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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια
στην Εργασία “Με το βλέμμα στο μέλλον”
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9

e-posters

χορηγοί
επικοινωνίας

ΗΟλομέλεια
έναρξη
Έναρξη συνεδρίου

Ίρμα Ριζάκου, υπεύθυνη επικοινωνίας ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Καλωσόρισμα

Εναρκτήρια ομιλία

Ρένα Μπαρδάνη, Πρόεδρος ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Ιωάννης Βρούτσης, Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

http://www.elinyae.gr/sites/default/files/2019.
pdf

http://www.elinyae.gr/sites/default/files/2019-11/
Omilia_Vroutsi.pdf

Χαιρετισμοί

Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος ΣΕΒ

Γεώργιος Καββαθάς, Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ
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Οι ομιλητές

Dr Christa Sedlatschek, Director EU-OSHA

Javier Barbero, Senior Technical Specialist,
Labour Administration, Labour Inspection and
Occupational Safety and Health Branch, ILO

Kris De Meester, Senior Adviser, Competence
Centre Labour & Social Security, Business
Europe

Ανδρέας Στοϊμενίδης, Μέλος Εκτελεστικού
Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
European Trade Unions

Prof. Dr Dietmar Reinert, Director of the Institute
of Occupational Safety and Health of the
German Social Accident Insurance - IFA

Michel Héry, Executive management
department, French National Institute for
Occupational Safety and Health - INRS
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Oscar Vargas Llave, Research Officer, Working
Life EUROFOUND

Δρ. Ά. Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας, Ερευνητικό
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων
Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), ΕΜΠ.

Μ. Γιαννακούρου, Επ. Καθ. Εργατικού Δικαίου,
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Π. Μπεχράκης, Διευθυντής Ινστιτούτου
Δημόσιας Υγείας, Αμερικανικό Κολλέγιο
Ελλάδος

Δ. Ναθαναήλ, Επικ. Καθηγητής Τομέα
Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής
Έρευνας, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών,
ΕΜΠ

Τ. Αλμπάνης, Πρύτανης Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
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Ε. Φιλόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας

Γ. Μπούστρας, Καθ. Εκτίμησης Κινδύνου,
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Π. Παπαρηγοπούλου, Καθ. Νομικής Σχολής,
ΕΚΠΑ

Ν. Μαρκάτος, τ. Πρύτανης, & Ομ. Καθ. Σχολής
Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ & Καθ. Παν. Texas A&M

Οι παράλληλες συνεδρίες

12 Παράλληλες συνεδρίες:
•
•
•
•

Σύγχρονα θέματα και προκλήσεις
Σύγχρονες προσεγγίσεις στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία
Σχεδιασμός για όλους
Καλές πρακτικές
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Το στρογγυλό τραπέζι

Στο στρογγυλό τραπέζι της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου ανακοινώθηκε η συνεργασία του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
με τον ΟΑΕΔ για εκπαίδευση των σπουδαστών στα ΕΠΑ.Σ σε θέματα ΥΑΕ, κατά προτίμηση σε ειδικότητες
υψηλής επικινδυνότητας, ενσωματώνοντας μεταξύ άλλων και εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας VR
(Virtual Reality) τις οποίες έχει αναπτύξει το Ινστιτούτο. Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. πρότεινε συντονισμένες δράσεις
σε όλες τις βαθμίδες (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια), γενικής αλλά και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ανακοίνωσε την έναρξη ανάπτυξης συστήματος τυποποίησης της εκπαίδευσης των εργαζομένων
σε θέματα ΥΑΕ που θα καταλήγει στην απόκτηση τεκμηριωμένων ατομικών δεξιοτήτων ΥΑΕ.
Τέλος, ανακοινώθηκε η συνεργασία του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. με την ΠΑΣΥΜΕΠ ΕΞΥΠΠ και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
http://www.elinyae.gr/sites/default/files/2019-11/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF_%CF
%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%852_191119_2.pdf

Γ. Βούτσινος, Γενικός Γραμματέας Επαγγ.
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου
Μάθησης, Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων

Σπ. Πρωτοψάλτης, Διοικητής ΟΑΕΔ

Ι. Τόλης, εκπρόσωπος Περιφερειάρχη
Αττικής, κου Γ. Πατούλη

Γ. Μαρκόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων Αττικής
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Τα συμπεράσματα
Α. Νέο εργασιακό τοπίο
Ο κόσμος της εργασίας τα τελευταία χρόνια, χαρακτηρίζεται από ραγδαίες αλλαγές οι οποίες οφείλονται
σε τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις. Η ταχύτητα που χαρακτηρίζει τις μεταβολές
αυτές, δεν έχει επιτρέψει την συνολική και σε βάθος διερεύνηση των επιπτώσεων σε σχέση με τους
εργαζόμενους και ιδιαίτερα όσον αφορά το κομμάτι της υγείας και ασφάλειας. Η προσπάθεια ανάλυσης
της επίδρασης των αλλαγών στις εργασιακές συνθήκες βρίσκεται σε εξέλιξη από φορείς ΥΑΕ σε όλη την
Ευρώπη και όχι μόνο.
Παρακολουθήσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης και την διατύπωση
προτάσεων για τη βελτίωση του πλαισίου της εργασίας, από ειδικούς – εκπροσώπους κορυφαίων
ευρωπαϊκών φορέων με τους οποίους το ΕΛΙΝΥΑΕ είτε διαθέτει πλαίσιο συνεργασίας, είτε προτίθεται
να δημιουργήσει ώστε να συμβάλει στην αποτύπωση της κατάστασης, και κυρίως στην ανάλυση και
διατύπωση προτάσεων με εστίαση στην ελληνική πραγματικότητα.
Το νέο εργασιακό τοπίο μπορεί να συνοψιστεί στις εξής τρεις αλληλένδετες συνιστώσες:
•

Νέες συνθήκες εργασίας: Καινούργιες μορφές εργασιακών σχέσεων ή επέκταση υπαρχόντων και
νέο φυσικό και τεχνολογικό περιβάλλον εργασίας.

•

Νέοι και αναδυόμενοι κίνδυνοι: κίνδυνοι που προκύπτουν από τις αλλαγές στις συνθήκες εργασίας,
υφιστάμενοι κίνδυνοι που ενισχύονται από αυτές και δυνητικοί νέοι κίνδυνοι που απαιτούν διερεύνηση.

•

Νέα εργαλεία και δυνατότητες: Δυνατότητες που προκύπτουν από τις αλλαγές τόσο για τους
υφιστάμενους, όσο και για τους νέους κινδύνους και εργαλεία προσαρμοσμένα στο νέο περιβάλλον.

Β. Ειδικά θέματα
Πέραν των θεμάτων που επικεντρώθηκαν στο νέο εργασιακό τοπίο, υπήρξαν και σημαντικά θέματα ΥΑΕ
που αναπτύχθηκαν σε ανακοινώσεις και μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
•

Ρόλος των θεσμών (Ασφάλιση Επαγγελματικού
Κινδύνου, Ιατρός Εργασίας, Τεχνικός
Ασφάλειας, Βιολογική Ασφάλεια)

•

Υγεια και Ασφαλεια στη Παιδεια – σε όλες τις
βαθμιδες εκαπιδευσης

•

Τυποποίηση κατάρτισης –Πιστοποίηση

•

Εργονομία

•

Εκσυγχρονισμός νομοθετικού πλαισίου

•

Επαγγελματικός καρκίνος (ακτινοβολίες,
καπνός, αμίαντος, χημικά, επαναφορά στην
εργασία)

•

Αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων

•

Αντίληψη κινδύνου Κουλτούρα ασφάλειας

•

Υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων

•

Ανάγκη ευαισθητοποίησης της κοινωνίας

•

Χημικές ουσίες, με έμφαση στις εισπνεόμενες

•

Υγεία και Ασφάλεια στο Δημόσιο Τομέα (ΟΤΑ,
Σώματα Ασφαλείας,Σχολεία)

Οι κεντρικές ομιλίες, οι ανακοινώσεις και οι
καλές πρακτικές που παρουσιάστηκαν, δίνουν
το αισιόδοξο μήνυμα ότι υπάρχει, τόσο η
ευαισθητοποίηση όσο και το δυναμικό στην
κοινωνία για να γίνουν τα επόμενα βήματα για την
ΥΑΕ.

http://www.elinyae.gr/sites/default/files/2019
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Η νέα VR εφαρμογή του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά εργαλεία ενσωματώνοντας μεταξύ άλλων και εφαρμογές
της σύγχρονης τεχνολογίας 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.

