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ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού.
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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης κορωνοϊού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό
προς την παράγραφο 5 του άρθρου 5, την παράγραφο
3 του άρθρου 18 και την παράγραφο 3 του άρθρου 21
του Συντάγματος.
2. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από την εμφάνιση και διάδοση
κορωνοϊού.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
αποφασίζουμε:

επιμέρους σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα μέσω
αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών ή και οδικών
συνδέσεων με χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου,
(δ) στον προσωρινό περιορισμό, εν όλω ή εν μέρει, των
αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών ή και οδικών
συνδέσεων με χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου,
(ε) στον προσωρινό περιορισμό προσώπων των περιπτώσεων (α) και (β) υπό συνθήκες που αποτρέπουν την
επαφή με τρίτα πρόσωπα, από την οποία θα μπορούσε
να προκληθεί μετάδοση της νόσου. Το μέτρο του προσωρινού περιορισμού δύναται να υλοποιείται σε κατάλληλο
χώρο νοσοκομείου, υγειονομικής δομής, θεραπευτικού
ιδρύματος, σε κατάλληλες δημόσιες ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις προσωρινής διαμονής, ή και κατ’ οίκον, ανάλογα
με την απόφαση του αρμόδιου κάθε φορά οργάνου,
(στ) στην προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας
σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών
δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, χώρων θρησκευτικής
λατρείας, καθώς και στην προσωρινή απαγόρευση και
αναστολή μετακινήσεων για οποιονδήποτε λόγο του
εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού και μαθητών,
σπουδαστών, φοιτητών οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω
σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών δομών, φορέων και
ιδρυμάτων,
(ζ) στην προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
ιδιωτικών επιχειρήσεων, δημόσιων υπηρεσιών και ορ-

http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/pnp-2020-fek-42a-2522020
Άρθρο πρώτο
Μέτρα πρόληψης,
υγειονομικής παρακολούθησης
και περιορισμού της διάδοσης της νόσου
1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης
ή και διάδοσης κορωνοϊού που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλονται μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης,
καθώς και περιορισμού της διάδοσης της νόσου.
2. Τα μέτρα αυτά συνίστανται:
(α) Στην υποχρεωτική υποβολή σε κλινικό και εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο, υγειονομική παρακολούθηση,
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Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας
Νέος κοροναϊός Covid 19 - Οδηγίες
Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), παρακολουθεί από την αρχή τις εξελίξεις και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία, τόσο με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου
Νοσημάτων (ECDC) όσο και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
(WHO).
Ο ΕΟΔΥ παραμένει σε επαγρύπνηση σχετικά με ενδεχόμενα κρούσματα της νόσου σε ταξιδιώτες ενώ έχει ήδη εκδώσει και επικαιροποιεί συστηματικά ενημερωτικό υλικό και
εξειδικευμένες οδηγίες, που αναρτώνται στην ιστοσελίδα
του.
https://eody.gov.gr/

Οδηγίες προστασίας από τον νέο κοροναϊό

Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας
Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη
Κορωνοϊός: Δεν φοβόμαστε Προστατευόμαστε
Ασπίδα μας, η γνώση
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Κορωνοϊός:
Δεν φοβόμαστε - Προστατευόμαστε
Ασπίδα μας, η γνώση

19
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ε Λ ΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

https://www.civilprotection.gr/
sites/default/gscp_uploads/coronoiosfaqinside.pdf
http://www.elinyae.gr/arthro-neon/odigies-prostasias-apo-neo-koronaio
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Εργασιακά Νέα
28 Απριλίου - Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2020
Βία και παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας
Η εργασιακή βία και η παρενόχληση είναι μια σημαντική και συνεχιζόμενη απειλή για την
ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, καθώς και για την παραγωγικότητα και τη
φήμη του κάθε οργανισμού. Τον Ιούνιο του 2019, στο Επετειακό Συνέδριο της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας (ILO), για τα 100 χρόνια της ίδρυσής της, υιοθετήθηκε η Σύμβαση
για τη Βία και την Παρενόχληση (Νο 190) και η ανάλογη Σύστασή της (Νο 206), ζητώντας
την απαγόρευση και την πρόληψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας.
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-daysafety-health-at-work/WCMS_733542/lang--en/index.htm

