
Νέος κύκλος εκδηλώσεων του ΕΛΙΝΥΑΕ με διαδικτυακές συζητήσεις

Συνομιλούμε με τις επιχειρήσεις, την ακαδημαϊκή κοινότητα, την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλους φορείς και μοιραζόμαστε εμπειρίες και καλές πρακτικές που 
εφαρμόστηκαν, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι νέες συνθήκες που προέκυψαν 
από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

1η διαδικτυακή συζήτηση, 30 Ιουνίου 
2020, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο 
Βιομηχάνων Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας - ΣΒΘΣΕ.
Στελέχη επιχειρήσεων της Θεσσαλίας και 
της Στερεάς Ελλάδας θα μοιραστούν μαζί 
μας το πώς η εταιρεία τους αντιμετώπισε 
την πανδημία, τις καλές πρακτικές 
που εφάρμοσε, καθώς και τις σχετικές 
εμπειρίες τους. 

Δείτε το πρόγραμμα εδώ    Κάντε την εγγραφή σας πατώντας εδώ 

Θα ακολουθήσουν:

www.elinyae.gr
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Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6, 104 45 Αθήνα
Τ.: 210 8200100, F.: 210 8200222
E.: info@elinyae.gr
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Webconferences

ΣΥΝΟΜΙΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ COVID-19 ΕΠΟΧΗ

2η διαδικτυακή συζήτηση 

με επιχειρήσεις, φορείς και τα 
Πανεπιστήμια της Δυτικής Ελλάδας 

3η διαδικτυακή συζήτηση

με επιχειρήσεις, τοπική αυτοδιοίκηση 
και φορείς της Κρήτης.

http://www.elinyae.gr/webconference_volos_30-6-2020
http://www.elinyae.gr/sites/default/files/2020-06/INVITATION_v2_B_0.pdf
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Nέο εργαλείο OiRA συμβάλλει στην 
εκτίμηση των κινδύνων στους 
χώρους εργασίας στο πλαίσιο της 
COVID-19 
Ενώ οι περιορισμοί που ισχύουν σε σχέση με 
τη νόσο COVID-19 αρχίζουν να χαλαρώνουν 
σε ολόκληρη την Ευρώπη, πολλές εταιρεί-
ες και οργανισμοί σχεδιάζουν το πλαίσιο για 
μια ασφαλή επιστροφή στον χώρο εργασί-
ας. Η διαδικτυακή πλατφόρμα διαδραστικής 
εκτίμησης κινδύνων – OiRA - του EU-OSHA 
ανέπτυξε ένα εργαλείο που σχεδιάστηκε ει-
δικά για να στηρίξει τη διαδικασία αυτή. Το 
διαδραστικό αυτό εργαλείο μπορεί να συμ-
βάλει στον εντοπισμό, την εκτίμηση και τη δι-
αχείριση των κινδύνων σε σχέση με τη νόσο 
COVID-19, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
επιστροφή των εργαζομένων σε ένα ασφα-
λές και υγιές περιβάλλον. Καλύπτει μια σει-
ρά από διαφορετικές καταστάσεις, συμπερι-
λαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των μέτρων 
που πρέπει να ληφθούν στην περίπτωση που 
ένας εργαζόμενος εμφανίσει συμπτώματα 
COVID-19, των μέτρων για τη διασφάλιση της 
φυσικής απόστασης στον χώρο εργασίας και 
τη διαχείριση των εξωτερικών παρόχων υπη-
ρεσιών.

h t t p s : / / o s h a .
eu ropa .eu /e l /
highlights/new-
o i ra - too l - sup-
ports-covid-19-
workplace-risk-
assessment

Εργασιακά Νέα

Η μεταστροφή σε μέσα μεταφοράς 
πιο φιλικά προς το περιβάλλον στην 
μετά COVID-19 εποχή θα μπορούσε να 
δημιουργήσει ακόμη και 15 εκατ. θέσεις 
εργασίας παγκοσμίως   
Σε έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και 
της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών 
για την Ευρώπη αναφέρεται ότι οι επενδύσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του τομέα των μεταφορών θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν εκατομμύρια νέες 
θέσεις εργασίας και να βοηθήσουν τις χώρες να κι-
νηθούν προς πιο πράσινες άρα και πιο υγιείς οικο-
νομίες.

https://www.ilo.org/
global/about-the-ilo/
n e w s r o o m / n e w s /
W C M S _ 7 4 5 0 9 9 /
lang--en/index.htm

