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Πανελλαδική έρευνα του ΕΛΙΝΥΑΕ

Το ΕΛΙΝΥΑΕ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα έρευνας με θέμα τις
έκτακτες καταστάσεις κινδύνου
στους χώρους εργασίας και κατοικίας στην εποχή της πανδημίας
Covid-19.

Έκτακτες καταστάσεις κινδύνου στην

H έρευνα πραγματοποιήθηκε με
ερωτηματολόγιο, σε 1.288 άτομα,
μέσω διαδικτύου με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας την περίοδο 8/9/2020 έως 13/10/2020, σε
τυχαία επιλεγμένο δείγμα.

εποχή της πανδημίας COVID-19
Πανελλαδική έρευνα
Περίοδος διεξαγωγής 8/9/2020 – 13/10/2020

https://www.elinyae.gr/arthro-neon/apotelesmata-panelladikis-ereynas-elinyae-ektaktes-katastaseis-kindynoy-stin-epohi-tis

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Διαδικτυακή εκδήλωση στο πλαίσιο της
Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία
Στo πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας
Ατόμων με Αναπηρία, το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.,
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της
Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με
Αναπηρία & Χρόνιες Παθήσεις, διοργανώνει στις 2 Δεκεμβρίου, εκδήλωση με θέμα: «Υγεία και ασφάλεια
για εργαζόμενους με αναπηρία και
χρόνιες παθήσεις».
Στόχος της εκδήλωσης είναι να προβληθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες στα
θέματα της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας για τα
άτομα με αναπηρίες και να γίνουν
ευρύτερα γνωστά τα καθημερινά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

3 Δεκεμβρίου
Παγκόσμια Ημέρα
Ατόμων με Αναπηρία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Υγεία και ασφάλεια για εργαζόμενους
με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας και το
Ινστιτούτο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία & Χρόνιες Παθήσεις
σας προσκαλούν
την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου, από τις 13.30΄ έως τις 15.30΄
σε διαδικτυακή εκδήλωση.

Η εκδήλωση θα

Δείτε το πρόγραμμα εδώ
Κάντε την εγγραφή σας εδώ

πραγματοποιηθεί με χρήση
πλατφόρμας Zoom.
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κα Ίρμα Ριζάκου
Τ.: 6977308168
Ε.: rizakou@elinyae.gr

κα Εβελίνα Καλλιμάνη
Τ.: 210 9949837
Ε.: s.worker.refugees@esaea.gr

Εργασιακά Νέα
Εργονομικές συμβουλές για εργασία
από το σπίτι
Η τρέχουσα συγκυρία έχει αναγκάσει πολλούς
να εργάζονται εκτάκτως από το σπίτι χωρίς
την αναγκαία προετοιμασία. Για την ομαλότερη προσαρμογή στις νέες αυτές συνθήκες
η Ελληνική Εταιρεία Εργονομίας προετοίμασε
και παρουσιάζει πρακτικές συμβουλές με στόχο να προφυλάξουν την υγεία των εργαζόμενων κατά το διάστημα που θα εργάζονται
στον προσωπικό τους χώρο.

http://www.ergonomics.gr/images/Good_Practices_for_Teleworking_V2.pdf

Ο EU-OSHA παρουσίασε τα
αποτελέσματα πολυετούς έρευνας
για τις επαγγελματικές μυοσκελετικές
παθήσεις
Ένα διαδικτυακό συνέδριο που διεξήχθη πρόσφατα, συγκέντρωσε μέλη του EU-OSHA μαζί
με ιθύνοντες χάραξης πολιτικής, ειδικούς επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και εκπροσώπους ενδιαφερομένων μερών προκειμένου
να συζητήσουν βασικά ευρήματα του πολυετούς ερευνητικού προγράμματος του Οργανισμού σχετικά με τις μυοσκελετικές παθήσεις
που σχετίζονται με την εργασία. Οι ομιλητές
άγγιξαν μια σειρά σημαντικών ζητημάτων που
εστιάζονται στις μυοσκελετικές παθήσεις σε
σχέση με άλλα πιο απτά θέματα όπως είναι οι
χρόνιες παθήσεις, οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι,
οι προοπτικές με γνώμονα το φύλο και η ποικιλομορφία εργατικού
δυναμικού.
https://osha.europa.
eu/en/tools-and-resources/seminars/
musculoskeletal-disorders-prevalence-prevention-and-policy-what-have-we

