φόρους 
ευνοώντας την υγιή επιχειρηματικότητα, θα αυστηροποιούνται ταυτόχρονα οι έλεγχοι 

την 
Υγεία και Ασφάλεια

για την Υγεία και την Ασφάλεια
ΕΛΙΝΥΑΕ
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για την τήρηση των ασφαλιστικών και φορολογικών υποσρεώσεων. «Σε αυτό ακριβώς 
το πλαίσιο, πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των 
άλλων ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί η 
δημιουργία του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» είπε ο κ. Βρούτσης, εξηγώντας πως 
πρόκειται για έναν μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με την παροχή εκ 
μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων.

«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας» είπε ο 
υπουργός.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Βρούτσης είπε πως η υγεία και η ασφάλεια στην 
εργασία συνιστούν «κορυφαία προτεραιότητα» για την κυβέρνηση και το υπουργείο 
Εργασίας.

Τα στατιστικά των εργατικών ατυχημάτων δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Σε όλο τον 
κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα ένας εργαζόμενος πεθαίνει λόγω επικίνδυνων ή 
ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό 
ατύχημα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν 
περίπου 160.000 λόγω επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των 
παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους λόγω έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες.

Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, εκτιμούν 
ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Σύμφωνα με το 
Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα –άμεσα και έμμεσα– οικονομικά κόστη λόγω εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ.

Ο κ. Βρούτσης αποκάλυψε πως στις αρχές του 2020 θα ενσωματωθεί στην ελληνική 
νομοθεσία η εφαρμογή του νέου, αυστηρού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες 
ουσίες, ενώ χαρακτήρισε σημαντική πρόκληση τον βαθμό συμμόρφωσης των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Ζητούμενο είναι επίσης η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και 
των φορέων της, ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας όπως οι εργασίες στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα νοσοκομεία κ.λπ.



117;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Έρχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο
Πηγή: kosvoice.gr Ημερομηνία

έκδοσης:
19-11-2019 20:54:42

Σύνδεσμος: https://kosvoice.gr/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%20%CE%9A%CE%
BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1/item/%CE%AD%CF%81%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE
%B9-%CE%B7-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-
%CE%BA%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-
%CF%89%CF%81%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Άλλη σημαντική πρόκληση είναι η μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη του συνόλου των 
εργαζομένων με υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που 
ασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες.

«Για όλους αυτούς τους λόγους, προχωρούμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση 
του κώδικα νόμων για  στην εργασία και την γενικότερη 
ενίσχυση και συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας 
πολιτικής. Επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα 
Στρατηγική 2021 -2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου 
ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του 
επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το 

).Το αμέσως επόμενο διάστημα, μάλιστα, θα και Ασφάλειας της Εργασίας (
προχωρήσουμε στη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, 
εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο 
προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του 
ΟΑΕΔ, κ.λπ.» τόνισε ο κ. Βρούτσης.

την Υγεία και Ασφάλεια

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας ( ΕΛΙΝΥΑΕΕΛΙΝΥΑΕ
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Ειδήσεις
Τη συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ( ) και 
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(ΟΑΕΔ) για την παροχή εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας 
και Ασφάλειας ανακοίνωσαν η πρόεδρος του 
Ινστιτούτου Ρένα  ο διοικητής του 

Οργανισμού Σπύρος Πρωτοψάλτης, μιλώντας σε στρογγυλό τραπέζι «Με το βλέμμα 
στο μέλλον: εργασία, παιδεία, ανάπτυξη», κατά τη διάρκεια του 2ου Πανελλήνιου 

 στην Εργασία, το οποίο διοργάνωσε το 
Ινστιτούτο, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

Όπως ανέφερε η κ. Μπαρδάνη, ο ΟΑΕΔ, με τη μακρόχρονη εμπειρία του στα θέματα 
επαγγελματικής κατάρτισης και το , ο φορέας των κοινωνικών εταίρων στη 
χώρα μας για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, θα συνεργαστούν επ’ 
ωφελεία των σκοπών των δύο οργανισμών.

Συγκεκριμένα, το  έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά εργαλεία, ενσωματώνοντας, 
μεταξύ άλλων και εφαρμογές της σύγχρονης τεχνικής VR (Virtual Reality-εικονική 
πραγματικότητα), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή εκπαίδευσης σε 
θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) του 
ΟΑΕΔ, κατά προτίμηση σε ειδικότητες υψηλής επικινδυνότητας. «Η συγκεκριμένη 
εκπαίδευση θα ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και θα προσφέρει πρόσθετες γνώσεις 
σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, ενώ η επιλογή των ειδικοτήτων θα γίνει 
από τον ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με το , με στόχο τη βελτιστοποίηση του 
παραγόμενου αποτελέσματος» σημείωσε η κ. Μπαρδάνη.

Από την πλευρά του, ο κ. Πρωτοψάλτης δήλωσε ότι η συνεργασία θα περιλαμβάνει και 
δράσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών. Όπως είπε, το  θα 
πραγματοποιήσει ενημερωτικές διαλέξεις για θέματα Υγείας και Ασφάλειας, 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε ειδικότητας, σε Επαγγελματικές Σχολές του 
Οργανισμού στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα και το Βόλο, όπου λειτουργούν 
παραρτήματα του . Σύμφωνα με τον κ. Πρωτοψάλτη, σκοπός αυτών των 
διαλέξεων είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών αναφορικά με την εκτίμηση των 
κινδύνων και τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας, με απώτερο στόχο την 
ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων κατά την άσκηση του επαγγέλματος.
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«Η εκπαίδευση, μέσω της οποίας δημιουργείται και διαχέεται η παιδεία πρόληψης, 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ενίσχυσης των εφαρμοζόμενων πολιτικών που 
στοχεύουν στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και 
στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος χαμηλών κινδύνων» τόνισε ο κ. 
Πρωτοψάλτης, δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευση των νέων και, ειδικότερα, όσων 
πρόκειται να ασκήσουν τεχνικά επαγγέλματα. Ανέφερε δε ότι σκοπός αυτής της δράσης 
είναι η δημιουργία ενημερωμένων και ευαισθητοποιημένων πολιτών, που δεν θα 
υποτιμούν τον κίνδυνο, αλλά θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης.

Τέλος, ο διοικητής του ΟΑΕΔ υπογράμμισε ότι το πρωτόκολλο συνεργασίας, το οποίο 
θα υπογραφεί, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά κατά τη διάρκεια του επόμενου 
σχολικού έτους, ενώ εκτίμησε ότι πολύ σύντομα θα αναπτυχθούν παρόμοιες δράσεις 
και στις 49 Επαγγελματικές Σχολές του Οργανισμού.

Ο γενικός γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Διά Βίου Μάθησης 
του υπουργείου Παιδείας Δρ. Γεώργιος Βούτσινος, δήλωσε ότι η σημασία της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ακόμα μεγαλύτερη αυτήν τη στιγμή, 
καθώς η οικονομία η οποία βγαίνει από την οικονομική κρίση, ποτέ δεν είναι όμοια με 
την οικονομία, όταν μπήκε στην κρίση. «Έτσι, λοιπόν, η ανάγκη για νέες δεξιότητες, για 
νέες ειδικότητες και νέους επαγγελματικούς τομείς, είναι μπροστά μας και συνδέεται με 
το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας» σχολίασε ο κ. Βούτσινος.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Παιδείας και 
του υπουργείου Εργασίας, επισημαίνοντας ότι πλέον υπάρχουν κοινοί σχεδιασμοί. 
Όπως ανέφερε, ο βασικός άξονας της πολιτικής τους είναι η ουσιαστική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Στο σημείο αυτό, ο κ. Βούτσινος διαχώρισε την έννοια της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
από την επαγγελματική κατάρτιση, διευκρινίζοντας ότι η επαγγελματική εκπαίδευση 
προετοιμάζει για την αγορά εργασίας, ενώ η επαγγελματική κατάρτιση αποδίδει στην 
αγορά εργασίας. Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε την επαναφορά του σχολικού 
επαγγελματικού προσανατολισμού από το γυμνάσιο.

Τυποποίηση της εκπαίδευσης

Σύμφωνα με την κ. Μπαρδάνη, η εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα εργαλεία για την προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία. 
Όπως διαπίστωσε, παρόλο που η εκπαίδευση αποτελεί τυπική υποχρέωση των 
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επιχειρήσεων, τα βασικά χαρακτηριστικά της (περιεχόμενο, διάρκεια, κλπ) δεν 
εξειδικεύονται, με αποτέλεσμα να μένει ένα κενό τόσο στην ποιότητα, όσο και στην 
τεκμηρίωσή της.

Στο πλαίσιο αυτό, το  ξεκινά την ανάπτυξη συστήματος τυποποίησης της 
εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ), 
που θα καταλήγει στην απόκτηση τεκμηριωμένων ατομικών δεξιοτήτων ΥΑΕ για κάθε 
εκπαιδευόμενο, με συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

Συνεργασία  – ΠΑΣΥΜΕΠ ΕΞΥΠΠ

Παράλληλα, το  ανακοίνωσε τη συνεργασία με τον ΠΑΣΥΜΕΠ για τον 
καθορισμό ποιοτικών προδιαγραφών. Η συνεργασία αφορά τόσο τις βασικές υπηρεσίες 
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (εκπαίδευση, εκτίμηση κινδύνου, προσδιορισμός 
επιπέδων βλαπτικών παραγόντων), όσο και νέες καινοτόμες και εξειδικευμένες 
υπηρεσίες και εφαρμογές.

