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Εργασιακά Νέα

Διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στους 
ευρωπαϊκούς χώρους εργασίας — στοιχεία από τη δεύτερη 
ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και 
τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER-2) 
Μια νέα έκθεση που αναλύει τα πορίσματα της δεύτερης ευρωπαϊκής έρευνας 
για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους 

(ESENER-2) εξετάζει σφαιρικά 
την ευρωπαϊκή πρακτική που 
εφαρμόζεται στον τομέα της 
επαγγελματικής ασφάλειας και 
υγείας (ΕΑΥ). 

https://osha.europa.eu/el/
highlights/new-esener-2-analysis-
highlights-disparity-management-
safety-and-health-risks-workplace

Αναγγελία Τεχνικών 
Ασφάλειας
Ξεκίνησε η πρώτη 
φάση της ενεργοποίη-
σης της ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας «Αναγγελία 
Τεχνικών Ασφάλειας». 
Επισημαίνετε ότι μέχρι 
τις 31/5/2018 ισχύει με-
ταβατική περίοδος με 
τη δυνατότητα αναγγε-
λίας Τ.Α. τόσο ηλεκτρο-
νικά όσο και με την 
χειρόγραφη διαδικασία.

https://www.sepenet.
gr/liferayportal/
uments/20181/38488/
ENARJH+ANNAGELIAS
+TA.pdf/404c1da7-d804
-4343-8ac6-fcf3c285d7a8

Αποτελέσματα της on line έρευνας της ΕΔΕΜ για την 
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

H Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(AYE) της ΕΔΕΜ πραγματοποίησε έρευνα μέσω on 
line ερωτηματολογίου, την περίοδο Νοεμβρίου 
2017-Ιανουαρίου 2018, για τις ανάγκες επιμόρφωσης 
σε θέματα ΑΥΕ αλλά και με γενικότερα ερωτήματα 
για την ΕΔΕΜ και τα προβλήματα των Γυναικών 
Μηχανικών. 

Από την έρευνα προκύπτει ότι η πλειοψηφία των 
συμμετεχόντων (75.9%) δήλωσαν ότι ενημερώνονται για θέματα ΑΥΕ, 
στο πλαίσιο της εργασίας τους ή των γενικότερων ενδιαφερόντων τους. 
Πρώτες πηγές πληροφόρησης για θέματα ΑΥΕ στις προτιμήσεις των 
συμμετεχόντων έρχονται:

•	 οι ιστοσελίδες του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για 
την Ασφάλεια & την Υγεία στην Εργασία (EUOSHA), καθώς και 

•	 οι περιοδικές ηλεκτρονικές εκδόσεις του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. «Υγιεινή & 
Ασφάλεια της Εργασίας» και «ε-δησεόγραμμα». 

Η έρευνα είναι ακόμα ανοικτή για όποια/όποιον θα ήθελε να συμμετάσχει ΕΔΩ.

http://www.edem-net.gr/el/work/646-2018-03-19-19-59-39.html

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. /2018 - Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2018
Υπεγράφη από τους Κοινωνικούς Εταίρους η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2018 
στο άρθρο 7 της οποίας αναφέρει: «Τα συμβαλλόμενα μέρη επαναβεβαιώνουν την απόφα-
σή τους για αναδιάρθρωση και επανεκκίνηση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (μετά την είσοδο και του ΣΕΤΕ), 
με την  συμμετοχή όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων για την υποστήριξη της Εθνικής 
Στρατηγικής για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία». (Προσάρτημα ΙΙ ΕΓΣΣΕ 2017) 
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=684&item_id=12886

Γνωμοδότηση 
της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής 
για Το μέλλον της 
εργασίας – Απόκτηση 
των κατάλληλων 
γνώσεων και δεξιοτήτων  
για την κάλυψη 
των αναγκών των 
μελλοντικών θέσεων 
εργασίας 

https://www.eesc.europa.
eu/en/our-work/opinions-in-
formation-reports/opinions/
future-workskills?_cldee=cG-
VyaW9kaWNhbEBlbGlueWFl-
Lmdy&recipientid=con-
tact-a520f08bc2a8e511b-
b64005056a05070-32296cc-
4676148b78024e7cc197f4ef
5&esid=1ae5ac72-2d12-e811-
8113-005056a043ea&urlid=4