Η εκστρατεία «Μειώστε την καταπόνηση»
καλεί τους εταίρους να αντιμετωπίσουν
τις ΜΣΠ στον χώρο εργασίας
Ο EU-OSHA, παροτρύνει επιχειρήσεις και οργανισμούς από ολόκληρη την Ευρώπη να δηλώσουν
συμμετοχή στην εκστρατεία 2020-2022 «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας — Μειώστε την καταπόνηση». Η παροχή στήριξης από τους επίσημους εταίρους της εκστρατείας παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της εκστρατείας, η οποία
έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του πιο συνηθισμένου προβλήματος υγείας που σχετίζεται με
την εργασία στην Ευρώπη — τις μυοσκελετικές
παθήσεις (ΜΣΠ). Επιπλέον, παρέχοντας τη στήριξή
τους, οι εταίροι αποκομίζουν οφέλη ενισχύοντας
την προβολή τους,
επεκτείνοντας τα
δίκτυά τους και
ανταλλάσσοντας
βέλτιστες πρακτικές.
https://osha.eur o p a .e u / e l / h i g h lights/lighten-loadcalls-partners-address-msds-workplace

Βραβεία Καλής Πρακτικής για τους
«Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας» Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων
Στο πλαίσιο των Βραβείων Καλής Πρακτικής 202022, ο EU-OSHA αναζητά καινοτόμες προσεγγίσεις
για την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών διαταραχών (ΜΣΔ) στον χώρο εργασίας. Σκοπός των
βραβείων είναι η ανάδειξη οργανισμών που έχουν
υιοθετήσει πρακτικές, οι οποίες συμβάλλουν με
αποδεδειγμένο και βιώσιμο τρόπο στην πρόληψη
ή τη διαχείριση των ΜΣΔ. Τα βραβεία αποτελούν
μέρος της εκστρατείας 2020-22 Ασφαλείς και
Υγιείς Χώροι Εργασίας - Μειώστε την καταπόνηση και προσφέρουν
μια εξαιρετική ευκαιρία
συμμετοχής και προβολής επιτυχημένων παρεμβάσεων.
https://osha.europa.eu/
el/highlights/nominations-are-open-healthyworkplaces-good-practice-awards
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Η μάχη ενάντια στον επαγγελματικό
καρκίνο συνεχίζεται!

Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών
Δικαιωμάτων

Ο Χάρτης Πορείας για τους Καρκινογόνους Παράγοντες κάνει ένα τεράστιο βήμα προόδου
μέσω νέας στρατηγικής, που παρουσιάστηκε
στο συνέδριο της Γερμανικής Προεδρίας με τίτλο «STOP Cancer at Work» στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2020. Κατά το δεύτερο διάστημα ζωής του
Χάρτη θέτονται φιλόδοξοι στόχοι, λαμβάνοντας
υπόψη την τρέχουσα πανδημία και την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στα κράτη μέλη
και στις εταιρείες. Το 2016, ο Χάρτης Πορείας
για τους Καρκινογόνους Παράγοντες ξεκίνησε
ως ένα σχέδιο δράσης για αφύπνιση των επιχειρήσεων σχετικά με τους καρκινογόνους παράγοντες και για την μετάδοση εργαλείων για
τη διαχείριση της έκθεσης στις εγκαταστάσεις
παραγωγής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τον
EU-OSHA, τον ECHA
και κάποια κράτη-μέλη
συμμετέχουν στον Χάρτη.