Τοπική κοινωνία – Τοπική αυτοδιοίκηση

Η κ. Μπαρδάνη σημείωσε επίσης ότι το  συνεργάζεται με την τοπική 
αυτοδιοίκηση πανελλαδικά τόσο για την εκπαίδευση των εργαζομένων, όσο και για τη 
γενικότερη ευαισθητοποίηση των δημοτών.

Όπως σχολίασε, οι ΟΤΑ, οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στα προβλήματα της 
καθημερινότητας, οι άνθρωποι που γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες και τις 
δυνατότητες των συμπολιτών τους, μπορούν να υποστηρίζουν δράσεις εμπέδωσης 
κουλτούρας πρόληψης.
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Συνεργασία ΕΛΙΝΥΑΕ και ΟΑΕΔ για την παροχή εκπαίδευσης 
σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Τη συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ( ) και 
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(ΟΑΕΔ) για την παροχή εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας 
και Ασφάλειας ανακοίνωσαν η πρόεδρος του 
Ινστιτούτου Ρένα  ο διοικητής του 

Οργανισμού Σπύρος Πρωτοψάλτης, μιλώντας σε στρογγυλό τραπέζι «Με το βλέμμα 
στο μέλλον: εργασία, παιδεία, ανάπτυξη», κατά τη διάρκεια του 2ου Πανελλήνιου 

 στην Εργασία, το οποίο διοργάνωσε το 
Ινστιτούτο, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

Όπως ανέφερε η κ. Μπαρδάνη, ο ΟΑΕΔ, με τη μακρόχρονη εμπειρία του στα θέματα 
επαγγελματικής κατάρτισης και το , ο φορέας των κοινωνικών εταίρων στη 
χώρα μας για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, θα συνεργαστούν επ' 
ωφελεία των σκοπών των δύο οργανισμών.

Συγκεκριμένα, το  έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά εργαλεία, ενσωματώνοντας, 
μεταξύ άλλων και εφαρμογές της σύγχρονης τεχνικής VR (Virtual Reality-εικονική 
πραγματικότητα), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή εκπαίδευσης σε 
θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) του 
ΟΑΕΔ, κατά προτίμηση σε ειδικότητες υψηλής επικινδυνότητας. «Η συγκεκριμένη 
εκπαίδευση θα ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και θα προσφέρει πρόσθετες γνώσεις 
σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, ενώ η επιλογή των ειδικοτήτων θα γίνει 
από τον ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με το , με στόχο τη βελτιστοποίηση του 
παραγόμενου αποτελέσματος» σημείωσε η κ. Μπαρδάνη.

Από την πλευρά του, ο κ. Πρωτοψάλτης δήλωσε ότι η συνεργασία θα περιλαμβάνει και 
δράσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών. Όπως είπε, το  θα 
πραγματοποιήσει ενημερωτικές διαλέξεις για θέματα Υγείας και Ασφάλειας, 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε ειδικότητας, σε Επαγγελματικές Σχολές του 
Οργανισμού στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα και το Βόλο, όπου λειτουργούν 
παραρτήματα του . Σύμφωνα με τον κ. Πρωτοψάλτη, σκοπός αυτών των 
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διαλέξεων είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών αναφορικά με την εκτίμηση των 
κινδύνων και τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας, με απώτερο στόχο την 
ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων κατά την άσκηση του επαγγέλματος.

«Η εκπαίδευση, μέσω της οποίας δημιουργείται και διαχέεται η παιδεία πρόληψης, 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ενίσχυσης των εφαρμοζόμενων πολιτικών που 
στοχεύουν στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και 
στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος χαμηλών κινδύνων» τόνισε ο κ. 
Πρωτοψάλτης, δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευση των νέων και, ειδικότερα, όσων 
πρόκειται να ασκήσουν τεχνικά επαγγέλματα. Ανέφερε δε ότι σκοπός αυτής της δράσης 
είναι η δημιουργία ενημερωμένων και ευαισθητοποιημένων πολιτών, που δεν θα 
υποτιμούν τον κίνδυνο, αλλά θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης.

Τέλος, ο διοικητής του ΟΑΕΔ υπογράμμισε ότι το πρωτόκολλο συνεργασίας, το οποίο 
θα υπογραφεί, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά κατά τη διάρκεια του επόμενου 
σχολικού έτους, ενώ εκτίμησε ότι πολύ σύντομα θα αναπτυχθούν παρόμοιες δράσεις 
και στις 49 Επαγγελματικές Σχολές του Οργανισμού.

Ο γενικός γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Διά Βίου Μάθησης 
του υπουργείου Παιδείας Δρ. Γεώργιος Βούτσινος, δήλωσε ότι η σημασία της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ακόμα μεγαλύτερη αυτήν τη στιγμή, 
καθώς η οικονομία η οποία βγαίνει από την οικονομική κρίση, ποτέ δεν είναι όμοια με 
την οικονομία, όταν μπήκε στην κρίση. «Έτσι, λοιπόν, η ανάγκη για νέες δεξιότητες, για 
νέες ειδικότητες και νέους επαγγελματικούς τομείς, είναι μπροστά μας και συνδέεται με 
το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας» σχολίασε ο κ. Βούτσινος.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Παιδείας και 
του υπουργείου Εργασίας, επισημαίνοντας ότι πλέον υπάρχουν κοινοί σχεδιασμοί. 
Όπως ανέφερε, ο βασικός άξονας της πολιτικής τους είναι η ουσιαστική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Στο σημείο αυτό, ο κ. Βούτσινος διαχώρισε την έννοια της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
από την επαγγελματική κατάρτιση, διευκρινίζοντας ότι η επαγγελματική εκπαίδευση 
προετοιμάζει για την αγορά εργασίας, ενώ η επαγγελματική κατάρτιση αποδίδει στην 
αγορά εργασίας. Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε την επαναφορά του σχολικού 
επαγγελματικού προσανατολισμού από το γυμνάσιο.

Τυποποίηση της εκπαίδευσης

Σύμφωνα με την κ. Μπαρδάνη, η εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα εργαλεία για την προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία. 
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Όπως διαπίστωσε, παρόλο που η εκπαίδευση αποτελεί τυπική υποχρέωση των 
επιχειρήσεων, τα βασικά χαρακτηριστικά της (περιεχόμενο, διάρκεια, κλπ) δεν 
εξειδικεύονται, με αποτέλεσμα να μένει ένα κενό τόσο στην ποιότητα, όσο και στην 
τεκμηρίωσή της.

Στο πλαίσιο αυτό, το  ξεκινά την ανάπτυξη συστήματος τυποποίησης της 
εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ), 
που θα καταλήγει στην απόκτηση τεκμηριωμένων ατομικών δεξιοτήτων ΥΑΕ για κάθε 
εκπαιδευόμενο, με συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

Συνεργασία  - ΠΑΣΥΜΕΠ ΕΞΥΠΠ

Παράλληλα, το  ανακοίνωσε τη συνεργασία με τον ΠΑΣΥΜΕΠ για τον 
καθορισμό ποιοτικών προδιαγραφών. Η συνεργασία αφορά τόσο τις βασικές υπηρεσίες 
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (εκπαίδευση, εκτίμηση κινδύνου, προσδιορισμός 
επιπέδων βλαπτικών παραγόντων), όσο και νέες καινοτόμες και εξειδικευμένες 
υπηρεσίες και εφαρμογές.

Τοπική κοινωνία - Τοπική αυτοδιοίκηση

Η κ. Μπαρδάνη σημείωσε επίσης ότι το  συνεργάζεται με την τοπική 
αυτοδιοίκηση πανελλαδικά τόσο για την εκπαίδευση των εργαζομένων, όσο και για τη 
γενικότερη ευαισθητοποίηση των δημοτών.

Όπως σχολίασε, οι ΟΤΑ, οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στα προβλήματα της 
καθημερινότητας, οι άνθρωποι που γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες και τις 
δυνατότητες των συμπολιτών τους, μπορούν να υποστηρίζουν δράσεις εμπέδωσης 
κουλτούρας πρόληψης.

Το πλήρες τηλεγράφημα της Γεωργίας Μπάρλα στη συνδρομητική ιστοσελίδα του ΑΠΕ-
ΜΠΕ.

ΕΛΙΝΥΑΕ
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Συνεργασία ΕΛΙΝΥΑΕ και ΟΑΕΔ για την παροχή εκπαίδευσης 
σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Τη συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ( ) και 
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(ΟΑΕΔ) για την παροχή εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας 
και Ασφάλειας ανακοίνωσαν η πρόεδρος του 
Ινστιτούτου Ρένα  ο διοικητής του 

Οργανισμού Σπύρος Πρωτοψάλτης, μιλώντας σε στρογγυλό τραπέζι «Με το βλέμμα 
στο μέλλον: εργασία, παιδεία, ανάπτυξη», κατά τη διάρκεια του 2ου Πανελλήνιου 

 στην Εργασία, το οποίο διοργάνωσε το 
Ινστιτούτο, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

Όπως ανέφερε η κ. Μπαρδάνη, ο ΟΑΕΔ, με τη μακρόχρονη εμπειρία του στα θέματα 
επαγγελματικής κατάρτισης και το , ο φορέας των κοινωνικών εταίρων στη 
χώρα μας για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, θα συνεργαστούν επ' 
ωφελεία των σκοπών των δύο οργανισμών.