Το γραφείο τύπου
Κυκλοφόρησαν
182
δημοσιεύματα,
σχετικά με το συνέδριο, σε ηλεκτρονικό
και έντυπο τύπο
http://www.elinyae.gr/ekdhloseis/2opanellinio-synedrio-gia-tin-ygeia-kaitin-asfaleia-stin-ergasia-me-thema-meblemma

Από το Γραφείο Τύπου του Συνεδρίου
εκδόθηκαν δύο δελτία τύπου:
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18/11/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19/11/2019

«Κοινωνικοί εταίροι, Πολιτεία, ακαδημαϊκή κοινότητα να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με αμοιβαία
εμπιστοσύνη και σεβασμό και να δημιουργήσουμε
από κοινού τις απαραίτητες συνέργειες για ένα
ασφαλές και υγιές μέλλον για όλους» Ρένα Μπαρδάνη, Πρόεδρος ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε..

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

Ξεκίνησε το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την ΥΑΕ
στο Μέγαρο Μουσικής με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 Ομιλητών και παρουσία περισσοτέρων των 600 Συνέδρων.

Περισσότερα...

Ο ΟΑΕΔ με τη μακρόχρονη εμπειρία του στα θέματα
επαγγελματικής κατάρτισης, και το ΕΛΙΝΥΑΕ, 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.

Περισσότερα...
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Οι εθελοντές

9 εθελοντές καθοδήγησαν τους
συνέδρους.

Η ορχήστρα
Στο κοκτέιλ που ακολούθησε τις εργασίες της πρώτης ημέρας, τους συνέδρους συντρόφευσαν με τη μουσική τους 4 όργανα της Νεανικής Συμφωνικής Ορχήστρας Underground
Youth Orchestra.
Η ορχήστρα ιδρύθηκε το 2010. Ξεκίνησε από ένα σύνολο παιδιών, που
επιθυμούσαν να βρίσκονται και να
κάνουν μουσική μαζί. Οι πρόβες άρχισαν σε ένα υπόγειο (εξ ου και το
όνομα της ορχήστρας) και τα πρώτα
χρόνια οι συναυλίες είχαν εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Γρήγορα, η μουσική
ομάδα κατάφερε να διακριθεί, να
συμμετέχει σε Φεστιβάλ, να πραγματοποιεί συναυλίες, κερδίζοντας την
αγάπη των φιλόμουσων. Το σχήμα
σήμερα αποτελείται από 45 σπουδαστές μουσικής, ηλικίας 10-25 ετών.
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Το πρόγραμμα - Τα πρακτικά
http://www.elinyae.gr/sites/default/files/2019-11/
TELIKO%20PROGRAMMA.pdf

Τα πρακτικά του συνεδρίου θα αναρτηθούν σύντομα
στον ιστότοπο του συνεδρίου. Οι σύνεδροι θα
ενημερωθούν ηλεκτρονικά.

Η γραμματεία

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
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 Μιλώντας για υγιεινή και ασφάλεια εργασίας
Πηγή:

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Σελ.:

9

Επιφάνεια:
cm²
Αρθρογράφος:
Είπαν
για 421.62
το συνέδριο...
Θέματα:

Ημερομηνία
έκδοσης:

04-11-2019

Κυκλοφορία:

560

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΙΝΥΑΕ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