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=684&item_id=12886
https://osha.europa.eu/el/highlights/new-esener-2-analysis-highlights-disparity-management-safety-and-health-risks-workplace
https://www.sepenet.gr/liferayportal/documents/20181/38488/ENARJH+ANNAGELIAS+TA.pdf/404c1da7-d804-4343-8ac6-fcf3c285d7a8
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/future-workskills?_cldee=cGVyaW9kaWNhbEBlbGlueWFlLmdy&recipientid=contact-a520f08bc2a8e511bb64005056a05070-32296cc4676148b78024e7cc197f4ef5&esid=1ae5ac72-2d12-e811-8113-005056a043ea&urlid=4
http://www.edem-net.gr/el/work/646-2018-03-19-19-59-39.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwLNqB6mzcB9278nAaQRZVzQZhnl11EKrvcIlgly1-kKBqWA/viewform
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Τάσεις απασχόλησης και οι επιπτώσεις τους στην ΕΑΥ των γυναικών

Αρθρο της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας OSHwiki, περιγράφει την κατάσταση των γυναικών στις 
ευρωπαϊκές αγορές εργασίας και τις επακόλουθες συνέπειες στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία 
(ΕΑΥ).
Σχετικά ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία αναλύουν τις τάσεις απασχόλησης των γυναικών στην Ευρώπη. Το 
άρθρο περιλαμβάνει μια ανάλυση των εγγενών κινδύνων σε γυναικοκρατούμενα εργασιακά περιβάλλοντα.
Επίσης υπάρχει μια ειδική εστίαση στους παράγοντες κινδύνου ΕΑΥ μεταξύ των γυναικών διαφορετικών 
ηλικιών.  

Διαβάστε το άρθρο: Employment trends and their impact on women’s OSH 

https://oshwiki.eu/wiki/Employment_trends_and_their_impact_on_women%E2%80%99s_OSH

Συνάντηση εμπειρογνωμόνων της ΔΟΕ υιοθετεί έναν νέο κώδικα ορθής πρακτικής για 
τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στην ναυπηγική βιομηχανία και την επισκευή 
πλοίων
Περίπου 1,9 εκατομμύρια εργαζόμενοι ανά τον κόσμο θα επωφεληθούν 
από ένα αναθεωρημένο κώδικα ορθής πρακτικής που θα λαμβάνει 
υπόψη τις δραματικές αλλαγές στη βιομηχανία, ενσωματώνοντας 
μια συστηματική και προληπτική προσέγγιση στη διαχείριση της 
ασφάλειας και της υγείας
h t t p : / / w w w . i l o . o r g / g l o b a l / a b o u t - t h e - i l o / n e w s r o o m / n e w s /
WCMS_617086/lang--en/index.htm

Ανασκόπηση της επίδρασης της εργασίας σε βάρδιες στον επαγγελματικό καρκίνο
Νέα έκθεση έρευνας σχετικά με τον αντίκτυπο της εργασίας με βάρδιες στον 
επαγγελματικό καρκίνο δημοσιεύθηκε από το Ιδρυμα Επαγγελματικής Ασφάλειας 
και Υγείας (IOSH).
Η έρευνα διεξήχθη από το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ιατρικής. Σκοπός της ήταν να 
αναθεωρήσει τη βιβλιογραφία σχετικά με τον αντίκτυπο της εργασίας σε βάρδιες 
στον κίνδυνο καρκίνου και τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για τη μείωση 
των κινδύνων, για να βοηθήσουν στην οικοδόμηση μιας διεθνούς προοπτικής του 
προβλήματος.

https://www.iosh.co.uk/shiftworkreview

Εγκριση προτάσεων για την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας και 
για πρόσβαση στην κοινωνική 
προστασία

Οπως ανήγγειλε ο Πρόεδρος κ. Γιούνκερ 
στην ομιλία του για την κατάσταση 
της Ενωσης το 2017,  η Επιτροπή 
υποβάλλει την πρότασή της για μια 
Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, καθώς και 
μια πρωτοβουλία για να εξασφαλιστεί 
η πρόσβαση σε κοινωνική προστασία 
για όλους τους εργαζομένους και τους 
αυτοαπασχολουμένους.