Συγκεκριμένα, το  έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά εργαλεία, ενσωματώνοντας, 
μεταξύ άλλων και εφαρμογές της σύγχρονης τεχνικής VR (Virtual Reality-εικονική 
πραγματικότητα), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή εκπαίδευσης σε 
θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) του 
ΟΑΕΔ, κατά προτίμηση σε ειδικότητες υψηλής επικινδυνότητας. «Η συγκεκριμένη 
εκπαίδευση θα ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και θα προσφέρει πρόσθετες γνώσεις 
σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, ενώ η επιλογή των ειδικοτήτων θα γίνει 
από τον ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με το , με στόχο τη βελτιστοποίηση του 
παραγόμενου αποτελέσματος» σημείωσε η κ. Μπαρδάνη.

Από την πλευρά του, ο κ. Πρωτοψάλτης δήλωσε ότι η συνεργασία θα περιλαμβάνει και 
δράσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών. Όπως είπε, το  θα 
πραγματοποιήσει ενημερωτικές διαλέξεις για θέματα Υγείας και Ασφάλειας, 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε ειδικότητας, σε Επαγγελματικές Σχολές του 
Οργανισμού στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα και το Βόλο, όπου λειτουργούν 
παραρτήματα του . Σύμφωνα με τον κ. Πρωτοψάλτη, σκοπός αυτών των 

ΕΛΙΝΥΑΕ

Μπαρδάνη και

Συνεδρίου για την Υγεία και την Ασφάλεια

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ
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διαλέξεων είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών αναφορικά με την εκτίμηση των 
κινδύνων και τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας, με απώτερο στόχο την 
ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων κατά την άσκηση του επαγγέλματος.

«Η εκπαίδευση, μέσω της οποίας δημιουργείται και διαχέεται η παιδεία πρόληψης, 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ενίσχυσης των εφαρμοζόμενων πολιτικών που 
στοχεύουν στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και 
στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος χαμηλών κινδύνων» τόνισε ο κ. 
Πρωτοψάλτης, δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευση των νέων και, ειδικότερα, όσων 
πρόκειται να ασκήσουν τεχνικά επαγγέλματα. Ανέφερε δε ότι σκοπός αυτής της δράσης 
είναι η δημιουργία ενημερωμένων και ευαισθητοποιημένων πολιτών, που δεν θα 
υποτιμούν τον κίνδυνο, αλλά θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης.

Τέλος, ο διοικητής του ΟΑΕΔ υπογράμμισε ότι το πρωτόκολλο συνεργασίας, το οποίο 
θα υπογραφεί, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά κατά τη διάρκεια του επόμενου 
σχολικού έτους, ενώ εκτίμησε ότι πολύ σύντομα θα αναπτυχθούν παρόμοιες δράσεις 
και στις 49 Επαγγελματικές Σχολές του Οργανισμού.

Ο γενικός γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Διά Βίου Μάθησης 
του υπουργείου Παιδείας Δρ. Γεώργιος Βούτσινος, δήλωσε ότι η σημασία της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ακόμα μεγαλύτερη αυτήν τη στιγμή, 
καθώς η οικονομία η οποία βγαίνει από την οικονομική κρίση, ποτέ δεν είναι όμοια με 
την οικονομία, όταν μπήκε στην κρίση. «Έτσι, λοιπόν, η ανάγκη για νέες δεξιότητες, για 
νέες ειδικότητες και νέους επαγγελματικούς τομείς, είναι μπροστά μας και συνδέεται με 
το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας» σχολίασε ο κ. Βούτσινος.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Παιδείας και 
του υπουργείου Εργασίας, επισημαίνοντας ότι πλέον υπάρχουν κοινοί σχεδιασμοί. 
Όπως ανέφερε, ο βασικός άξονας της πολιτικής τους είναι η ουσιαστική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Στο σημείο αυτό, ο κ. Βούτσινος διαχώρισε την έννοια της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
από την επαγγελματική κατάρτιση, διευκρινίζοντας ότι η επαγγελματική εκπαίδευση 
προετοιμάζει για την αγορά εργασίας, ενώ η επαγγελματική κατάρτιση αποδίδει στην 
αγορά εργασίας. Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε την επαναφορά του σχολικού 
επαγγελματικού προσανατολισμού από το γυμνάσιο.

Τυποποίηση της εκπαίδευσης

Σύμφωνα με την κ. Μπαρδάνη, η εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα εργαλεία για την προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία. 
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Όπως διαπίστωσε, παρόλο που η εκπαίδευση αποτελεί τυπική υποχρέωση των 
επιχειρήσεων, τα βασικά χαρακτηριστικά της (περιεχόμενο, διάρκεια, κλπ) δεν 
εξειδικεύονται, με αποτέλεσμα να μένει ένα κενό τόσο στην ποιότητα, όσο και στην 
τεκμηρίωσή της.

Στο πλαίσιο αυτό, το  ξεκινά την ανάπτυξη συστήματος τυποποίησης της 
εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ), 
που θα καταλήγει στην απόκτηση τεκμηριωμένων ατομικών δεξιοτήτων ΥΑΕ για κάθε 
εκπαιδευόμενο, με συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

Συνεργασία  - ΠΑΣΥΜΕΠ ΕΞΥΠΠ

Παράλληλα, το  ανακοίνωσε τη συνεργασία με τον ΠΑΣΥΜΕΠ για τον 
καθορισμό ποιοτικών προδιαγραφών. Η συνεργασία αφορά τόσο τις βασικές υπηρεσίες 
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (εκπαίδευση, εκτίμηση κινδύνου, προσδιορισμός 
επιπέδων βλαπτικών παραγόντων), όσο και νέες καινοτόμες και εξειδικευμένες 
υπηρεσίες και εφαρμογές.

Τοπική κοινωνία - Τοπική αυτοδιοίκηση

Η κ. Μπαρδάνη σημείωσε επίσης ότι το  συνεργάζεται με την τοπική 
αυτοδιοίκηση πανελλαδικά τόσο για την εκπαίδευση των εργαζομένων, όσο και για τη 
γενικότερη ευαισθητοποίηση των δημοτών.

Όπως σχολίασε, οι ΟΤΑ, οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στα προβλήματα της 
καθημερινότητας, οι άνθρωποι που γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες και τις 
δυνατότητες των συμπολιτών τους, μπορούν να υποστηρίζουν δράσεις εμπέδωσης 
κουλτούρας πρόληψης.

Το πλήρες τηλεγράφημα της Γεωργίας Μπάρλα στη συνδρομητική ιστοσελίδα του ΑΠΕ-
ΜΠΕ.

ΕΛΙΝΥΑΕ
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Συνεργασία ΕΛΙΝΥΑΕ- ΟΑΕΔ για την παροχή εκπαίδευσης σε 
θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Όπως ανέφερε η κ. Μπαρδάνη, ο ΟΑΕΔ , με τη 
μακρόχρονη εμπειρία του στα θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και το , ο 
φορέας των κοινωνικών

εταίρων στη χώρα μας για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία , θα 
συνεργαστούν επ' ωφελεία των σκοπών των δύο οργανισμών.

ΕΛΙΝΥΑΕ
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Συνεργασία ΕΛΙΝΥΑΕ και ΟΑΕΔ για την παροχή εκπαίδευσης 
σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Τη συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ( ) και του Οργανισμού Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για

την  παροχή εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας ανακοίνωσαν η πρόεδρος 
του Ινστιτούτου Ρένα  ο διοικητής του Οργανισμού Σπύρος 
Πρωτοψάλτης, μιλώντας σε στρογγυλό τραπέζι «Με το βλέμμα στο μέλλον: εργασία, 
παιδεία, ανάπτυξη», κατά τη διάρκεια του 2ου Πανελλήνιου 

 σ  Εργασία, το οποίο διοργάνωσε το Ινστιτούτο, υπό  αιγίδα και  Ασφάλεια
του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

Όπως ανέφερε η κ. , ο ΟΑΕΔ, με τη μακρόχρονη εμπειρία του στα θέματα 
επαγγελματικής κατάρτισης και το , ο φορέας των κοινωνικών εταίρων στη 
χώρα μας για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας σ  Εργασία, θα συνεργαστούν επ’ 
ωφελεία των σκοπών των δύο οργανισμών.

Συγκεκριμένα, το  έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά εργαλεία, ενσωματώνοντας, 
μεταξύ άλλων και εφαρμογές της σύγχρονης τεχνικής VR (Virtual Reality-εικονική 
πραγματικότητα), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για  παροχή εκπαίδευσης σε 
θέματα Υγείας και Ασφάλειας σ  Εργασία σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) του 
ΟΑΕΔ, κατά προτίμηση σε ειδικότητες υψηλής επικινδυνότητας. «Η συγκεκριμένη 
εκπαίδευση θα ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και θα προσφέρει πρόσθετες γνώσεις 
σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας σ  Εργασία, ενώ η επιλογή των ειδικοτήτων θα 
γίνει από τον ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με το , με στόχο τη βελτιστοποίηση του 
παραγόμενου αποτελέσματος» σημείωσε η κ. .