Έξυπνα ΜΑΠ — το μέλλον της προστασίας 
των εργαζομένων
Τα έξυπνα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) υπό-
σχονται υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και άνεσης 
στον χώρο εργασίας χάρη στα ενισχυμένα υλικά 
που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους ή 
στα ηλεκτρονικά τους εξαρτήματα. Για την επιτυχή 
τους όμως εφαρμογή στους ευρωπαϊκούς χώρους 
εργασίας υπάρχουν ακόμη ορισμένα εμπόδια που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ένα νέο έγγραφο συ-
ζήτησης εξετάζει τις ευκαιρίες που δημιουργούν 
και τους κινδύνους που ενέχουν οι νέες αυτές τε-
χνολογίες. Παρόλο που προτεραιότητα πρέπει πά-
ντα να δίδεται στα οργανωτικά μέτρα και στη συλ-
λογική προστασία, η χρήση ΜΑΠ μετατρέπεται σε 
ένα ευφυές μέσο 
υποστήριξης.

h t tps : / /osha .eu-
ropa.eu/e l /h igh-
lights/smart-ppe-fu-
t u r e - p r o t e c -
tion-workers

Μυοσκελετικές διαταραχές: 
έγκαιρη παρέμβαση στο εργασιακό 
περιβάλλον
Οι μυοσκελετικές διαταραχές είναι μια από 
τις σημαντικότερες αιτίες απουσίας από την 
εργασία (50%) και πρόωρης συνταξιοδότη-
σης στην Ευρώπη. Παρ’ όλα αυτά, όσο πιο 
γρήγορα αντιμετωπιστεί ένα μυοσκελετικό 
πρόβλημα τόσο πιο απίθανο είναι να οδηγήσει 
μακροπρόθεσμα στην απώλεια της εργασίας. Στο άρθρο εξετάζονται οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις για έγκαιρη παρέμβαση στο εργασιακό πε-
ριβάλλον και παρουσιάζονται επιτυχημένες περιπτώσεις παρεμβάσεων 
υγειονομικής φροντίδας και παραδείγματα καλών πρακτικών.   

https://oshwiki.eu/wiki/Early_intervention_for_musculoskeletal_disor-
ders_among_the_working_population
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Πλύσιμο των χεριών στην εργασία – Ο 
ασφαλέστερος τρόπος προστασίας  
Carlos Carrion Crespo, Ειδικός της ΔΟΕ για δη-
μόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες κοινής ωφέλει-
ας 

«Όπως πολλοί εργαζόμενοι στον κόσμο, έτσι 
και εγώ εργάζομαι από το σπίτι προκειμένου να 
παραμείνω ασφαλής, αλλά και να προστατέψω 
τους υπολοίπους. Καθώς η κατάσταση το απαι-
τεί, πλένω τα χέρια μου τακτικά. Έμαθα από παι-
δί ότι αυτός είναι ο κύριος τρόπος ώστε να μην 
αρρωστήσω από κάποια ασθένεια, όπως αυτή 
του COVID-19. Σύντομα θα επιστρέψω στο γρα-
φείο μου. Έτσι, ξεκίνησαν να με απασχολούν οι 
εγκαταστάσεις στο εργασιακό περιβάλλον…»

h t t p s : / / i l o b l o g .
o r g / 2 0 2 0 / 0 6 / 1 1 /
hand-wash ing-a t -
work-the-key-to-stay-
ing-safe/

Πανδημία COVID-19: καθοδήγηση 
από την Υπηρεσία Προστασίας 
Περιβάλλοντος (ΗΠΑ) για την 
προστασία της αναπνοής των χειριστών 
γεωργικών φαρμάκων
Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των 
ΗΠΑ, ως αντίδραση στην έλλειψη αναπνευστικών 
μασκών (FFR) και τη μειωμένη διαθεσιμότητα σε 
ελέγχους σωστής εφαρμογής τους, εξέδωσε προ-
σωρινές οδηγίες που στοχεύουν στην προστασία 
των εργαζομένων που διαχειρίζονται φυτοφάρ-
μακα απέναντι στην έκθεσή τους στον COVID-19.      

https://www.safetyand-
healthmagazine.com/
art ic les/19968-cov-
id-19-pandemic-epa-is-
sues-respirator-gui-
dance-for-agricultur-
al-pesticide-handlers

