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Υγιεινή χώρων εργασίας: ποιότητα εσωτερικού αέρα και COVID-19 

Διαδικτυακή εκδήλωση
Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021 

ώρα 15.00 – 17.00

Εισαγωγικές ομιλίες 

Παναγιώτης Μπεχράκης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος 

Ηλίας Μόσιαλος, Καθηγητής Πολιτικής της Υγείας, LSE

Εισηγήσεις
«Μικροκλίμα - Θερμικό περιβάλλον στον εργασιακό χώρο». 
Σοφία Σιδηροπούλου, Μηχανικός Περιβάλλοντος ΤΕ, MSc, ΕΛΙΝΥΑΕ

«Χημικοί και βιολογικοί παράγοντες στους χώρους εργασίας - Το σύνδρομο του άρρωστου κτιρίου». 
Σοφία Κωνσταντοπούλου, Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc, PhD Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΕΛΙΝΥΑΕ

«Η κατανόηση του τρόπου μετάδοσης του SARS-COV2 και η αντιμετώπισή του μέσα από την επιστήμη 
μελέτης του αερολύματος». 
Κώστας Ελευθεριάδης, Διευθυντής Ερευνών και Δρ Ευαγγελία Διαπούλη, Ερευνήτρια Βαθμίδας Γ, Ινστιτούτο 
Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Συζήτηση με τις επιχειρήσεις

Τεχνολογικές εξελίξεις και προκλήσεις εν μέσω της πανδημίας

Συντονιστής: Δημήτρης Βέργαδος, Διευθυντής Τομέα ΜΜΕ, Θέσεων και Ενημέρωσης ΣΕΒ

Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση, κάντε την εγγραφή σας πατώντας εδώ

Για να συμμετέχετε 
στο δίκτυο, κάντε 
την εγγραφή σας

εδώ

http://www.elinyae.gr
http://www.elinyae.gr
https://us02web.zoom.us/webinar/register/2716170952757/WN_FSgTP1iNT8KU5P0NvVaJWg
https://www.elinyae.gr/form/women-network
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Ενημερωτικό εγχειρίδιο ΕΛΙΠΥΚΑ 
για τον κανονισμό πυροπροστασίας 
41/2018
To ΕΛΙΠΥΚΑ - Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστα-
σίας Κατασκευών προχώρησε σε έκδοση του Εγ-
χειριδίου για τον Κανονισμό Πυ-
ροπροστασίας 41/2018, το οποίο 
περιέχει τον Κανονισμό ενημε-
ρωμένο με νεότερες εγκυκλίους 
και πυροσβεστικές διατάξεις, με 
παράθεση των κειμένων ακρι-
βώς στην παράγραφο που ανα-
φέρονται. περισσότερα...

Αποκτήστε περισσότερες 
γνώσεις σχετικά με τις ΜΣΠ μέσω 
στοχευμένων δημοσιεύσεων
Για ποιον λόγο συγκεκριμένες ομάδες εργαζομέ-
νων είναι πιθανότερο να αναπτύ-
ξουν μυοσκελετικές παθήσεις 
(ΜΣΠ); Ποια είναι τα εμπόδια 
στην πρόληψη και τη διαχείριση 
των ΜΣΠ; Ποιες πρωτοβουλίες 
στους χώρους εργασίας αποδεί-
χθηκαν επιτυχείς; περισσότερα...

Οι άνθρωποι εξακολουθούν να εκτείθενται 
σε παράγοντες που προκαλούν 
επαγγελματικές ασθένειες...
Οι πιο συχνά επιβεβαιωμένες επαγγελματικές ασθέ-
νειες είναι η απώλεια ακοής λόγω έκθεσης σε θόρυ-
βο, η αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής, η ερεθιστική 
δερματίτιδα εξ επαφής, οι υπεζωκοτικές πλάκες και 
το επαγγελματικό άσθμα... 