https://ec.europa.eu/greece/
NEWS/20181303_KOINONIKI_PROSTASIA_
el

Ευρωπαϊκή κοινωνική δυναμική: μια ποσοτική 
προσέγγιση

Το παρόν έγγραφο εργασίας προ-
σπαθεί να κατανοήσει, μέσω της δια-
σταυρούμενης ανάλυσης δύο βάσεων 
δεδομένων, τη σταδιακή εξέλιξη της 
κοινωνικής Ευρώπης όσον αφορά τις 
διαδικασίες και τα αποτελέσματα.
Το έγγραφο εργασίας παρουσιάζει τις 
φάσεις επιτάχυνσης και επιβράδυνσης, 
της κοινωνικής Ευρώπης, καθώς και τις 
ιδιαιτερότητες και τις ομοιότητές της 
σε σχέση με άλλους τομείς της ευρω-

παϊκής πολιτικής.
https://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/
European-social-dynamics-a-quantitative-approach

https://oshwiki.eu/wiki/Employment_trends_and_their_impact_on_women%E2%80%99s_OSH
https://oshwiki.eu/wiki/Employment_trends_and_their_impact_on_women%E2%80%99s_OSH
https://www.iosh.co.uk/shiftworkreview
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_617086/lang--en/index.htm
https://ec.europa.eu/greece/NEWS/20181303_KOINONIKI_PROSTASIA_el
https://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/European-social-dynamics-a-quantitative-approach
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Νομοθετικά Νέα

Απόφαση Αρείου Πάγου 181 / 2016    (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

«………..Επομένως, τόσο ο κύριος του έργου όσο και 
ο εργοδότης του εργαζομένου που υπέστη εργατικό 
ατύχημα κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, 
δηλαδή εκείνος με τον οποίο ο εργαζόμενος είχε συνά-
ψει την εργασιακή σύμβαση, απαλλάσσονται μεν από 
τις υποχρεώσεις καταβολής αποζημίωσης εξαιτίας ερ-
γατικού ατυχήματος, όταν ο εργαζόμενος είναι ασφα-
λισμένος στο ΙΚΑ, ευθύνονται όμως αν υπάρχει πταί-
σμα για τη χρηματική ικανοποίηση του παθόντος, 
επειδή δε για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα 
περισσότεροι, κατά το άρθρο 926 ΑΚ ενέχονται εις 
ολόκληρον. ……………………………………………. 
Για να δικαιούται ο παθών σε εργατικό ατύχημα χρη-
ματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη αρκεί να συντέ-
λεσε στην επέλευση του ατυχήματος πταίσμα του ερ-
γοδότη ή του κυρίου του έργου ή των προστηθέντων 
από αυτούς (άρθρο 922 ΑΚ), με την έννοια της διατά-
ξεως του άρθρου 914 ΑΚ, δηλαδή αρκεί να συντρέχει 
οποιαδήποτε αμέλεια αυτών και όχι μόνο η ειδική 
αμέλεια ως προς την τήρηση των όρων ασφαλείας 
του άρθρου 16 παρ. 1 του ν.551/1914 (Ολ ΑΠ 18/2008, 
ΑΠ 182/2015, ΑΠ 937/2011, ΑΠ 814/2011, ΑΠ 260/2011). 
Ειδικότερα, κατά την έννοια της διατάξεως του άρ-
θρου 922 ΑΚ, για να υπάρχει σχέση προστήσεως θα 
πρέπει να υπάρχει εξάρτηση, έστω και χαλαρή, ανά-
μεσα στον προστήσαντα και στον προστηθέντα, ώστε 
ο πρώτος να μπορεί να δίνει στον δεύτερο εντολές ή 
οδηγίες και να τον ελέγχει ή επιβλέπει κατά την εκτέ-
λεση της υπηρεσίας που του ανέθεσε. Από τα άρθρα 
681, 688-691 και 698 ΑΚ προκύπτει ότι ο εργολάβος 
δεν θεωρείται, καταρχήν, προστηθείς του εργοδότη, 
όταν όμως ο εργοδότης επιφύλαξε για τον εαυτό του, 
ρητώς ή σιωπηρώς, την διεύθυνση και την επίβλεψη 
της εκτελέσεως του έργου και μάλιστα το δικαίωμα 
παροχής οδηγιών προς τον εργολάβο, ο τελευταίος θε-
ωρείται ότι βρίσκεται σε σχέση προστήσεως προς τον 
εργοδότη (ΑΠ 182/2015, ΑΠ 876/2014, ΑΠ 934/2013, ΑΠ 
1168/2007)……………» 