ΕΕ- το πρόγραμμα Wind Harmony 
καθορίζει τις συστάσεις για την ΕΑΥ 
στο τομέα της αιολικής ενέργειας
Στις 11 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε ένα διαδικτυ-
ακό σεμινάριο σχετικά με το πρόγραμμα Wind 
Harmony όπου παρουσιάστηκαν οι τελικές συ-
στάσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια 
στον τομέα της αιολικής ενέργειας, σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο. Αυτές οι συστάσεις βασίζονται στις 
αναμενόμενες βελτιώσεις ασφάλειας και υγεί-
ας, στις μειώσεις κόστους και τη συνολική απο-
δοτικότητα. Τα αποτελέσματα του σεμιναρίου 
θα ληφθούν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή όσον αφορά τις προτεραιότητες σε θέμα-
τα ασφάλειας και 
υγείας στον τομέα 
αιολικής ενέργειας 
στο μέλλον. 

https://www.wind-
harmony.eu/

Δανία – Νέα ιστοσελίδα στην οποία 
παρουσιάζονται οι κατάλογοι των 
ενδοκρινικών διαταρακτών 
Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος της Δα-
νίας παρουσιάζει μια νέα ιστοσελίδα -Κατάλογοι 
των Ενδοκρινικών Διαταρακτών- όπου παραθέ-
τονται οι ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές 
διαταραχές καθώς και το νομικό τους πλαίσιο. Η 
πρωτοβουλία υποστηρίζεται από διάφορες ευ-
ρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Σου-
ηδίας. Ο σκοπός της ιστοσελίδας είναι, μεταξύ 
άλλων, η ενίσχυση 
της γνώσης και της 
διαφάνειας του έρ-
γου της ΕΕ για τους 
ενδοκρινικούς δια-
ταράκτες.

https://edlists.org/

COVID-19: Καθοδήγηση για 
εργαζόμενους σε ταξί και υπηρεσίες 
παροχής οχημάτων 
Η Υπηρεσία Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγεί-
ας (OSHA) δημοσίευσε ένα σύνολο χρήσιμων 
συμβουλών για οδηγούς και επιβάτες ταξί, λιμου-
ζινών και άλλων υπηρεσιών παροχής οχημάτων 
ώστε να λάβουν μέτρα προφύλαξης απέναντι 
στην έκθεση στον COVID-19. 

h t tps : / /www.osha .
g o v / P u b l i c a t i o n s /
OSHA4021.pdf



- 4 -

Κορωνοϊός: η οδηγία για τους 
βιολογικούς παράγοντες 
επικαιροποιείται για την καλύτερη 
προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζομένων 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποίησε την οδη-
γία για τους βιολογικούς παράγοντες, για να συ-
μπεριλάβει τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 στον 
κατάλογο των βιολογικών παραγόντων που 
καλύπτει. Η επικαιροποίηση λαμβάνει υπόψη 
τους νέους κινδύνους στον χώρο εργασίας και 
παρέχει πρόσθετη προστασία σε όλους τους ερ-
γαζομένους, ιδίως όσους εργάζονται με άμεση 
σχέση με τον ιό σε νοσοκομεία, βιομηχανίες και 
εργαστήρια. 

Για την επικαιροποίηση της οδηγίας, η Επιτρο-
πή βασίστηκε στις επιστημονικές γνωμοδοτή-
σεις ειδικών από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ και 
σε μια ευρεία διαδικασία διαβούλευσης με το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νό-
σων (ECDC), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
(ΠΟΥ), ενδιαφερόμενα 
μέρη και ομάδες συμ-
φερόντων. 

h t t p s : / / e c . e u -
r o p a . e u / g r e e c e /
news/20200603_2_el

Έχουν στρες οι εργαζόμενοί σας 
για τον κίνδυνο μόλυνσης από τον 
COVID-19; Σημαντικό ρόλο παίζει ο 
σχεδιασμός ενός ασφαλούς εργασιακού 
περιβάλλοντος και η παροχή λύσεων 
εργασιακής ευημερίας 
NIOSH Science Blog

Η εμπειρία του ξεσπάσματος μιας επιδημίας με-
ταδοτικής ασθένειας μπορεί να προκαλέσει φόβο, 
νευρικότητα και στρες. Εκτός της έντονης αβε-
βαιότητας και των νέων κανόνων συμπεριφοράς 
(π.χ. κάλυψη του προσώπου με μάσκα, κοινωνική 
αποστασιοποίηση), η πανδημία του COVID-19 έχει 
αλλάξει σημαντικά τον τρόπο που ικανοποιούμε 
τις καθημερινές μας ανάγκες, τον τρόπο που συ-
ναναστρεφόμαστε και τον τρόπο που εκτελούμε 
την εργασία μας. Εκατομμύρια εργαζόμενοι έχουν 
χάσει τη δουλειά τους. Ορισμένοι εργαζόμενοι 
συνέχιζαν να εργάζονται με φυσική παρουσία, άλ-
λοι μετέβησαν σε καθεστώς τηλεργασίας και για 
αρκετούς άλλους οι απαιτήσεις της δουλειάς τους 
είτε άλλαξαν είτε εντατικοποιήθηκαν. Η κάθε πε-
ρίπτωση είναι μοναδική, όμως αναμφισβήτητα 
ορισμένες από αυτές τις αλλαγές συνέβαλαν στην 
αύξηση της οικονομικής ανα-
σφάλειας και του επαγγελ-
ματικού στρες. 