4 είδη εργασιακής βίας στον τομέα υγείας
Η βία και οι επιθέσεις εναντίον του προσωπικού στον
τομέα της υγείας, ιδιαίτερα κατά των νοσηλευτών, είναι
ολοένα και συχνότερες και ορισμένες μελέτες δείχνουν
αύξηση εμφάνισης κατά σχεδόν 110 τοις εκατό.
Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής
Ασφάλειας και Υγείας της Αμερικής, υπάρχουν 4 είδη εργασιακής βίας στον τομέα της υγείας …
https://ohsonline.com/
articles/2020/02/10/nurses-are-suffering-more-violence-in-the-workplace.
aspx

Μέτρηση της ποιότητας της εργασίας: δύσκολη αλλά απαραίτητη διαδικασία
Η ποιότητας της εργασίας
μας, καθορίζει τον βαθμό της
ευημερίας και της ποιότητας
της ζωής μας. Όμως η μέτρησή της απαιτεί να ληφθούν
υπόψη διάφορες πτυχές των
εργασιακών μας συνθηκών.
https://ilostat.ilo.org/2020/01/27/measuring-job-quality-difficult-but-necessary/

Ο Napo απευθύνει πρόσκληση για συμμετοχή
στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών για την Πρόληψη
https://osha.europa.eu/el/oshnews/napo-calls-entries-international-media-festival-prevention

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει
τα κράτη-μέλη να επικυρώσουν τη
σύμβαση για τη βία και την παρενόχληση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια πρόταση για λήψη απόφασης από το Συμβούλιο
που θα επιτρέπει στα
κράτη μέλη να προωθήσουν τη διαδικασία
επικύρωσης της Σύμβασης για την εξάλειψη της βίας και της
παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας
(ΔΟΕ).
https://osha.europa.eu/el/oshnews/european-commission-encourages-member-states-ratify-violence-and-harassment-convention

EMPOWER – Η ευρωπαϊκή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προαγωγή
της υγείας και της ευεξίας στην εργασία
Τον Ιανουάριο του 2020, εταίροι από την
Ισπανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, τηνΦιλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο,
την Ελβετία και την Αυστραλία ξεκίνησαν
συνεργασία, στο πλαίσιο ενός προγράμματος για την πρόληψη του εργασιακού στρες.
http://www.imp.lodz.pl/home_
en/news_en/&a=31875
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Γιατί το μέλλον της εργασίας
χρειάζεται να είναι ανθρωποκεντρικό
«Οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να βρίσκονται στην καρδιά των πολιτικών για
το μέλλον της εργασίας», αναφέρει η
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας – ο φορέας των ΗΕ για τον κόσμο της εργασίας.

Αξιολόγηση των επιπτώσεων της πολιτικής για
την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία
Άρθρο στη σελίδα OSHwiki περιγράφει τη διαδικασία, τις
βασικές μεθοδολογίες και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην αξιολόγηση των επιπτώσεων της πολιτικής
για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.
Παρουσιάζει μια ανάλυση των πιο σημαντικών αξιολογήσεων που διεξήχθησαν σε σχέση με τις πολιτικές επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας σε επίπεδο ΕΕ και επισημαίνει τα κόστη και τα οφέλη αυτής της διαδικασίας.
https://osha.europa.eu/el/oshnews/
oshwiki-impact-assessment-occupational-safety-and-health-policy

https://business-reporter.foleon.com/
business-reporter/future-of-work-2/
why-we-need-a-human-centred-futureof-work/

Βιομηχανικοί εξωσκελετοί
Οι εξωσκελετοί που χρησιμοποιούνται
στο εργασιακό περιβάλλον αναφέρονται
ως «βιομηχανικοί εξωσκελετοί». Ο σκοπός τους είναι η αύξηση και η ενίσχυση
της απόδοσης ενός εργαζόμενου συγκριτικά με την ήδη υπάρχουσα φυσική
του διάπλαση – κυρίως την πλάτη και τα
άνω άκρα (χέρια και ώμους).
Σε μια νέα αναφορά του NIOSH στο περιοδικό ‘American Journal of Industrial
Medicine’ τονίστηκαν τα ενδεχόμενα
οφέλη αλλά και οι κίνδυνοι που περιλαμβάνουν οι βιομηχανικοί εξωσκελετοί.