Δεδομένα από τον ετήσιο κατάλογο επαγγελματι-
κών ασθενειών της Φιλανδίας (Finnish Registry of 
Occupational Diseases). περισσότερα...

Η Ε.Ε. ξεκινάει διαβούλευση για τη 
βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στις 
ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας
Αυτού του είδους η εργασία αναπτύσσεται ταχύτατα 
στην ΕΕ, σε όλο και περισσότερους τομείς απασχό-
λησης. Ωστόσο, κάποιες εργασίες μέσω πλατφόρμας 
συνδέονται με επισφαλείς συνθήκες εργασίας.

Ο στόχος είναι να καταθέσουν οι ευ-
ρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι τις από-
ψεις τους σχετικά με την ανάγκη και 
τον προσανατολισμό των πιθανών 
δράσεων της ΕΕ. περισσότερα...

Ο Napo επιστρέφει για να 
καταπολεμήσει τις μυοσκελετικές 
παθήσεις στον χώρο εργασίας
Μετά την πρώτη ταινία με τίτλο «Μειώστε την 
καταπόνηση», το 2007, λόγω του υψηλού επιπο-
λασμού που εξακολουθεί να παρουσιάζει το 
σοβαρό αυτό πρόβλημα υγεί-
ας στην Ευρώπη, ο Napo έχει 
παρουσιάσει 6 νέα βίντεο 
κλιπ με πολύ χιούμορ και 
πολλές χρήσιμες συμβουλές. 
περισσότερα...

Εργασιακά Νέα

Σχέδιο προστασίας από πτώσεις σε 
περιορισμένους χώρους
Οι θάνατοι που οφείλονται σε πτώσεις εξακολουθούν 
να αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου για τους ερ-
γαζόμενους στις κατασκευές. Η προστασία από πτώ-
σεις παραμένει η πιο συχνά καταγεγραμμένη παράβα-
ση σε όλους τους κλάδους, 
σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό για την ΑΥΕ (EU-
OSHA). περισσότερα...

Η εφαρμογή της τηλεργασίας 
φαίνεται ότι προβληματίζει τη 
βιομηχανία 
Έρευνα του ΣΒΕ για 
την αξιολόγηση της 
εφαρμογής της τη-
λεργασίας σε μετα-
ποιητικές επιχειρή-
σεις της περιφέρει-
ας.

περισσότερα...

Εργαζόμενοι με κίνδυνο απώλειας της 
ακοής: τι πρέπει να κάνουν οι εργοδότες 
για να τους βοηθήσουν
Για περισσότερα από 22 εκατομμύρια ανθρώπους, η εργασι-
ακή ρουτίνα συντηρεί έναν κρυφό κίνδυνο: την πιθανότητα 
μόνιμης απώλειας της ακοής από έκθεση σε δυνατό θόρυβο 
στον χώρο εργασίας. 

Σύμφωνα με τον EU-OSHA, τον Πα-
γκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) 
και τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των 
ΗΠΑ, η απώλεια της ακοής λόγω 
επαγγελματικής έκθεσης μπορεί να 
αποτραπεί. περισσότερα...