ht tps: / /b logs.cdc.gov/ni -
osh-science-blog/2020/06/12/
covid-19-stress/

Η μετάδοση του νέου κορωνοϊού στον 
εργασιακό χώρο ήταν υπεύθυνη για 
το 48% των αρχικών εξάρσεων της 
επιδημίας σε έξι ασιατικές χώρες 
Μελέτη του Πανεπιστημίου Harvard TH Chan 
School Δημόσιας Υγείας, με τη συμμετοχή του 
ελληνοαμερικανού επιστήμονα S. Kales, υποστη-
ρίζει ότι η μετάδοση του κορωνοϊού στον εργασι-
ακό χώρο ήταν υπεύθυνη για το 48% των αρχικών 
εξάρσεων της επιδημίας σε 6 ασιατικές χώρες. 
Δείχνει ότι αρκετές επαγγελματικές ομάδες εμφα-
νίζουν αυξημένο κίνδυνο για μετάδοση λοιμωδών 
νοσημάτων και του SARS-CoV-2. Οι κλάδοι που 
επηρεάστηκαν περισσότερο από την πανδημία 
ήταν οι εργαζόμενοι στην υγιειονομική περίθαλ-
ψη (22%), στον τομέα των μεταφορών (18%), στον 
τομέα παροχής υπηρεσιών και πωλήσεων (18%), 
οι επιστάτες και οι εργαζόμενοι στον καθαρισμό 
κατοικιών (9%) και στη δημόσια ασφάλεια (7%).

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/
journal.pone.0233588

Οι προκλήσεις και τα προβλήματα που 
αντιμετώπισαν οι Έλληνες στη νέα 
εργασιακή πραγματικότητα
Η πανελλαδική έρευνα της Focus Bari για την 
Thrive Global Greece μελέτησε τις στάσεις, τις 
απόψεις, τις συνήθειες και τις αλλαγές που έφε-
ρε στη ζωή των εργαζομένων η πανδημία του 
COVID-19. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι 
1 στους 3 φοβάται πως η εργασία εξ αποστάσε-
ως ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την απο-
δοτικότητά του ενώ το 
80% ανησυχεί για την 
υγεία και την ευεξία 
του.

ht tps : / / thr iveglobal .
g r / a r t h r a / o i - p r o k l i -
s e i s - k a i - t a - p r o v l i -
m a t a - p o y - a n t i m e -
topisan-oi-ellines-sti-nea-ergasiaki-pragma-
tikotita/?itm_campaign=Recommended%20
Art ic les&itm_source=internal&i tm_medi-
um=recommended-articles&itm_term=COV-
ID-19&itm_content=https://thriveglobal.gr/arthra/
oi-prokliseis-kai-ta-provlimata-poy-antimeto-
pisan-oi-ellines-sti-nea-ergasiaki-pragmatikotita/
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24η ανακοίνωση του Collegium 
Ramazzini: πρόληψη της μόλυνσης από 
την πανδημία COVID-19 στο εργασιακό 
περιβάλλον
Το Collegium Ramazzini ζητάει από τις κυβερ-
νήσεις να προστατέψουν σε όλα τα επίπεδα την 
υγεία των εργαζομένων ενισχύοντας τα συστή-
ματα δημόσια υγείας, διατηρώντας το εύρος 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, θε-
σπίζοντας πολιτικές, οι οποίες θεωρούν ως δε-
δομένο ότι η κάθε μετάδοση του COVID-19 σε 
υψηλού κινδύνου ομάδες εργαζομένων θεωρεί-
ται επαγγελματική, επιβάλλοντας όλα τα πρότυ-
πα επαγγελματικής υγείας και αναπτύσσοντας 
σχέδια ετοιμότητας για την πανδημία. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32433100/