Μια δεκαετία έρευνας για τον καρκίνο από το
Εθνικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ασφάλειας
και Υγείας των ΗΠΑ (NIOSH)
Τα τελευταία χρόνια ερευνητές του
Εθνικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής
Ασφάλειας και Υγείας των ΗΠΑ έχουν
δημοσιεύσει περισσότερες από 50 επιδημιολογικές μελέτες σχετικές με τον
επαγγελματικό καρκίνο. Το Ινστιτούτο
έχει αξιολογήσει ένα ευρύ φάσμα δυνητικών καρκινικών
παραγόντων όπως είναι τα σωματίδια, τα μέταλλα, τα παρασιτοκτόνα ή η φορμαλδεΰδη.
https://osha.europa.eu/el/oshnews/decade-cancer-research-national-institute-occupational-safety-and-health

Διαγωνισμός για νέους δημιουργούς βίντεο με
θέμα την ασφάλεια.
Δηλώστε συμμετοχή τώρα!
https://www.ccohs.ca/youngworkers/video_
contest.html

https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2020/01/07/industrial-exoskeletons/

Bίντεο για την εκτέλεση εργασιών σε ύψος: συστήματα ασφαλούς ανάβασης
Ένα νέο βίντεο που κυκλοφόρησε από τον αμερικάνικο οργανισμό National Association of Tower Erectors τονίζει την
σπουδαιότητα της κατάλληλης επιθεώρησης και χρήσης
των συστημάτων ασφαλούς ανάβασης που έχουν εγκατασταθεί στους πύργους τηλεπικοινωνιών.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=G1Vd6cEYOKo
https://www.safetyandhealthmagazine.com/articles/19407new-video-for-tower-workers-safety-climb-systems
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Infographic σχετικά με την ασφαλή ανύψωση στην εργασία!
Αρκετά εργασιακά καθήκοντα περιλαμβάνουν τη διακίνηση αντικειμένων με διάφορους τρόπους (έλξη,
ώθηση, μεταφορά, κράτημα κ.λπ.). Αυτή η χειρωνακτική διακίνηση υλικών είναι η πιο κοινή αιτία πρόκλησης επαγγελματικής κόπωσης, πόνου και τραυματισμού της μέσης. Η ανύψωση είναι πάντα επικίνδυνη,
όμως το επίπεδο του κινδύνου εξαρτάται από το υλικό που μεταφέρεται, τι είδους εργασία απαιτείται
και ποιες συνθήκες επικρατούν στον εργασιακό χώρο.
Υπάρχει διαθέσιμο συνοπτικό φυλλάδιο του συγκεκριμένου infographic.
https://www.ccohs.ca/images/products/infographics/download/lifting.png

100 χρόνια αναπνευστικών συσκευών
Υπολογίζεται ότι 5
εκατ. εργαζόμενοι
στις ΗΠΑ, απαιτείται να χρησιμοποιούν αναπνευστικές
συσκευές προστασίας της αναπνοής
εν ώρα εργασίας.
Οι συσκευές αυτές
αποτελούν βασικό
τμήμα των μέσων
ατομικής προστασίας και προστατεύουν τους πνεύμονες των
εργαζομένων που απασχολούνται μεταξύ άλλων στα ορυχεία,
στον τομέα της υγείας και τον τομέα αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης.
https://www.cdc.gov/niosh/newsroom/feature/100yearsrespirators.html
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Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το βραβείο για
τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας 2020

https://osha.europa.eu/el/highlights/
call-entries-2020-healthy-workplacesfilm-award

Επικαιρότητα
Στατιστικά στοιχεία για το μισθολογικό
χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών

Ίσες αμοιβές για ίση εργασία
Δέσμευση για λήψη μέτρων σχετικά με
τη διαφάνεια των αμοιβών