Από  πλευρά του, ο κ. Πρωτοψάλτης δήλωσε ότι η συνεργασία θα περιλαμβάνει 
και δράσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών. Όπως είπε, το  θα 
πραγματοποιήσει ενημερωτικές διαλέξεις για θέματα Υγείας και Ασφάλειας, 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε ειδικότητας, σε Επαγγελματικές Σχολές του 
Οργανισμού σ  Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα και το Βόλο, όπου λειτουργούν 
παραρτήματα του . Σύμφωνα με τον κ. Πρωτοψάλτη, σκοπός αυτών των 
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διαλέξεων είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών αναφορικά με  εκτίμηση των 
κινδύνων και τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας, με απώτερο στόχο  
ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων κατά  άσκηση του επαγγέλματος.

«Η εκπαίδευση, μέσω της οποίας δημιουργείται και διαχέεται η παιδεία πρόληψης, 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ενίσχυσης των εφαρμοζόμενων πολιτικών που 
στοχεύουν στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και 
στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος χαμηλών κινδύνων» τόνισε ο κ. 
Πρωτοψάλτης, δίνοντας έμφαση σ  εκπαίδευση των νέων και, ειδικότερα, όσων 
πρόκειται να ασκήσουν τεχνικά επαγγέλματα. Ανέφερε δε ότι σκοπός αυτής της δράσης 
είναι η δημιουργία ενημερωμένων και ευαισθητοποιημένων πολιτών, που δεν θα 
υποτιμούν τον κίνδυνο, αλλά θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης.

Τέλος, ο διοικητής του ΟΑΕΔ υπογράμμισε ότι το πρωτόκολλο συνεργασίας, το οποίο 
θα υπογραφεί, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά κατά τη διάρκεια του επόμενου 
σχολικού έτους, ενώ εκτίμησε ότι πολύ σύντομα θα αναπτυχθούν παρόμοιες δράσεις 
και στις 49 Επαγγελματικές Σχολές του Οργανισμού.

Ο γενικός γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Διά Βίου Μάθησης 
του υπουργείου Παιδείας Δρ. Γεώργιος Βούτσινος, δήλωσε ότι η σημασία της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ακόμα μεγαλύτερη αυτήν τη στιγμή, 
καθώς η οικονομία η οποία βγαίνει από  οικονομική κρίση, ποτέ δεν είναι όμοια με 

 οικονομία, όταν μπήκε σ  κρίση. «Έτσι, λοιπόν, η ανάγκη για νέες δεξιότητες, 
για νέες ειδικότητες και νέους επαγγελματικούς τομείς, είναι μπροστά μας και συνδέεται 
με το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας» σχολίασε ο κ. Βούτσινος.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Παιδείας και 
του υπουργείου Εργασίας, επισημαίνοντας ότι πλέον υπάρχουν κοινοί σχεδιασμοί. 
Όπως ανέφερε, ο βασικός άξονας της πολιτικής τους είναι η ουσιαστική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Στο σημείο αυτό, ο κ. Βούτσινος διαχώρισε  έννοια της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης από  επαγγελματική κατάρτιση, διευκρινίζοντας ότι η επαγγελματική 
εκπαίδευση προετοιμάζει για  αγορά εργασίας, ενώ η επαγγελματική κατάρτιση 
αποδίδει σ  αγορά εργασίας. Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε  επαναφορά του 
σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού από το γυμνάσιο.

Τυποποίηση της εκπαίδευσης

Σύμφωνα με  κ. , η εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα εργαλεία για  προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας σ  
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Εργασία. Όπως διαπίστωσε, παρόλο που η εκπαίδευση αποτελεί τυπική υποχρέωση 
των επιχειρήσεων, τα βασικά χαρακτηριστικά της (περιεχόμενο, διάρκεια, κλπ) δεν 
εξειδικεύονται, με αποτέλεσμα να μένει ένα κενό τόσο σ  ποιότητα, όσο και σ  
τεκμηρίωσή της.

Στο πλαίσιο αυτό, το  ξεκινά  ανάπτυξη συστήματος τυποποίησης της 
εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας σ  Εργασία (ΥΑΕ), 
που θα καταλήγει σ  απόκτηση τεκμηριωμένων ατομικών δεξιοτήτων ΥΑΕ για κάθε 
εκπαιδευόμενο, με συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

Συνεργασία  – ΠΑΣΥΜΕΠ ΕΞΥΠΠ

Παράλληλα, το  ανακοίνωσε τη συνεργασία με τον ΠΑΣΥΜΕΠ για τον 
καθορισμό ποιοτικών προδιαγραφών. Η συνεργασία αφορά τόσο τις βασικές υπηρεσίες 
Υγείας και Ασφάλειας σ  Εργασία (εκπαίδευση, εκτίμηση κινδύνου, προσδιορισμός 
επιπέδων βλαπτικών παραγόντων), όσο και νέες καινοτόμες και εξειδικευμένες 
υπηρεσίες και εφαρμογές.

Τοπική κοινωνία – Τοπική αυτοδιοίκηση

Η κ.  σημείωσε επίσης ότι το  συνεργάζεται με  τοπική 
αυτοδιοίκηση πανελλαδικά τόσο για  εκπαίδευση των εργαζομένων, όσο και για τη 
γενικότερη ευαισθητοποίηση των δημοτών.

Όπως σχολίασε, οι ΟΤΑ, οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στα προβλήματα της 
καθημερινότητας, οι άνθρωποι που γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες και τις 
δυνατότητες των συμπολιτών τους, μπορούν να υποστηρίζουν δράσεις εμπέδωσης 
κουλτούρας πρόληψης.
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Συνεργασία ΕΛΙΝΥΑΕ και ΟΑΕΔ -Τι περιλαμβάνει
Όπως ανέφερε η κ. Μπαρδάνη, ο ΟΑΕΔ, με τη 

μακρόχρονη εμπειρία του στα θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και το , ο 
φορέας των κοινωνικών εταίρων στη χώρα μας για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας 
στην Εργασία, θα συνεργαστούν επ’ ωφελεία των σκοπών των δύο οργανισμών.

Συγκεκριμένα, το  έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά εργαλεία, ενσωματώνοντας, 
μεταξύ άλλων και εφαρμογές της σύγχρονης τεχνικής VR (Virtual Reality-εικονική 
πραγματικότητα), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή εκπαίδευσης σε 
θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) του 
ΟΑΕΔ, κατά προτίμηση σε ειδικότητες υψηλής επικινδυνότητας. «Η συγκεκριμένη 
εκπαίδευση θα ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και θα προσφέρει πρόσθετες γνώσεις 
σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, ενώ η επιλογή των ειδικοτήτων θα γίνει 
από τον ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με το , με στόχο τη βελτιστοποίηση του 
παραγόμενου αποτελέσματος» σημείωσε η κ. Μπαρδάνη.

Από την πλευρά του, ο κ. Πρωτοψάλτης δήλωσε ότι η συνεργασία θα περιλαμβάνει και 
δράσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών. Όπως είπε, το  θα 
πραγματοποιήσει ενημερωτικές διαλέξεις για θέματα Υγείας και Ασφάλειας, 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε ειδικότητας, σε Επαγγελματικές Σχολές του 
Οργανισμού στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα και το Βόλο, όπου λειτουργούν 
παραρτήματα του . Σύμφωνα με τον κ. Πρωτοψάλτη, σκοπός αυτών των 
διαλέξεων είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών αναφορικά με την εκτίμηση των 
κινδύνων και τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας, με απώτερο στόχο την 
ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων κατά την άσκηση του επαγγέλματος.

«Η εκπαίδευση, μέσω της οποίας δημιουργείται και διαχέεται η παιδεία πρόληψης, 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ενίσχυσης των εφαρμοζόμενων πολιτικών που 
στοχεύουν στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και 
στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος χαμηλών κινδύνων» τόνισε ο κ. 
Πρωτοψάλτης, δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευση των νέων και, ειδικότερα, όσων 
πρόκειται να ασκήσουν τεχνικά επαγγέλματα. Ανέφερε δε ότι σκοπός αυτής της δράσης 
είναι η δημιουργία ενημερωμένων και ευαισθητοποιημένων πολιτών, που δεν θα 
υποτιμούν τον κίνδυνο, αλλά θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης.
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Τέλος, ο διοικητής του ΟΑΕΔ υπογράμμισε ότι το πρωτόκολλο συνεργασίας, το οποίο 
θα υπογραφεί, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά κατά τη διάρκεια του επόμενου 
σχολικού έτους, ενώ εκτίμησε ότι πολύ σύντομα θα αναπτυχθούν παρόμοιες δράσεις 
και στις 49 Επαγγελματικές Σχολές του Οργανισμού.
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Συνεργασία ΕΛΙΝΥΑΕ και ΟΑΕΔ -Τι περιλαμβάνει
Τη συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ( ) και του Οργανισμού Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για

την παροχή εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας ανακοίνωσαν η πρόεδρος 
του Ινστιτούτου Ρένα Μπαρδάνη και ο διοικητής του Οργανισμού Σπύρος 
Πρωτοψάλτης, μιλώντας σε στρογγυλό τραπέζι «Με το βλέμμα στο μέλλον: εργασία, 
παιδεία, ανάπτυξη», κατά […]

The post Συνεργασία  και ΟΑΕΔ -Τι περιλαμβάνει appeared first on 
Aftodioikisi.gr.

