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Η περίοδος που διανύουμε, επιβάλλει με τρόπο οδυνηρό, πρωτόγνωρο και ιδιαίτερο, 
στροφή προς το αγαθό που όλοι επικαλούμαστε και αφορά στόχο σημαντικό για τη 
βιωσιμότητά μας: την υγεία. Ποτέ, ίσως, δεν είχαμε φανταστεί ότι ένας τέτοιος στόχος 
θα μπορούσε να απειληθεί τόσο έντονα, μαζικά και απόλυτα. 

Όταν τον περασμένο Νοέμβριο διοργανώναμε το συνέδριο του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. «Με το 
βλέμμα στο μέλλον», δεν φανταζόμασταν ότι ήδη επωαζόταν μία τέτοια απότομη δοκι-
μασία. Βέβαια, η Ιστορία δεν προχωρά μόνο με συνεχή προοδευτικά βήματα, αλλά και 
με ασυνεχή άλματα.

Η έκρηξη του SARS-Covid2 ήταν ένα τέτοιο βήμα που άλλαξε για πάντα την ανθρωπό-
τητα, αν και ακόμη δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς.

Για πρώτη φορά τις τελευταίες δεκαετίες όλοι οι άνθρωποι νιώθουν μία μεγάλη απειλή (και) 
στην εργασία τους. Η απειλή αυτή δεν αφορά τυπικά επαγγέλματα «υψηλής επικινδυνότητας» 
αλλά τον καθένα, αν και διαφοροποιείται με τα χαρακτηριστικά της εργασίας κυρίως σε κά-
ποιους τομείς ιδιαίτερης έκθεσης. Η απειλή αυτή δεν είναι μόνο εργασιακή, αλλά οριζόντια. Ο 
κίνδυνος δεν παράγεται και περιορίζεται μόνο στον εργασιακό χώρο και τον εργαζόμενο, καθώς 
μπορεί να εισέλθει και να μεταφερθεί ακόμη και στην οικογένειά του.

Για πρώτη φορά στον αιώνα αυτόν υπήρξε καραντίνα και μάλιστα σε πλήρη γεωγραφική έκτα-
ση. Για πρώτη φορά, όμως, ιστορικά, αυτό έγινε με μεγάλο βαθμό συνέχισης εργασιών και δρα-
στηριοτήτων από το σπίτι, λόγω των διαθέσιμων τεχνολογιών. Αυτό σημαίνει μία, απότομη και 
χωρίς προετοιμασία, μετάβαση προς την τηλε-εργασία και την τηλε-εκπαίδευση, την πλήρη συγ-
χώνευση εργασιακής και προσωπικής ζωής, με ανοιχτό ορίζοντα και μεγάλη αβεβαιότητα. 

Η επόμενη μέρα συνδέεται με την ασάφεια, την αβεβαιότητα και την ασυνέχεια που δημιουρ-
γεί αυτή η πρωτόγνωρη κρίση και βρίσκει τις περισσότερες χώρες σε αναζήτηση ενός νέου 
επιχειρησιακού μοντέλου που αφορά, τόσο στην οικονομία και την εργασία όσο και στην κοινω-
νική συνοχή και ασφάλεια. Κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, εργαζόμενοι και οργανισμοί ρίχνονται στη 
μάχη  προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες προκλήσεις της πανδημίας, που είναι πιθα-
νό, σύμφωνα με εκτιμήσεις να επαναληφθεί, με έμφαση  στους κανόνες ασφαλείας και υγείας 
στην εργασία.

Για τον λόγο αυτό, φέτος, η 28η Απριλίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία 
στην Εργασία, επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της επιδημίας των μολυσματικών ασθενειών 
στην εργασία, εστιάζοντας στην πανδημία COVID-19. Ο στόχος είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά 
με την υιοθέτηση ασφαλών πρακτικών στους χώρους εργασίας και μέσω τριμερούς κοινωνικού 
διαλόγου η ενδυνάμωση του ρόλου που διαδραματίζουν οι υπηρεσίες ασφάλειας και υγείας 
στην εργασία. 

