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Μένουμε σπίτι ...
και εκπαιδευόμαστε...

Πάντα κοντά στον κόσμο της εργασίας, το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
ξεκινά, δωρεάν, σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars)
με στοχευμένα θέματα υγείας και ασφάλειας, τόσο στην
εργασία όσο και στο σπίτι.
Περισσότερα, σύντομα στο site μας και στα

COVID-19 : Η Επιτροπή καθορίζει την
ευρωπαϊκή συντονισμένη απόκριση
για την αντιμετώπιση του οικονομικού
αντίκτυπου του κορωνοϊού (EE)

Ο COVID-19 αποκάλυψε την ευθραυστότητα των οικονομιών μας
(ILO)
Η πανδημία που προκάλεσε ο κορωνοϊός δεν είναι απλά μια κρίση της ιατρικής, αλλά κοινωνική
και οικονομική, λέει ο Γενικός Διευθυντής της
ΔΟΕ, Guy Ryder.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/el/ip_20_459

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_739961/lang--en/index.htm

Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να
στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια
της τρέχουσας έξαρσης της νόσου
COVID-19 (2020/C 91 I/01)
Ανακοίνωση της Επιτροπής (EE)

Επιδημική έξαρση της νόσου από τον
κορωνοϊό 2019 (COVID-19) και ασφάλεια και υγεία στον τόπο
εργασίας
(EU OSHA)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/
PDF/?uri=OJ:C:2020:091I:FULL&from=EN

https://osha.europa.eu/el/highlights/
coronavirus-disease-covid-19

Κορωνοϊός (COVID-19): κατευθυντήριες οδηγίες για τους εργασιακούς χώρους
(OSHwiki)

22 χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις
για όλα τα νέα μέτρα και τις ρυθμίσεις
σχετικά με τον κορωνοϊό
(Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας)

https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_
guidance_for_the_workplace#See

https://www.civilprotection.gr/el/22-hrisimeserotiseis-kai-apantiseis-gia-ola-ta-nea-metra-

Ενημέρωση καταναλωτών και επιχειρήσεων τροφίμων «ο νέος κορωνοϊός SARSCoV-2 – τα τρόφιμα – τα μέτρα προφύλαξης» 			
(ΕΦΕΤ)
https://www.efet.gr/files/pdf/anakoinoseis/deltio1.pdf

Μαζί για την αντιμετώπιση
της κρίσης του Covid-19
https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/sev-enimerosi-gia-ton-koronoio/

Πρακτικός οδηγός για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής λειτουργίας υπό το καθεστώς της κρίσης του κορονοϊού COVID-19

Γενική
Συνομοσπονδία
Επαγγελματιών
Βιοτεχνών
Εμπόρων Ελλάδος

http://www.sev.org.gr/uploads/documents/OdigosSynexisisEpixeirimatikisLeitourgias.pdf

COVID-19: Eνημέρωση
https://sete.gr/el/kentro-typou/
covid-19-enimerosi/
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Εργασιακά Νέα
Ο ECHA ανακοινώνει τη λειτουργία του
EUCLEF- το σημείο πρόσβασής σας στη
νομοθεσία για τα χημικά

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών
Προϊόντων (ECHA) απευθύνει πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων και
στοιχείων για τα όρια επαγγελματικής
έκθεσης

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) ανακοίνωσε το εργαλείο αναζήτησης της νομοθεσίας
της ΕΕ για τα χημικά
προϊόντα (EUCLEF), το οποίο χρηματοδοτήθηκε
από το πρόγραμμα COSME. Το εργαλείο αυτό είναι μια νέα διαδικτυακή υπηρεσία που παρέχει
δωρεάν πρόσβαση στη σύνοψη 40 νομοθετημάτων της ΕΕ περί χημικών ουσιών. Οι χρήστες
μπορούν να αναζητήσουν ουσίες που βρίσκονται
στη βάση δεδομένων των χημικών προϊόντων
του ECHA και να ενημερώνονται για τους τυχόν
περιορισμούς ή απαγορεύσεις αυτών μεταξύ
των διαφόρων νομοθετημάτων.