Στο άρθρο γίνεται μια σύντομη παρουσίαση των
στατιστικών στοιχείων που απεικονίζουν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών,
συμπεριλαμβανομένου του «μη προσαρμοσμένου» μισθολογικού χάσματος που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των ανισορροπιών
στις απολαβές μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Η νομοθεσία που αφορά στη διαφάνεια των
αμοιβών διευκολύνει
την αποτελεσματική
εφαρμογή της αρχής
της ίσης αμοιβής, καθώς αποκαλύπτει την
πιθανή φυλετική προκατάληψη στις αμοιβές και συμβάλλει
στην αύξηση της επαγρύπνησης σχετικά με
το μισθολογικό χάσμα
μεταξύ των 2 φύλων.
Η μελέτη προσδιορίζει τις βασικές απόψεις
στην συζήτηση που διεξάγεται και σκιαγραφεί
την επικρατούσα κατάσταση στα κράτη-μέλη
και σε επίπεδο ΕΕ.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
pdfscache/6776.pdf

Τεχνητή Νοημοσύνη
Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκει εφαρμογή στην παραγωγή αλλά και σε άλλους
τομείς της επιχειρηματικής
δραστηριότητας. Θα αντικαταστήσει την ανθρώπινη παρουσία στο μέλλον; Τι πεδίο εφαρμογής προσφέρει στις επιχειρήσεις και τι οφέλη;
https://www.kan.de/fileadmin/user_upload/19-4.pdf

Εκφοβισμός στην ακαδημαϊκή κοινότητα: επιτακτική ανάγκη για λήψη στοιχείων και άμεσων λύσεων
Ο Morteza Mahmoudi,
επιστήμονας στον τομέα
της νανοτεχνολογίας στο
δημόσιο
πανεπιστήμιο
του Μίσιγκαν στις ΗΠΑ,
θέτει το πρόβλημα του
εκφοβισμού στην ακαδημαϊκή κοινότητα και διερευνά με ειδικό ερωτηματολόγιο τις διαφορες παραμέτρους του προβλήματος αυτού.

h t t p s : / / w w w.e u r o p a r l .e u r o p a .e u / Re g D a ta/etudes/STUD/2020/642379/IPOL_
STU(2020)642379_EN.pdf

Δημοσιεύτηκαν οι εκθέσεις στατιστικών του 2019 σχετικά με τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης
Οι κανόνες της ΕΕ που
αφορούν στον συντονισμό των συστημάτων
κοινωνικής ασφάλισης
προστατεύουν τα δικαιώματα κοινωνικής
ασφάλισης των μετακινούμενων πολιτών. Οι
τελευταίες εκθέσεις στατιστικών στοιχείων
σχετικά με τον συντονισμό της κοινωνικής
ασφάλισης έχουν πλέον δημοσιευτεί.
https://ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=en&catId=89&newsId=9555&furtherNews=yes

https://www.sciencemag.org/features/2020/01/
academic-bullying-desperate-data-and-solutions
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Νομοθετικά Νέα
Κύρωση της Σύμβασης της Μιναμάτα
για τον Υδράργυρο. Ν. 4665/2020 (ΦΕΚ
33/Α` 18.2.2020)

Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση
αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες
διατάξεις. Ν. 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α`
12.2.2020)
(Μέρος Β΄: Ρυθμίσεις οδικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών,
Μέρος Γ΄: Ρυθμίσεις αδειών οδήγησης,
άρθρο 57: Μηχανήματα έργου).

Συστάσεις για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από επεισόδια αιθαλομίχλης.
Εγκ. Δ1(δ)/ΓΠοικ. 10655/19.2.2020

Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και
Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.
Ν. 4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α` 7.2.2020)
(άρθρο 167: Πυροσβεστικές διατάξεις- πυροπροστασία,
άρθρο 177: Ειδική άδεια με αποδοχές μίας (1) ημέρας κατ΄ έτος,
στις γυναίκες πυροσβεστικούς υπαλλήλους, προκειμένου να
υποβληθούν σε ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο).

Τροποποίηση της με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707
απόφασης «Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης»
(ΦΕΚ 4968/Β›/07.11.2018) του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας. Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/3198/30/2020 (ΦΕΚ
226/Β` 3.2.2020)
(Μέρος Β΄: Ρυθμίσεις οδικών εμπορευματικών και
επιβατικών μεταφορών, Μέρος Γ΄: Ρυθμίσεις αδειών
οδήγησης, άρθρο 57: Μηχανήματα έργου).

Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή

ν ο μ ο θ ε σ ί α

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού
σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση,
την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά
τον μόλυβδο και τις ενώσεις του (D063675/03 - 2019/2949(RPS))
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0089_EL.pdf

Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή

ν ο μ ο λ ο γ ί α

Προδικαστική παραπομπή – Κοινωνική πολιτική – Οδηγία 2003/88/ΕΚ –
Οργάνωση του χρόνου εργασίας –Έννοια του “χρόνου εργασίας” – Διάλειμμα κατά τη διάρκεια του οποίου ο εργαζόμενος υποχρεούται να είναι
στη διάθεση του εργοδότη ώστε να είναι έτοιμος να αναχωρήσει εντός
δύο λεπτών για άμεση επέμβαση – Δέσμευση από τις νομικές εκτιμήσεις
ανώτερου δικαστηρίου οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο της
Ένωσης – Υπεροχή του δικαίου της Ένωσης. Υπόθεση C107/19 [αίτηση του
Obvodní soud pro Prahu 9 (9ο πρωτοδικείου Πράγας, Τσεχική Δημοκρατία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως]
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223369&pageIndex=0&doclang=el&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6626537
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Νέες εκδόσεις
Η Κατάσταση της Υγείας στην ΕΕ – ΕΛΛΑΔΑ, Προφίλ Υγείας 2019

Απόσπαση εργαζομένων ενώπιον των
εθνικών δικαστηρίων

Τα προφίλ υγείας ανά χώρα στη σειρά “Η κατάσταση της Υγείας στην ΕΕ” παρέχουν μια συνοπτική επισκόπηση της υγείας και των συστημάτων υγείας στην ΕΕ/Ευρωπαϊκό Οικονομικό
Χώρο σε συνάρτηση με τις σχετικές πολιτικές.
Δίνεται έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
και τις προκλήσεις σε κάθε χώρα ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται συγκρίσεις μεταξύ
χωρών. Σκοπός είναι να υποστηριχθούν οι φορείς χάραξης πολιτικής και άσκησης επιρροής
με ένα μέσο αμοιβαίας μάθησης και εθελούσιων ανταλλαγών. Τα προφίλ είναι αποτέλεσμα
κοινής προσπάθειας του ΟΟΣΑ και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Συστήματα και
τις Πολιτικές Υγείας (European Observatory on
Health Systems and Policies), σε συνεργασία με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η διακοινοτική απόσπαση
των εργαζομένων παραμένει
ένα πολιτικά και νομικά αμPosting of workers
φιλεγόμενο ζήτημα που συbefore national courts
—
νεχίζει να απασχολεί εξίσου
τους νομοθέτες, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους
ερευνητές. Έχουν παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αρκετές περιπτώσεις, καθώς
επίσης έχουν υπάρξει πρόσφατες και συνεχιζόμενες αναθεωρήσεις του νομικού πλαισίου
της ΕΕ περί απόσπασης εργαζομένων, οι οποίες
υποδηλώνουν ότι τα προβλήματα που προκύπτουν οφείλονται στις αντικρουόμενες νομικές
αρμοδιότητες, την αδυναμία επιβολής και την
παραβίαση και/ή την αδιαφορία των δικαιωμάτων των αποσπασμένων εργαζομένων.
European
Trade Union Institute
Bd du Roi Albert II, 5
1210 Brussels
Belgium
+32 (0)2 224 04 70
etui@etui.org
www.etui.org

Posting of workers before national courts

This book fills that gap by offering a comparative analysis of national case law on postingrelated matters in 11 EU Member States: Bulgaria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland,
the Netherlands, Latvia, Poland, Portugal and Slovenia. The individual chapters focus on the main
debates at the national level and the available case law, with a particular focus on who litigates, in
which situations and exactly about what.

In view of the limited extent of posting, the intensity of the debate on the issue and the significant
body of existing related case law is a striking and rather surprising finding. The evidence presented
in the book shows that cross-border service provision and posting have sparked extensive discussions
on workers’ rights, permissible company practices, and, more broadly, the balance between social
protection and market freedom in the EU. The analysis of the case law reveals that there is a need
to clarify basic terms and legal constructs related to posting because currently there are still doubts
concerning the interpretation and application of EU and national rules on cross-border mobility.

