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Η 85η ΔΕΘ αποτελεί την πρώτη μεγάλη 
Έκθεση που διοργανώνεται στην Ευρώπη 
το 2021. 

Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη 
στην Ελλάδα με κεντρικό θεματικό άξονα 
το τρίπτυχο Παρελθόν - Παρόν- Μέλλον 
στο πλαίσιο και της επετείου των 200 
χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.

Είναι η πρώτη Covid Free Έκθεση στην 
Ευρώπη που στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα 
αισιοδοξίας. 

Οι βασικές εκθεσιακές ενότητες είναι:
Ελλάδα (παρελθόν - παρόν- μέλλον)
Ψηφιακή Ελλάδα
Ανάπτυξη
Πολιτεία
Ελλάδα & Επιχειρηματικότητα
Akademia
Ενέργεια - Κυκλική οικονομία
Ηλεκτροκίνηση 
E-gaming                          Περισσότερα...

Εκπαίδευση εργαζομένων και εκθετών της 85ης 
ΔΕΘ με θέμα «Υγειονομικά Πρωτόκολλα Διε-
θνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)»
Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 2021, 
η ΔΕΘ HELEXPO σε συνεργασία με το ΕΛΙΝΥΑΕ και το 
Ερευνητικό Εργαστήριο Τουρισμού και Διοίκησης Υπη-
ρεσιών «Tour_Lab», του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος, πραγματοποιoύν εκπαίδευση των εργαζομέ-
νων και των εκθετών με θέμα «Υγειονομικά Πρωτόκολ-
λα Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)»

Η εκπαίδευση γίνεται στο πλαίσιο πρωτοβουλιών ενη-
μέρωσης και προαγωγής δράσεων εφαρμογής των ει-
δικών υγειονομικών πρωτοκόλλων της Πολιτείας, που 
αφορούν στη διαχείριση της COVID-19.

Στόχος είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τα 
ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και η παρουσίαση 
καλών πρακτικών για την επίτευξη συμμόρφωσης, τόσο 
των επισκεπτών όσο και των εκθετών. 

Κατά τη διάρκεια της 
ΔΕΘ, όσες και όσοι πα-
ρακολούθησαν την πα-
ραπάνω εκπαίδευση, 
θα φέρουν διακριτικό 
σήμα με την αναφορά 
COVID-19 TRAINED.

www.elinyae.gr
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Μείωση του κινδύνου ραβδομυόλυσης και 
άλλων σχετικών με την θερμότητα ασθε-
νειών σε εργαζόμενους στον τομέα δια-
μόρφωσης εξωτερικών χώρων και φρο-
ντίδας δέντρων 
Οι εργαζόμενοι στον τομέα περιποίησης της επι-
φάνειας του εδάφους, συμπεριλαμβανόμενων 
εκείνων στην διαμόρφωση εξωτερικών χώρων 
και την φροντίδα των δέντρων, ενδεχομένως να 
εκτίθενται σε ένα σύνολο φυ-
σικών, χημικών και βιολογικών 
κινδύνων ενώ εκτελούν τα καθή-
κοντά τους, ιδιαίτερα κατά τους 
θερινούς μήνες. Περισσότερα...

Καλοκαίρι, ασφάλεια του δέρματος και 
ήλιος: προστασία των εργαζομένων από 
τις υψηλές θερμοκρασίες
Σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα του Κέ-
ντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των 
ΗΠΑ (CDC), 285 εργαζόμενοι στον κατασκευα-
στικό κλάδο έχασαν την ζωή τους τα τελευταία 
χρόνια από ασθένειες που σχετίζονται με την 
θερμότητα, αριθμός που αντιστοιχεί στο ένα 
τρίτο όλων των θανάτων που οφείλονται στην 
επαγγελματική έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες. 
Επιπλέον, αυτοί οι εργαζόμενοι 
αντιμετωπίζουν μακροχρόνιες 
απειλές από ασθένειες, συμπερι-
λαμβανομένου του καρκίνου του 
δέρματος. Περισσότερα...

Καθιστώντας τους εργασιακούς χώρους 
ασφαλέστερους με τη χρήση λιστών 
ελέγχου. Επικαιροποιημένο εγχειρίδιο των 
OSHA-NIOSH για την ασφάλεια και την υγεία 
μικρών επιχειρήσεων.

Οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσε-
ων επιθυμούν να διασφαλίσουν 
ότι οι εργαζόμενοί τους, στο τέλος 
της ημέρας, θα επιστρέψουν στο 
σπίτι ασφαλείς και υγιείς. Περισσότερα... 

Ποιος είναι υπεύθυνος για την κυβερνοα-
σφάλεια στις βιομηχανικές και παραγωγι-
κές δομές;   
Η συντριπτική πλειοψηφία των συζητήσεων για 
την ασφάλεια στον βιομηχανικό και παραγωγικό 
κλάδο επικεντρώνεται σε φυσικούς κινδύνους. Οι 
κίνδυνοι στον χώρο εργασίας, όπως οι πτώσεις και 
η επαφή με μηχανήματα, εξακολουθούν φυσικά να 
αξίζουν προσοχής. Ο βιομηχανικός κόσμος όμως, 
αντιμετωπίζει και ψηφιακές απειλές. Η κυβερνο-
ασφάλεια πρέπει τώρα να 
διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στην ασφάλεια κάθε 
βιομηχανίας. 
Περισσότερα...

Υγιείς εργαζόμενοι, ευημερούσες επιχει-
ρήσεις – Οδηγός για την ευεξία στην ερ-
γασία 
Mια πρακτική προσέγγιση για την πρόληψη και 
τη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων 
και των μυοσκελετικών διαταραχών που συνδέ-
ονται με την εργασία. Ο οδηγός, ανταποκρινό-
μενος στις ανάγκες των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων, 
προτείνει μια απλή διαδικασία 5 
βημάτων για την βελτίωση του 
εργασιακού περιβάλλοντος. 
Περισσότερα...

Εργασιακά Νέα

Κίνδυνοι για τους εργαζόμενους στον το-
μέα διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων
Η διαμόρφωση εξωτερικών χώρων αποτελεί ένα 
από τα πιο επικίνδυνα επαγ-
γέλματα στις ΗΠΑ, με την 
υψηλότερη από τον μέσο όρο 
συχνότητα, τόσο θανατηφό-
ρων όσο και μη, ατυχημάτων 
σε σύγκριση με όλους τους 
τομείς. Περισσότερα...

Η απουσία κατάλληλης κατάρτισης και εκπαίδευσης σχετικά με την εργασία σε περιορισμέ-
νους χώρους μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή και σε ακόμη χειρότερα αποτελέσματα 
Η Sydny Phepard, εκδότρια του περιοδικού OH&S, ορίζει την έννοια του περιορισμένου χώρου, δίνει 
παραδείγματα θανατηφόρων ατυχημάτων και εξετάζει λεπτομερώς τις ενέργειες 
που κάνει ο OSHA σήμερα προκειμένου να περιορίσει τα θανατηφόρα ατυχήματα 
και τους τραυματισμούς. Περισσότερα...

https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2021/08/06/rhabdo-landscaping/
https://ohsonline.com/articles/2021/08/18/summer-skin-safety.aspx?admgarea=news
https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2021/08/05/small-business-handbook/
https://ohsonline.com/articles/2021/08/23/cybersecurity-industrial-and-manufacturing.aspx?admgarea=news
https://osha.europa.eu/el/oshnews/healthy-workers-thriving-companies-practical-guide-wellbeing-work-language-versions-now
https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2021/08/10/landscaping-wc/
https://ohsonline.com/articles/2021/08/23/without-proper-training-education-confined-spaces-may-lead-to-injury-or-worse.aspx?admgarea=news
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Τι καινούριο υπάρχει στην τυποποίηση σε 
θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας;
Νέες εκδόσεις προτύπων, νέα προγράμματα, εγ-
γραφή νέων θεμάτων ή νέες εθνικές συνεργασίες…

Αποτελέσματα της παρακολούθησης από την 
EUROGIP, ως μέρος της δραστηριότητάς της για 
τυποποίηση σε θέματα 
υγείας και ασφάλειας της 
εργασίας. Περισσότερα...