Ο ECHA απευθύνει πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων
και στοιχείων για το κάδμιο και
τις ανόργανες ενώσεις του και
για τον αμίαντο. Ο στόχος είναι
η λήψη πληροφοριών για την
έκθεση, τις επιπτώσεις στην
υγεία, την τοξικολογία, την επιδημιολογία και τη δραστικότητα.
Η προθεσμία υποβολής των στοιχείων είναι μέχρι τις 2 Ιουνίου 2020.
https://osha.europa.eu/el/oshnews/
call-evidence-occupational-exposure-limits-launched-echa

https://osha.europa.eu/el/oshnews/echa-launches-euclef-your-access-point-chemicals-legislation

Παρέμβαση σε εργονομικά ζητήματα προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο
κίνδυνος των μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ)
σε βρεφονηπιοκόμους
αλλά και στα παιδιά
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για
την Ασφάλεια και την
Υγεία στην
Εργασία (EU-OSHA) ζήτησε την
εκπόνηση μια μελέτης περίπτωσης προκειμένου να αναδειχθούν οι παράγοντες κινδύνου
των μυοσκελετικών παθήσεων
στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και να διερευνηθούν οι
επιπτώσεις των εργονομικών
παρεμβάσεων.
https://osha.europa.eu/
el/oshnews/ergonomic-intervention-tackles-msds-risks-school-teachers-and-children

Σε δημόσια διαβούλευση το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την
καταπολέμηση του καρκίνου'
Κάθε χρόνο, 3,5 εκατ. άνθρωποι στην ΕΕ διαγιγνώσκονται με καρκίνο και 1,3 εκατ. ασθενείς
πεθαίνουν από καρκίνο ετησίως. Επιπλέον, ο
επαγγελματικός καρκίνος παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση επαγγελματικής υγείας στην
Ευρώπη. Με αυτή τη δημόσια διαβούλευση, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσκαλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να
μοιραστούν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό σχέδιο καταπολέμησης του καρκίνου.
Μπορείτε να καταθέσετε τις απόψεις σας μέχρι τις 7 Μαΐου.
https://osha.europa.eu/el/oshnews/public-consultation-europes-beating-cancer-plan

EU4FairWork: η Επιτροπή ξεκινάει εκστρατεία για την
αδήλωτη εργασία
Στις 2 Μαρτίου, η ευρωπαϊκή πλατφόρμα που
διαχειρίζεται θέματα αδήλωτης εργασίας ανακοίνωσε την πρώτη εκστρατεία σχετικά με τα
οφέλη της δηλωμένης εργασίας, σε συνεργασία
με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Ένας από τους βασικούς στόχους
της εκστρατείας είναι η αύξηση της επαγρύπνησης μεταξύ των εργαζομένων σχετικά με τα δικαιώματά τους, τις αρνητικές επιπτώσεις της
αδήλωτης εργασίας.
https://osha.europa.eu/el/oshnews/eu4fairwork-commission-launches-campaign-about-declared-work
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Επικαιρότητα
Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία 2020: Βία και Παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας
Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και
την Υγεία στην Εργασία είναι αφιερωμένη στη βία
και την παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας. Η
εργασιακή βία και η παρενόχληση αποτελούν μια
σημαντική και διαρκή απειλή για την ασφάλεια και
την υγεία των εργαζομένων, καθώς και για την παραγωγικότητα και την αξιοπιστία της επιχείρησης.
Τον Ιούνιο του 2019, κατά την εκδήλωση για τα 100
χρόνια από την ίδρυση της ΔΟΕ, υιοθετήθηκε η
Σύμβαση για τη Βία και την Παρενόχληση (Νο.190)
και η συνακόλουθη σύσταση (Νο.206), απαιτώντας
την κατάργηση και την πρόληψη της βίας και της
παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας.

Ευρωπαϊκό Βραβείο Υγείας 2020: Ο
εμβολιασμός και ο υγιεινός τρόπος
ζωής των παιδιών στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος
Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Υγείας 2020 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβραβεύει τις
πόλεις και τα σχολεία
που έχουν θετική
επιρροή στις κοινότητές τους προωθώντας τον υγιεινό τρόπο ζωής μεταξύ των παιδιών (6-18 ετών) και των ΜΚΟ, των σχολείων
και των παιδικών σταθμών που ενθαρρύνουν
τον εμβολιασμό των παιδιών (0-18 ετών).