https://elipyka.us19.list-manage.com/track/click?u=ed4548196a015b71cfc57ad1f&id=61fd61b0e2&e=63a395e7fe
https://osha.europa.eu/el/highlights/get-know-more-about-msds-through-targeted-publications
https://www.ttl.fi/en/people-still-come-into-contact-with-exposure-agents-of-occupational-diseases-even-though-asbestos-related-diseases-and-noise-induced-hearing-loss-are-declining/
https://osha.europa.eu/el/oshnews/commission-launches-consultation-improving-working-conditions-digital-labour-platforms
https://osha.europa.eu/el/highlights/napo-back-fight-musculoskeletal-disorders-workplace
http://www4.ohsonline.com/Articles/2021/03/01/A-Fall-Protection-Plan-for-Confined-Space-Rescues.aspx
https://sbe.org.gr/i-efarmogi-tis-tilergasias-fainetai-oti-provlimatizei-ti-viomichania-ereyna-toy-sve-gia-tin-axiologisi-tis-efarmogis-tis-tilergasias-se-metapoiitikes-epicheiriseis-tis-perifereias/
http://www4.ohsonline.com/Articles/2021/03/01/Employees-at-Risk-of-Hearing-Loss-What-Employers-Can-Do-to-Help.aspx
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Συνθήκες εργασίας και βιώσιμη εργασία: ανάλυση με τη χρήση του 
πλαισίου ποιότητας της εργασίας
Η έκθεση συνοψίζει τα βασικά πορίσματα της έρευνας της Eurofound σχετικά με τις συνθή-
κες εργασίας που διεξήχθη κατά την περίοδο προγραμματισμού 2017-2020. περισσότερα...

Συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων πορισμάτων στα Ελληνικά εδώ.

Επικαιρότητα

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2021 
Ο EU-OSHA προβάλλει τους τρόπους με τους 
οποίους οι γυναίκες, καθώς και άλλες ομάδες ερ-
γαζομένων, εκτίθενται σε σωματικούς, ψυχοκοι-
νωνικούς και οργανωτικούς 
παράγοντες κινδύνου, που 
συνδέονται με τις μυοσκελε-
τικές παθήσεις (ΜΣΠ), στον 
χώρο εργασίας. 

περισσότερα...

Δωρεάν έλεγχοι για κορωνοϊό για 
εργαζομένους σε επιχειρήσεις άνω των 
20 υπαλλήλων
Oι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων άνω των 20 
υπαλλήλων θα μπορούν να υποβάλλουν αίτημα δι-
ενέργειας τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του 
κορωνοϊού (rapid test) μέχρι και 2 φορές τον μήνα, 
μέσω της ειδικής πλατφόρμας 
που δημιουργήθηκε και έχει 
τεθεί σε πλήρη λειτουργία, στο 
gov.gr και συγκεκριμένα στη δι-
εύθυνση ergasia.testing.gov.gr  
περισσότερα...

Η πανδημία COVID-19 δημιουργεί 
μεγάλες προκλήσεις για τις μικρές 
κατασκευαστικές εταιρείες
Οι επαγγελματίες της ΥΑΕ μπορούν να βοηθή-
σουν τις μικρές κατασκευαστικές εταιρείες να 
δημιουργήσουν ασφαλείς 
συνθήκες στους χώρους 
εργασίας τους, ακόμη και 
κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας. 

περισσότερα...

Πρόληψη τραυματισμών από βελόνες σε 
εμβολιαστικά κέντρα COVID–19
Η χορήγηση εμβολίων για την COVID-19 σε μεγάλο 
αριθμό ανθρώπων και σε διαφορετικές δομές ίσως να 
αυξάνει τον κίνδυνο των τραυματισμών από βελόνες 
των εργαζομένων σε εμβολια-
στικά κέντρα. Οι τραυματισμοί 
από βελόνες ενέχουν τον κίνδυ-
νο έκθεσης σε αιματογενώς με-
ταδιδόμενα παθογόνα.

περισσότερα...

Ένας χρόνος covid19

περισσότερα...

Δυο σπουδαίες πηγές για τη διαχείριση 
της COVID-19
Πρόγραμμα COVINFORM: 1) αξιολόγηση των αντι-
δράσεων και των επιπτώσεων από την COVID-19 
και 2) ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης και εργαλει-
οθήκης στις ιστοσελίδες των κυβερνήσεων, των 
φορέων δημόσιας υγείας και της κοινωνίας των 
πολιτών.  