ΞΕΕ: Πλατφόρμα εξειδίκευσης για 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα των 
ξενοδοχείων
Ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα εξειδίκευσης του 
υγειονομικού πρωτοκόλλου που θα πρέπει, σύμ-
φωνα με τη σχετική ΚΥΑ, να εφαρμόσει κάθε ξε-
νοδοχείο έθεσε σε λειτουργία από 02.06.2020 το 
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος για τη διευ-
κόλυνση των μελών του. Η πλατφόρμα φιλοξενεί-
ται στην ιστοσελίδα του, www.grhotels.gr. Μέσω 
της πλατφόρμας, κάθε ξενοδοχείο που θα λει-
τουργήσει, θα λαμβάνει το διαμορφωμένο υγει-
ονομικό πρωτόκολλο που αντιστοιχεί στις προ-
διαγραφές του και στις υπηρεσίες που παρέχει. 
Επίσης, τα μέλη του ΞΕΕ, θα έχουν άμεση αυτομα-
τοποιημένη πρόσβαση σε κάθε τυχόν επικαιροποί-
ηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Επιπλέον, 
στην πλατφόρμα θα αναρτηθεί εκπαιδευτικό υλι-
κό για το προσωπικό που θα παραχθεί με ευθύνη 
του ΕΟΔΥ και του Υπουργείο Τουρισμού.

https://www.grhotels.gr/ksee-platforma-ekseidikef-
sis-gia-ta-ygeionomika-protokolla-ton-ksenodo-
cheion/

Διαφοροποίηση του επαγγελματικού 
κινδύνου για την έκθεση στον COV-
ID-19 και άλλους μολυσματικούς 
παράγοντες ανάλογα με τη φυλή και 
την εθνικότητα
Μελέτη διερεύνησε τον τρόπο που ο επαγγελ-
ματικός διαχωρισμός σύμφωνα με τη φυλή και 
την εθνικότητα ίσως να συμβάλλει στον κίνδυνο 
μόλυνσης από τον ιό COVID-19. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32539166/

Δείκτες Κλίματος Αγοράς Εργασίας 
- Εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα: 
ανασφάλεια και αβεβαιότητα για το 
μέλλον της εργασίας και των αμοιβών 
του
Στα βασικά ευρήματα της ειδικής θεματικής έρευ-
νας κοινής γνώμης, αποκλειστικά σε εργαζόμε-
νους του ιδιωτικού τομέα, που πραγματοποίησε 
η ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας 
συμπεριλαμβάνονται:

Το 33% των εργαζομένων δήλωσε ότι έχει μετα-
βληθεί η σχέση εργασίας του μετά την πανδημία. 
Το 19% ότι μετά την πανδημία συνεχίζει να εργά-
ζεται με τηλεργασία και το 14% με μερική ή εκ πε-
ριτροπής απασχόληση.

Κατά το διάστημα της τηλεργασίας, το 35% των 
απασχολουμένων που εργαζόταν με αυτή τη μορ-
φή δήλωσε ότι εργαζόταν περισσότερο χρόνο 
σε σχέση με το ωράριό του. Το 18% των εργαζο-
μένων δήλωσε ότι 
κατά το διάστημα 
που η σύμβασή του 
ήταν σε αναστολή ο 
εργοδότης του ζη-
τούσε να εργαστεί.

h t t p s : / / g s e e .
gr/?p=36993

Ασφάλεια στις ηγετικές θέσεις 
Ένας ειδικός από την διεθνή εταιρεία συμβού-
λων DEKRA - Οργανωτική Ασφάλεια και Αξιοπι-
στία, μοιράζεται την άποψη του σχετικά με το 
τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι κατέχοντες ηγετι-
κές θέσεις ώστε να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις 
τους στην απόλυτη ασφάλεια.  

https://www.
sa fe tyand-
healthmaga-
zine.com/ar-
ticles/19847-
safety-lead-
ership-your-
b r a i n - o n -
zoom
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Επικαιρότητα

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής 
Εργασίας – 12 Ιουνίου 2020
COVID-19: Προστατέψτε τα παιδιά από την 
παιδική εργασία, τώρα περισσότερο από 
ποτέ 
Η φετινή παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής ερ-
γασίας εστίασε στις επιπτώσεις της κρίσης στην 
παιδική εργασία. Η πανδημία του COVID-19 και 
το οικονομικό και εργασιακό σοκ που προκάλεσε, 
είχαν τεράστιο αντίκτυπο στις ζωές και το βιοπο-
ρισμό των ανθρώπων. Δυστυχώς, τα παιδιά είναι 
συχνά τα πρώτα που υποφέρουν. 

https://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/
wdacl/2020/lang--en/index.htm

