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Εργασιακά Νέα
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία –
Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ (2021-2027)

Συστάσεις και παρεμβάσεις για τη μείωση
της σωματικής αδράνειας στην εργασία

Η διαβούλευση αφορά σε μελλοντικό στρατηγικό πλαίσιο για την YAE, ένα θέμα γενικού ενδιαφέροντος, και συγκεντρώνει τις απόψεις όλων
των ενδιαφερόμενων πολιτών και οργανώσεων. Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη είναι η συμμετοχή
από εθνικές ή περιφερειακές δημόσιες αρχές
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της YAE,
εργοδότες και οργανώσεις εργοδοτών, εργαζόμενους και οργανώσεις εργαζομένων, άλλα
θεσμικά όργανα ή φορείς της ΕΕ, οργανώσεις
και πολίτες που ενδιαφέρονται ή διαθέτουν
εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα αυτόν.
Το σχετικό ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο
στο διαδίκτυο.

Η σωματική αδράνεια και η παρατεταμένη καθιστική στάση είναι αναπόφευκτη πραγματικότητα
στους εργασιακούς χώρους. Οι κίνδυνοι
για την υγεία που συνδέονται με την καθιστική φύση της εργασίας δεν μπορούν να
αντισταθμιστούν πλήρως από την σωματική άσκηση στον ελεύθερο χρόνο.
Σε άρθρο της OSHwiki εξετάζονται οι
συσχετιζόμενοι κίνδυνοι για την υγεία και δίνονται συστάσεις και παρεμβάσεις για την αποτροπή της σωματικής αδράνειας και τη μείωση του χρόνου της καθιστικής στάσης στην εργασία.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12673-EU-Strategic-Framework-on-Health-and-Safety-atWork-2021-2027-/public-consultation

Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα
ασφάλειας για τους εργαζόμενους
στις κατασκευές
Στο πλαίσιο του ESTEEM (European Safety
Training and Evaluation Supporting European
Mobility) αναπτύχθηκε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας, το οποίο αφορά
όλους τους εργαζόμενους, που απασχολούνται στον τομέα των κατασκευών. Εστιάζει
στην ενσωμάτωση τεχνικών και μη-τεχνικών
δεξιοτήτων και τη χρήση καινοτόμων και διαδραστικών μεθόδων εκπαίδευσης για την προαγωγή της ενεργούς συμμετοχής των εργαζομένων. Είναι, δωρεάν, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ESTEEM στα Αγγλικά,
τα Ιταλικά και τα Ισπανικά.
https://osha.europa.eu/el/
oshnews/safety-training-construction-workers

https://oshwiki.eu/wiki/Recommendations_and_interventions_to_decrease_physical_inactivity_at_work

Οι κοινωνικοί εταίροι που εκπροσωπούν τον
κλάδο των κομμωτηρίων συνεργάζονται για
τη βελτίωση της ΥΑΕ στον τομέα τους
Σε πρόσφατη κοινή τους δήλωση, χαιρετίζουν τη συνεργασία τους με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην
Εργασία (EU OSHA) για την αυτόνομη εφαρμογή της
ευρωπαϊκής συμφωνίας-πλαισίου για την YAE, που υπογράφηκε το 2016. Με αυτήν, την από κοινού, δήλωση
επαναλαμβάνουν τη δέσμευσή τους να συμβάλουν στην
ανάπτυξη ενός άρθρου στο OSHwiki που θα αφορά
στον κλάδο, δημιουργώντας ένα κοινό τεκμήριο, που θα
περιέχει όλες τις πληροφορίες που παρέχονται από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό, από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από άλλους φορείς της ΕΕ σχετικά με
τον κλάδο, καθώς και τα παραδοτέα από τους κοινωνικούς εταίρους, που θα αναθεωρούνται
ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
https://osha.europa.eu/el/oshnews/
hairdressing-social-partners-reaffirm-their-commitment-european-commission-and-eu-osha
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Πρακτικά εργαλεία για πιο συμμετοχικούς
και υγιείς χώρους εργασίας