Keywords

οαεδ εργασια βλεμμα διοικητης σπυρος θεματα υγειας

Τυχαία Θέματα

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ



134;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Οικονομια
Πηγή: www.euro2day.gr Ημερομηνία

έκδοσης:
19-11-2019 21:28:58

Σύνδεσμος: https://www.euro2day.gr/news/economy/article/1707384/synergasia-elinyae-oaed-gia-thn-parohh-ekpaideyshs.html

Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

www.euro2day.gr - 2019-11-19 21:28:58

Οικονομια
Συνεργασία - ΟΑΕΔ για  παροχή 
εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας σ  
Εργασία

Όπως ανέφερε η κ. , ο ΟΑΕΔ, με τη 
μακρόχρονη εμπειρία του στα θέματα επαγγελματικής 

κατάρτισης και το , ο φορέας των κοινωνικών εταίρων στη χώρα μας για τα 
θέματα Υγείας και Ασφάλειας σ  Εργασία, θα συνεργαστούν επ' ωφελεία των 
σκοπών των δύο οργανισμών.

Τη συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (
) και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για  

παροχή εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας ανακοίνωσαν η πρόεδρος του 
Ινστιτούτου Ρένα  ο διοικητής του Οργανισμού Σπύρος Πρωτοψάλτης, 
μιλώντας σε στρογγυλό τραπέζι «Με το βλέμμα στο μέλλον: εργασία, παιδεία, 
ανάπτυξη», κατά τη διάρκεια του 2ου Πανελλήνιου 

 σ  Εργασία, το οποίο διοργάνωσε το Ινστιτούτο, υπό  αιγίδα του Ασφάλεια
Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

Όπως ανέφερε η κ. , ο ΟΑΕΔ, με τη μακρόχρονη εμπειρία του στα θέματα 
επαγγελματικής κατάρτισης και το , ο φορέας των κοινωνικών εταίρων στη 
χώρα μας για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας σ  Εργασία, θα συνεργαστούν επ' 
ωφελεία των σκοπών των δύο οργανισμών.

Συγκεκριμένα, το  έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά εργαλεία, ενσωματώνοντας, 
μεταξύ άλλων και εφαρμογές της σύγχρονης τεχνικής VR (Virtual Reality-εικονική 
πραγματικότητα), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για  παροχή εκπαίδευσης σε 
θέματα Υγείας και Ασφάλειας σ  Εργασία σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) του 
ΟΑΕΔ, κατά προτίμηση σε ειδικότητες υψηλής επικινδυνότητας. «Η συγκεκριμένη 
εκπαίδευση θα ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και θα προσφέρει πρόσθετες γνώσεις 
σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας σ  Εργασία, ενώ η επιλογή των ειδικοτήτων θα 
γίνει από τον ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με το , με στόχο τη βελτιστοποίηση του 
παραγόμενου αποτελέσματος» σημείωσε η κ. .
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Από  πλευρά του, ο κ. Πρωτοψάλτης δήλωσε ότι η συνεργασία θα περιλαμβάνει 
και δράσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών. Όπως είπε, το  θα 
πραγματοποιήσει ενημερωτικές διαλέξεις για θέματα Υγείας και Ασφάλειας, 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε ειδικότητας, σε Επαγγελματικές Σχολές του 
Οργανισμού σ  Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα και το Βόλο, όπου λειτουργούν 
παραρτήματα του . Σύμφωνα με τον κ. Πρωτοψάλτη, σκοπός αυτών των 
διαλέξεων είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών αναφορικά με  εκτίμηση των 
κινδύνων και τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας, με απώτερο στόχο  
ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων κατά  άσκηση του επαγγέλματος.

«Η εκπαίδευση, μέσω της οποίας δημιουργείται και διαχέεται η παιδεία πρόληψης, 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ενίσχυσης των εφαρμοζόμενων πολιτικών που 
στοχεύουν στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και 
στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος χαμηλών κινδύνων» τόνισε ο κ. 
Πρωτοψάλτης, δίνοντας έμφαση σ  εκπαίδευση των νέων και, ειδικότερα, όσων 
πρόκειται να ασκήσουν τεχνικά επαγγέλματα. Ανέφερε δε ότι σκοπός αυτής της δράσης 
είναι η δημιουργία ενημερωμένων και ευαισθητοποιημένων πολιτών, που δεν θα 
υποτιμούν τον κίνδυνο, αλλά θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης.

Τέλος, ο διοικητής του ΟΑΕΔ υπογράμμισε ότι το πρωτόκολλο συνεργασίας, το οποίο 
θα υπογραφεί, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά κατά τη διάρκεια του επόμενου 
σχολικού έτους, ενώ εκτίμησε ότι πολύ σύντομα θα αναπτυχθούν παρόμοιες δράσεις 
και στις 49 Επαγγελματικές Σχολές του Οργανισμού.

Ο γενικός γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Διά Βίου Μάθησης 
του υπουργείου Παιδείας Δρ. Γεώργιος Βούτσινος, δήλωσε ότι η σημασία της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ακόμα μεγαλύτερη αυτήν τη στιγμή, 
καθώς η οικονομία η οποία βγαίνει από  οικονομική κρίση, ποτέ δεν είναι όμοια με 

 οικονομία, όταν μπήκε σ  κρίση. «Έτσι, λοιπόν, η ανάγκη για νέες δεξιότητες, 
για νέες ειδικότητες και νέους επαγγελματικούς τομείς, είναι μπροστά μας και συνδέεται 
με το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας» σχολίασε ο κ. Βούτσινος.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Παιδείας και 
του υπουργείου Εργασίας, επισημαίνοντας ότι πλέον υπάρχουν κοινοί σχεδιασμοί. 
Όπως ανέφερε, ο βασικός άξονας της πολιτικής τους είναι η ουσιαστική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Στο σημείο αυτό, ο κ. Βούτσινος διαχώρισε  έννοια της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης από  επαγγελματική κατάρτιση, διευκρινίζοντας ότι η επαγγελματική 
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εκπαίδευση προετοιμάζει για  αγορά εργασίας, ενώ η επαγγελματική κατάρτιση 
αποδίδει σ  αγορά εργασίας. Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε  επαναφορά του 
σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού από το γυμνάσιο.

Τυποποίηση της εκπαίδευσης

Σύμφωνα με  κ. , η εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα εργαλεία για  προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας σ  
Εργασία. Όπως διαπίστωσε, παρόλο που η εκπαίδευση αποτελεί τυπική υποχρέωση 
των επιχειρήσεων, τα βασικά χαρακτηριστικά της (περιεχόμενο, διάρκεια, κλπ) δεν 
εξειδικεύονται, με αποτέλεσμα να μένει ένα κενό τόσο σ  ποιότητα, όσο και σ  
τεκμηρίωσή της.

Στο πλαίσιο αυτό, το  ξεκινά  ανάπτυξη συστήματος τυποποίησης της 
εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας σ  Εργασία (ΥΑΕ), 
που θα καταλήγει σ  απόκτηση τεκμηριωμένων ατομικών δεξιοτήτων ΥΑΕ για κάθε 
εκπαιδευόμενο, με συγκεκριμένο πιστοποιητικό.
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Συνεργασία ΟΑΕΔ και ΕΛΙΝΥΑΕ
Το δεύτερο συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας

Συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (
) με τον ΟΑΕΔ ανακοινώθηκε σε στρογγυλό τραπέζι που είχε θέμα: «Με το 

βλέμμα στο μέλλον, εργασία, παιδεία, ανάπτυξη» – το τραπέζι έκλεισε το 2ο 
πανελλήνιο συνέδριο του , εστιάζοντας και ανοίγοντας τον διάλογο στα 
θέματα αυτά, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα για την ελληνική οικονομία 
και κοινωνία.

Ο ΟΑΕΔ με τη μακρόχρονη εμπειρία του στα θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, και το 
, ο φορέας των κοινωνικών εταίρων στη χώρα μας για τα θέματα Υγείας και 

Ασφάλειας της Εργασίας, θα συνεργαστούν επ’ ωφελεία των σκοπών των δύο 
οργανισμών.

Το  έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά εργαλεία ενσωματώνοντας μεταξύ άλλων 
και εφαρμογές της σύγχρονης τεχνικής VR (Virtual Reality) τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν για παροχή εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της 
Εργασίας σε ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ κατά προτίμηση σε ειδικότητες υψηλής επικινδυνότητας.

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση θα ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και θα προσφέρει 
πρόσθετες γνώσεις σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας. Η επιλογή των 
ειδικοτήτων θα γίνει από τον ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το  με στόχο τη 
βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος.

Η υλοποίηση θα ξεκινήσει σύντομα από ΕΠΑΣ Μαθητείας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Ιωάννινα και Βόλο, με στόχο την επέκταση του προγράμματος σε όλη τη χώρα.