Παγκόσμια Ημέρα κατά του 
Καπνίσματος - 31 Μαΐου 2020
Η χειραφέτηση των νέων, για να 
αντιμετωπίσουν την αρνητική επιρροή των 
καπνοβιομηχανιών, μία από τις στρατηγικές 
για πιο υγιείς χώρους εργασίας 
Πώς θα προστατεύσουμε καλύτερα τους νέ-
ους από τη χειραγώγηση της καπνοβιομηχανί-
ας; Αυτό ήταν το θέμα της φετινής Παγκόσμιας 
Ημέρας κατά του Καπνίσματος, η οποία γιορτά-
στηκε στις 31 Μαΐου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
εβδομάδας κατά του καρκίνου του μαστού. Η 
ενημέρωση των νέων για τις ολέθριες συνέπει-
ες του καπνίσματος στην υγεία είναι ένα ακόμη 
σημαντικό βήμα για την προώθηση ενός εργασι-
ακού περιβάλλοντος απαλλαγμένου από καπνό. 

https://osha.europa.
e u / e l / h i g h l i g h t s /
y o u t h - e m p o w e r -
ment-against-big-to-
bacco-strategy-healthi-
er-workplaces

ΔΟΕ: Περισσότεροι από ένας στους έξι 
νέους ανθρώπους έχασαν τη δουλειά 
τους εξαιτίας του COVID-19 
Στην πρόσφατη έρευνα της ΔΟΕ, σχετικά με τον 
αντίκτυπο της πανδημίας στην αγορά εργασίας, 
αποκαλύπτονται οι καταστροφικές συνέπειες 
στους νέους εργαζόμενους και αναλύoνται τα 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ασφαλή 
επιστροφή στον εργασιακό χώρο.

https://www.ilo.org/
global/about-the-ilo/
n e w s r o o m / n e w s /
W C M S _ 7 4 5 8 7 9 /
lang--en/index.htm

Η Διεθνής Ομοσπονδία Εργαζομένων 
στον τομέα των Κατασκευών και της 
Ξυλείας (BWI) προβάλει την μικρού 
μήκους ταινία «Pinky» που αφορά τη 
ζωή ενός παιδιού-εργάτη
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της 
Παιδικής Εργασίας (12 Ιουνίου), η BWI πρόβαλλε 
την ταινία μικρού μήκους «Pinky». Η ταινία πα-
ρουσιάζει την ζωή του Pinky και των προκλήσε-
ων που αντιμετωπίζει ως παιδί-εργάτης. Παρου-
σιάζεται μια από τις πολλές άγνωστες ιστορίες 
παιδιών που έχουν αναγκαστεί να εργάζονται 
και ο τρόπος που η ελπίδα και η αλληλεγγύη μπο-
ρούν να τα βοηθήσουν να ανακτήσουν το μέλλον 
τους. Παραγωγός της ταινίας είναι η εταιρεία 
Hanu Films και σκηνοθέτης ο Manoj Bandil.

h t t p s : / / w w w.
bwint.org/cms/
p r i o r i t i e s - 1 0 /
r i g h t s - 3 4 /
youth-41/news-
42/bwi-screens-
pinky-a-short-
film-on-the-life-
o f - a - c h i l d - l a -
bourer-1896

Παρατηρητήριο ΔΟΕ: ο COVID-19 και ο 
κόσμος της εργασίας. 4η έκδοση 
Νεότερες εκτιμήσεις και αναλύσεις

https://www.ilo.org/wcm-
sp5/groups/public/@dgre-
ports/@dcomm/documents/
briefingnote/wcms_745963.
pdf
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Η πανδημία του COVID-19 ενδέχεται 
να προκαλέσει σημαντική αύξηση της 
παιδικής εργασίας – ΔΟΕ και UNICEF 
Εκατομμύρια περισσότερα παιδιά διατρέχουν 
τον κίνδυνο να υποχρεωθούν να εργάζονται, ως 
αποτέλεσμα της κρίσης που επέφερε ο COVID-19, 
καθώς οι οικογένειές τους αναγκάζονται να κατα-
φύγουν σε κάθε μέσο για την επιβίωσή τους. Αυτό 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της παιδικής 
εργασίας, για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια 
συνεχούς μείωσης, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργά-
νωση Εργασίας και τη UNICEF. 

https://www.unicef.org/
press-releases/covid-
19-may-push-millions-
more-children-child-la-
bour-ilo-and-unicef

Σλοβενία: έλεγχος της έκθεσης των 
εργαζομένων σε επικίνδυνες ουσίες 
στην κατασκευή οικιακών συσκευών
Σλοβενική εταιρεία εφαρμόζει μια συστηματική και 
συνεργατική προσέγγιση για τον εντοπισμό και την 
εξάλειψη κινδύνων που προκύπτουν από επικίνδυ-
νες ουσίες· σε αυτή συμμετέχουν η διοίκηση, οι ερ-
γαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους, καθώς και μια 
πολυτομεακή ομάδα εμπειρογνωμόνων. Η εταιρεία 
έχει μειώσει τον αριθμό των χρησιμοποιούμενων 
χημικών ουσιών, τον αριθμό των εργαζομένων που 
εκτίθενται σε αυτές και τα επίπεδα έκθεσης. 

