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Ετήσια έρευνα ΕΛΙΝΥΑΕ

Διερευνούμε τις προτεραιότητες πρόληψης 
για την υγεία και την ασφάλεια

Καταγράφουμε τις προτάσεις σας

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. πραγματοποιεί έρευνα για να 
καταγράψει τις σύγχρονες προκλήσεις και τις 

προτεραιότητες πρόληψης και εκπαίδευσης για την 
προστασία της ΥΑΕ και στο ευρύτερο περιβάλλον 

κατοικίας και κοινωνικής δραστηριότητας.

Για να συμμετέχετε πατήστε εδώ

Εργασιακά Νέα

Το IARC αξιολογεί την καρκινογένεση λόγω 
επαγγελματικής έκθεσης στους πυροσβέστες
Το Διεθνές Κέντρο Έρευνας γα τον Καρκίνο (IARC), 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, πρόσφατα 
ταξινόμησε την επαγγελματική έκθεση των πυ-
ροσβεστών ως «καρκινογόνα», αλλάζοντας την 
προηγούμενη ταξινόμηση, σύμφωνα με την οποία 
ήταν «πιθανώς καρκινογόνα». Η αναταξινόμηση 
ήρθε μετά από πολλές νέες μελέτες, 
που παρείχαν επαρκή στοιχεία ότι η 
επαγγελματική έκθεση στην πυρκα-
γιά προκαλεί καρκίνο. 

Περισσότερα...

Πρόληψη σοβαρών τραυματισμών και 
θανατηφόρων ατυχημάτων: μια 
συζήτηση 
Η πρόληψη σοβαρών τραυματισμών και θα-
νατηφόρων ατυχημάτων είναι ένας από τους 
πρωταρχικούς στόχους των επαγγελματιών 
ασφάλειας στον χώρο 
εργασίας. Ποια πρό-
σφατα βήματα έχουν 
γίνει και πώς φαίνεται 
το μέλλον της πρόλη-
ψης τους; 
Περισσότερα...

Προστασία των εγκύων εργαζομένων και 
των νέων μητέρων
Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την παροχή 
ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, ενώ 
παράλληλα οφείλουν να διαχειρίζονται αποτε-
λεσματικά τους κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλεια όλων των εργαζο-
μένων, συμπεριλαμβανομέ-
νων των γυναικών που βρί-
σκονται σε αναπαραγωγική 
ηλικία. Περισσότερα...

Οπτικός έλεγχος – Μέτρα προστασίας 
έναντι ηλεκτροπληξίας σε συστήματα TN
Η ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
και οι διαδικασίες ελέγχου είναι ένα πολύ ενδι-
αφέρον και κρίσιμο πεδίο για την εφαρμοσμένη 
ηλεκτροτεχνία και τους 
ηλεκτρολόγους, καθώς 
επίσης για ολόκληρη την 
οικονομία και την κοινω-
νία. 
Περισσότερα...

http://www.elinyae.gr
http://www.elinyae.gr
https://elinyae-congress.gr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQkXD3DS_HjMkHqaNwPvb0HlLk6cotX42xBHmSh6QGCpWtug/viewform
https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2022/07/pr317_E.pdf
https://www.safetyandhealthmagazine.com/articles/22738-sif-prevention-a-discussion
https://www.hse.gov.uk/mothers/employer/index.htm?utm_source=hse.gov.uk&utm_medium=refferal&utm_campaign=updated-pregnant-workers&utm_content=news-page
https://www.electrologos.gr/optikos-elegchos-metra-prostasias-enanti-ilektroplixias-se-systimata-tn/
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Έρευνα – Τι Αναζητούν οι Εργαζόμενοι: 
Από την επιβίωση στην πανδημία, στην 
ευημερία στον χώρο εργασίας
Η ManpowerGroup 
διερευνά μαζί με 
τη Thrive τι σημαί-
νει ευελιξία στην 
εργασία και ανα-
ζητά τρόπους με 
τους οποίους οι 
εργοδότες θα μπο-
ρούν να υποστηρί-
ζουν την ευημερία 
των εργαζομένων τους. Περισσότερα...

Διασφάλιση, ασφαλών στη χρήση, χημικών, 
υλικών και προϊόντων
Μέσω της στρατηγικής για τη βιωσιμότητα των 
χημικών προϊόντων, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει 
μια σημαντική βάση για την εφαρμογή των Στό-
χων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο κύριος στόχος είναι ένας 
ασφαλής και βιώσιμος σχεδιασμός χημικών και 
υλικών. Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό 
Ινστιτούτο για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία (BAuA) συμβάλ-
λει σε αυτό με τον μακροπρόθεσμο 
στρατηγικό του στόχο «Διασφάλιση, 
ασφαλών στη χρήση, χημικών ουσι-
ών και προϊόντων». Περισσότερα...