• ιλώντας για υγιεινή
και ασφάλεια εργασίας

Η

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 04-11-2019

ταν πριν από 30 περίπου
σίας . Η εργασία με οθόνη , η συνεχής διαθεσι 
χρόνια , όταν με προ μότητα των ψηφιακά εργαζομένων , η ψηφιο τροπή -πίεση του συ 
ποίηση και οι απαιτήσεις της , η διατάραξη της
στήματος Βρυξελλών εί 
οικογενειακής ζωής , η επέκταση (ή μάλλον η κα 
χε αναδυθεί στην Ελλά 
τάργηση ...) των ωραρίων , η έννοια του νοητικού
δα η από κοινού δρα φόρτου και η εγγενής εντατικοποίηση της on-li
στηριοποίηση των συν 
ne παροχής εργασίας - όλα αυτά , άλλαξαν και θα
δικάτων και των εργο συνεχίσουν να αλλάζουν όλο και ταχύτερα την
δοτικών οργανώσεων (ως «κοινωνικών
ίδια την φύση
εταίρων
της »,εργασίας . Άρα και τις επι 
όρος που τότε ξεκινούσε να πτώσεις
χρησιμοποιείται
στην υγείαευ , άρα και τη συζήτηση για
ρύτερα ) στα θέματα υγιεινήςτους
και κινδύνους
ασφάλειας -των
από το σύνδρομο του καρπι εργαζομένων . Στον ΣΕΒ , είχε φέρει αυτήν την
αίου σωλήνα και την έκθεση στην ακτινοβολία
προβληματική ο Νίκος Αναλυτής στο τέλος της
της οθόνης μέχρι τις διαταραχές προσοχής ή το
προεδρίας Θ . Παπαλεξόπουλου και τη φάση Στ .
άγχος από τη διεπαφή ανθρώπου -μηχανής , αύ 
Αργυρού ... στη ΓΣΕΕ ο Γ . Ραυτόπουλος και ο Λάμ 
ριο από την πραγματικότητα της τεχνητής νοη 
προς Κανελλόπουλος . Όμως η στήριξη της Ευ 
μοσύνης .
ρωπαϊκής Επιτροπής -δίπλα και
Είναι λοιπόν εξαιρετικά εν 
στην αναβάθμιση της Οικονο 
θαρρυντικό ότι το ΕΛΙΝΥΑΕ -το Ιν 
μικής και Κοινωνικής Επιτρο 
στιτούτο Υγιεινής και Ασφάλει 
πής -, στήριξη που δεν ήταν μό 
ας της Εργασίας , που είχε ιδρυ 
νον οικονομική αλλά και οργα 
θεί το 1992 από κοινή πρωτο 
νωτική / «εμπνευστική » στο να
βουλία ΣΕΒ και ΓΣΕΕ , τώρα συγ 
πάει ο κοινωνικός διάλογος πα 
κεντρώνει και ΓΣΕΒΕΕ , ΕΣΕΕ , ΣΕ ραπέρα , είχε σταθεί αποφασι 
ΠΕ - ξαναπιάνει το νήμα και ξε 
στικής σημασίας . Ήταν , ας θυ 
κινά νέο γύρο ευαισθητοποί μηθούμε , εποχή Βάσως Παπαν ησης στα θέματα αυτά .
δρέου ως επιτρόπου για Απα 
Αυτήν την επανεκκίνηση που
σχόληση , Εργασιακές Σχέσεις ,
επιχειρεί , τώρα , το ΕΛΙΝΥΑΕ την
Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοι 
τροφοδοτεί με σειρά ερευνών οι
Του Α .Δ .
νωνικά Θέματα , σε φόντο της συ 
οποίες δίνουν πρώτη ύλη στην
Παπαγιαννίδη
νολικής προσέγγισης Ζακ Ντε εκστρατεία ευαισθητοποίησης
adpapagiannidis@gmail.com
λόρ που «αγκάλιαζε » την Ελλά 
που δρομολογεί . Από την πρσ
δα σε φόντο ευρωπαϊκής νέας
σέγγιση της ηλικιακής πτυχής
κοινωνικής πορείας .
της συζήτησης -την τελευταία
Συζήτηση για
Η τότε δραστηριοποίηση των
15ετία η μέση ηλικία του πλη 