Το EΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., αντιλαμβανόμενο τη σπουδαιότητα της ασφάλειας και της υγείας στους χώ-
ρους εργασίας μετά την πρωτόγνωρη πανδημία, συμμετέχει στην Παγκόσμια Ημέρα ανοίγοντας 
μέσα από τις σελίδες της παρούσας έκδοσης, τη συζήτηση σχετικά με την επόμενη μέρα, δίνο-
ντας χώρο σε σημαντικές  προσωπικότητες να συζητήσουν σχετικά με τα νέα θέματα και τις 
προτεραιότητες που αναδεικνύονται. Παράλληλα, στο διάστημα αυτό, μέσα από την πραγματο-
ποίηση ψηφιακών ενημερώσεων και εκπαιδεύσεων (webinars, webconference), καθώς και τη 
συμμετοχή σε κάθε σχετική πρωτοβουλία με θέμα τις πολιτικές Υγείας και Ασφάλειας, ο οργα-
νισμός μας, ο οποίος εκπροσωπεί εργοδότες και εργαζόμενους, θα συνεχίσει να συμβάλλει με 
κάθε δυνατό τρόπο στην επόμενη μέρα της πανδημίας. 

Η επόμενη μέρα μας καλεί στη μάχη για τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης της υγείας για όλους. 
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Ρένα Μπαρδάνη



Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη πρόκληση που 
αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις, οι εργοδότες, 
οι εργαζόμενοι και οι κοινωνίες σε ολόκληρο 
τον κόσμο για την καταπολέμηση της πανδη-
μίας COVID-19, η Παγκόσμια Ημέρα για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία επικε-
ντρώνεται στην αντιμετώπιση των μολυσμα-
τικών ασθενειών στην εργασία και ιδιαίτερα 
στην πανδημία COVID-19.

Εντείνονται οι ανησυχίες για τη συνεχιζόμενη 
αύξηση των κρουσμάτων COVID-19 σε ορι-
σμένα μέρη του κόσμου, καθώς και για την 
ικανότητα διατήρησης των πτωτικών ρυθμών 
λοιμώξεων σε άλλα. Οι κυβερνήσεις, οι εργο-
δότες, οι εργαζόμενοι και οι οργανώσεις τους 
αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις προ-
σπαθώντας να καταπολεμήσουν την πανδημία 
COVID-19 και να προστατεύσουν την ασφάλεια 
και την υγεία στην εργασία. Πέρα από την άμε-
ση κρίση, υπάρχουν, επίσης, ανησυχίες σχετικά 
με την επανάληψη των οικονομικών δραστη-
ριοτήτων με τρόπο που να διατηρηθεί η πρόο-
δος που σημειώθηκε κατά τη φάση της κατα-
στολής της μετάδοσης.

Στόχος της ΔΟΕ είναι να προωθηθεί ο εθνικός 
τριμερής διάλογος για την ασφάλεια και την 
υγεία στην εργασία. Σκοπεύει, με την ημέρα 
αυτή, να ευαισθητοποιήσει όλους ώστε να υι-
οθετήσουν ασφαλείς πρακτικές στους χώρους 
εργασίας. Τονίζει ακόμα τον ρόλο που παίζουν 
οι υπηρεσίες ασφάλειας και υγείας στην ερ-
γασία. Επικεντρώνεται επίσης στην ενσωμά-

τωση μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
μέτρων σε συστήματα και σε πολιτικές διαχεί-
ρισης της ασφάλειας και της υγείας στην εργα-
σία, τόσο σε εθνικό όσο και σε επιχειρησιακό 
επίπεδο. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συμπε-
ριλαμβάνουν την ανάκαμψη και τη μελλοντική 
ετοιμότητα των σχετικών υπηρεσιών. 
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Σταματήστε την πανδημία: η 
ασφάλεια και η υγεία στην εργασία 
μπορούν να σώσουν ζωές

World Day for Safety and Health at Work
28 April 2020
ilo.org/safeday

CAN SAVE LIVES

SAFETY AND HEALTH AT WORK

Stop the
pandemic

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO)

H Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) διοργανώνει από το 2003 και κάθε χρόνο, στις 28 Απριλίου την Παγκόσμια Ημέρα για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Η ημέρα αυτή εθεωρείτο ήδη σε αρκετά μέρη του κόσμου ως ημέρα μνήμης για τους 
νεκρούς και τους τραυματισμένους από την εργασία. Σκοπός της Ημέρας είναι να ευαισθητοποιήσει κράτη, οργανισμούς, εται-
ρίες και πολιτικούς παράγοντες για τις κοινωνικές και τις ανθρώπινες επιπτώσεις από την ύπαρξη εργατικών ατυχημάτων και 
επαγγελματικών ασθενειών. Με τον τρόπο αυτό η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας ελπίζει να ενισχύσει τα εθνικά προγράμματα 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, προγράμματα που θα συνάδουν με τις αρχές των διεθνών κανονισμών για την εργασία. Οι 
εκδηλώσεις βρίσκονται πάντοτε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Κάθε χρόνο η ημέρα αφιερώνεται σε διαφορετικό θέμα που η Οργάνωση επιλέγει να αναδείξει. Φέτος, αν και αρχικά είχε επιλεγεί 
διαφορετικό θέμα, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας αποφάσισε να προβάλει την αντιμετώπιση των λοιμωδών νοσημάτων στους 
χώρους εργασίας με έμφαση, φυσικά, στον κορονοϊό… 



- Πώς διαμορφώνεται μέσα από τον Covid-19 
ο κόσμος της εργασίας στην επόμενη μέρα; 
Ήδη συζητούνται, έντονα, θέματα όπως η 
απώλεια θέσεων εργασίας και τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν στη λειτουργία τους οι 
επιχειρήσεις στους περισσότερους κλάδους.

Μ. Μέξη: Δυστυχώς η κατάσταση θα είναι ιδι-
αίτερα δυσμενής για τον κόσμο της εργασίας 
και δυσάρεστη για τους ανθρώπους που πλήτ-
τονται από αυτήν. Ο χάρτης του παγκόσμιου 
εργατικού δυναμικού θα αλλάξει - τίποτε ίσως 
δεν θα είναι ίδιο στη μετά-κορωνοϊό εποχή. 
Σύμφωνα με πολύ πρόσφατα στοιχεία της 

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), το 81% 
του παγκόσμια ενεργού πληθυσμού εργαζομέ-
νων (3,3 δισεκατομμυρίων) επηρεάζεται από 
το κλείσιμο ή την υπολειτουργία των χώρων 
εργασίας, 1,25 δισεκατομμύριο άνθρωποι κιν-
δυνεύουν με απόλυση ή με μείωση του μισθού 
τους, μόνο το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ανα-
μένεται να χαθεί το 6,7% των ωρών εργασίας 
σε όλον τον κόσμο, δηλαδή 195 εκατομμύρια 
ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (για εβδο-
μάδα εργασίας 48 ωρών). Η αρχική εκτίμηση 
της Οργάνωσης για απώλεια 25 εκατομμυρίων 
θέσεων εργασίας το 2020 εκτιμάται ότι θα ξε-
περαστεί, αν και η πραγματική πορεία εξαρτά-
ται σημαντικά από τα μέτρα προστασίας που 
θα υιοθετήσει κάθε χώρα και την αποτελεσμα-
τικότητά τους. Περισσότερο πλήττονται οι ευ-
ρωπαϊκές χώρες, κατόπιν οι αραβικές και ακο-
λουθεί η περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. 
Η επόμενη ημέρα της πανδημίας προφανώς θα 
πλήξει ιδιαίτερα τις αγορές εργασίας με εγγε-
νείς αδυναμίες και ευαλωτότητες – αδυναμίες 
που προϋπήρχαν της πανδημίας και έχουν να 
κάνουν με υψηλά ποσοστά ανεργίας, υποαπα-
σχόλησης, επισφαλών θέσεων εργασίας και μη 
επαρκούς αµειβόµενης απασχόλησης που οδη-
γεί σε καταστάσεις φτώχειας στην εργασία σε 
συνδυασμό με ελλιπή κοινωνική προστασία. Η 

5

Μαρίλη Μέξη: Η κρίση του κορωνοϊού 
χτυπάει «καμπανάκι» για μεγαλύτερη 
κοινωνική συνοχή