Διατήρηση της ασφάλειας και της υγεί-
ας των εργαζόμενων στο λιανικό εμπό-
ριο με την χρήση των εργαλείων OiRA 
Η ανύψωση βαρέων προϊόντων, η παρατετα-
μένη ορθοστασία, η τοποθέτηση προϊόντων 
στα ράφια, η διαχείριση των πελατών… όλα 
μαζί, έχουν συνέπειες για τους εργαζόμενους 
στο λιανικό και το χονδρικό εμπόριο. 10 διαδι-
κτυακά, διαδραστικά εργαλεία εκτίμησης κιν-
δύνου (OiRA) για τον συγκεκριμένο κλάδο βοη-
θούν τους εργοδότες, ιδιαίτερα στις μικρές και 
τις μεσαίες επιχειρήσεις, να εκπληρώσουν τις 
νομικές υποχρεώσεις τους 
σχετικά με την διατήρηση 
της ασφάλειας και της υγεί-
ας του προσωπικού τους. 
Περισσότερα...

Νέα σύνοψη των εναρμονισμένων ευρωπα-
ϊκών προτύπων για τα ΜΑΠ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την επικαιρο-
ποιημένη σύνοψη των εναρμονισμένων προτύ-
πων στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σχετικά με 
τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/4251 για τα μέσα ατομικής 
προστασίας (ΜΑΠ). Περισσότερα... 

Στατική στάση του σώματος και ΜΣΠ: 
πώς η παρατεταμένη καθιστική ή όρθια 
στάση του σώματος μπορεί να επηρεά-
σει την υγεία των εργαζομένων
Το σώμα μας χρειάζεται να κινείται για να 
λειτουργεί καλά: είναι σημαντικό να αποφεύ-
γουμε τις στατικές στάσεις για να προλαμβά-
νουμε τις μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) και 
άλλα προβλήματα υγείας. Η παρατεταμένη κα-
θιστική και όρθια στάση στην 
εργασία αποτελούν το κύριο 
θέμα δύο νέων εκθέσεων που 
εξετάζουν τους κινδύνους που 
ενέχει η καθιστική εργασία για 
την υγεία. Περισσότερα...

Χαρτογράφηση του σώματος και των 
πηγών / παραγόντων κινδύνου για την 
πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσε-
ων
Μια σύντομη παρουσίαση των τεχνικών χαρ-
τογράφησης σώματος και των πηγών/παραγό-
ντων κινδύνου. Υπογραμμίζεται η αξία τους για 
την αναγνώριση και την πρόληψη των μυοσκε-
λετικών παθήσεων (ΜΣΠ) που σχετίζονται με 
την εργασία. Πρόσβαση σε πηγές πληροφόρη-
σης και στο υλικό που χρει-
άζεται για να πραγματοποι-
ηθούν αυτές οι χαρτογρα-
φήσεις καθώς και αναλυτική 
καθοδήγηση. 

Περισσότερα...

Ενημερωτικό δελτίο για την εργασία με 
χρόνιες μυοσκελετικές παθήσεις 
Οι ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις είναι 
από τις πιο κοινές χρόνιες παθήσεις και εμφανί-
ζονται όλο και περισσότερο όσο γερνάει το εργα-
τικό δυναμικό. Πολύ συχνά οδηγούν 
σε πρόωρη έξοδο από την εργασία. 
Εντούτοις, πολλοί άνθρωποι με χρό-
νιες παθήσεις μπορούν να συνεχί-
σουν να εργάζονται όταν υπάρχει η 
κατάλληλη υποστήριξη. 
Περισσότερα...

Ο Napo επιστρέφει για να καταπολεμήσει 
τις μυοσκελετικές παθήσεις στον χώρο ερ-
γασίας
Το 2007, ο Napo παρουσίασε την πρώτη του ται-
νία με τίτλο «Μειώστε την καταπόνηση» που είχε 
στόχο την ευαισθητοποίηση για τις μυοσκελετικές 
παθήσεις (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία. 
Έκτοτε, λόγω του υψηλού επιπολασμού που εξα-
κολουθεί να παρουσιάζει το σοβαρό αυτό πρό-
βλημα υγείας στην Ευρώπη, ο Napo έχει εμπνευ-
στεί και παρουσιάσει 6 νέα βίντεο κλιπ που χαρα-
κτηρίζονται, και πάλι, από 
πολύ χιούμορ και πολλές 
χρήσιμες συμβουλές. Ο 
Napo στην ταινία…Μειώστε 
την καταπόνηση – 2021   