Οπως είπε η πρόεδρος του  Ρένα Μπαρδάνη, έχουν υποβληθεί προτάσεις 
προς το υπουργείο Παιδείας και ειδικότερα: με τις νέες μορφές απασχόλησης όπως η 
κατ’ οίκον εργασία, ο πληθοπορισμός (crowdsourcing) και η εξωτερική ανάθεση 
εργασιών, η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί ίσως την μόνη ευκαιρία 
ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης πολλών εργαζόμενων που θα απασχοληθούν με τις 
ανωτέρω μορφές εργασίας. Τα θέματα αυτά συζητήθηκαν με τον γενικό γραμματέα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου 
Παιδείας Γ. Βούτσινο.
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Το  πρότεινε συντονισμένες δράσεις σε όλες τις βαθμίδες (πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια), γενικής αλλά και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς όσο πιο νωρίς 
εκπαιδεύεται και ευαισθητοποιείται στα θέματα αυτά ο νέος, τόσο καλύτερα 
αποτελέσματα πετυχαίνουμε στην δημιουργία νοοτροπίας πρόληψης που είναι το 
ζητούμενο.

Τυποποίηση της εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την 
προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας της εργασίας (ΥΑΕ). Παρ’ όλο που η 
εκπαίδευση αυτή αποτελεί τυπική υποχρέωση των επιχειρήσεων, τα βασικά 
χαρακτηριστικά της (περιεχόμενο, διάρκεια, κλπ.) δεν εξειδικεύονται, με αποτέλεσμα να 
μένει ένα κενό τόσο στην ποιότητα όσο και στην τεκμηρίωσή της.

Το  ξεκινά την ανάπτυξη συστήματος τυποποίησης της εκπαίδευσης των 
εργαζομένων σε θέματα ΥΑΕ που θα καταλήγει στην απόκτηση τεκμηριωμένων 
ατομικών δεξιοτήτων ΥΑΕ για κάθε εκπαιδευόμενο, με συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

Συνεργασία  – ΠΑΣΥΜΕΠ

Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του ραγδαία μεταβαλλόμενου εργασιακού τοπίου 
απαιτούν την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών ΥΑΕ υψηλού επιπέδου και 
συμβατών με τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Το  ανακοίνωσε τη συνεργασία με τον ΠΑΣΥΜΕΠ για τον καθορισμό 
ποιοτικών προδιαγραφών. Η συνεργασία αφορά τόσο τις βασικές υπηρεσίες ΥΑΕ 
(εκπαίδευση, εκτίμηση κινδύνου, προσδιορισμούς επιπέδων βλαπτικών παραγόντων), 
όσο και νέες καινοτόμες και εξειδικευμένες υπηρεσίες και εφαρμογές.

Τοπική κοινωνία

– ΟΤΑ

Το  συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση πανελλαδικά τόσο στην 
εκπαίδευση των εργαζομένων όσο και στη γενικότερη ευαισθητοποίηση των δημοτών. 
Κατά τη συζήτηση με τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής κ. 
Μαρκόπουλο, τονίστηκε ότι πέραν των σημαντικών θεμάτων ΥΑΕ των ΟΤΑ, η δύναμη 
της τοπικής κοινωνίας στη δημιουργία κουλτούρας είναι καθοριστική. Οι ΟΤΑ, οι 
άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στα προβλήματα της καθημερινότητας, οι άνθρωποι 
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που γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες και τις δυνατότητες των συμπολιτών τους, 
μπορούν να υποστηρίζουν δράσεις εμπέδωσης κουλτούρας πρόληψης.
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ΟΑΕΔ: Συνεργασία με το ΕΛΙΝΥΑΕ για παροχή εκπαίδευσης 
σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

ΟΑΕΔ: Όπως ανέφερε η κ. , ο ΟΑΕΔ, με 
τη μακρόχρονη εμπειρία του στα θέματα 
επαγγελματικής κατάρτισης και το , ο 
φορέας των κοινωνικών εταίρων στη χώρα μας για τα 
θέματα Υγείας και Ασφάλειας σ  Εργασία, θα 
συνεργαστούν επ' ωφελεία των σκοπών των δύο 
οργανισμών.

Τη συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (
) και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για  

παροχή εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας ανακοίνωσαν η πρόεδρος του 
Ινστιτούτου Ρένα  ο διοικητής του Οργανισμού Σπύρος Πρωτοψάλτης, 
μιλώντας σε στρογγυλό τραπέζι «Με το βλέμμα στο μέλλον: εργασία, παιδεία, 
ανάπτυξη», κατά τη διάρκεια του 2ου Πανελλήνιου 

 σ  Εργασία, το οποίο διοργάνωσε το Ινστιτούτο, υπό  αιγίδα του Ασφάλεια
Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

Όπως ανέφερε η κ. , ο ΟΑΕΔ, με τη μακρόχρονη εμπειρία του στα θέματα 
επαγγελματικής κατάρτισης και το , ο φορέας των κοινωνικών εταίρων στη 
χώρα μας για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας σ  Εργασία, θα συνεργαστούν επ' 
ωφελεία των σκοπών των δύο οργανισμών.

Συγκεκριμένα, το  έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά εργαλεία, ενσωματώνοντας, 
μεταξύ άλλων και εφαρμογές της σύγχρονης τεχνικής VR (Virtual Reality-εικονική 
πραγματικότητα), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για  παροχή εκπαίδευσης σε 
θέματα Υγείας και Ασφάλειας σ  Εργασία σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) του 
ΟΑΕΔ, κατά προτίμηση σε ειδικότητες υψηλής επικινδυνότητας.

«Η συγκεκριμένη εκπαίδευση θα ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και θα προσφέρει 
πρόσθετες γνώσεις σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας σ  Εργασία, ενώ η επιλογή των 
ειδικοτήτων θα γίνει από τον ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με το , με στόχο τη 
βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος» σημείωσε η κ. .

Διαβάστε όλες τις Ειδήσεις απο το Dikaiologitika News
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Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Από  πλευρά του, ο κ. Πρωτοψάλτης δήλωσε ότι η συνεργασία θα περιλαμβάνει 
και δράσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών. Όπως είπε, το  θα 
πραγματοποιήσει ενημερωτικές διαλέξεις για θέματα Υγείας και Ασφάλειας, 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε ειδικότητας, σε Επαγγελματικές Σχολές του 
Οργανισμού σ  Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα και το Βόλο, όπου λειτουργούν 
παραρτήματα του .

Σύμφωνα με τον κ. Πρωτοψάλτη, σκοπός αυτών των διαλέξεων είναι η 
ευαισθητοποίηση των μαθητών αναφορικά με  εκτίμηση των κινδύνων και τη λήψη 
μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας, με απώτερο στόχο  ελαχιστοποίηση των 
ατυχημάτων κατά  άσκηση του επαγγέλματος.

«Η εκπαίδευση, μέσω της οποίας δημιουργείται και διαχέεται η παιδεία πρόληψης, 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ενίσχυσης των εφαρμοζόμενων πολιτικών που 
στοχεύουν στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και 
στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος χαμηλών κινδύνων» τόνισε ο κ. 
Πρωτοψάλτης, δίνοντας έμφαση σ  εκπαίδευση των νέων και, ειδικότερα, όσων 
πρόκειται να ασκήσουν τεχνικά επαγγέλματα. Ανέφερε δε ότι σκοπός αυτής της δράσης 
είναι η δημιουργία ενημερωμένων και ευαισθητοποιημένων πολιτών, που δεν θα 
υποτιμούν τον κίνδυνο, αλλά θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης.

Τέλος, ο διοικητής του ΟΑΕΔ υπογράμμισε ότι το πρωτόκολλο συνεργασίας, το οποίο 
θα υπογραφεί, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά κατά τη διάρκεια του επόμενου 
σχολικού έτους, ενώ εκτίμησε ότι πολύ σύντομα θα αναπτυχθούν παρόμοιες δράσεις 
και στις 49 Επαγγελματικές Σχολές του Οργανισμού.

Ο γενικός γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Διά Βίου Μάθησης 
του υπουργείου Παιδείας Δρ. Γεώργιος Βούτσινος, δήλωσε ότι η σημασία της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ακόμα μεγαλύτερη αυτήν τη στιγμή, 
καθώς η οικονομία η οποία βγαίνει από  οικονομική κρίση, ποτέ δεν είναι όμοια με 

 οικονομία, όταν μπήκε σ  κρίση. «Έτσι, λοιπόν, η ανάγκη για νέες δεξιότητες, 
για νέες ειδικότητες και νέους επαγγελματικούς τομείς, είναι μπροστά μας και συνδέεται 
με το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας» σχολίασε ο κ. Βούτσινος.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Παιδείας και 
του υπουργείου Εργασίας, επισημαίνοντας ότι πλέον υπάρχουν κοινοί σχεδιασμοί. 
Όπως ανέφερε, ο βασικός άξονας της πολιτικής τους είναι η ουσιαστική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
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Στο σημείο αυτό, ο κ. Βούτσινος διαχώρισε  έννοια της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης από  επαγγελματική κατάρτιση, διευκρινίζοντας ότι η επαγγελματική 
εκπαίδευση προετοιμάζει για  αγορά εργασίας, ενώ η επαγγελματική κατάρτιση 
αποδίδει σ  αγορά εργασίας. Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε  επαναφορά του 
σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού από το γυμνάσιο.
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www.inewsgr.com - 2019-11-19 21:32:53

Συνεργασία ΟΑΕΔ και ΕΛΙΝΥΑΕ
Το δεύτερο συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας The post Συνεργασία ΟΑΕΔ και  
appeared first on Protagon .gr.
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Συνεργασία ΕΛΙΝΥΑΕ- ΟΑΕΔ για την παροχή εκπαίδευσης σε 
θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Στο https://www.euro2day.gr διαβάσαμε: Συνεργασία 
- ΟΑΕΔ για την παροχή εκπαίδευσης σε 

θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Όπως ανέφερε η κ. Μπαρδάνη, ο ΟΑΕΔ, με τη 
μακρόχρονη εμπειρία του στα θέματα επαγγελματικής 

κατάρτισης και το , ο φορέας των κοινωνικών εταίρων στη χώρα μας για τα 
θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, θα συνεργαστούν... Διαβάστε ολόκληρο το 
άρθρο στο https://www.euro2day.gr

Πείτε τη γνώμη σας!