Πρότυπο ISO/PAS 45005: Διαχείριση επαγγελμα-
τικής υγείας και ασφά-
λειας - Γενικές οδηγίες 
για ασφαλή εργασία 
κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19 (δι-
αθέσιμο μόνο για ανά-
γνωση). περισσότερα...

https://www.eurofound.europa.eu/publications/flagship-report/2021/working-conditions-and-sustainable-work-an-analysis-using-the-job-quality-framework
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef20021el1.pdf
https://osha.europa.eu/el/highlights/international-womens-day-2021-taking-action-equality-workplace
https://www.gov.gr/
https://ergasia.testing.gov.gr/
https://www.kepea.gr/dorean-test-covid
https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2021/03/09/construction_covid/
https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2021/03/02/needlestick-prevention/
https://www.ioshmagazine.com/2021/03/01/infographic-year-covid
https://www.enwhp.org/?i=portal.en.news
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 ¾ Συστάσεις αναφορικά με την χρήση της μάσκας στo πλαίσιο της πανδημίας COVID-19. Εγκ. Δ1α/
Γ.Π.οικ.17917/22.3.2021

 ¾ Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, 
την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες 
διατάξεις. Ν. 4784/2021 (ΦΕΚ 40/Α` 16.3.2021)

 ¾ Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών. Υ.Α. 11956/369/2021 (ΦΕΚ 1067/Β` 19.3.2021)

Νομοθετικά Νέα

 ¾ Ειδικό δελτίο νομοθεσίας για την πρόληψη και καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού (covid-19): αυ-
τοτελές τμήμα νομοθετικής πρωτοβουλίας (Υπουργείο Εσωτερικών). περισσότερα...

Νομολογία
 ¾ Ασφάλεια στον χώρο εργασίας – Υποχρέωση εργοδότη να τηρεί στον χώρο λειτουργίας μηχανών/

μηχανημάτων οδηγίες χρήσεώς τους συντεταγμένες στην ελληνική γλώσσα. ΔΠΑ 17009/2020, 18ο Τμήμα. 
περισσότερα...

13th Safety Gala: virtual work-
shop 2021
13/04/2021-14/04/2021, Ath-
ens, Greece

Work-related musculoskeletal 
disorders in times of COVID 
13/04/2021, Brussels, Belgium 

(Webinar)

Διαδικτυακές εκδηλώσεις

To ΕΛΙΝΥΑΕ εκφράζει τη θλίψη του για τον θάνατο του Αναστάσιου Παντελάκη. 

Ο Αναστάσιος Παντελάκης υπήρξε μέλος του ΔΣ του ΕΛΙΝΥΑΕ, από τον Ιούνιο του 2005 
έως τον Μάιο του 2011 και αντιπρόεδρος από τον Ιούνιο του 2011 έως τον Ιούνιο του 
2012.  

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Ακολουθήστε μας

https://elinyae.gr/ethniki-nomothesia/egk-d1agpoik179172021-fek-2232021
https://elinyae.gr/ethniki-nomothesia/egk-d1agpoik179172021-fek-2232021
https://elinyae.gr/ethniki-nomothesia/n-47842021-fek-40a-1632021
https://elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-119563692021-fek-1067b-1932021
https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2021/01/42oEEDN-COVID-19.pdf
https://www.ddikastes.gr/node/7271
https://era.eventsair.com/safety-gala-virtual-workshop-2021/virtual/Site/Register
https://era.eventsair.com/safety-gala-virtual-workshop-2021/virtual/Site/Register
https://era.eventsair.com/safety-gala-virtual-workshop-2021/virtual/Site/Register
https://era.eventsair.com/safety-gala-virtual-workshop-2021/virtual/Site/Register
https://osha.europa.eu/el/oshevents/work-related-musculoskeletal-disorders-times-covid
https://osha.europa.eu/el/oshevents/work-related-musculoskeletal-disorders-times-covid
https://osha.europa.eu/el/oshevents/work-related-musculoskeletal-disorders-times-covid
https://osha.europa.eu/el/oshevents/work-related-musculoskeletal-disorders-times-covid