Συνέντευξη στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΕΦΟΠΟΥΛΟΥ* 

* Alefop@otenet.gr

Εν μέσω καραντίνας και με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα στην εργασία, τις συνθή-
κες, τα νέα δεδομένα, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, έντονος είναι ο προβλη-
ματισμός σε διεθνές και εθνικό επίπεδο σχετικά με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, τα νέα 
μοντέλα εργασίας και την εξέλιξή τους, καθώς και την ανάγκη για κοινωνική συνοχή. Η Μαρίλη 
Μέξη, ερευνήτρια και ακαδημαϊκός με εξαιρετικό έργο σε διεθνές επίπεδο, μιλά στο ηλεκτρονικό 
περιοδικό του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας» σχετικά με τον κόσμο της εργα-
σίας στη μετά Covid-19 εποχή, τα εργαλεία διεθνών οργανισμών στην κρίση που διαμορφώνεται 
από την πανδημία στην εργασία, τις ιδιαιτερότητες της εργασίας εξ αποστάσεως, τις επιπτώσεις 
της πανδημίας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή την άτυπη οικονομία, τις εφοδιαστικές αλυ-
σίδες, τον καθοριστικό ρόλο των πολιτικών και των μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία, αλλά και τις γυναίκες. 

mailto:Alefop@otenet.gr
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επόμενη μέρα πρέπει να βρει τις επιχειρήσεις 
ανοικτές, βιώσιμες και τους εργαζόμενους με 
πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Αυτό είναι το 
μεγάλο στοίχημα.

- Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος διεθνών 
οργανισμών όπως η Διεθνής Οργάνωση 
Εργασίας (ILO) στην επόμενη αυτή μέρα;

Μ. Μέξη: Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε 
η κρίση, η ILO όπως και όλοι οι υπόλοιποι διε-
θνείς οργανισμοί ξεκίνησαν έναν αγώνα δρό-
μου καταγραφής των επιπτώσεων της πανδη-
μίας στην οικονομία και την αγορά εργασίας, 
καθώς και των πρώτων αντιδράσεων των 
χωρών σχετικά με μέτρα και πολιτικές στήριξης 
των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. 

Όπως προκύπτει από τα πρώτα δεδομένα 
που έχουμε, υπάρχουν ομοιότητες στις πρώ-
τες αντιδράσεις των χωρών και στα πεδία πα-
ρέμβασης, δηλαδή οι περισσότερες χώρες ανά 
τον κόσμο που έχουν πληγεί από την πανδημία, 
όπως και η χώρα μας, έχουν πάρει μέτρα σε 
επτά κυρίως πεδία – ενίσχυση της τηλεργασί-
ας, μέτρα κατά των απολύσεων και προγράμ-
ματα προσωρινής απασχόλησης, οικονομική 
ενίσχυση και φοροελαφρύνσεις για τις επιχει-
ρήσεις, ελαφρύνσεις για οικογένειες με χαμηλό 
εισόδημα, ενίσχυση εισοδήματος νοσούντων ή 
εργαζομένων σε καραντίνα, απολυμένων και 
αυτοαπασχολούμενων που έχουν υποστεί μεί-
ωση εισοδήματος, οικονομική ενίσχυση για την 
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών φροντίδας. 

- Ωστόσο, δεν αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες 
με τα ίδια ακριβώς μέτρα την πανδημία…

Μ. Μέξη: Καταγράφεται διαφοροποίηση στη 
μορφή και την έκταση των μέτρων και των 
ρυθμίσεων και αυτό έχει να κάνει με το γεγο-
νός ότι η πανδημική κρίση δεν επηρεάζει όλες 
τις χώρες που έχουν πληγεί στον ίδιο βαθμό 
αλλά και, προφανώς, τις δημοσιονομικές δυ-
νατότητες της κάθε χώρας. Για παράδειγμα, 
αρκετές χώρες εφαρμόζουν σχήματα βραχυ-
χρόνιας εργασίας κατά το πρότυπο του προ-
γράμματος Kurzarbeit της Γερμανίας για να 

βοηθήσουν τους ανθρώπους να κρατήσουν τις 
δουλειές τους, αλλά αυτό γίνεται με διαφορε-
τικό τρόπο ως προς το ύψος των ενισχύσεων 
και τις κατηγορίες των επωφελουμένων.