Περισσότερα...

https://eurogip.fr/wp-content/uploads/2021/08/EUROGIP-whats-new-OSH-standardization-August_2021.pdf
https://osha.europa.eu/el/oshnews/keeping-retail-workers-safe-and-healthy-could-not-be-simpler-oira-tools
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0425&rid=1
https://eurogip.fr/en/new-summary-of-european-harmonised-standards-for-ppe/
https://osha.europa.eu/el/highlights/static-postures-and-msds-how-prolonged-sitting-or-standing-work-can-affect-workers-health
Body and hazard mapping in the prevention of musculoskeletal disorders infosheet - available in 18 European languages
https://osha.europa.eu/en/publications/working-chronic-rheumatic-and-musculoskeletal-diseases/view
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-lighten-load-2021
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-lighten-load-2021
https://osha.europa.eu/el/highlights/napo-back-fight-musculoskeletal-disorders-workplace
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Επικαιρότητα

Πρόληψη, τώρα περισσότερο από ποτέ άλλοτε: 
το νέο πλαίσιο της κοινωνικής Ευρώπης για μια 
πιο ασφαλή και υγιή εργασία 
Εκδήλωση υψηλού επιπέδου προσέλκυσε πάνω από 
1.800 ενδιαφερόμενους, οι οποίοι συνδέθηκαν δια-
δικτυακά από όλη την Ευρώπη, αλλά και από χώρες 
εκτός Ευρώπης. Ο Επίτροπος της ΕΕ Nicolas Schmit 
με την εκτελεστική διευθύντρια του EU-OSHA Christa 
Sedlatschek αντάλλαξαν απόψεις 
για το νέο στρατηγικό πλαίσιο της 
ΕΕ για την υγεία και ασφάλεια στην 
εργασία 2021-2027, τους βασικούς 
του στόχους και τη μελλοντική του 
υλοποίηση. Περισσότερα...

Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στην 
υγεία και την ασφάλεια σε έναν κόσμο 
με Covid-19
Οι χειρισμοί εν μέσω της πανδημίας Covid-19, 
η νομοθεσία για την εξ αποστάσεως εργασία 
και το περιβάλλον για την κλιματική δράση 
είναι στη φιλόδοξη ατζέντα του συνεδρίου 
που διοργανώνει το HSR με τίτλο: Health and 
Safety - New Dimensions 
in a Covid-19 World.
Η διαδικτυακή αυτή εκδή-
λωση που θα πραγματοποι-
ηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου. 
Περισσότερα...

Yπεγράφη από τα 53 κράτη του Π.Ο.Υ. Ευρώπης η Διακήρυξη της Συνόδου των Αθηνών  
Το Υπουργείο Υγείας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) διοργάνωσαν ένα high-level summit 
στην Αθήνα στις 22 και 23 Ιουλίου 2021, με θέμα «Οι συνέπειες της Covid-19 στην Ψυχική Υγεία και στα 
συστήματα παροχής υπηρεσιών υγείας». Στο συνέδριο, υπουργοί και εκπρό-
σωποι χωρών από την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ, καθώς και εμπει-
ρογνώμονες στον τομέα της Ψυχικής Υγείας και εκπρόσωποι της κοινωνίας 
πολιτών έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα σχετικά με την σημασία της ιεράρχησης 
της ψυχικής υγείας στη διαδικασία ανάκαμψης από την Covid-19 και υιοθέτη-
σαν ομόφωνα την Διακήρυξη της Συνόδου των Αθηνών, η οποία περιλαμβά-
νει τις ακόλουθες αρχές και άξονες… Περισσότερα...

Περιβάλλον

Συμβουλές υγείας: οι δασικές πυρκα-
γιές στην Περιφέρεια Ευρώπης του 
ΠΟΥ
Αρκετές χώρες στην Περιφέρεια Ευρώπης 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) 
–συμπεριλαμβανομένης της Αλβανίας, της 
Ελλάδας, του Ισραήλ, της Ιταλίας, της Βόρει-
ας Μακεδονίας και της 
Τουρκίας– βιώνουν 
σοβαρές δασικές πυρ-
καγιές, οι οποίες θέ-
τουν σε κίνδυνο την 
υγεία των ανθρώπων 
και των κοινοτήτων. 
Περισσότερα... 