ΜΣΠ που σχετίζονται με την εργασία:
στοιχεία και αριθμοί

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια
και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) υποστηρίζει το CHRODIS PLUS –μια πρωτοβουλία
της ΕΕ για την ενίσχυση της συμμετοχικότητας
στους χώρους εργασίας και της ικανότητας για
εργασία των εργαζομένων με χρόνιες παθήσεις.
Στο πλαίσιο του έργου, δημοσιεύθηκε μια σειρά
από εργαλεία που αφορούν στην εργασία και τις
χρόνιες παθήσεις, η οποία αποτελείται από δύο
σκέλη: ένα εργαλείο κατάρτισης για διευθυντικά
στελέχη και μια δέσμη εργαλείων για τους χώρους εργασίας.

Οι μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) αποτελούν
το πιο συχνό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη, με σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία, τις επιχειρήσεις και
τις εθνικές οικονομίες. Στην ειδική ενότητα του
δικτυακού τόπου της εκστρατείας «Μειώστε την
καταπόνηση» υπάρχουν όλες τις πληροφορίες
που πρέπει να γνωρίζει κανείς σχετικά με τη
φύση και την έκταση του προβλήματος αυτού,
καθώς και σχετικά με το επιχειρηματικό όφελος
που προσφέρει η αντιμετώπιση των ΜΣΠ στους
χώρους εργασίας.

Η σειρά εργαλείων Chrodis Plus για τις χρόνιες παθήσεις και την εργασία αναπτύχθηκε από 18 εταίρους από 11 χώρες της ΕΕ και
χρηματοδοτήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στους πόρους που διατίθενται στη συγκεκριμένη
ενότητα περιλαμβάνονται ενημερωτικά δελτία,
ερευνητικές εκθέσεις, περιπτωσιολογικές μελέτες, πρακτικά
εργαλεία και καθοδήγηση με
επικαιροποιημένες πληροφορίες, στατιστικά στοιχεία και συμβουλές.

https://osha.europa.
eu/el/highlights/practical-tools-more-inclusive-and-healthier-workplaces

https://osha.europa.eu/el/highlights/work-related-msds-knowing-facts-and-figures-act

Δεξιότητες για απασχόληση
Με τη συνεργασία της ΔΟΕ, της UNESCO, του
ΟΟΣΑ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, δημιουργήθηκε μια ιστοσελίδα, σε μια προσπάθεια συγκέντρωσης της γνώσης που αφορά στις δεξιότητες για απασχόληση.

Πρόληψη των μυοσκελετικών
παθήσεων στον κλάδο των κατασκευών
Η μετακίνηση φορτίων, η άβολη στάση του σώματος και οι κραδασμοί από τα μηχανήματα επιβαρύνουν το σώμα. Επομένως, δεν προκαλεί
έκπληξη το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό τομέα αντιμετωπίζουν αυξημένο
κίνδυνο εμφάνισης μυοσκελετικών παθήσεων
(ΜΣΠ).

Η ιστοσελίδα στοχεύει στην ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ της εκπαίδευσης, της κατάρτισης
και της παραγωγικής και αξιοπρεπούς εργασίας.
Αυτό μπορεί να συμβεί μέσω της διάχυσης της
γνώσης, της πληροφόρησης, των εργαλείων και
των εμπειριών μεταξύ ενός πλήθους διεθνών οργανισμών και εκπροσώπων κυβερνήσεων, εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Ένα νέο έγγραφο συζήτησης διερευνά το ζήτημα και εξετάζει
τη σημασία της αποτελεσματικής αξιολόγησης κινδύνων.

https://
www.skillsforemployment.org/
KSP/en/index.htm

https://osha.europa.eu/el/
highlights/preventing-musculoskeletal-disorders-construction-sector