Σύμφωνα με την αρχή 10 του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε υψηλού επιπέδου
προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους
στην εργασία. Ωστόσο, ο κοινωνικός πίνακας
αποτελεσμάτων που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της εφαρμογής του πυλώνα δεν περιλαμβάνει κάποιον δείκτη που να συνδέεται με το εργασιακό περιβάλλον. Για τον λόγο αυτόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε όλους τους εταίρους να
διατυπώσουν, έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, τις
απόψεις τους σχετικά με νέες δράσεις πολιτικής
ή νομικές πρωτοβουλίες που απαιτούνται σε διάφορα επίπεδα (ΕΕ, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό)
και/ή να αναλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις
σε επίπεδο κράτους
μέλους, περιφέρειας,
πόλης ή οργανισμού
για την εφαρμογή του
πυλώνα.

https://osha.europa.
eu/el/oshnews/battle-against-occupational-cancer-continues

https://osha.europa.
eu/el/highlights/european-pillar-socialrights-have-your-say

Νέος οδηγός διαχείρισης περιστατικών
καρκίνου στην εργασία από τις
Ευρωπαϊκές Οργανώσεις κατά του
Καρκίνου (ECL)

Προβολές ταινιών στην Ισπανία και στην
Σλοβενία τονίζουν τη σπουδαιότητα
της υγείας και της ευημερίας των
εργαζομένων

https://www.europeancancerleagues.org/wp-content/
uploads/ECL_Cancer-atWork_Handbook-for-Employers_2020_digital.pdf

Τρία ντοκιμαντέρ εστιασμένα στην επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, καθώς και οι νικητές των
βραβείων Healthy Workplaces των τελευταίων
χρόνων προβάλλονται στην Ισπανία και τη Σλοβενία όλο τον Νοέμβριο, προκειμένου να τονίσουν και να επιδείξουν με οπτικά μέσα την αξία
της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.
https://osha.
europa.eu/el/
oshnews/filmscreeningsspain-and-slovenia-highlightimportanceworkers-healthand-wellbeing-0

Τι πιστεύουν οι πολίτες της ΕΕ σχετικά
με τα νανοϋλικά;
Μια πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη σε 5 επιλεγμένα κράτη της ΕΕ δείχνει ότι οι πολίτες,
απαιτούν καλύτερη σήμανση των καθημερινών
προϊόντων που περιέχουν νανοϋλικά και αυξημένη ενημέρωση για τους κινδύνους και τα οφέλη των προϊόντων αυτών.
https://echa.europa.
eu/-/what-do-eu-citizens-think-about-nanomaterials-
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Το CDC διέθεσε 1,5 εκατ. δολ. για έρευνα
σχετικά με τη μείωση της έκθεσης στους
επαγγελματικούς κινδύνους μέσω της
ρομποτικής τεχνολογίας

Το περιοδικό Scandinavian Journal of
Work Environment and Health θα είναι
ανοικτής πρόσβασης για το 2021
Το Scandinavian Journal of Work, Environment
and Health, ένα διεθνές περιοδικό για την υγεία
και την ασφάλεια στην εργασία (OSH) αξιολογημένο από ομότιμους επιστήμονες του χώρου θα
είναι ανοικτής πρόσβασης από την 1η Ιανουαρίου
2021. Η απόφαση αυτή το καθιστά ως το πρώτο
μεταξύ των περιοδικών ΕΑΥ που αναλαμβάνει
μια τέτοια πρωτοβουλία. Από τη νέα χρονιά, όλο
το περιεχόμενο του περιοδικού θα είναι ελεύθερο και μόνιμα προσβάσιμο για όλους, αμέσως
μετά την ηλεκτρονική του δημοσίευση.