Για την ανακούφιση από καταστροφές ή την κλι-
ματική κρίση, χρειαζόμαστε μια ανθρωποκεντρι-
κή, βιώσιμη προσέγγιση
Η συνεισφορά των εργαζομένων στο ανθρωπιστικό 
πεδίο δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική. Ενσωματώνουν 
την ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην ανάπτυξη, 
που σέβεται όλους τους ανθρώπους και το περιβάλ-
λον στο οποίο ζουν και εργάζονται. Οι όλο και συχνό-
τερες ανθρωπιστικές καταστροφές γίνονται χειρότε-
ρες εξαιτίας των συνεπειών 
από την κλιματική αλλαγή. 
Περισσότερα...

https://youtu.be/V3HtQBc83EQ 
(video)

https://osha.europa.eu/el/safety-and-health-legislation/eu-strategic-framework-health-and-safety-work-2021-2027
https://osha.europa.eu/el/safety-and-health-legislation/eu-strategic-framework-health-and-safety-work-2021-2027
https://osha.europa.eu/el/safety-and-health-legislation/eu-strategic-framework-health-and-safety-work-2021-2027
https://osha.europa.eu/el/highlights/symposium-prevention-now-more-ever-summary-and-recordings-now-available
https://osha.europa.eu/el/oshnews/spotlight-health-and-safety-covid-19-world-hsr-conference
https://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/9119-ypegrafh-apo-ta-53-krath-toy-p-o-y-eyrwphs-h-diakhryksh-ths-synodoy-twn-athhnwn
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/pages/news/news/2021/08/health-advice-wildfires-in-the-who-european-region
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_817048/lang--en/index.htm
https://youtu.be/V3HtQBc83EQ
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Νομοθετικά Νέα

 ¾ Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, 
δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη 
γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας Σχολών 
Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων 
Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 
(Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.). Υ.Α. 219406/2021 (ΦΕΚ 3798/Β` 
17.8.2021)

 ¾ Προδιαγραφές λειτουργίας σχολών 
επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων 
μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, 
διαδικασία κατάρτισης, εξέτασης και πιστοποίησης 
οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων 
εμπορευμάτων. Υ.Α. Γ5/219408/2021 (ΦΕΚ 3773/
Β` 13.8.2021)

28th International Symposium on Epidemiology in Occupa-
tional Health (EPICOH) - From the Workplace to the Popula-
tion: Exposure and Prevention
25/10/2021-28/10/2021, Montreal, Canada

Εκδηλώσεις

Virtual Meeting with the collaborators and contributors 
to the e-tool Dangerous substances
16/09/2021, MS Teams, SPAIN (online)

XXII World Congress on Safety and Health at Work  
20/09/2021-23/09/2021, Toronto, Canada

III Congreso Internacional PERVENCIONAR   
07/10/2021-09/10/2021, Madrid, Spain (VIRTUAL)

Protection of Hospital Workers from Occupational 
Risks related to Carcinogens
03/09/2021, Ljubljana, Slovenia (Videoconference plat-
form Zoom)

What is the EU doing for ‘work and pain’?
07/09/2021, Brussels, EUROPA

Ακολουθήστε μας

https://elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-2194062021-fek-3798b-1782021
https://elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-g52194082021-fek-3773b-1382021
https://face2face.events/epicoh2021/
https://face2face.events/epicoh2021/
https://face2face.events/epicoh2021/
https://osha.europa.eu/el/oshevents/virtual-meeting-collaborators-and-contributors-e-tool-dangerous-substances-0
https://osha.europa.eu/el/oshevents/virtual-meeting-collaborators-and-contributors-e-tool-dangerous-substances-0
https://www.safety2021canada.com/
https://congreso.prevencionar.com/
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/events/occupational-exposure-to-carcinogens-in-hospitals-protection-of-workers/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_mvcvG8LzWxwICAimALXLhC5wCqebHJsq3YAkhziLTQE-1630306346-0-gqNtZGzNAnujcnBszQkR
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/events/occupational-exposure-to-carcinogens-in-hospitals-protection-of-workers/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_mvcvG8LzWxwICAimALXLhC5wCqebHJsq3YAkhziLTQE-1630306346-0-gqNtZGzNAnujcnBszQkR
https://www.sip-platform.eu/events/sip-eu-osha-webinar