Posting of workers before national courts

Intra-EU employee posting remains a politically and legally contentious matter that continues to
feature on the agendas of lawmakers, trade unions and researchers alike. Numerous cases brought
before the Court of Justice of the European Union (CJEU), as well as recent and ongoing revisions
of the posting-related EU legal framework, suggest that problems are arising from clashing legal
competences, weak enforcement and the breach and/or circumvention of posted workers’ rights.
Furthermore, until now there were virtually no accounts detailing issues related to the application of
posting legislation in disputes at the national level.

Edited by Zane Rasnača and Magdalena Bernaciak

Edited by
Zane Rasnača and Magdalena Bernaciak

Edited by
Zane Rasnača and Magdalena Bernaciak

By providing an insightful and critical analysis of national case law on this issue, the authors of this
book offer a novel perspective on the issue of posting which, in part, challenges existing perceptions.
Their analysis shows that workers tend to defend their rights in their countries of origin, while posting
companies principally litigate in the courts of the host country. There is also a significant overlap in
matters litigated before the courts of both low- and high-wage countries, and the concept of posting
and related EU-level rules still often collide with similar concepts of national law. Finally, the books
highlights some upcoming issues in case law; for example, litigation on the rights of third-country
nationals in relation to posting is becoming increasingly prevalent before courts in some countries.

D/2020/10.574/01
ISBN: 978-2-87452-564-9

https://ec.europa.eu/health/
sites/health/
files/state/
docs/2019_chp_
gr_greece.pdf

Η έκδοση προσφέρει μια συγκριτική ανάλυση
της εθνικής νομολογίας σε ζητήματα απόσπασης εργαζομένων σε 11 κράτη-μέλη.
https://www.etui.org/Publications2/Books/Posting-of-workers-before-national-courts

Προσεχείς εκδηλώσεις
NMP Workshop on the “Safe
Handling of NMP and the ECHA
guideline for users of NMP”
18/3/2020 Radisson Blu Astrid Hotel,
Antwerp, Belgium

SHO2020 – International Symposium on Occupational Safety and Hygiene
06/04/2020-07/04/2020, University of Porto,
Porto, Portugal
https://www.sposho.pt/sho2020-en/

https://osha.europa.eu/en/oshevents/nmp-workshop-safe-handling-nmp-and-echa-guidelineusers-nmp

Exoskeletons and Wearable Robots: current
practice and future perspectives in automotive,
aviation, construction, health care, logistics,
manufacturing
23/04/2020 - 24/04/2020, BEC! Bilbao Exhibition
Centre, Barakaldo, Spain

14th Conference of the European
academy of Occupational Health
Psychology
6-8 April 2020, Nicosia, Cyprus

http://exoskeleton-event.wearablerobots.eu/

http://www.eaohp.org/conference.html
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International Bio-Agent Day 2020 “Biological agents at work - a look beyond borders”
Dialogue event of the German Committee for Biological Agents
28/04/2020, Federal Press Office (Bundespresseamt), Berlin, Germany
https://www.baua.de/EN/Service/Events/Calendar/04.28-Bio-Agent-Day.html

10th International Congress on Occupational
Safety and Health “Strong Communication,
Safe Workplaces”
3/5/2020-6/5/2020, Istanbul
Congress Center, Istanbul, Turkey

5th International UV & Skin Cancer Prevention
Conference 2020
05/05/2020 - 08/05/2020, Lamot Conference
and Heritage Centre,
Mechelen, Belgium
https://uvandskincancer2020.
org/

National Congress of Occupational Medicine
and Health

International Conference on Occupational
Health and Public Safety
Theme : Public awareness and rensponsibilities regarding health and
safety issues
04-05 May, 2020, Rome Italy

02/06/2020 - 05/06/2020,
Strasbourg Convention
Centre, Strasbourg, France
https://www.medecine-sante-travail.
com/

https://coalesceresearchgroup.com/conferences/occupationalhealth

FAIM2020 - 30th Flexible Automation and Intelligent Manufacturing Conference
15-18 June 2020, Royal Olympic
Hotel, Athens, Greece
https://www.faimconference.org/

28th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health (EPICOH)
31/08/2020-03/09/2020, Montreal, Canada
https://epicoh2020.org/

33rd International Congress on Occupational
Health 2021
21-26 March 2021, Melbourne, Australia

XXII World Congress on Safety and Health at Work
04/10/2020-07/10/2020, Metro Toronto Convention Centre, Toronto,
Canada

https://www.icoh2021.org/

https://www.safety2020canada.com/
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