Βελτίωση των συνθηκών εργασίας των 
γυναικών στην ύπαιθρο
Το βίντεο κινουμένων σχεδίων της ΔΟΕ στοχεύει να 
αυξήσει την προβολή και την ευαισθητοποίηση σχε-
τικά με ορισμένα από τα εργασιακά ζητήματα που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες εργαζόμενες της υπαί-
θρου και να προωθήσει την αύξηση της συμμόρφω-
σης ως προς την εργατική νομοθεσία, την ΕΑΥ και 
την ισότητα των φύλων 
μέσω της συμμετοχής 
των εργαζομένων για τη 
βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης και εργασίας. 

Περισσότερα...

«Ποτέ δεν μπορείς να κάνεις αρκετά»: 
Η ψυχική υγεία στον ψηφιακό χώρο 
εργασίας
Με την πανδημία της COVID-19 και την άνοδο 
της ψηφιακής και της εξ αποστάσεως εργασί-
ας, οι άνθρωποι αισθάνονται αυξημένη πίεση, 
άγχος, κατάθλιψη και κόπωση. Εκτός από την 
πρόταση να γίνει το 2023 το Ευρωπαϊκό Έτος 
Ψυχικής Υγείας, η Maria Walsh, συγγραφέας 
της έκθεσης, προτείνει λύσεις σε επίπεδο ΕΕ: 
δικαίωμα αποσύνδε-
σης, καλύτερη ισορ-
ροπία επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής. 
Περισσότερα...

Οδηγός αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλη-
σης στον Δημόσιο Τομέα
Η ΑΔΕΔΥ και το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ κυκλοφό-
ρησαν τον «Οδηγό αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενό-
χλησης στον δημόσιο τομέα». Ο οδηγός 
είναι διαθέσιμος σε έντυπη και ηλεκτρο-
νική μορφή και μπορείτε να τον κατεβά-
σετε ή να τον προμηθευτείτε από τα γρα-
φεία του Κοινωνικού Πολύκεντρου της 
ΑΔΕΔΥ. Περισσότερα...

Τεχνητή νοημοσύνη για τη δι-
αχείριση των εργαζομένων: 
επισκόπηση
Τα δεδομένα που αφορούν στους 
εργαζόμενους και τον τρόπο με τον 
οποίο εκτελούν τις εργασίες τους 
συγκεντρώνονται σε πραγματικό 
χρόνο από συστήματα τεχνητής 
νοημοσύνης και χρησιμοποιούνται 
για την αυτόματη ή ημιαυτόματη 
λήψη αποφάσεων διαχείρισης των 
εργαζομένων στον χώρο εργασίας. 
Η αμετάκλητη αύξηση της χρήσης 
αυτών των συστημάτων διαχείρι-
σης εργαζομένων που βασίζονται 
στην τεχνητή νοημοσύνη συνεπά-
γεται ευκαιρίες 
αλλά και κινδύνους 
και προκλήσεις για 
αυτούς. 
Περισσότερα...

Υβριδική εργασία και ΜΣΠ
Podcast: περιοδικό του IOSH 
Ο ειδικός σε θέματα εργονομίας Matt Birtles του Βρετανικού 
Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας (HSE), σε συνέντευξή του 
στο Podcast του περιοδικού IOSH magazine, αναφέρει τι πρέ-
πει να κάνουν οι οργανισμοί ώστε να 
προστατεύσουν από τις μυοσκελετικές 
παθήσεις εκείνους που ασκούν υβριδι-
κή εργασία. Περισσότερα...

https://www.manpowergroup.gr/ereyna-ti-anazitoyn-oi-ergazomenoi-apo-tin-epiviosi-stin-pandimia-stin-eyimeria-ston-choro-ergasias/
https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Focus/Sustainability.html
https://www.youtube.com/watch?v=dpUBS4fWjvA
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/video/you-can-never-do-enough-mental-health-in-the-digital-workplace_N01_AFPS_220701_MHDW
https://kpolykentro.gr/wp-content/uploads/2022/06/4FOLD-BROCHURE_F.pdf
https://osha.europa.eu/el/publications/artificial-intelligence-worker-management-overview
https://www.ioshmagazine.com/2022/07/01/episode-14-hybrid-work-and-msds
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Ποια μέτρα μπορούν να λάβουν οι εται-
ρείες για να αξιολογήσουν τις πρακτικές 
διαχείρισης της ασφάλειας και να εντο-
πίσουν ευκαιρίες για βελτίωση;
Τα πιο συχνά μέτρα απόδοσης ασφάλειας που 
λαμβάνονται είναι οι υστερούμενοι δείκτες, όπως 
ο αριθμός των τραυματισμών και το κόστος. Ενώ 
οι δείκτες υστέρησης μπορεί να εί-
ναι επωφελείς, η χρήση τους ως το 
μόνο μέτρο ασφάλειας μπορεί να 
αποτελέσει εμπόδιο στη βελτίωση 
της ασφάλειας. Περισσότερα...