http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_

DISPLAY.asp?cd=8ZKTPZLWA05A0J2F20VJIPY9UFST

ZS&apof=181_2016

Εγκύκλιοι επί ασφαλιστικών θεμάτων

Η πρώτη εγκύκλιος αφορά την αναδρομική, από 
1/1/2017, αποσύνδεση της υποχρεωτικής ασφάλι-
σης μηχανικών και δικηγόρων λόγω και μόνο της 
ιδιότητάς τους  (εγγραφή στους οικείους επαγ-
γελματικούς συλλόγους), εφόσον  είχαν διακόψει 
την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Υπενθυ-
μίζεται ότι η αποσύνδεση της ασφάλισης από την 
ιδιότητα αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα των επι-
στημονικών φορέων, που ικανοποιήθηκε με την 
ψήφιση του Ν. 4488/2017.

Η δεύτερη εγκύκλιος αφορά τη διαδικασία εκκα-
θάρισης των ασφαλιστικών εισφορών των μη μι-
σθωτών.

Η τρίτη εγκύκλιος αφορά τον υπολογισμό της ει-
δικής προσαύξησης για τους ασφαλισμένους του 
πρώην ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, οι οποίοι  συνταξιοδοτού-
νται με το Ν. 4387/16.

https://government.gov.gr/egkiklii-epi-asfalistikon-
thematon/

Αριθ. Πρωτ. : Δ.15 / Δ / οικ. 3376 / 73/14.2.2018 
Γνωστοποίηση άρθρου 20 του ν.4488/2017 – 
Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A
9%CE%9C%CE%91%CE%A4465%CE%981%CE%A9-
3%CE%A3%CE%A6
Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000/οικ.9187/183/14.2.2018 
Υπολογισμός Ειδικής Προσαύξησης του πρώην 
ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%
9230465%CE%981%CE%A9-%CE%A709
Αριθ. Πρωτ. : Δ.15 / Δ / οικ.9290 / 183/14.2.2018 
Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών 
εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή 
δραστηριότητα
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A980%C
E%A0465%CE%981%CE%A9-%CE%9F4%CE%9A

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο υπάγεται στους ίδιους 
περιορισμούς με το συμβατικό τσιγάρο

Σε όσους χώρους απαγορεύεται η χρήση του συμ-
βατικού τσιγάρου, απαγορεύεται και η χρήση του 
ηλεκτρονικού τσιγάρου, καθώς επίσης σε όσους 
διαφημιστικούς περιορισμούς υπόκειται το κανο-
νικό τσιγάρο στους ίδιους υπόκειται και το  ηλε-
κτρονικό. ΟλΣτΕ 704/2018

https://www.sakkoulas-online.gr/news/olste-704-
2018-to-ilektroniko-tsigaro-ypagetai-stous-idious-
periorismous-me-to-symvatiko-tsigaro/

Αρ. Πρωτ.: 2/14511/0004/12.3.2018  Συγκρότηση και 
ορισμός μελών Διυπουργικής Επιτροπής για την 
επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης 
του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης 
και ανθυγιεινής εργασίας

https://www.sakkoulas-online.gr/news/olste-704-2018-to-ilektroniko-tsigaro-ypagetai-stous-idious-periorismous-me-to-symvatiko-tsigaro/
http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=8ZKTPZLWA05A0J2F20VJIPY9UFSTZS&apof=181_2016
https://government.gov.gr/egkiklii-epi-asfalistikon-thematon/
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4465%CE%981%CE%A9-3%CE%A3%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9230465%CE%981%CE%A9-%CE%A709
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A980%CE%A0465%CE%981%CE%A9-%CE%9F4%CE%9A
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Ημερίδα ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
«Υγεία και ασφάλεια στην εργασία για τους νέους: σωστό ξεκίνημα»

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και την Υγεία 
στην Εργασία, διοωργανώνει ημερίδα με τίτλο: «Υγεία και ασφάλεια στην εργασία για τους νέους: σωστό 
ξεκίνημα».

 Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 και ώρα 9.00, στον 3ο όροφο 
του Ινστιτούτου (Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6). 

Περισσότερες πληροφορίες για την ημερίδα και τις δράσεις του Ινστιτούτου για το φετινό εορτασμό εδώ 
http://bit.ly/2HsB7ef

Προσεχείς εκδηλώσεις

Current topics for managing occupational heat 
stress.  ACGIH / WEBINAR

May 10, 2018
http://campaign.r20.
conσtantcontact.com/ren-
der?m=1114865855997&ca=fd251622-7676-45e1-bb-
ba-fe4a47505414

9th International Conference on Safety of Industrial 
Automated Systems – SIAS 2018

10-12 October  (Nancy, France)
http://www.inrs-sias2018.fr/index.
php?langue=en&onglet=8&acces=&i-
dUser=&emailUser=&messageConfir-
mation=

The Hazards Australasia 2018
26-27 June 2018 
(Hyatt Regency, 
Perth, Australia)
http://www.icheme.org/events/conferences/haz-
ards-australasia-2018/call-for-papers.aspx

Safe + Sound Week / United States Department of 
Labor

13-19 August 2018 
https://www.osha.gov/safe-
andsoundweek/

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=263&item_id=12896
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?m=1114865855997&ca=fd251622-7676-45e1-bbba-fe4a47505414
http://www.icheme.org/events/conferences/hazards-australasia-2018/call-for-papers.aspx
https://www.osha.gov/safeandsoundweek/
http://www.inrs-sias2018.fr/index.php?langue=en&onglet=8&acces=&idUser=&emailUser=&messageConfirmation=
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“Ο φορέας των κοινωνικών εταίρων για θέματα 
υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με παρουσία 
και εμπειρία στην έρευνα, την πληροφόρηση, την 
ενημέρωση, τη συμβουλευτική υποστήριξη και την 

εκπαίδευση επιχειρήσεων και εργαζομένων”

Ακολουθήστε μας 

Το ΚΕΚ του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. σχεδιάζει και υλοποιεί  
προγράμματα κατάρτισης:

 9 Α΄, Β΄, Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας

 9 14 εξειδικευμένα προγράμματα

 9 Επιμορφωτικές 2ωρες συναντήσεις 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Για πληροφορίες:

• κα Δ. Βενέτη, 210 8200136

• κα Μ. Αντώνου, 210 8200111

Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6,  104 45  ΑΘΗΝΑ

Τ.: 210 82 00 100 * F.: 210 82 00 103 * E.: info@elinyae.gr

Για επιχειρήσεις υπάρχει η δυνατότητα 
χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 

0,24%

Τεχνικών Ασφάλειας 
αποφοίτων ΑΕΙ (επι-

χειρήσεις Α' κατηγορίας 
επικινδυνότητας)

Εργοδοτών Επιχειρήσεων 

Β’ και Γ’ κατηγορίας 

επικινδυνότητας

Υ &Α στη χρήση 
ανυψωτικών 
μηχανημάτων 
Περονοφόρα

1

2 Κανονισμός REACH

3
Εργασία σε 
περιορισμένους
χώρους

4 Εργασία σε Ικριώματα

7Α’ Βοήθειες

11Εργονομία

9Εκτίμηση 
Επαγγελματικού 
Κινδύνου

Εργασία σε ύψος 5
Εισαγωγή στην
Εργασία σε Ύψος6

Πυροπροστασία 
Πυρασφάλεια8

Υγεία και 
Ασφάλεια στην 
Εργασία10

12 ΣΑΥ – ΦΑΥ

13Συγκολλήσεις

14 Υ & Α σε εργασίες 
καθαριότητας

Α Θ Η Ν Α  *  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η  *  Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α  * Τ Ρ Ι Π Ο Λ Η  *  Β Ο Λ Ο Σ

Επιμορφωτικές 
ολιγόωρες 

συναντήσεις στον χώρο 
εργασίας με πρακτική 

άσκηση

Νέο

 Προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

http://bit.ly/1Me51jB
http://bit.ly/1Me7fQf
http://on.fb.me/1S8593B