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-atwork/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_733542/lang--en/index.htm

https://osha.europa.eu/el/oshnews/2020-euhealth-award-vaccination-and-healthy-lifestyles-children-spotlight

Τηλεργασία

Έξι στους δέκα εργαζόμενους νιώθουν άγχος, στρες ή είναι αφηρημένοι
καθώς διακατέχονται από υπερβολική
ανησυχία για τον κορωνοϊό

http://www.elinyae.gr/themata-yae/tilergasia

Θεματικό Βιβλιογραφικό δελτίο
http://www.elinyae.gr/node/62960

Έξι στους 10 εργαζόμενους επί του παρόντος
νιώθουν άγχος, στρες
ή είναι αφηρημένοι κυρίως λόγω του φόβου
τους ότι ο κορωνοϊός
απειλεί την εργασιακή τους ασφάλεια.

Τηλεργασία - Q&A και Οδηγός Εφαρμογής
https://www.sev.org.gr/Uploads/
Documents/52761/SEV_Thlergasia%20(1B).pdf

https://www.personneltoday.com/hr/six-in-10staff-feeling-anxious-stressed-or-distracted/

Οδηγός Προστασίας για τον Κορωνοϊό από το
Ι.Π.Α.Π. «η Θεοτόκος»
Εργαλεία για την προφύλαξη από
τον COVID-19 και τις επιπλοκές
του. Οδηγοί για την προστασία
στο σπίτι (και στις ΣΥΔ), εργαλεία για να μιλήσετε για τον κορωνοϊό και την πανδημία
στα παιδιά, εργαλεία Easy-To-Read για άτομα με νοητική
υστέρηση και αυτισμό που τους μιλούν για την περιπέτεια
που ζούμε, ιδέες για το σπίτι ώστε να μένουμε πιο ευχάριστα, τώρα που είναι σημαντικό να μείνουμε στο σπίτι!
http://www.theotokos.gr/kombos-me-ergaleia-gia-ten-pandemia-covid-19-
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COVID-19
5 πράγματα που
πρέπει να γνωρίζετε για την τηλεργασία

Ο Jon Messenger, ειδικός της ΔΟΕ σε θέματα συνθηκών εργασίας, μοιράζεται σε ένα
βίντεο 5 πράγματα για αποτελεσματική τηλεργασία κατά τη διάρκεια της κρίσης του
κορωνοϊού.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/
multimedia/video/institutional-videos/
WCMS_738575/lang--en/index.htm

Νομοθετικά Νέα
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις
διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/EΕ, 2019/130/
ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της
οδηγίας 2004/37/ΕΚ ’’σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που
συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή
μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασία’’» (Ε.Ε. L 345/27.12.2017, L 136/01.06.2018,
L 225/06.09.2018, L 30/31.01.2019 και L 164/
20.06.2019) - Τροποποίηση των π.δ. 399/94 (Α΄
221) και π.δ. 307/86 (Α΄ 135). Π.Δ. 26/2020 (ΦΕΚ
50/Α` 6.3.2020)

Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και
της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της
ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας
διοίκησης. Π.Ν.Π. 2020 (ΦΕΚ 68/Α` 20.3.2020)
Άρθρο δέκατο τρίτο: Διατάξεις για την άσκηση
καθηκόντων ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις
Αντικατάσταση του άρθρου 16 του Ν. 3850/2010
Άρθρο εξηκοστό πρώτο: Πρόσθετοι κανόνες υγιεινής
και ασφάλειας εργαζομένων σε εργοτάξια

Κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής για
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα στο πλαίσιο διαχείρισης του
COVID-19. Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Κορωνοϊός Πανδημία
Θέμα στην Εθνική νομοθεσία
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia?title=&field_
ypoyrgeia_target_id=All&field_nomothetima_year_
value=&term_node_tid_depth=12197&field_tags_target_id=&field_arithmos_fek_value=&field_fek_year_
value=&field_geniki_perigrafi=

https://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=163,39,44,101,194,223,3,99