Με βάση τα πρώτα μέτρα που έχουμε κατα-
γράψει στο ξεκίνημα της πανδημίας βλέπουμε 
ότι στην Αυστρία, οι συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις, οι εργοδότες και η κυβέρνηση συμφώ-
νησαν σε ένα πρόγραμμα εργασίας με μειω-
μένο ωράριο, το οποίο προβλέπει οι εργαζό-
μενοι με χαμηλό μισθό να λαμβάνουν το 90% 
του καθαρού μισθού τους, οι εργαζόμενοι με 
μέσο μισθό το 85% και οι υψηλόμισθοι το 80%. 
Στην Ολλανδία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα 
πρόγραμμα τριών μηνών στο οποίο οι εργαζό-
μενοι διατηρούν το εισόδημά τους, ενώ ανά-
λογα με το μέγεθος της απώλειας του κύκλου 
εργασιών τους οι εταιρείες λαμβάνουν από 
το κράτος έως 90% ενίσχυση για την κάλυψη 
της μισθολογικής δαπάνης. Στο Ηνωμένο Βασί-
λειο, μετά από διαπραγματεύσεις με τα συνδι-
κάτα, η κυβέρνηση συμφώνησε να καταβάλει 
το 80% των μισθών μέχρι το όριο των 2.500 
λιρών για τους εργαζόμενους, οι οποίοι διαφο-
ρετικά θα τεθούν σε προσωρινή αργία. Την ίδια 
ώρα έχουμε άλλα παραδείγματα χωρών, όπως 
η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Λετονία, 
η Πορτογαλία και η Σλοβακία, οι εργαζόμενοι 
που απασχολούνται σε ανεξάρτητη εργασία, 
εργασία ορισμένου χρόνου ή μερικής απασχό-
λησης είναι κατά 40-50% λιγότερο πιθανό να 
λάβουν οποιαδήποτε μορφή εισοδηματικής 
στήριξης. Πολλές κατηγορίες εργαζομένων 
και επιχειρήσεων θα υποστούν ισχυρά πλήγμα-
τα και οι πληγές μπορεί να μην επουλωθούν 
γρήγορα. Γι' αυτό χρειάζεται οι κυβερνήσεις να 
επιδείξουν γρήγορα αντανακλαστικά ώστε να 
καταστήσουν τις αγορές εργασίας ανθεκτικές 
μπροστά στις επιπτώσεις της πανδημίας. 

- Με ποιον τρόπο, ποια εργαλεία, κατά την 
άποψή σας, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 
επιπτώσεις της πανδημίας στην εργασία; 

Μ. Μέξη: Δύο είναι τα εργαλεία για ανθεκτι-
κές αγορές εργασίας – ισχυρή κοινωνική προ-
στασία και κοινωνικός διάλογος. Με βάση τα 
ευρήματα ερευνών που έχουμε, τόσο η ασιατι-
κή δημοσιονομική κρίση του 1997 όσο και η πιο 
πρόσφατη δημοσιονομική και οικονομική κρί-
ση του 2008 καταδεικνύουν τον καίριο ρόλο, 
τόσο του κοινωνικού διαλόγου ως εργαλείο 
δημοκρατικής διαβούλευσης και συναίνεσης 

Η υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία 
οφείλει να αντιμετωπιστεί πλέον ως 

επένδυση και όχι ως επιβάρυνση
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που είναι τόσο απαραίτητη όταν έχεις να απο-
φασίσεις για κομβικά ζητήματα σε συνθήκες 
πίεσης και κρίσης, αλλά και της κοινωνικής 
προστασίας στη σταθεροποίηση του εισοδήμα-
τος των νοικοκυριών, στην αύξηση της συνολι-
κής ζήτησης και την ανάκαμψη των κοινωνιών 
και της οικονομίας εν γένει. Η κοινωνική προ-
στασία οφείλει να αντιμετωπιστεί ως επένδυ-
ση και όχι ως επιβάρυνση. 