ΔΟΕ - Εκπαιδευτικά προγράμματα ΥΑΕ για το 2021
Το διεθνές κέντρο κατάρτισης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) οργανώνει το 2021 ένα νέο
κύκλο διαδικτυακών και δια ζώσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πεδίο της ΥΑΕ. Πρόκειται για μια
σειρά μαθημάτων ΕΑΥ στα Αγγλικά, Ισπανικά ή Αραβικά, που απευθύνονται σε ινστιτούτα, κοινωνικούς
εταίρους και άλλους ενδιαφερομένους. Η ΔΟΕ στοχεύει να συμπεριληφθεί η ΥΑΕ στη διεθνή ατζέντα,
προκειμένου να εξαλειφθούν τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες.
https://www.itcilo.org/topics/occupational-safety-and-health?page=%2C2
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Χάρτης πορείας για τους
καρκινογόνους παράγοντες 20202024
Στο συνέδριο με τίτλο «STOP Cancer at Work»
που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Γερμανικής Προεδρίας της ΕΕ., το Ομοσπονδιακό
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Γερμανίας (BMAS) και το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ασφάλειας
και Υγείας (BAuA) έστρεψαν την προσοχή της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο ιδιαίτερα επίμονο
και επίκαιρο ζήτημα των περιστατικών καρκίνου και των θανάτων που σχετίζονται με την
εργασία. Στο συνέδριο ξεκίνησε η στρατηγική
για την περίοδο 2020-2024.

Το «δικαίωμα στην αποσύνδεση» ως
θεμελιώδες δικαίωμα ζητά το ΕΚ
Με νομοθετική πρωτοβουλία που εγκρίθηκε με 472
ψήφους υπέρ, 126 κατά και 83 αποχές, οι ευρωβουλευτές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει νομοθετική πρόταση που θα επιτρέπει σε
όσους εργάζονται ψηφιακά να αποσυνδέονται από
την εργασία τους μετά το πέρας του ωραρίου τους.
Στη νομοθεσία αυτή θα πρέπει επίσης να ορίζονται
οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξ αποστάσεως εργασία και να αποσαφηνίζονται οι όροι και τα
ωράρια εργασίας, καθώς και οι χρόνοι ανάπαυσης
των εργαζομένων.

https://roadmaponcarcinogens.eu/eu-conferencestop-cancer-in-the-workplace-event-proceedings/

h t t p s : / / w w w. e u r o p a r l . e u ropa.eu/news/el/pressroom/20210114IPR95618/tin-thespisi-tou-dikaiomatos-stin-aposundesi-os-themeliodes-dikaioma-zita-to-ek

Συλλογική δράση για την ΥΑΕ στις
εφοδιαστικές αλυσίδες

Γιλέκα ψύξης για το νοσηλευτικό
προσωπικό μονάδων COVID-19

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) στηρίζει
την πρώτη εικονική συνάντηση υψηλού επιπέδου για το Ταμείο Όραμα Μηδέν, μια τριήμερη
εξ αποστάσεως εκδήλωση για την πρόληψη
των θανάτων, των ατυχημάτων και των ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία, στους
τομείς λειτουργίας των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων. Από τις 23 έως τις 25 Φεβρουαρίου, το Ταμείο Όραμα Μηδέν θα φέρει
σε επαφή κυβερνήσεις, εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, εταιρείες και άλλους
ενδιαφερόμενους με κοινό στόχο την επίτευξη
μηδέν σοβαρών και θανατηφόρων εργατικών
ατυχημάτων στις εφοδιαστικές αλυσίδες παγκοσμίως. Η διαδικασία εγγραφών ξεκίνησε
στις 20 Ιανουαρίου 2021.