Εκπαίδευση και κατάρτιση σχετικά με τις 
μάσκες αναπνευστικής προστασίας για ερ-
γαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο
Διάφοροι τύποι μασκών αναπνευστικής προστα-
σίας χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλούς χώ-
ρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εργο-
ταξίων. Η χρήση μάσκας αποτελεί μέρος μιας πο-
λυεπίπεδης στρατηγικής πρόληψης 
για την COVID-19 και πολλοί χώροι 
εργασίας απαιτούν ή ενθαρρύνουν 
τους εργαζόμενους να τις φορούν. 
Περισσότερα...

Νέα διαθέσιμα στοιχεία OiRA – Ιούλιος 2022
Νέα στοιχεία των εργαλείων OiRA είναι διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένου του αριθ-
μού των χρηστών, του αριθμού των εκτιμήσεων κ.λπ. Μάθετε πόσες εταιρείες από 
όλη την Ευρώπη βασίζονται στα εργαλεία OiRA για την εκτίμηση κινδύνου. Δείτε αν 
υπάρχει κάποιο εργαλείο διαθέσιμο για εσάς σε εθνικό επίπεδο για τον δικό σας το-
μέα, ανακαλύψτε τι πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα! Περισσότερα...

Επικαιρότητα

Ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση 
της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια 
έκθεσή της για την παρακολούθηση της εφαρμο-
γής του δικαίου της ΕΕ. Η έκθεση περιγράφει τα 
μέτρα επιβολής που έλαβε η Επιτροπή το 2021 
για να διασφαλίσει την προστασία των δικαιω-
μάτων και των ελευθεριών των πολιτών και των 
επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Επιτροπή 
δημοσίευσε επίσης την τακτική της δέσμη απο-
φάσεων για υποθέσεις παρά-
βασης. Περισσότερα...

Επισκόπηση 2022 για την απασχόληση 
και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη
Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απα-
σχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώ-
πη δείχνει ότι η απώλεια θέσεων 
εργασίας λόγω του οικονομικού 
αντίκτυπου της COVID-19 έπλη-
ξε περισσότερο τους νέους. 
Δείχνει επίσης ότι η ανάκαμψη 
ήταν πιο αργή γι΄ αυτούς απ’ ότι 
για τις άλλες ηλικιακές ομάδες. 
Περισσότερα...

Στρατηγικές για την προαγωγή της σωματικής υγείας στην εκπαίδευση
Στις 23 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα την προαγωγή της σωματικής 
υγείας στην εκπαίδευση. Απευθυνόταν στους εθνικούς εστιακούς πόλους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία (EU-OSHA), στη Διεθνή Κοινότητα 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Επαγγελματική 
Ασφάλεια και Υγεία (ENETOSH), καθώς και σε πρόσωπα και οργανισμούς που 
ασχολούνται με θέματα μυοσκελετικής υγείας στο πλαίσιο της μάθησης και της 
εκπαίδευσης. Περισσότερα...

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1181 της Επιτροπής της 8ης Ιουλίου 2022 για την τροποποίηση του προοιμίου του 
παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου για τα καλλυντικά προϊόντα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ). Περισσότερα...

https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2022/07/07/evaluating-safety-practices/
https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2022/07/18/respirators-in-construction/
https://osha.europa.eu/el/oshnews/new-oira-figures-available-july-2022
https://ec.europa.eu/info/system/files/com_2022_344_2_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=el&pubId=8483&furtherPubs=yes
https://enetosh.net/news-reader/strategies-to-promote-physical-health-in-education.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1181&qid=1657625158948&from=EL
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Συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη 
Η ανάλυση αυτής της έκθεσης 
για τις συνθήκες εργασίας στην 
Ευρώπη συγκρίνει διάφορες 
πτυχές της ποιότητας της εργα-
σίας και των μισθών, αντί να βα-
σίζεται στις αποδοχές ως μονα-
δικό δείκτη της ευημερίας των 
εργαζομένων. Περισσότερα...

Γυναίκες στο χώρο της πυρηνικής 
ενέργειας  
Η Lindsay Sedwards (CFIOSH), επικεφαλής 
του τμήματος ασφάλειας, υγείας και περιβάλ-
λοντος στην εταιρεία πυρηνικών υπηρεσιών 
NUVIA, προβλέπει 
πιο ανταποδοτι-
κές σταδιοδρομίες 
στον κλάδο, ιδιαίτε-
ρα για τις γυναίκες. 
Περισσότερα...

Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύ-
λων στον τομέα της υγειονομικής περί-
θαλψης: Μια παγκόσμια ανάλυση κατά 
την εποχή της COVID-19
Οι γυναίκες στον τομέα της υγειονομικής περί-
θαλψης αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο μισθολογι-
κό χάσμα μεταξύ των φύλων από ό,τι σε άλλους 
οικονομικούς τομείς, κερδίζοντας 
κατά μέσο όρο 24% λιγότερα από 
τους άνδρες συνομηλίκους τους, 
σύμφωνα με μια νέα κοινή έκ-
θεση της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (ΔΟΕ) και του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). 
Περισσότερα...

Έκθεση από την συνάντηση εργασίας της 
PEROSH με θέμα την «Έκθεση σε ΗΜΠ 
λόγω των ηλεκτρονικών συστημάτων 
επιτήρησης εμπορεύματος σε εργασια-
κούς χώρους» 
Η συνάντηση εργασίας της Σύμπραξης για την 
Ευρωπαϊκή Έρευνα στην Επαγγελματική Ασφά-
λεια και Υγεία (PEROSH) είχε σκοπό την ενη-
μέρωση σχετικά 
με την εφαρμογή 
των ηλεκτρονικών 
συστημάτων επι-
τήρησης εμπορεύ-
ματος σε καταστή-
ματα λιανικής και 
στις εμπορευμα-
τικές μεταφορές. 
Περισσότερα...Κανονισμός και πολιτική για την πρόληψη 

των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην Ευ-
ρώπη
Ο ιταλικός οργανισμός INAIL και το Πανεπιστή-
μιο Cork της Ιρλανδίας (UCC) ξεκινούν μια ευρω-
παϊκή έρευνα σχετικά με τον κανονισμό και την 
πολιτική για την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών 
κινδύνων στην Ευρώπη. Η έρευνα υπο-
στηρίζεται επίσης από το Πανεπιστή-
μιο του Nottingham και την Ευρωπαϊκή 
Ακαδημία Ψυχολογίας της Επαγγελμα-
τικής Υγείας. Περισσότερα...

Ένωση Υγείας: Η HERA παρέχει κατάλογο με 
τις 3 κορυφαίες απειλές κατά της υγείας για 
τις οποίες πρέπει να προετοιμαστούμε
Η Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσε-
ων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης της Επιτροπής 
(HERA) παρουσίασε έναν κατάλογο προτεραιοτήτων 
με τις τρεις κορυφαίες απειλές 
κατά της υγείας που απαιτούν 
συντονισμό μέτρων σε επίπεδο 
ΕΕ στο πλαίσιο ιατρικών αντιμέ-
τρων. Περισσότερα...

https://www.etui.org/publications/working-conditions-europe
https://www.ioshmagazine.com/2022/06/28/women-nuclear
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_850909.pdf
https://perosh.eu/news/report-on-perosh-workshop-emf-exposure/
https://enetosh.net/news-reader/european-policy-stakeholder-survey.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4474


Το ΕΛΙΝΥΑΕ φορέας υποστήριξης του 
12th Annual Capital Link Sustainability Forum 

Νομοθετικά Νέα

 ¾ Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής από-
δοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε 
κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή 
χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου 
Τομέα. Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/2022 
(ΦΕΚ 3424/Β` 2.7.2022). Τροποποίηση Υ.Α. 
ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/74248/559/2022 (ΦΕΚ 3794/Β` 
18.7.2022). Σχετικές Εγκ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/209/οικ. 
10814/5.7.2022, Εγκ. 11963/21.7.2022

 ¾ Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της 
Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος. Υ.Α. 
Γ5α/Γ.Π.οικ.37581/2022 (ΦΕΚ 3449/Β` 4.7.2022)

 ¾ Παράταση ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62 
του ν.4886/2022 (Α’ 12) για τη χορήγηση ειδικής 
άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης 
από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδό-
τησή της από τον ασφαλιστικό φορέα. Υ.Α. 
61579/2022 (ΦΕΚ 3474/Β` 5.7.2022)

WOS conference 2022 
“Focus on humans in a 
technological world”
25-28 Sept. 2022, 
Algavre, Portugal 

7th EUROSHNET Conference “Artificial 
Intelligence meets Safety and Health at 
work”
20/10/2022, Paris, France

Ιnternational Bio-Agent Day 2022: 
Biological agents at work - lessons 
learned from the SARS-CoV-2 
pandemic
07/09/2022, Federal Press Office 
(Bundespresseamt) Press and Visi-

tors Centre Reichstagufer 14 D-10117 Berlin Germany

ISES 2022 Annual Meeting From Ex-
posure to Human Health: New Devel-
opments and Challenges in a Chang-
ing Environment
25/09/2022-30/09/2022, PT Meeting 

Center, center of Parques das Nacoes, Lisbon, Portugal
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