Βέβαια, σε παγκόσμιο επίπεδο, τίποτα από 
τα δύο δεν είναι απολύτως αυτονόητα. Σε 
σημαντικό βαθμό, είναι ακόμα ζητούμενα και 
όχι κεκτημένα. Η κουλτούρα του κοινωνικού 
διαλόγου δεν είναι εμπεδωμένη παντού, ενώ 
σε πολλές χώρες η ελευθερία του συνεταιρί-
ζεσθαι και το δικαίωµα συλλογικής διαπραγµά-
τευσης παραβιάζεται. Αρκεί να δει κανείς τις 
συστάσεις που απευθύνει σε χώρες η ILO σε 
αυτόν τον τομέα για να αντιληφθεί την έκταση 
του προβλήματος. Την ίδια ώρα, με βάση στοι-
χεία της ILO, σχεδόν το 40% του παγκόσμιου 
πληθυσμού δεν έχει καμία ιατροφαρμακευτι-
κή κάλυψη ή πρόσβαση σε εθνικές υπηρεσίες 
υγείας. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι 
στερούνται τη δυνατότητα περίθαλψης όταν 
είναι άρρωστοι - ακόμη και όταν έχουν εξαι-
ρετικά μεταδοτικές ασθένειες όπως τον ιό 
COVID-19. Οι χώρες του κόσμου που διαθέ-
τουν σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ή/και κοι-
νωνικής πρόνοιας είναι λιγότερες από τα δύο 
τρίτα. Όπως αντιλαμβανόμαστε, αυτό το οποίο 
ονομάζουμε ισχυρή κοινωνική προστασία και 
κοινωνική δικαιοσύνη δεν είναι αφηρημένες 
έννοιες. Έχουν πίσω τους αριθμούς και, όπως 
δείχνουν τα στοιχεία, ως παγκόσμια κοινότητα 
έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε.

- Ένα από τα θέματα για τα οποία ευρύτερη 
συζήτηση είναι η απόκλιση στον χρόνο 
εργασίας και εργασία εξ αποστάσεως (remote 
work). 

Μ. Μέξη: Η κρίση του κορωνοϊού έδωσε ώθη-
ση στην στην εξ αποστάσεως εργασία. Είναι 
όντως μία σημαντική τάση, ωστόσο υπάρχει 
προβληματισμός σχετικά με το αν γίνεται σω-
στά (τηλεργασία είναι κάτι διαφορετικό από το 
«εργασία από τον καναπέ») και για το ποια μπο-
ρεί να είναι τα τελικά ωφέλη για τις επιχειρή-
σεις και τους εργαζόμενους. Αν η τηλεργασία 
παγιωθεί στη μετά-κορωνοϊό εποχή θα εξαρ-
τηθεί από πολλούς παράγοντες. Βασικά, πρέ-
πει να διασφαλίσουμε ότι οι ρυθμίσεις τηλερ-

γασίας παρέχουν στις επιχειρήσεις μεγαλύτε-
ρη παραγωγικότητα και στους εργαζόμενους 
περισσότερες επιλογές έναντι της επαγγελμα-
τικής τους ζωής. Με άλλα λόγια, η τηλεργασία 
δεν μπορεί να αφεθεί στον αυτόματο πιλότο. 
Χρειάζονται κανόνες και η διασφάλιση συγκε-
κριμένων προϋποθέσεων. 

Στην έκθεση της Παγκόσμιας Επιτροπής για 
τη Μελλοντική Εργασία (future of work) που δη-
μοσιεύθηκε από την ILO πέρσι τον Ιανουάριο 
επισημαίνονται δύο θέματα που σχετίζονται με 
την τηλεργασία: Τo ζήτημα της «κυριαρχίας επί 
του χρόνου», δηλαδή η δυνατότητα που έχουν 
οι εργαζόμενοι να ελέγχουν τον χρόνο εργα-
σίας, στο πλαίσιο μιας ισόρροπης κατανομής 
του χρόνου μεταξύ εργασίας και προσωπικής 
ζωής, καθώς και το ζήτημα που σχετίζεται με 
τη «χρονική φτώχεια» και έχει να κάνει με το 
πρόβλημα έλλειψης ελεύθερου χρόνου που 
απορρέει από τις υπερβολικές ώρες εργασίας 
ενώ σχετίζεται με περιπτώσεις επιβολής πρό-
σθετης εργασίας, πέραν του νομίμου ωραρίου. 
Τα δύο αυτά ζητήματα θα πρέπει να απασχο-
λήσουν τους κοινωνικούς εταίρους αν η τηλερ-
γασία αποτελέσει τελικά επιθυμητή επιλογή 
στη μετά-κορωνοϊό εποχή.