Τα γιλέκα ψύξης κατά τη διάρκεια μιας βάρδιας σε
μονάδα αντιμετώπισης COVID-19 διασφαλίζουν
ότι το νοσηλευτικό προσωπικό θα έχει πιο δροσερή αίσθηση όταν εργάζεται και έτσι θα μπορεί
να εκτελεί τα καθήκοντά του περισσότερο άνετα
και ευχάριστα. Κατά τη διάρκεια μιας βάρδιας, το
νοσηλευτικό προσωπικό φορά τον προστατευτικό
ρουχισμό για τρεις συνεχόμενες ώρες, κάτω από
τον οποίο η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει
και μέχρι τους 36 βαθμούς κελσίου.

https://www.ilo.org/global/
about-the-ilo/how-the-iloworks/departments-and-offices/governance/labadmin-osh/programmes/vzf/
WCMS_764589/lang--en/
index.htm

https://perosh.eu/
news/cooling-vestsfor-covid-19-nursingstaff/

Αύξηση της ασφάλειας των
εργαζομένων στη βιομηχανία των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Καθώς η ανανεώσιμη ενέργεια γίνεται όλο και περισσότερο διαδεδομένη, η προστασία εκείνων που
απασχολούνται στη συγκεκριμένη βιομηχανία θα
πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.
https://eponline.com/
articles/2021/01/06/
increasing-worker-safety-in-the-renewable-energy-industry.aspx
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Επικαιρότητα
Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το
στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την ΥΑΕ
(2021-2027)

Βελτίωση του αερισμού στο σπίτι
Η παραμονή στο σπίτι με μόνο τα μέλη της οικογένειας, αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να
κρατήσετε τα σωματίδια SARS-CoV-2 (ο ιός που
προκαλεί COVID-19) έξω από το σπίτι σας. Ωστόσο, στην περίπτωση που υπάρχει κάποιος επισκέπτης, η βελτίωση του αερισμού (ροή του αέρα)
μπορεί να αποτρέψει τη συσσώρευση των σωματιδίων του ιού στο σπίτι. Ο καλός αερισμός, μαζί
με άλλα προληπτικά μέτρα, όπως η διατήρηση
περίπου δύο μέτρων απόστασης και η χρήση μάσκας, μπορούν να βοηθήσουν στην αποφυγή της
μόλυνσης και της διάδοσης του COVID-19.

Η πανδημία ανέδειξε την κρίσιμη σημασία της
υγείας, καθώς και της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Η πρωτοβουλία βασίζεται στο
προηγούμενο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για
την περίοδο 2014-2020. Αποσκοπεί στη βελτίωση και τη διατήρηση υψηλών προτύπων ΥΑΕ
στην ΕΕ, υπό το πρίσμα των νέων περιστάσεων, και θα συμβάλει στην προετοιμασία για
την αντιμετώπιση νέων κρίσεων και απειλών.
Θα προσδιοριστούν βασικοί στόχοι και θα καθοριστεί ένα στρατηγικό πλαίσιο, το οποίο θα
ενθαρρύνει τις χώρες της ΕΕ και τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεργαστούν για την επίτευξη
κοινών προτεραιοτήτων.

https://www.cdc.
gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/
Improving-Ventilation-Home.html

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας
έως την 1η Μαρτίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της
για το 2021 «Μια Ένωση δύναμης σε έναν εύθραυστο κόσμο», προτείνει
νέο στρατηγικό πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την ΕΑΥ.

Είναι δρόμος διπλής κατεύθυνσης
Οι μάσκες προστατεύουν εσένα & εμένα
Όταν όλοι φοράμε μάσκα, φροντίζουμε ο ένας τον άλλον και έτσι
προστατεύονται όλοι

https://osha.europa.eu/
el/highlights/eu-strategicframework-health-and-safety-work-2021-2027

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/toolkits/pdfs/321378-A-_Masks-protectyou-and-others-Final.pdf

