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1  «Οπλο υπέρ των εργαζομένων η ΕΡΓΑΝΗ»
Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Σελ.: 16 Ημερομηνία

έκδοσης:
19-11-2019

Επιφάνεια: 264.8 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 6345

Θέματα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΙΝΥΑΕ

► ► ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

«Οπλο υπέρ 
των εργαζομένων 
η ΕΡΓΑΝΗ»
ΣΕ ΟΠΛΟ υπέρ ίου εργαζομένου για ιην κατα
γραφή των ωρών απασχόλησης και κατ’ επέκταση 
του χρόνου ασφάλισης μετατρέπεται η «ΕΡΓΑΝΗ». 
Με τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση, στις 
οποίες αναφέρθηκε χθες ο υπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, 
μιλώντας στο Συνέδριο του ΕΛΙΝΥΑΕ για την 
Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία, το νέο 
Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ II» θα κατα
γράφει ψηφιακά το ωράριο απασχόλησης με την 
ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, ενώ θα συνδεθεί με 
τον ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ για την αντιμετώπιση 
της αδήλωτης, της υποδηλωμένης και της ανα
σφάλιστης εργασίας. Στόχος είναι η προστασία 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων αλλά και η 
μείωση των παραβάσεων που θα αποβεί προς 
όφελος των εργοδοτών με μείωση του κόστους 
συμμόρφωσής τους στα πρόστιμα.
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1  Οι 4 άξονες της ΕΡΓΑΝΗ II
Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 6 Ημερομηνία

έκδοσης:
19-11-2019

Επιφάνεια: 145.2 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 560

Θέματα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΙΝΥΑΕ

Γ Βρούτσης: Η ΕΡΓΑΝΗII
θα αποτελεί τομή στη σχέση 
πολιτείας, επιχειρήσεων 
και εργαζομένων.

Οι 4 άξονες 
τηςΕΡΓΑΝΗΠ

Η επόμενη νομοθεηκή πρω
τοβουλία του υπουργείου 
Εργασίας θα αφορά την ανα

βάθμιση και ολοκλήρωση του 
πληροφοριακού συστήματος ΕΡ- 
ΓΑΝΗ, το οποίο -σύμφωνα με τον 
αρμόδιο υπουργό Γιάννη Βρού- 
τση- «θα είναι μια τομή στη σχέ
ση πολιτείας, επιχειρήσεων και 
εργαζομένων». Όπως ανέφερε ο 
κ. Βρούτσης, κατά την εναρκτή
ρια ομιλία του χθες στο 2ο Πα
νελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία 
και Ασφάλεια στην Εργασία, που 
οργανώθηκε από το ΕΛΙΝΥΑΕ 
(Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας), το 
νέο πληροφοριακό σύστημα ΕΡ- 
ΓΑΝΗII Θα βασίζεται στους πα
ρακάτω άξονες προτεραιότητας: 
α) Στην ενοποίηση των επιμέ- 
ρους λειτουργιών, καθώς και 
στην ενσωμάτωση νέων ψηφια
κών λειτουργιών, όπως το ψη
φιακό ωράριο και η ηλεκτρονική 
κάρτα εργασίας, 
β) Στην κωδικοποίηση και απλο
ποίηση του σχεηκού νομοθετι
κού και κανονιστικού περιεχο
μένου.
γ) Στην ενίσχυση των επιχειρη
σιακών και αναλυπκών δυνατο
τήτων του, για την παροχή ολο
κληρωμένης πληροφόρησης 
στους κοινωνικούς εταίρους, στα 
ερευνηηκά κέντρα και στην πο
λιτεία.
δ) Στη βελτίωση της διαλειτουρ- 
γικότητάς του με άλλες κρίσιμες 
βάσεις δεδομένων της πολιτεί
ας, ιδίως δε του ΕΦΚΑ και της 
ΑΑΔΕ, για τη ριζική ανημετώπι- 
ση παθογενών συμπεριφορών, 
όπως η αδήλωτη, η υποδηλω
μένη και η ανασφάλιστη εργα
σία, την αποτελεσματική προ
στασία των δικαιωμάτων των ερ
γαζομένων και τη μείωση του κό
στους συμμόρφωσης των εργσ 
δοτών.

Ο υπουργός Εργασίας ανα
φέρθηκε και στην επικείμενη 
τροποποίηση και συμπλήρωση 
του κώδικα νόμων για την υγεία 
και ασφάλεια στην εργασία και 
τη γενικότερη ενίσχυση και συ- 
στηματοποίηση των παρεμβά- 
σεών σε αυτόν τον χώρο δημό
σιας πολιτικής. [SID:13151331]
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1  Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων και «Εργάνη II»
Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ

ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Σελ.: 15 Ημερομηνία

έκδοσης:
19-11-2019

Επιφάνεια: 504.23 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 6725

Θέματα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΙΝΥΑΕ

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΡΟΥΤΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Λευκό Μητρώο 
Επιχειρήσεων 
και «Εργάνη II»