Ακύρωση απάντησης

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια.

Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ
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news.makedonias.gr - 2019-11-19 21:45:54

ΟΑΕΔ: Συνεργασία με το ΕΛΙΝΥΑΕ για παροχή εκπαίδευσης 
σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Στο http://www.dikaiologitika.gr διαβάσαμε:

ΟΑΕΔ: Όπως ανέφερε η κ. Μπαρδάνη, ο ΟΑΕΔ, με τη 
μακρόχρονη εμπειρία του στα θέματα επαγγελματικής 
κατάρτισης και το , ο φορέας των 
κοινωνικών εταίρων στη χώρα μας για τα θέματα 
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, θα συνεργαστούν 
επ' ωφελεία των σκοπών των δύο οργανισμών.

Τη συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Ινστιτούτου... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο 
http://www.dikaiologitika.gr

Πείτε τη γνώμη σας!

Ακύρωση απάντησης

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια.

Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

ΕΛΙΝΥΑΕ
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ΟΑΕΔ: Συνεργασία με το ΕΛΙΝΥΑΕ για παροχή εκπαίδευσης 
σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

ΟΑΕΔ: Όπως ανέφερε η κ. , ο ΟΑΕΔ, με 
τη μακρόχρονη εμπειρία του στα θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και το , 
ο φορέας των κοινωνικών εταίρων στη χώρα μας για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας σ 

 Εργασία, θα συνεργαστούν επ' ωφελεία των σκοπών των δύο οργανισμών.

Τη συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (
) και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για  

παροχή εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας ανακοίνωσαν η πρόεδρος του 
Ινστιτούτου Ρένα  ο διοικητής του Οργανισμού Σπύρος Πρωτοψάλτης, 
μιλώντας σε στρογγυλό τραπέζι «Με το βλέμμα στο μέλλον: εργασία, παιδεία, 
ανάπτυξη», κατά τη διάρκεια του 2ου Πανελλήνιου 

 σ  Εργασία, το οποίο διοργάνωσε το Ινστιτούτο, υπό  αιγίδα του Ασφάλεια
Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

Όπως ανέφερε η κ. , ο ΟΑΕΔ, με τη μακρόχρονη εμπειρία του στα θέματα 
επαγγελματικής κατάρτισης και το , ο φορέας των κοινωνικών εταίρων στη 
χώρα μας για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας σ  Εργασία, θα συνεργαστούν επ' 
ωφελεία των σκοπών των δύο οργανισμών.

Συγκεκριμένα, το  έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά εργαλεία, ενσωματώνοντας, 
μεταξύ άλλων και εφαρμογές της σύγχρονης τεχνικής VR (Virtual Reality-εικονική 
πραγματικότητα), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για  παροχή εκπαίδευσης σε 
θέματα Υγείας και Ασφάλειας σ  Εργασία σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) του 
ΟΑΕΔ, κατά προτίμηση σε ειδικότητες υψηλής επικινδυνότητας.

«Η συγκεκριμένη εκπαίδευση θα ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και θα προσφέρει 
πρόσθετες γνώσεις σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας σ  Εργασία, ενώ η επιλογή των 
ειδικοτήτων θα γίνει από τον ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με το , με στόχο τη 
βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος» σημείωσε η κ. .

Από  πλευρά του, ο κ. Πρωτοψάλτης δήλωσε ότι η συνεργασία θα περιλαμβάνει 
και δράσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών. Όπως είπε, το  θα 
πραγματοποιήσει ενημερωτικές διαλέξεις για θέματα Υγείας και Ασφάλειας, 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε ειδικότητας, σε Επαγγελματικές Σχολές του 
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Οργανισμού σ  Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα και το Βόλο, όπου λειτουργούν 
παραρτήματα του .

Σύμφωνα με τον κ. Πρωτοψάλτη, σκοπός αυτών των διαλέξεων είναι η 
ευαισθητοποίηση των μαθητών αναφορικά με  εκτίμηση των κινδύνων και τη λήψη 
μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας, με απώτερο στόχο  ελαχιστοποίηση των 
ατυχημάτων κατά  άσκηση του επαγγέλματος.

«Η εκπαίδευση, μέσω της οποίας δημιουργείται και διαχέεται η παιδεία πρόληψης, 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ενίσχυσης των εφαρμοζόμενων πολιτικών που 
στοχεύουν στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και 
στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος χαμηλών κινδύνων» τόνισε ο κ. 
Πρωτοψάλτης, δίνοντας έμφαση σ  εκπαίδευση των νέων και, ειδικότερα, όσων 
πρόκειται να ασκήσουν τεχνικά επαγγέλματα. Ανέφερε δε ότι σκοπός αυτής της δράσης 
είναι η δημιουργία ενημερωμένων και ευαισθητοποιημένων πολιτών, που δεν θα 
υποτιμούν τον κίνδυνο, αλλά θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης.

Τέλος, ο διοικητής του ΟΑΕΔ υπογράμμισε ότι το πρωτόκολλο συνεργασίας, το οποίο 
θα υπογραφεί, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά κατά τη διάρκεια του επόμενου 
σχολικού έτους, ενώ εκτίμησε ότι πολύ σύντομα θα αναπτυχθούν παρόμοιες δράσεις 
και στις 49 Επαγγελματικές Σχολές του Οργανισμού.

Ο γενικός γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Διά Βίου Μάθησης 
του υπουργείου Παιδείας Δρ. Γεώργιος Βούτσινος, δήλωσε ότι η σημασία της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ακόμα μεγαλύτερη αυτήν τη στιγμή, 
καθώς η οικονομία η οποία βγαίνει από  οικονομική κρίση, ποτέ δεν είναι όμοια με 

 οικονομία, όταν μπήκε σ  κρίση. «Έτσι, λοιπόν, η ανάγκη για νέες δεξιότητες, 
για νέες ειδικότητες και νέους επαγγελματικούς τομείς, είναι μπροστά μας και συνδέεται 
με το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας» σχολίασε ο κ. Βούτσινος.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Παιδείας και 
του υπουργείου Εργασίας, επισημαίνοντας ότι πλέον υπάρχουν κοινοί σχεδιασμοί. 
Όπως ανέφερε, ο βασικός άξονας της πολιτικής τους είναι η ουσιαστική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στο σημείο αυτό, ο κ. Βούτσινος διαχώρισε  έννοια της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης από  επαγγελματική κατάρτιση, διευκρινίζοντας ότι η επαγγελματική 
εκπαίδευση προετοιμάζει για  αγορά εργασίας, ενώ η επαγγελματική κατάρτιση 
αποδίδει σ  αγορά εργασίας. Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε  επαναφορά του 
σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού από το γυμνάσιο.
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Τυποποίηση της εκπαίδευσης

Σύμφωνα με  κ. , η εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα εργαλεία για  προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας σ  
Εργασία. Όπως διαπίστωσε, παρόλο που η εκπαίδευση αποτελεί τυπική υποχρέωση 
των επιχειρήσεων, τα βασικά χαρακτηριστικά της (περιεχόμενο, διάρκεια, κλπ) δεν 
εξειδικεύονται, με αποτέλεσμα να μένει ένα κενό τόσο σ  ποιότητα, όσο και σ  
τεκμηρίωσή της.

Στο πλαίσιο αυτό, το  ξεκινά  ανάπτυξη συστήματος τυποποίησης της 
εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας σ  Εργασία (ΥΑΕ), 
που θα καταλήγει σ  απόκτηση τεκμηριωμένων ατομικών δεξιοτήτων ΥΑΕ για κάθε 
εκπαιδευόμενο, με συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

Συνεργασία  - ΠΑΣΥΜΕΠ ΕΞΥΠΠ

Παράλληλα, το  ανακοίνωσε τη συνεργασία με τον ΠΑΣΥΜΕΠ για τον 
καθορισμό ποιοτικών προδιαγραφών. Η συνεργασία αφορά τόσο τις βασικές υπηρεσίες 
Υγείας και Ασφάλειας σ  Εργασία (εκπαίδευση, εκτίμηση κινδύνου, προσδιορισμός 
επιπέδων βλαπτικών παραγόντων), όσο και νέες καινοτόμες και εξειδικευμένες 
υπηρεσίες και εφαρμογές.

Τοπική κοινωνία - Τοπική αυτοδιοίκηση

Η κ.  σημείωσε επίσης ότι το  συνεργάζεται με  τοπική 
αυτοδιοίκηση πανελλαδικά τόσο για  εκπαίδευση των εργαζομένων, όσο και για τη 
γενικότερη ευαισθητοποίηση των δημοτών.