Η Πορτογαλία αναλαμβάνει την Προεδρία του
Συμβουλίου της ΕΕ
Την 1η Ιανουαρίου 2021, η Πορτογαλία διαδέχθηκε τη Γερμανία στην Προεδρία του Συμβουλίου. Στο πλαίσιο της
πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου, οι προτεραιότητες για τους επόμενους έξι μήνες θα είναι η καταπολέμηση της ένδειας, του αποκλεισμού και της ανισότητας, η
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και η κοινωνική σύνοδος κορυφής που θα
εξετάσει ένα πλαίσιο ανάκαμψης με δίκαιους όρους μετά
την πανδημία.
Η ασφάλεια και υγεία στην εργασία –ιδιαίτερα οι κίνδυνοι
που ενέχει η τηλεργασία– καθώς και η οικολογική και ψηφιακή μετάβαση των διάφορων κλάδων και των υπηρεσιών αποτελούν σημαντικές πτυχές της εξάμηνης θητείας
της Πορτογαλίας, πριν από την ανάληψη της Προεδρίας
από τη Σλοβενία τον Ιούλιο του 2021.
https://osha.europa.eu/el/highlights/portugal-takes-presidency-council-eu
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Διαδικτυακή έρευνα του ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ για τις επιπτώσεις της
πανδημίας
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων
της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
στο πλαίσιο των ερευνητικών του δραστηριοτήτων διεξάγει έρευνα για τις
επιδράσεις της πανδημίας COVID-19
στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Η
έρευνα επιχειρεί να αντλήσει σημαντικά
στοιχεία για την παρούσα κατάσταση
νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά και
μετά το πέρας της πανδημίας.
Για να συμμετάσχετε στην έρευνα παρακαλούμε όπως πατήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:
h t t p s : / / f o r m . j o t f o r m .
com/203573364580962

Αυτό-αναφερόμενες μεταβολές στο άγχος,
στην κατάθλιψη και την αυτοκτονικότητα
κατά την απαγόρευση της κυκλοφορίας λόγω της COVID-19 στην
Ελλάδα
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC7605790/

Οι βιομηχανίες χημικών προϊόντων στην
Αγγλία προετοιμάζονται για τη μετάβαση
σε νέους κανονισμούς για την ασφαλή
διαχείριση των χημικών ουσιών
Οι βιομηχανίες χημικών προϊόντων, οφείλουν μετά
την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, να παραμείνουν σταθερά δεσμευμένες στην αποτελεσματική και ασφαλή διαχείριση των χημικών ουσιών. Οι σχετικές οδηγίες και
οι κανονισμοί για τη διαχείριση των χημικών ουσιών
αφορούν στην έγκριση βιοκτόνων ουσιών, τον κανονισμό CLP, την εξαγωγή επικίνδυνων χημικών ουσιών από την Αγγλία, τα φυτοφάρμακα/
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τον
κανονισμό REACH.
https://www.hse.gov.uk/brexit/chemicals-brexit-guidance.htm

Συνθήκες εργασίας και βιώσιμη εργασία
Οι συνθήκες εργασίας και η βιώσιμη εργασία αποτελούν μία από τις 6 κύριες δραστηριότητες του
προγράμματος εργασίας του Eurofound για το 20212024. Το Eurofound θα συνεχίσει να παρακολουθεί
και αναλύει τις εξελίξεις στον τομέα αυτόν, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο η πανδημία
έχει επηρεάσει τις συνθήκες εργασίας, την ποιότητα
των θέσεων εργασίας και τις πρακτικές στον χώρο
εργασίας. Θα παράσχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις προκλήσεις και τις προοπτικές που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας και τη βιώσιμη εργασία στην ΕΕ. Θα εξετάσει τις τάσεις και την πρόοδο
που σημειώνεται σε βάθος χρόνου και θα εντοπίσει
τις αναδυόμενες ανησυχίες σχετικά με τις συνθήκες
εργασίας και την ποιότητα των θέσεων εργασίας. Η
ανάλυση θα καλύπτει διάφορες χώρες, τομείς, επαγγέλματα και ομάδες εργαζομένων σε θέματα όπως
η οργάνωση της εργασίας και η τηλεργασία, ο χρόνος εργασίας, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής
και προσωπικής ζωής, η ίση μεταχείριση, η υγεία και
η ευημερία στον χώρο εργασίας, οι δεξιότητες και η
κατάρτιση, οι αποδοχές και οι προοπτικές, καθώς και
η ικανοποίηση από την εργασία.
https://www.eurofound.europa.eu/el/topic/working-conditions-and-sustainable-work
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Το 2021 το NIOSH γιορτάζει τα 50
χρόνια ίδρυσής του
Το 2021 το NIOSH (Εθνικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας των ΗΠΑ)
θα γιορτάσει την 50η επέτειο λειτουργίας
του. Το Αμερικάνικο Κογκρέσο στο νόμο
που πέρασε το 1970 για την Επαγγελματική
Ασφάλεια και Υγεία ίδρυσε το NIOSH «ώστε
να διασφαλίσει στο μέγιστο βαθμό ότι κάθε
εργαζόμενος άντρας και γυναίκα του έθνους
θα έχει ασφαλείς και υγιείς εργασιακές συνθήκες. Η λειτουργία του ξεκίνησε στις 28 Απριλίου του 1971.
https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2021/01/11/50th-kickoff/