- Σημαντικο ζήτημα στην «επόμενη μέρα» 
αποτελεί και αυτό των εργαζομένων στην 
άτυπη οικονομία και τη Gig economy. Πώς 
αναμένεται να επιδράσει ο Covid-19 στον 
τρόπο λειτουργίας της και ποια είναι τα 
θέματα που προκύπτουν από τις αλλαγές που 
επιφέρει η πανδημία;

Μ. Μέξη: Σύμφωνα με την Διεθνή Οργάνω-
ση Εργασίας το 61% του εργαζόμενου πληθυ-

Η στοχευμένη και εξειδικευμένη 
ενημέρωση των εργαζομένων 
και εργοδοτών και η παροχή 
εκπαίδευσης σε θέματα υγείας 
και ασφάλειας με νέες καινοτόμες 
υπηρεσίες και εφαρμογές είναι 
απαραίτητα για τη δημιουργία της 
κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας 
στους χώρους εργασίας (safety 
culture)
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σμού στον κόσμο (περίπου 2 δισεκατομμύρια 
άνθρωποι) εργάζονται άτυπα και χωρίς κανένα 
δίχτυ εργασιακής προστασίας. Σε πολλές περι-
πτώσεις, λόγω της άτυπης εργασιακής τους 
σχέσης, οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν μείνει 
εκτός των πακέτων στήριξης και κοινωνικών 
ελαφρύνσεων που ανακοινώθηκαν πρόσφα-
τα στις διάφορες χώρες λόγω της πανδημίας. 
Στη συγκεκριμένη κατηγορία ανήκουν πολλοί 
από τους εργαζόμενους στη λεγόμενη «οικο-
νομία της ψηφιακής πλατφόρμας» ή «gig» οι-
κονομία, η οποία περιλαμβάνει τις ψηφιακές 
εφαρμογές ή πλατφόρμες τύπου Uber, Lyft, 
Deliveroo και βασίζεται στην περιστασιακή ερ-
γασία ή την εργασία «με το κομμάτι» (gig). Σε 
πρόσφατη αρθρογραφία και μελέτες που έχω 
κάνει πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο επιχειρη-
ματολογώ για την αναγκαιότητα να ανοίξει η 
ομπρέλα κοινωνικής προστασίας για τους ερ-
γαζόμενους στις ψηφιακές πλατφόρμες αλλά 
και γενικότερα για τους εργαζόμενους χωρίς 
σταθερή σχέση εργασίας και με χαμηλά εισο-
δήματα. Η κρίση του κορωνοϊού χτυπάει «κα-
μπανάκι›› για μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. 
Το αίτημα για μέριμνα και καλύτερη κοινωνική 
προστασία όσων βρίσκονται στο περιθώριο 
της αγοράς εργασίας (είτε της ψηφιακής είτε 
της «παραδοσιακής») γίνεται κοινό σημείο ανα-
φοράς για πολλές και διαφορετικές κοινωνί-
ες και είναι σήμερα ισχυρότερο παρά ποτέ. Η 
ενίσχυση των εργασιακών ανισοτήτων, αν δεν 
αντιμετωπιστούν άμεσα, θα είναι ίσως η πιο 
σημαντική μακροπρόθεσμη επίπτωση της παν-
δημίας. Χρειάζονται πολιτικές ανάκαμψης με 
κοινωνικές εγγυήσεις που θα διασφαλίζουν ότι 
την επόμενη μέρα κανείς δεν θα μείνει πίσω, 
ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες 
της κοινωνίας μας.