► Tns ΧΡΙΣΤΙΝΑ! ΚΟΨΙΝΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ να προχωρή
σει στη δημιουργία του Λευκού 
Μητρώου Επιχειρήσεων δήλωσε 
ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνι
κών Υποθέσεων, Γ. Βρούτσπς, από 
το βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συ
νεδρίου που πραγματοποιείται από 
χθες στην Αθήνα από το Ελληνικό 
Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας 
της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ). Το Λευκό 
Μητρώο θα είναι «ένας πρωτοπο
ριακός μηχανισμός επιβράβευσης 
συνεπών εργοδοτών, με την παρο
χή εκ μέρους της πολιτείας ασφα
λιστικών, φορολογικών και άλλων 
κινήτρων. Σε αυτό θα ενταχθούν 
όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύ
ουν τεκμηριωμένα συμμόρφωση 
με όλες τις πρόνοιες της εργατικής 
και ασφαλιστικής νομοθεσίας», 
σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Η δημιουργία του μητρώου 
των συνεπών εργοδοτών θα συν
δυαστεί με την τροποποίηση του 
κώδικα νόμων για την υγεία και 
την ασφάλεια στην εργασία, ώστε 
να δοθεί έμφαση στην υιοθέτηση 
πρότυπων συστημάτων πρόληψης 
του επαγγελματικού κινδύνου, ιδι
αίτερα για τους εργαζόμενους που 
απασχολούνται σε ευέλικτες και 
περιστασιακές μορφές εργασίας.

Στο νέο νομοθετικό πλαίσιο θα εν
σωματωθεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο 
για τις καρκινογόνες ουσίες.

Απευθυνόμενος στους 600 συ
νέδρους, επανέλαβε ότι π επόμε

νη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου «αφορά την αναβάθ
μιση και ολοκλήρωση του πληρο
φοριακού συστήματος “Εργάνη”». 
Στην «Εργάνη II», όπως την απο-

κάλεσε, θα ενσωματωθούν το ψη
φιακό ωράριο και η ηλεκτρονική 
κάρτα εργασίας, ενώ θα διασυνδε- 
θεί με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημό
σιων Εσόδων και τον ΕΦΚΑ, «για 
τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών 
συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, 
η υποδηλωμένη και η ανασφάλι
στη εργασία».

Αναφερόμενος στα «προβλη
ματικά σημεία, που αξίζουν ιδιαί
τερης προσοχής», όπως είπε, ο κ. 
Βρούτσπς προέταξε «τον βαθμό 
συμμόρφωσης των μικρών και πο
λύ μικρών επιχειρήσεων προς τους 
κανόνες υγείας και ασφάλειας 
στην εργασία και την πλήρη συμ
μόρφωση της ίδιας της δημόσιας 
διοίκησης και των φορέων της, ιδί
ως σε πεδία υψηλής επικινδυνότη- 
τας, όπως οι εργασίες στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, τα νοσοκομεία».

Δεσμεύτηκε, δε, ότι πολύ σύ
ντομα το υπουργείο Εργασίας θα 
προχωρήσει στη σύναψη προγραμ
ματικής συμφωνίας με το Ινστιτού
το, για την καλύτερη συνεργασία 
στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, 
τον προσδιορισμό επιβλαβών πα
ραγόντων, τις δράσεις ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης, καθώς και 
την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλεί
ων για τις σχολές μαθητείας του 
ΟΑΕΔ.

Ανοίγοντας τις εργασίες του 
συνεδρίου, η πρόεδρος του ΕΛΙ- 
ΝΥΑΕ, Ρένα Μπαρδάνη, επισήμανε 
με έμφαση ότι «συντεχνιακές αντι
λήψεις, μικροπολιτικές συμπερι
φορές, ξεπερασμένες από την 
πραγματικότητα, διλήμματα και δι
χαστικές νοοτροπίες είναι έξω από 
τις προσπάθειες για συνέργειες, 
ώστε να έχουν όφελος οι αλλαγές 
στον χώρο της εργασίας». Το έργο 
της επιδοκίμασε ο πρόεδρος του 
ΣΕΒ, Θ. Φέσσας, ενώ ο πρόεδρος 
της ΓΣΕΒΕΕ, Γ. Καββαθάς, επέλεξε 
να προτάξει την επαναφορά στους 
«κοινωνικούς εταίρους» της αρμο
διότητας καθορισμού των οικονο
μικών όρων της Εθνικής Γενικής 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. 
Ο κ. Καββαθάς, εκπροσωπώντας 
140.000 φυσικά πρόσωπα-μέλη, 
ελεύθερους επαγγελματίες, κάλε- 
σε την πολιτική ηγεσία «να μη χρη
σιμοποιεί την ΕΓΣΣΕ ως εργαλείο 
πολιτικής, αλλά να την επιστρέφει 
στους κοινωνικούς εταίρους που 
έχουν 30ετή πείρα στην κατάρτισή 
της».

Το συνέδριο πραγματοποιείται 
σε αίθουσα του Μεγάρου Μουσι
κής, συμμετέχουν 100 ομιλητές σε 
παράλληλες, με τις κεντρικές συ
ζητήσεις, συνεδρίες και ολοκλη
ρώνεται σήμερα το βράδυ.
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