Ομιλία για την Ασφάλεια
OSHA και Διοίκηση Biden – Τι να
αναμένεται
Στο συγκεκριμένο επεισόδιο της διαδικτυακής μετάδοσης Safety Speak, η παραγωγός
Sydny Shepard αναλύει την ορκωμοσία του
νεοεκλεγμένου προέδρου Joe Biden και πώς
αυτή η νέα διοίκηση θα μπορούσε να βελτιώσει την εργασιακή ασφάλεια. Τα θέματα που
συζητήθηκαν αφορούσαν την ηγεσία του
OSHA, την αύξηση των κανονισμών και της
επιβολής ενός πιθανού Προσωρινού Προτύπου Έκτακτης
Ανάγκης του OSHA για την
COVID-19.
https://ohsonline.com/articles/2021/01/18/safety-speak-what-a-biden-administration-could-mean-for-safety-professionals.aspx

Δείκτες Κλίματος Αγοράς Εργασίας
Η ΓΣΕΕ και το Ινστιτούτο Εργασίας δίνουν
στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα ειδικής
θεματικής έρευνας κοινής γνώμης, η οποία
απευθύνεται σε εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα, για την καταγραφή-μέτρηση και συγκριτική αποτίμηση δεικτών κλίματος αναφορικά
με την εξέλιξη των αμοιβών, την ασφάλεια
της θέσης εργασίας τους, την τηλεργασία.
h t t p s : / / w w w. i n e g s e e . g r / d i k t e s - k l i m a tos-agoras-ergasias-megali-miosi-isodi m a t o n - s t o u s - e r g a z o m e n o u s - i d i o t i kou-tomea-schedon-6-stous-10-ergazomenous-dilonoun-miosi-isodimaton-to-36-dilonimiosi-megalyteri-tou-21-arn/

Νομοθετικά Νέα
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00. Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ.:
4992/2021 (ΦΕΚ 186/Β` 23.1.2021)

Έγκριση Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αρ.
67467/3577/2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Μείωση
των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, τροποποίηση της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ και κατάργηση της Οδηγίας 2001/81/ΕΚ – μεταφορά στο εθνικό δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (EE L 334/1/17-12-2016)» (Β΄ 4740). Υ.Α.
ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/5615/121/2021 (ΦΕΚ 182/Β` 22.1.2021)

Συστάσεις για την επαναλειτουργία των
εκπαιδευτικών μονάδων με έμφαση
στον εξαερισμό των εσωτερικών χώρων τους κατά τη χειμερινή περίοδο με
απώτερο σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του ιού SARS CoV-2. Εγκ. Δ1/ΓΠ
οικ.986/8.1.2021

Εφαρμογή για το έτος 2021 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018
«Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων
τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄
και Γ΄ κατηγορίας» (ΦΕΚ B΄3001, ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει. Εγκ. 25/1/4.1.2020