Όπως σχολίασε, οι ΟΤΑ, οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στα προβλήματα της 
καθημερινότητας, οι άνθρωποι που γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες και τις 
δυνατότητες των συμπολιτών τους, μπορούν να υποστηρίζουν δράσεις εμπέδωσης 
κουλτούρας πρόληψης.
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ΟΑΕΔ: Συνεργασία με το ΕΛΙΝΥΑΕ για παροχή εκπαίδευσης 
σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

ΟΑΕΔ: Όπως ανέφερε η κ. , ο ΟΑΕΔ , με 
τη μακρόχρονη εμπειρία του στα θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και το  , 
ο φορέας των κοινωνικών

εταίρων στη χώρα μας για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας σ  Εργασία , θα 
συνεργαστούν επ' ωφελεία των σκοπών των δύο οργανισμών.

Τη συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (
) και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για  

παροχή εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας ανακοίνωσαν η πρόεδρος του 
Ινστιτούτου Ρένα  ο διοικητής του Οργανισμού Σπύρος Πρωτοψάλτης, 
μιλώντας σε στρογγυλό τραπέζι «Με το βλέμμα στο μέλλον: εργασία , παιδεία, 
ανάπτυξη», κατά τη διάρκεια του 2ου Πανελλήνιου 

 σ  Εργασία , το οποίο διοργάνωσε το Ινστιτούτο, υπό  αιγίδα του Ασφάλεια
Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. Όπως ανέφερε η κ. , ο 
ΟΑΕΔ , με τη μακρόχρονη εμπειρία του στα θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και το 

 , ο φορέας των κοινωνικών εταίρων στη χώρα μας για τα θέματα Υγείας και 
Ασφάλειας σ  Εργασία , θα συνεργαστούν επ' ωφελεία των σκοπών των δύο 
οργανισμών.

Συγκεκριμένα, το  έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά εργαλεία, ενσωματώνοντας, 
μεταξύ άλλων και εφαρμογές της σύγχρονης τεχνικής VR (Virtual Reality-εικονική 
πραγματικότητα), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για  παροχή εκπαίδευσης σε 
θέματα Υγείας και Ασφάλειας σ  Εργασία σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) του 
ΟΑΕΔ , κατά προτίμηση σε ειδικότητες υψηλής επικινδυνότητας.

«Η συγκεκριμένη εκπαίδευση θα ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και θα προσφέρει 
πρόσθετες γνώσεις σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας σ  Εργασία , ενώ η επιλογή 
των ειδικοτήτων θα γίνει από τον ΟΑΕΔ , σε συνεργασία με το  , με στόχο τη 
βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος» σημείωσε η κ. .

Από  πλευρά του, ο κ. Πρωτοψάλτης δήλωσε ότι η συνεργασία θα περιλαμβάνει 
και δράσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών. Όπως είπε, το  θα 
πραγματοποιήσει ενημερωτικές διαλέξεις για θέματα Υγείας και Ασφάλειας , 
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προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε ειδικότητας, σε Επαγγελματικές Σχολές του 
Οργανισμού σ  Αθήνα , τη Θεσσαλονίκη , τα Ιωάννινα και το Βόλο, όπου 
λειτουργούν παραρτήματα του ΕΛΙΝΥΑΕ

Σύμφωνα με τον κ. Πρωτοψάλτη, σκοπός αυτών των διαλέξεων είναι η 
ευαισθητοποίηση των μαθητών αναφορικά με  εκτίμηση των κινδύνων και τη λήψη 
μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας, με απώτερο στόχο  ελαχιστοποίηση των 
ατυχημάτων κατά  άσκηση του επαγγέλματος.

«Η εκπαίδευση, μέσω της οποίας δημιουργείται και διαχέεται η παιδεία πρόληψης, 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ενίσχυσης των εφαρμοζόμενων πολιτικών που 
στοχεύουν στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και 
στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος χαμηλών κινδύνων» τόνισε ο κ. 
Πρωτοψάλτης, δίνοντας έμφαση σ  εκπαίδευση των νέων και, ειδικότερα, όσων 
πρόκειται να ασκήσουν τεχνικά επαγγέλματα. Ανέφερε δε ότι σκοπός αυτής της δράσης 
είναι η δημιουργία ενημερωμένων και ευαισθητοποιημένων πολιτών, που δεν θα 
υποτιμούν τον κίνδυνο, αλλά θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης.

Τέλος, ο διοικητής του ΟΑΕΔ υπογράμμισε ότι το πρωτόκολλο συνεργασίας, το οποίο 
θα υπογραφεί, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά κατά τη διάρκεια του επόμενου 
σχολικού έτους, ενώ εκτίμησε ότι πολύ σύντομα θα αναπτυχθούν παρόμοιες δράσεις 
και στις 49 Επαγγελματικές Σχολές του Οργανισμού.

Ο γενικός γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Διά Βίου Μάθησης 
του υπουργείου Παιδείας Δρ. Γεώργιος Βούτσινος, δήλωσε ότι η σημασία της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ακόμα μεγαλύτερη αυτήν τη στιγμή, 
καθώς η οικονομία η οποία βγαίνει από  οικονομική κρίση, ποτέ δεν είναι όμοια με 

 οικονομία, όταν μπήκε σ  κρίση. «Έτσι, λοιπόν, η ανάγκη για νέες δεξιότητες, 
για νέες ειδικότητες και νέους επαγγελματικούς τομείς, είναι μπροστά μας και συνδέεται 
με το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας» σχολίασε ο κ. Βούτσινος.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Παιδείας και 
του υπουργείου Εργασίας, επισημαίνοντας ότι πλέον υπάρχουν κοινοί σχεδιασμοί. 
Όπως ανέφερε, ο βασικός άξονας της πολιτικής τους είναι η ουσιαστική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στο σημείο αυτό, ο κ. Βούτσινος διαχώρισε  έννοια της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης από  επαγγελματική κατάρτιση, διευκρινίζοντας ότι η επαγγελματική 
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εκπαίδευση προετοιμάζει για  αγορά εργασίας, ενώ η επαγγελματική κατάρτιση 
αποδίδει σ  αγορά εργασίας. Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε  επαναφορά του 
σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού από το γυμνάσιο.

Τυποποίηση της εκπαίδευσης

Σύμφωνα με  κ. , η εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα εργαλεία για  προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας σ  
Εργασία . Όπως διαπίστωσε, παρόλο που η εκπαίδευση αποτελεί τυπική υποχρέωση 
των επιχειρήσεων, τα βασικά χαρακτηριστικά της (περιεχόμενο, διάρκεια, κλπ) δεν 
εξειδικεύονται, με αποτέλεσμα να μένει ένα κενό τόσο σ  ποιότητα, όσο και σ  
τεκμηρίωσή της.

Στο πλαίσιο αυτό, το  ξεκινά  ανάπτυξη συστήματος τυποποίησης της 
εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας σ  Εργασία (ΥΑΕ), 
που θα καταλήγει σ  απόκτηση τεκμηριωμένων ατομικών δεξιοτήτων ΥΑΕ για κάθε 
εκπαιδευόμενο, με συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

Συνεργασία  - ΠΑΣΥΜΕΠ ΕΞΥΠΠ

Παράλληλα, το  ανακοίνωσε τη συνεργασία με τον ΠΑΣΥΜΕΠ για τον 
καθορισμό ποιοτικών προδιαγραφών. Η συνεργασία αφορά τόσο τις βασικές υπηρεσίες 
Υγείας και Ασφάλειας σ  Εργασία (εκπαίδευση, εκτίμηση κινδύνου, προσδιορισμός 
επιπέδων βλαπτικών παραγόντων), όσο και νέες καινοτόμες και εξειδικευμένες 
υπηρεσίες και εφαρμογές.

Τοπική κοινωνία - Τοπική αυτοδιοίκηση

Η κ.  σημείωσε επίσης ότι το  συνεργάζεται με  τοπική 
αυτοδιοίκηση πανελλαδικά τόσο για  εκπαίδευση των εργαζομένων, όσο και για τη 
γενικότερη ευαισθητοποίηση των δημοτών.

Όπως σχολίασε, οι ΟΤΑ , οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στα προβλήματα της 
καθημερινότητας, οι άνθρωποι που γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες και τις 
δυνατότητες των συμπολιτών τους, μπορούν να υποστηρίζουν δράσεις εμπέδωσης 
κουλτούρας πρόληψης.
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ΟΑΕΔ: Συνεργασία με το ΕΛΙΝΥΑΕ για παροχή εκπαίδευσης 
σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
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Συνεργασία ΕΛΙΝΥΑΕ και ΟΑΕΔ -Τι περιλαμβάνει
Στο https://www.aftodioikisi.gr διαβάσαμε:

Τη συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (
) και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την 

παροχή εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας ανακοίνωσαν η πρόεδρος του 
Ινστιτούτου Ρένα Μπαρδάνη και ο διοικητής του Οργανισμού Σπύρος Πρωτοψάλτης, 
μιλώντας σε στρογγυλό τραπέζι «Με το βλέμμα στο... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο 
https://www.aftodioikisi.gr

Πείτε τη γνώμη σας!

Ακύρωση απάντησης

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια.

Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

ΕΛΙΝΥΑΕ
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