τους κινδύνους
κοινωνικών εταίρων στο ζήτημα
θυσμού μεγάλωσε κατά 4 χρο 
-από το σύνδρομο
αυτό έφερε ή /και στήριξε στην
νιά και αυτή η διαφορά παίζει ρό 
του καρπιαίου
λο στην πρόσληψη του χώρου
εφαρμογή ενός ολόκληρου πλέγ 
σωλήνα
ματος νομοθετικών πρωτοβου 
εργασίας και των κινδύνων του και την έκθεση
λιών που κάλυψε όλη τη δεκαε 
μέχρι τη συσχέτιση της νοοτρσ
στην ακτινοβολία
τία του ‘90 -πάλι παράλληλα στην
πίας πρόληψης στην εργασία με
της οθόνης μέχρι
ευρωπαϊκή εξέλιξη -, κυρίως όμως
την ανάπτυξη αντίστοιχης στο
τις
διαταραχές
οδήγησε σε ουσιαστική ευαι 
σπίτι /στην οικογένεια (ποιος έχει
προσοχής
σθητοποίησα στα ζητήματα υγι 
πυροσβεστήρα στο σπίτι του ;
ή
το
άγχος
εινής και ασφάλειας , των μεγά 
ποιος συντηρημένο πυροσβε 
από
τη
διεπαφή
λων αλλά και μεσαίων -προς -με στήρα ; ποιος ξέρει να σβήνει φω
ανθρώπου
γάλων ελληνικών επιχειρήσεων .
τιά από λάδι , τι από ηλεκτρικό
μηχανής ,
Και σε αισθητή αλλαγή νοοτρο 
βραχυκύκλωμα ;), η συζήτηση
αύριο από την
πίας - όχι γενικευμένη , αλλά αρ 
αυτή έχει ευ ρύτατο πεδίο να κα πραγματικότητα
κετά ευρεία . Αυτή η κατάσταση
λύψει . Κυρίως όμως , οι προ 
της τεχνητής
οδήγησε τα πράγματα μέχρι την
σβολές της υγείας «νέας εποχής »,
νοημοσύνης .
κρίση , δηλαδή μέχρι πριν από
η ουνειδητοποίηση του στρες
μια δεκαετία . • ε ωρίμανση και
και των συνεπακολούθων του
του κανονιστικού περιβάλλον 
θα επιχειρηθεί να έρθουν στο
τος , με προσπάθεια να λειτουρ 
προσκήνιο .
γήσουν και ελεγκτικοί μηχανισμοί που , ωστό 
Διήμερο Συνέδριο -18/19 Νοεμβρίου , στο • έ 
σο , Ελλάδα είμαστε !, περιορισμένα πέτυχαν διά 
γαρο • ουσικής , με πολλές ξένες συνεργασίες
χυση της μέριμνας (και αποτέλεσμα ...) στον κορ 
στην τομή ακαδημαϊκής προσέγγισης , έρευνας
μό της ελληνικής οικονομίας , που είναι και θα
και εμπειριών των επιχειρήσεων - θα επιχειρή 
παραμείνει η μικρομεσαία επιχείρηση . Εδώ , τα
σει όχι μόνο να ανοίξει τη συζήτηση , αλλά και να
πράγματα έμειναν εν πολλοίς σε κάτι που ευγε 
καταστήσει γνωστές νέες μεθόδους προστασίας .
Από τους εξ αποστάσεως ελέγχους μέχρι την ανά 
νικά λέγεται αυτορρύθμιση (όσες διαδικασίες
πιστοποίησης υπευθύνων ασφάλειας ή /και πρό
πτυξη «έξυπνων μέσων » προστασίας με αποτέ 
σβασης σε γιατρό εργασίας και αν θεσπίζονταν ).
λεσμα , νέες τεχνολογίες και μέθοδοι στην υπη 
Όμως , στο ίδιο διάστημα προέκυψε και μια
ρεσία μιας κινητοποίησης που επανέρχεται . Και
άλλη αλλαγή . Βαρύτερη . Ουσιαστικότερη . Είναι
που είναι απαραίτητο , αυτή τη φορά , να ριζώ 
η αλλαγή της ίδιας της εργασίας , του τρόπου και
σει .
των συνθηκών και του περιεχομένου της εργα 
[SID:13107467]