Το Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων
των ΗΠΑ (CDC) έχει χορηγήσει 1,5 εκατ. δολ. τα
τελευταία 3 χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις, στο Σικάγο, και στο Πολυτεχνικό Ινστιτούτο
Worcester χρηματοδοτώντας προγράμματα για
τη μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε
κινδύνους, μέσω της ανάπτυξης και χρήσης των
συνεργατικών ρομπότ (corobots).
h t t p s : / / w w w.c d c .g o v / m e dia/releases/2020/p1116-reseach-award-reduce-exposures.html

https://perosh.
eu/news/scandinavian-journal-of-work-environment-health-goes-open-access-in-2021/

Δωρέαν διαδικτυακή εκπαίδευση για
την εκτίμηση των ψυχοκοινωνικών
κινδύνων

Πορτογαλία: Δωρέαν εκτίμηση του
κινδύνου στον εξορυκτικό τομέα χάρη
στα εργαλεία OiRA

Η εκτίμηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων είναι νομική υποχρέωση και μια διαδικασία που
ακολουθούν οι επιχειρήσεις για να προσφέρουν
στους εργαζόμενούς τους τις βέλτιστες εργασιακές συνθήκες. Το PsyHealth worXs!, δωρέαν
διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, έχει σχεδιαστεί για χρήστες από την ΕE. Ο εκπαιδευόμενος καθοδηγείται βήμα - βήμα μέσα από τη
διαδικασία της εκτίμησης των ψυχοκοινωνικών
κινδύνων, λαμβάνει πρακτικές συμβουλές από
ειδικούς και από μια σειρά σύντομων βίντεο. Το
πρόγραμμα έχει διάρκεια 6 εβδομάδες. Μπορεί να ολοκληρωθεί ανάλογα με τον ρυθμό του
κάθε συμμετέχοντα. Είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα edX με τίτλο PsyHealth worXs! Ξεκίνησε
στις 2.11.20.

Οι άβολες στάσεις του σώματος ή κινήσεις, η καταβολή σωματικής δύναμης και οι επαναλαμβανόμενες εργασίες, τα επικίνδυνα εργασιακά περιβάλλοντα και η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες
είναι μόνο μερικοί από τους πολλούς κινδύνους
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην εξορυκτική βιομηχανία.
Στις 10 Νοεμβρίου, ο εστιακός πόλος της Πορτογαλίας παρουσίασε το εργαλείο OiRA για την
εξορυκτική βιομηχανία. Το εργαλείο επικεντρώνεται ειδικά σε εργαζόμενους και εργοδότες
στους τομείς ορυχείων και λατομείων.

https://osha.europa.
eu/el/oshnews/
free-online-training-psychosocial-risk-assessment

https://osha.europa.
eu/el/oshnews/freerisk-assessment-mining-sector-launchesportugal-thanks-oira

Διαθέσιμα δεδομένα της έρευνας ESENER για το 2019 προς τους ερευνητές
Το σύνολο δεδομένων της ESENER για το 2019 είναι ήδη διαθέσιμο για δωρεάν λήψη
από τους ερευνητές μέσω της Βρετανικής Υπηρεσίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου
του Έσσεξ. Τους επόμενους μήνες, τα δεδομένα της ESENER 2019 θα είναι επίσης διαθέσιμα από το Ινστιτούτο Leibniz Κοινωνικών Επιστημών GESIS και μέσω της Πύλης
Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
https://osha.europa.eu/el/oshnews/esener-2019-dataset-available-researchers
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Επικαιρότητα
Απλές οδηγίες του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (WHO) για να
παραμείνουμε υγιείς κατά την περίοδο
του εγκλεισμού

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO)
προσφέρει πεντάλεπτα βίντεο με στόχο
την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid 19
Ο Οργανισμός, για να αντιμετωπίσει την παραπληροφόρηση που δημιουργήθηκε γύρω από την
πανδημία Covid-19, ξεκίνησε την πρωτοβουλία
«Επιστήμη σε 5 λεπτά» (Science in 5).