Τηλεργασία
Θέμα στην Εθνική νομοθεσία
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia?title=&field_
ypoyrgeia_target_id=All&field_nomothetima_year_
value=&term_node_tid_depth=5915&field_tags_target_id=&field_arithmos_fek_value=&field_fek_year_
value=&field_geniki_perigrafi=

Διατάξεις για την άσκηση καθηκόντων ιατρού
εργασίας. Εφαρμογή του άρθρου δέκατου τρίτου
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της
20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α’). Εγκ. 13308/466/23.3.2020
Με τις διατάξεις του άρθρου δέκατου
τρίτου της ΠΝΠ της 20.03.2020 (ΦΕΚ 68
Α’), για λόγους εξυπηρέτησης του δημόσιου
συμφέροντος, την προστασία της υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων και της δημόσιας
υγείας, διευκολύνεται η απρόσκοπτη παροχή
υπηρεσιών ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις
με την καθιέρωση ενιαίων όρων ανάθεσης
καθηκόντων ιατρού εργασίας μεταξύ των ιατρών
που κατέχουν την ειδικότητα της ιατρικής της
εργασίας και ιατρών που δεν την κατέχουν αλλά
πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου να ασκούν
νομίμως καθήκοντα ιατρού εργασίας, καθώς και
με την άρση των γεωγραφικών και διοικητικών
περιορισμών που είχαν τεθεί από το προηγούμενο
θεσμικό πλαίσιο.
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Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 (Α΄
147) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα,
πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις», εναρμόνιση
της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ)
2017/853του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της
κατοχής όπλων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ν. 4678/2020 (ΦΕΚ 70/
Α` 20.3.2020)
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ.
46885/3403/31-10-2012 (ΦΕΚ 2927/Β΄/2012)
απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, όπως
ισχύει, με θέμα «Καθορισμός πρόσθετων προστατευτικών μέτρων για τη μείωση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας μικτών και αμιγώς
υγραερίου πρατηρίων, νεοϊδρυόμενων και λειτουργούντων, από κτίρια και χώρους όπως ορίζονται στα εδάφια δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 4 του Π.Δ. 595/1984, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Υ.Α. ΦΒ1-Α/76545/886/2020
(ΦΕΚ 761/Β` 10.3.2020)

Νέες εκδόσεις
Η παραβατικότητα στην εργασία: Η περίπτωση του επισιτισμού - τουρισμού
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Μελέτες (Studies) / 48

Η παραβατικότητα στην εργασία: Η περίπτωση του επισιτισμού-τουρισμού

https://ineobservatory.gr/wp-content/
uploads/2020/03/MELETH-48_E-BOOK_
compressed.pdf

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

Η παραβατικότητα
στην εργασία
Η περίπτωση του
επισιτισμού-τουρισμού
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
Ε ΥΑ Γ Γ Ε Λ Ο Σ Κ Ο Υ Μ Α Ρ Ι Α Ν Ο Σ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ

Μελέτες (Studies)

48

Μυοσκελετικές διαταραχές που συνδέονται
με την εργασία : στοιχεία και αριθμοί – συγκεφαλαιωτική έκθεση 10 εκθέσεων
κρατών μελών της ΕΕ
https://osha.europa.eu/el/
publications/work-related-musculoskeletal-disorders-facts-and-figures-synthesis-report-10-eumember/view

ΙΝΕ ΓΣΕΕ

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

IX International Congress on Occupational Health and Risk Prevention
03/06/2020 – 05/06/2020, Hotel
Ilunion Atrium, Madrid, Spain
https://www.sesst.org/ix-congreso-internacional-salud-laboral-y-prevencion-de-riesgos/

https://www.safety2020canada.com/

18th Espanet Annual Conference
2-4 September 2020, Leuven, Belgium

11th International Conference on the Prevention
of Accidents at Work 2021
26/09/2021-29/09/2021, Olhao, Portugal

https://kuleuvencongres.be/espanet2020/home

http://www.wos2021.net/

33rd International Congress on Occupational Health 2021
21-26 March 2021, Melbourne, Australia
https://www.icoh2021.org/
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