1
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ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΡΟΥΤΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τ

ΧΡΙΙΤΙΝΛΙ ΚΟΨΙΝΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να προχωρήσει
στη δημιουργία του Λευκού
Μητρώου Επιχειρήσεων δήλωσε
ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Γ Βρούτσης από
το βήμα του 2ου Πανελλήνιου
που πραγματοποιείται από
χθες στην Αθήνα από το Ελληνικό
Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας
της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ 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
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
για τους εργαζόμενους που
απασχολούνται σε ευέλικτες και
περιστασιακές μορφές εργασίας
Συνεδρίου

Λευκό Μητρώο
Επιχειρήσεων
και Εργάνη II

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
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
το υπουργείο Εργασίας θα
συμμόρφωση

σύντομα

προχωρήσει στη σύναψη προγραμματικής
συμφωνίας με το Ινστιτούτο

συνδυαστεί

ιδιαίτερα

κάλεσε 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 ηαθογενών
συμπεριφορών όπως η αδήλωτη
η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη

για την καλύτερη συνεργασία
στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας
τον προσδιορισμό επιβλαβών
τις δράσεις ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης καθώς και
την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων
για τις σχολές μαθητείας του
παραγόντων

Στο νέο νομοθετικό πλαίσιο θα
το ευρωπαϊκό πλαίσιο
για τις καρκινογόνες ουσίες
Απευθυνόμενος στους 600
επανέλαβε ότι π επόμε¬
ενσωματωθεί

συνέδρους

νη νομοθετική πρωτοβουλία του
υπουργείου αφορά την αναβάθμιση
και ολοκλήρωση του πληροφοριακού
συστήματος Εργάνη
Στην Εργάνη II όπως την απο¬

ΟΑΕΔ

Ανοίγοντας τις εργασίες του
συνεδρίου η πρόεδρος του ΕΛΙΝΥΑΕ

Ρένα Μπαρδάνη επισήμανε
με έμφαση ότι συντεχνιακές αντιλήψεις

μικροπολιτικές συμπεριφορές
ξεπερασμένες από την
πραγματικότητα διλήμματα και
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
1 40.000 φυσικά πρόσωπα-μέλη
ελεύθερους επαγγελματίες κάλεσε
την πολιτική ηγεσία να μη
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 1 00 ομιλητές σε
παράλληλες με τις κεντρικές
συνεδρίες και ολοκληρώνεται
σήμερα το βράδυ
διχαστικές

χρησιμοποιεί

συζητήσεις

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 19-11-2019

https://insuranceworld.gr/71531/eidiseis/asfalistikes-eidiseis/symmachos-ton-asfalistikon-mporei-na-gineito-elinyae/?utm_source=email&utm_medium=social-media&utm_campaign=addtoany
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https://www.antenna.gr/watch/1334511/ant1-news-19112019-stis-19-30

ANT1 Ειδήσεις 7.30΄ 19/11/19

- 14 -

https://www.tovima.gr/2019/11/20/vimatv/i-rena-mpardani-sto-one-channel-gia-ta-ergatika-atyximata/

«Ασκώ τα δικαιώματά μου, τηρώ τις υποχρεώσεις μου, στην Ευρώπη του αύριο» 20/11/19
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https://www.amna.gr/ota/article/409640/Sunergasia-ELINYAE---OAED-gia-tin-parochi-ekpaideusis-se-themata-Ygeias-kai-Asfaleias-stin-Ergasiahttps://www.amna.gr/home/article/409561/Sunergasia-ELINYAE-kai-OAED-gia-tin-parochi-ekpaideusis-se-themata-Ygeias-kai-Asfaleias-stin-Ergasia
https://www.amna.gr/home/article/409213/G-Broutsis-Korufaia-proteraiotita-tis-kubernisis-i-ugeia-kai-i-asfaleia-stin-ergasia---Erchetai-i-ERGANI-II
https://www.amna.gr/home/article/406755/Oi-nees-technologies-stin-upiresia-tis-prolipsis-tou-epaggelmatikou-kindunou
https://www.amna.gr/macedonia/article/400986/ELINYAEOi-megaluteroi-se-ilikia-ergazomenoi-apoteloun-kai-mia-simantiki-eukairia-gia-tis-epicheiriseis
https://www.amna.gr/macedonia/article/400665/ELINYAEYparchei-elleimma-koultouras-ekpaideusis-se-themata-epaggelmatikis-ugeias-kai-asfaleias-stin-Ellada
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