Ο WHO παρέχει στην ιστοσελίδα του πρακτικές πληροφορίες για τον τρόπο αντιμετώπισης
των επιπτώσεων της επιδημία Covid-19. Δεδομένου ότι σε πολλές χώρες της υφηλίου οι
άνθρωποι εργάζονται κατ’ οίκον και συνεπώς
ζουν και κινούνται με τρόπο διαφορετικό από
αυτόν που είχαν συνηθίσει
μέχρι τώρα, ο Οργανισμός
προσφέρει απλές συμβουλές σε όλους με στόχο να
παραμείνουμε υγιείς κατά
την περίοδο του εγκλεισμού.

Είναι μια σειρά πεντάλεπτων βίντεο που το καθένα είναι αφιερωμένο στην ανάπτυξη ενός θέματος που αφορά στην πανδημία από τη σκοπιά
των ειδικών επιστημόνων. Διατίθενται ελεύθερα
ήδη 11 βίντεο: ανοσία αγέλης, ιός SARS–CoV–2,
Covid-19 μύθοι και επιστήμη, ανοίγοντας και πάλι
τα σχολεία, εμβόλια, γρίπη και Covid-19, ορολογικές εξετάσεις, μύθοι και επιστήμη, μόλυνση του
αέρα και Covid-19, εξαερισμός και Covid-19, αντιβιοτικά και Covid-19.

Προτείνει τα εξής:
•

Παραμένουμε από φυσικής απόψεως ενεργοί

•

Προσέχουμε την πνευματική μας υγεία

•

Κόβουμε το κάπνισμα

•

Φροντίζουμε και υποστηρίζουμε τα παιδιά

•

Επιλέγουμε ένα υγιεινό
πρόγραμμα καθημερινής διατροφής.

h t t p s : / / w w w.w h o. i n t /
emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/
media-resources/science-in-5

COVID-19: Με ποιον τρόπο θα σταματήσει
η βία και η παρενόχληση στον κόσμο της
εργασίας; (video)
Μερικά από τα απαραίτητα και επείγοντα μέτρα
που υιοθετήθηκαν προκειμένου να περιοριστεί η
μετάδοση της Covid-19 είχαν ως αποτέλεσμα να
αποκαλυφθούν και να επιδεινωθούν διάφορες
μορφές βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της
εργασίας. Πώς μπορούν τα σωματεία να εξαλείψουν τη βία και την παρενόχληση στο χώρο εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και
μετά; Ακολουθεί ένα βίντεο για να ξεκινήσετε...

h t t p s : / / w w w.w h o . i n t /
campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/
healthyathome

h t t p s : / / w w w. i l o . o r g /
actrav/media-center/
v i d e o / WC M S _ 7 6 0 7 3 3 /
lang--en/index.htm

Πληροφορίες για τους εργοδότες
σχετικά με τους χώρους γραφείων
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι
εργοδότες, οι ιδιοκτήτες και τα διοικητικά στελέχη μπορούν να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα
ώστε να δημιουργήσουν ένα ασφαλές και υγιές
εργασιακό περιβάλλον για εργαζόμενους και
πελάτες.

Κατευθυντήριες Γραμμές για την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, στο πλαίσιο διαχείρισης της
COVID-19

https://www.cdc.
gov/coronavirus/2019-ncov/community/office-buildings.
html

Απόφαση 05/2020 Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

https://www.dpa.gr/
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2η μελέτη αποδεικνύει ότι η προστασία
από την Covid-19 στην εργασία συνδέεται
με την ψυχική υγεία των εργαζομένων

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της κοινής
γρίπης και της Covid-19

Τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης είναι υψηλότερα όταν οι εργαζόμενοι νιώθουν ότι δεν προστατεύονται από την Covid-19 στην εργασία τους. Η
διαπίστωση αυτή στηρίζεται σε μια μελέτη μεταξύ
εργαζομένων στον Καναδά που δεν ανήκουν στο
υγειονομικό προσωπικό, η δεύτερη, μεταξύ συνολικά δύο μελετών που εκπονήθηκαν από το Institute
for Work & Health (IWH) και το Occupational Health
Clinics for Ontario Workers (OHCOW), τους πρώτους μήνες της πανδημίας. Σύμφωνα με αυτή τη
δεύτερη μελέτη, η ψυχική υγεία ήταν ακόμα πιο
κακή μεταξύ των βασικών εργαζομένων που δήλωσαν ότι δεν είχαν καμία προστασία στην εργασία τους σε σχέση με εκείνων που έχασαν τη δουλειά τους από την αρχή της πανδημίας.
https://www.iwh.on.
ca/newsletters/atwork/102/adequacyof-covid-infectioncontrol-and-ppelinked-to-workersmental-health-study