Περιβάλλον
2021: Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων
Το 2021 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων, αλλά τι σημαίνει
αυτό; Για να επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, η
ΕΕ πρέπει να μειώσει δραστικά τις εκπομπές CO2 που οφείλονται
στις μεταφορές. Η επένδυση στους σιδηροδρόμους και η προώθηση των τρένων ως ενός αειφόρου, ασφαλούς και σύγχρονου
τρόπου μεταφοράς, είναι ένας από τους φετινούς στόχους.
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/2021-european-year-ofrail_N01-AFPS-210114-EYOR_ev (video)

Κυκλική οικονομία και μείωση
των αποβλήτων
Τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη διασφάλιση
της αειφόρου χρήσης των
φυσικών πόρων.
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/kukliki-oikonomia-kai-meiosi-apovliton/introduction

Συσχέτιση των μεταβολικών οδών των κυττάρων με την
έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση.
Στόχος μελέτης, η οποία δημοσιεύτηκε στις 7 Ιανουαρίου του 2021 στο περιοδικό
Environmental Health, ήταν ο προσδιορισμός των μεταβολικών οδών που συσχετίζονται με τις φλεγμονές και το οξειδωτικό στρες που απορρέουν από τη μακροπρόθεσμη έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-020-00683-x

Επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και έκφραση αλλεργικών
συμπτωμάτων λόγω έκθεσης σε ακραία καιρικά φαινόμενα
Στις 19/1/2021 δημοσιεύτηκε μελέτη, η οποία εξέτασε την αλληλοσύνδεση των ψυχολογικών επιπτώσεων και αλλεργικών συμπτωμάτων 347 κατοίκων του Χιούστον
και του τυφώνα Χάρβεϊ, ο οποίος προκάλεσε πρωτοφανείς πλημμύρες στην ευρύτερη περιοχή, τον Αύγουστο του
2017.

https://ehjournal.biomedcentral.com/
articles/10.1186/s12940-021-00694-2
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Ηλεκτρονικά
απόβλητα στην
ΕΕ (γράφημα)

Τα ηλεκτρονικά απόβλητα είναι η ταχύτερα
αναπτυσσόμενη
ροή
αποβλήτων στην ΕΕ,
ανακυκλώνεται δε λιγότερο από το 40 %.
https://www.europarl.
europa.eu/news/el/
headlines/priorities/kukliki-oikonomia-kai-meiosi-apovliton/20201208STO93325/ilektronika-apovlita-stin-ee-stoicheia-kai-arithmoi-grafima

Νέες εκδόσεις
Εργασία από το σπίτι: από την αόρατη εργασία στην αξιοπρεπή απασχόληση
Λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας Covid-19, ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού παγκοσμίως εργάζεται πλέον από το σπίτι και κατ’ αυτό τον τρόπο ενώνεται με τους
εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους που ήδη εργάζονταν από το σπίτι εδώ και δεκαετίες.
Η έκθεση στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση της εργασίας από το σπίτι, καθώς επίσης
στην καθοδήγηση για τη χάραξη πολιτικής, η οποία θα ανοίξει τον δρόμο της αξιοπρεπούς
απασχόλησης για όλους όσους εργάζονται από το σπίτι, παλαιότερους ή νεώτερους.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/
publication/wcms_765806.pdf

Προσεχείς εκδηλώσεις

Vision Zero Fund - Collective Action for Safe and
Healthy Supply Chains
23/02/21-25/02/21, Geneve, Switzerland (virtual event)

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-iloworks/departments-and-offices/governance/labadmin-osh/programmes/vzf/lang--en/index.htm

28th
International Symposium on Epidemiology in
Occupational Health (EPICOH)
30/08/2021-30/09/2021, Montreal, Canada
https://epicoh2020.org/
Scientific Conference: Inclusive Futures for Europe BEYOND Industrie 4.0 and Digital Disruption
30/09/2021-01/10/2021, Sofia
https://beyond4-0.eu/events/14

6th International Conference on Establishment
Statistics
14/06/2021-17/06/2021, New Orleans, United
States
https://ww2.amstat.org/meetings/ices/2021/

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