https://osha.europa.eu/
el/oshnews/manufactur-
ing-company-slovenia-re-
duces -exposure -work-
ers-hazardous-substances

Ηνωμένο Βασίλειο: πρόληψη της 
έκθεσης σε αναθυμιάσεις συγκολλήσεων
Βρετανική Εταιρεία Επαγγελματικής Υγιεινής δι-
ακρίθηκε για την ανάπτυξη ενός απλού διαδικτυ-
ακού εργαλείου, το οποίο θα βοηθήσει τους ερ-
γαζόμενους να λάβουν τα πλέον αποτελεσματικά 
μέτρα για την προστασία τους από τις αναθυμιά-
σεις συγκολλήσεων. Το εργαλείο παρέχεται δωρε-
άν και είναι πολύτιμο για επιχειρήσεις και οργανι-
σμούς που ανήκουν σε κάθε επαγγελματικό κλάδο 
στον οποίο εκτελούνται εργασίες συγκόλλησης. 

https://osha.europa.eu/
e l /oshnews/prevent -
i n g - e x p o s u r e - w e l d -
ing-fumes-united-kingdom 

Βραβεία Καλής Πρακτικής για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2018-2019 

50 χρόνια προστασίας της ασφάλειας και 
της υγείας των εργαζομένων των ΗΠΑ
Φέτος είναι χρονιά ορόσημο για όλους τους εργαζό-
μενους στις ΗΠΑ καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια 
από την ψήφιση του νόμου για την επαγγελματική 
ασφάλεια και υγεία το 1970 (Νόμος ΕΑΥ). Ο συγκε-
κριμένος νόμος θέσπισε τη δημιουργία του Εθνικού 
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας 
(NIOSH) με σκοπό την έρευνα, την εκπαίδευση και 
την πληροφόρηση σε θέματα επαγγελματικής ασφά-
λειας και υγείας. Επίσης, ίδρυσε την Υπηρεσία Επαγ-
γελματικής Ασφάλειας και Υγείας (OSHA) με σκοπό 
να εκδίδει κανονισμούς για τη δημιουργία πιο ασφα-
λών και υγιών εργασιακών χώρων.    

h t t p s : / / w w w . c d c .
g o v / n i o s h / e n e w s /
enewsv18n1.html

COVID-19: Δηλητηριάσεις στο σπίτι κατά 
την περίοδο της καραντίνας 
Κατά τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας, τα 
κέντρα ελέγχου δηλητηριάσεων παρατήρησαν αλ-
λαγή στη μορφή των τηλεφωνικών κλήσεων που 
λάμβαναν. Ο φόβος του κορωνοϊού οδήγησε σε 
μεταβολές της συμπεριφοράς όπως υπέρμετρη 
καθαριότητα του σπιτιού και κακή χρήση των κα-
θαριστικών προϊόντων προσωπικής υγιεινής ή απο-
λύμανσης τροφίμων. Παρατηρήθηκε αύξηση στα 
περιστατικά έκθεσης στη χλωρίνη ως αποτέλεσμα 
της πρόσμιξής της με άλλα καθαριστικά προϊόντα.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7182512/

COVID 19: Οι διεθνείς εξελίξεις και οι 
περιορισμοί για την ελληνική οικονομία 
Στο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων του ΙΝΕ 
ΓΣΕΕ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2020) αναλύθηκαν τα δομικά 
χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, οι πε-
ριορισμοί της διαδικασίας ανάκαμψής της (ανα-
πτυξιακοί, μακροοικονομικοί, δημοσιονομικοί), 
ενώ παρουσιάστηκαν και τέσσερις παραμετρι-
κοί παράγοντες του κινδύνου που αντιμετωπί-
ζει η ελληνική οικονομία από το δημοσιονομικό 
σοκ της πανδημίας με όρους φερεγγυότητας 
και πιστοληπτικής αξιοπιστίας του Δημοσίου.

https://www.inegsee.gr/
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Νομοθετικά Νέα

Τροποποίηση της υπ΄αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 
(Β΄3520) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής 
υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επι-
θεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απα-
σχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» από-
φασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Υ.Α. 
22043/Δ1.7451/2020 (ΦΕΚ 2278/Β` 14.6.2020) 
και Υ.Α. 22804/Δ1. 7772/2020 (ΦΕΚ 2273/Β` 
14.6.2020)