Τόσο η απλή εποχική γρίπη όσο και η Covid-19
είναι μολυσματικές ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος, που όμως προκαλούνται από
διαφορετικούς ιούς. Η Covid-19 προκαλείται
από μόλυνση από τον νέο κορωνοϊό SARSCoV-2, ενώ η γρίπη προκαλείται από μόλυνση
από ιούς της γρίπης. Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm

Άτομα με αναπηρίες – μια
αναξιοποίητη πηγή (συνέντευξη)
Ο Mike Hess, εκτελεστικός διευθυντής και
ιδρυτής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Τυφλών
των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρει ότι πρέπει να αλλάξουμε αντιλήψεις και να επενδύουμε σε άτομα με αναπηρίες.
https://iloblog.org/2020/11/09/persons-with-disabilities-an-untapped-resource/

Σημαντική ανακοίνωση από το DGUV της
Γερμανίας
Ο Γερμανικός Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης
Ατυχημάτων για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα έχει λάβει αρκετά ερωτήματα σχετικά με τη
χρήση των μασκών. Αρκετά από αυτά σχετίζονται
με την ανησυχία ότι η χρήση μάσκας μπορεί να
αποβεί επικίνδυνη για την υγεία του ανθρώπου.
Φαίνεται ότι προέρχονται από φήμες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ξεκίνησαν από έναν δικηγόρο που δραστηριοποιείται σε ένα κίνημα που αντιτίθεται στα μέτρα που
λαμβάνονται για τον περιορισμό της πανδημίας
Covid-19. Προκειμένου να σταματήσουν αυτές οι
φήμες, ο DGUV ανήρτησε δυο ανακοινώσεις τύπου στην ιστοσελίδα του, οι
οποίες πλέον είναι διαθέσιμες και στα αγγλικά.
Πραγματικά στοιχεία για τις μάσκες:
https://www.dguv.de/en/mediencenter/pm/presse_
detail_en_411780.jsp
Πραγματικά στοιχεία για την αστική ευθύνη:
https://www.dguv.de/en/mediencenter/pm/presse_
detail_en_412353.jsp
https://perosh.eu/news/important-notice-from-dguv-germany/
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Νέα πρόταση της Επιτροπής αναλύει
τον αντίκτυπο του Covid-19 στον τομέα
της απασχόλησης
Η κρίση Covid-19 έχει διακόψει μια εξαετή θετική τάση στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.
Περίπου 6,1 εκατομμύρια εργαζόμενοι έχασαν τις δουλειές τους το δεύτερο τρίμηνο του
2020 και εκείνα τα κράτη-μέλη που είχαν ήδη
αντιμετωπίσει κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις πριν από την πανδημία είναι πλέον πιο
εκτεθειμένα σε οικονομικές δυσκολίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για μια
κοινή έκθεση για την απασχόληση σχετικά με
την απασχόληση και την κοινωνική κατάσταση
στην Ευρώπη, στο πλαίσιο του πακέτου του
ευρωπαϊκού φθινοπωρινού
εξαμήνου.
https://osha.europa.eu/
el/oshnews/commissions-new-proposal-analyse-consequences-covid-19-employment

Νομοθετικά Νέα
Συστάσεις αναφορικά με την χρήση της
μάσκας προσώπου σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (τροφίμων και
ποτών και παροχής υπηρεσιών) στο πλαίσιο της πανδημίας Covid-19. Εγκ. Δ1α/ΓΠ οικ
71404/9.11.2020

Επέκταση, σε όλη την Επικράτεια, της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων
του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184),
ως προς την οργάνωση του τόπου και του
χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση
των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας. Υ.Α. 44921/1377/2020 (ΦΕΚ
4830/Β` 2.11.2020)

Έκτακτα μέτρα για την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών που
προβλέπει η υ.α. 39278/1823/25.7.2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης
καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄
και Γ΄ κατηγορίας» (Β΄ 3001) όπως ισχύει, καθώς και
άλλων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του κορωνοϊού SARS COV-2. Εγκ. 45296/1845/3.11.2020

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
Covid-19. Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2020 (ΦΕΚ 4829/
Β` 2.11.2020). Σχετική Εγκύκλιος 116452/3.11.2020

Ν ο μ ο λ ο γ ί α
Εθνική συλλογική σύμβαση μπορεί να προβλέπει πρόσθετη άδεια μητρότητας μόνον για τις μητέρες
Πρέπει, ωστόσο, να αποδεικνύεται ότι η πρόσθετη αυτή άδεια αποσκοπεί στην προστασία των εργαζόμενων γυναικών σε σχέση με τα επακόλουθα, τόσο της εγκυμοσύνης όσο και της μητρότητας. Απόφαση
στην υπόθεση C-463/19
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-11/cp200139el.pdf

Περιβάλλον
Πώς η πράσινη ανάπτυξη
μπορεί να είναι η απάντηση στην
περιβαλλοντική κρίση;
Η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις περιλαμβάνει
10 συγκεκριμένα Επιχειρησιακά Σχέδια μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων με εκτίμηση
κόστους, πρόταση υλοποίησης και εκτίμηση
δημιουργούμενων θέσεων εργασίας.

h t t p s : / / m a i l c h i . m p / d i a n e o s i s / e h t r v y i0mo?e=443d12e988

Σημαντική βελτίωση της ποιότητας του αέρα
στην Ευρώπη κατά την τελευταία δεκαετία,
μείωση των θανάτων που συνδέονται με τη
ρύπανση
Η βελτίωση της ποιότητας του αέρα έχει οδηγήσει σε
σημαντική μείωση των πρόωρων θανάτων κατά την τελευταία δεκαετία στην Ευρώπη. Ωστόσο, τα τελευταία
επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) δείχνουν ότι σχεδόν όλοι οι Ευρωπαΐοι εξακολουθούν να υποφέρουν από την ατμοσφαιρική
ρύπανση, με αποτέλεσμα
να σημειώνονται περίπου
400.000 πρόωροι θάνατοι
σε ολόκληρη την ήπειρο.
https://www.eea.europa.
eu/el/highlights/simantiki-beltiosi-tis-poiotitas-toy
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Νέες εκδόσεις
Έκθεση σχετικά με την Covid-19 και τις
θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα
στην εργασία
Νέα έκθεση της ΔΟΕ αναφέρει ότι τα βασικά
εργασιακά δικαιώματα και οι αρχές μπορούν να
παίξουν καθοριστικό ρόλο στην
ανάκαμψη από την κρίση της
Covid-19 και να βοηθήσουν στην
οικοδόμηση ενός καλύτερου, πιο
δίκαιου, κόσμου εργασίας.
https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_norm/--ipec/documents/publication/
wcms_757247.pdf

Σύντομος οδηγός πηγών και χρήσεων
στατιστικών για την επαγγελματική
ασφάλεια και υγεία
Ο συγκεκριμένος οδηγός παρέχει μια σύνοψη των
βασικών πλευρών των στατιστικών επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, συμπεριλαμβανομένης
της συνάφειας και των χρήσεων τους. Παρουσιάζει τα διεθνή πρότυπα που διέπουν τα στατιστικά
επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, καθώς και
μια περιγραφή των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων δεικτών για την ασφάλεια και την υγεία στην
εργασία. Ο οδηγός εξετάζει επίσης τους διάφορους τύπους πιθανών πηγών των στατιστικών για
την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, επισημαίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
τους. Τέλος, ο οδηγός εστιάζει στις κύριες προκλήσεις
που αφορούν στη συλλογή,
στη διάδοση και στην ερμηνεία των στατιστικών για
την ασφάλεια και την υγεία
στην εργασία.
https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---dgreports/--stat/documents/publication/
wcms_759401.pdf