Έγκριση της υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διά-
ταξης με θέμα «Διαδικασία επιβολής διοικητικών 
προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών δι-
ατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας». Υ.Α. οικ. 
23083 Φ.700.19/2020 (ΦΕΚ 2233/Β` 11.6.2020)

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2017/159 (Ε.Ε.) του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρί-
ου 2016. Π.Δ. 49/2020 (ΦΕΚ 107/Α` 6.6.2020)

Τροποποίηση των άρθρων 3, 4 και 15 και του 
Πίνακα χωροθέτησης του Παραρτήματος της 
υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιο-
λογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουρ-
γία έργων και δραστηριοτήτων ’’Συστημάτων 
Περιβαλλοντικών Υποδομών’’» (Β΄ 436). Υ.Α. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50844/2992/2020 (ΦΕΚ 2316/Β` 
15.6.2020)

Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μη-
χανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡ-
ΓΑΣΙΑ». Υ.Α. οικ.23103/478/2020 (ΦΕΚ 2274/Β` 
14.6.2020)

Νομοθεσία που αφορά στον περιορισμό και την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID–19

Ενδεικτικά:

Οδηγίες για τη λειτουργία κατασκηνώσεων φιλοξενίας

- παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών

- Ατόμων με Αναπηρίες

- Ηλικιωμένων Ατόμων και

Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της παν-
δημίας του κορωνοϊού COVID–19. Εγκ. Δ11/οικ. 
23973/811/18.6.2020 

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνά-
θροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 37992/2020 (ΦΕΚ 2401/Β` 17.6.2020)

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων 
και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 
17.6.2020 έως και 28.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Υ.Α. Δ1α/
ΓΠ.οικ. 37670/2020 (ΦΕΚ 2380/Β` 16.6.2020)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονο-
μικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης 
μέτρων έναντι του κορω νοϊού COVID-19» (Β’ 2084). Υ.Α. 8958/2020 (ΦΕΚ 2370/Β` 16.6.2020)

http://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=



Νέες εκδόσεις

Μυοσκελετικές διαταραχές που σχετί-
ζονται με την εργασία: από την έρευνα 
στην πράξη. Ποια διδάγματα μπορούν 
να αντληθούν; 
Παρά τις πολυάριθμες πρωτοβουλίες για την πρό-
ληψη των μυοσκελετικών διαταραχών (ΜΣΔ) που 
σχετίζονται με την εργασία, οι εν λόγω διαταρα-
χές εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα διαδεδομέ-
νες σε ολόκληρη την ΕΕ. Στην έκθεση συνοψίζο-
νται τα ευρήματα ενός μεγάλης κλίμακας έργου 
που αποσκοπεί, αφενός, στη διερεύνηση των αι-
τιών του φαινομένου και, αφετέρου, στον εντο-
πισμό των ελλείψεων τόσο σε επίπεδο πολιτικής 
όσο και στην εφαρμογή αποτε-
λεσματικών μέτρων στον χώρο 
εργασίας.

h t tps : / /osha .europa .eu /e l /
pub l ica t ions/work- re la ted-
musculoskeletal -d isorders-
research-practice-what-can-be-
learnt/view

COVID-19: Οδηγός για τη Βιομηχανία 
Τροφίμων
Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) 
σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιο-
μηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.), εκδίδει τον «Οδη-
γό για τη Βιομηχανία Τροφίμων» με σκοπό την 
παροχή απλών και πρακτικών οδηγιών υπό το 
πρίσμα της νέας πραγμα-
τικότητας που έχει δημι-
ουργηθεί από τον ιό SARS-
CoV-2.

https://www.efet.gr/index.
php/el/enimerosi/deltia-
typou/news-o ther -ca t /
item/4935-covid-19-odigos-
gia-ti-viomixania-trofimon
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Οι αλυσίδες εφοδιασμού και οι τρέχου-
σες και μελλοντικές επιπτώσεις τους 
στον τομέα της επαγγελματικής ασφά-
λειας και υγείας
Σύμφωνα με πρόσφατα ερευ-
νητικά πορίσματα, το άρθρο 
εξετάζει τις προκλήσεις και τις 
δυνατότητες που θέτει ο ρό-
λος της αλυσίδας εφοδιασμού 
στον τομέα της ΕΑΥ, τόσο σή-
μερα όσο και στο μέλλον.

https://osha.europa.eu/el/publications/supply-
chains-and-their-present-and-future-implications-
occupational-safety-and-health/view