Κορυφαίοι σύνδεσμοι για βιβλιογραφική
ανασκόπηση σε θέματα
ΥΑΕ
https://perosh.eu/news/toplinks-for-osh-literature-andreviews/

Νέος μεταλλαγμένος ιός SARS-CoV-2
που σχετίζεται με εκτροφεία μινκ
Μεθοδολογία ταχείας εκτίμησης
κινδύνου για εργαζόμενους
Από τον Απρίλιο του 2020, πέντε ευρωπαϊκά
κράτη – οι Κάτω Χώρες, η Δανία, η Ισπανία, η
Σουηδία και η Ιταλία – έχουν καταγράψει ξέσπασμα του κορωνοϊού σε φάρμες εκτροφής
μινκ και στους εργαζόμενους σε αυτές. Το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου
Νόσων, με τη συνεισφορά του EU-OSHA, δημοσίευσε την έκδοση “Detection of new SARSCoV-2 variants related to mink”. Πρόκειται για
μια μεθοδολογία ταχείας εκτίμησης κινδύνου
που εξετάζει τον κίνδυνο που εγείρει για την
ανθρώπινη υγεία ο μεταλλαγμένος ιός SARSCoV-2 και προτείνει μέτρα πρόληψης και ελέγχου για τους εργαζόμενους σε εκτροφεία μινκ.
https://www.ecdc.
europa.eu/sites/
default/files/documents/RRA-SARSCoV-2-in-mink-12nov-2020.pdf

Επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση στη σφαίρα της κοινωνικής
οικονομίας: Μια συγκριτική ανάλυση
πέντε χωρών της ΕΕ
Το άρθρο αποτελεί συνδυασμό κειμένου πολιτικής και ερευνητικής εργασίας καθώς, με
βάση πρωτογενή στοιχεία, αναπτύσσει την κατάσταση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΕΕΚ) για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑλΟ) και διερευνά τα συναφή εκπαιδευτικά προγράμματα ως βασικό
μηχανισμό υποστήριξης της
ΚΑλΟ στην ΕΕ. Επιπλέον,
δείχνει ότι η σύνδεση μεταξύ ΚΑλΟ και εκπαίδευσης
ενηλίκων δεν είναι τυχαία,
αλλά βασίζεται σε συγκλίνουσες αρχές των δύο πεδίων και ειδικά στο κοινό
τους αξίωμα ως προς την
προοπτική
μετασχηματισμού της κοινωνίας.
https://ineobservatory.gr/wp-content/uploa
ds/2020/11/------------------------------------7_.pdf
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Προσεχείς εκδηλώσεις

Better Schools by Promoting Musculoskeletal Health
03/12/2020, Bilbao, Spain (ONLINE)

https://osha.europa.eu/el/oshevents/msds-physical-activity-and-children-and-young-people

IX Congreso Internacional de Salud Laboral y Prevencion de Riesgos

02/02/2021-04/06/2021, Hotel Illunion Atrium, Madrid, Spain

https://www.sesst.org/ix-congreso-internacional-salud-laboral-y-prevencion-de-riesgos/
Slovenia – Which risks are workers most exposed to?
03/12/2020, Slovenia (ONLINE)

https://osha.europa.eu/el/oshevents/slovenia-whichrisks-are-workers-most-exposed

XXII World Congress on Safety and Health at Work
19-22 September 2021, Toronto, Canada
https://www.safety2020canada.com

Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά
και τις Πολιτικές της Υγείας 2020
με θέμα «Δημόσια Υγεία & Πολιτική
Οικονομία της πανδημίας COVID-19».
7-10 Δεκεμβρίου 2020 (ONLINE)

https://www.healthpolicycongress.gr/