- Ποιες είναι οι προκλήσεις του κορωνοϊού 
σε όλο τον πλανήτη για τις παγκόσμιες 
εφοδιαστικές αλυσίδες; 

Μ. Μέξη: Οι προκλήσεις του κορωνοϊού μας 
έχουν κάνει να συνειδητοποιήσουμε πόσο πα-
γκοσμοιοποιημένος είναι ο κόσμος της εργασί-

ας. Εάν δεν ήταν ευρέως κατανοητό πριν από 
το COVID-19, είναι τώρα: μικρές, μεγάλες και 
κολοσσοί πολυεθνικές επιχειρήσεις συνδέο-
νται μέσω ενός παγκόσμιου ιστού με παγκό-
σμιες αλυσίδες εφοδιασμού και η συμπεριφο-
ρά των μεγάλων εταιρειών στην κορυφή της 
αλυσίδας επηρεάζει εκείνες που εργάζονται 
στη βάση του supply chain.

Η νέα πραγματικότητα του κορωνοϊού δοκι-
μάζει τις αντοχές των επιχειρήσεων και των 
εργαζομένων στις παγκόσμιες αλυσίδες εφο-
διασμού. Η Ελλάδα έχει σχετικά χαμηλή συμμε-
τοχή στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες 
αλλά είναι χρήσιμο, νομίζω, να δούμε λίγο τη 
διεθνή εικόνα και τις προκλήσεις για τον κό-
σμο της εργασίας. Υπάρχουν σήμερα περίπου 
450 εκατομμύρια άτομα που εργάζονται σε 
παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, πολλά από 
τα οποία αντιμετωπίζουν μειωμένο εισόδημα 
ή απώλεια θέσεων εργασίας ως αποτέλεσμα 
της πανδημίας. Η βιομηχανία ενδυμάτων έχει 
πληγεί ιδιαίτερα, αλλά και άλλες επιχειρήσεις 
όπως ο τομέας της εξόρυξης, των κοσμημά-
των ή των αυτοκινήτων. Οι εργαζόμενοι σε 
αυτές τις αλυσίδες εφοδιασμού είναι από τους 
πιο ευάλωτους και επηρεάζονται περισσότερο 
από την κρίση.

Έχει ειπωθεί ότι το κράτος, σε αυτή την κρί-
ση, φάνηκε πολύ πιο έτοιμο από τον ιδιωτικό 
τομέα. Νομίζω η αλήθεια είναι κάπου στην 
μέση. Η περίπτωση με τις παγκόσμιες αλυσί-
δες εφοδιασμού καταδεικνύει τον σημαντικό 
ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η υπεύθυνη 
επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο του κοινωνι-
κού διαλόγου. Για παράδειγμα, οι προμηθευτές 
της Νότιας Αφρικής και τα συνδικάτα εργαζο-
μένων στην κλωστοϋφαντουργία που συμμε-
τέχουν σε παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού 
συμφώνησαν σε μια εθνική συλλογική συμ-
φωνία διαπραγμάτευσης που πληρώνει τους 
εργαζομένους έξι εβδομάδες πλήρως κατά τη 
διάρκεια της αναστολής εργασιών. Υπάρχουν 
βέβαια και τα αρνητικά παραδείγματα, πολλοί 
προμηθευτές στη Μιανμάρ, την Καμπότζη και 
το Μπαγκλαντές έχουν αναστείλει την εργασία 
τους χωρίς να έχουν πληρώσει τους εργαζό-
μενους ακόμη και για την εργασία που έχει ήδη 
ολοκληρωθεί. 

Η κρίση του κορωνοϊού πρέπει να χρησιμο-
ποιηθεί ως ευκαιρία αυτήν τη στιγμή για την 
εμπέδωση της έννοιας της υπεύθυνης επι-

Δύο είναι τα εργαλεία για ανθεκτικές 
αγορές εργασίας – ισχυρή κοινωνική 
προστασία και κοινωνικός διάλογος
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χειρηματικότητας στις αλυσίδες εφοδιασμού 
και να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουν ισχυρή 
προστασία για τους εργαζόμενους, σύμφωνα 
με τα διεθνή πρότυπα εργασίας όπως έχουν 
κατοχυρωθεί στις θεμελιώδεις συμβάσεις του 
ILO. Είναι επίσης μια ευκαιρία να εξετάσουμε 
την ικανότητα του λεγόμενου «διασυνοριακού 
κοινωνικού διαλόγου» ως εργαλείου αντιμετώ-
πισης κρίσεων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου 
οι αρνητικές επιπτώσεις διαπερνούν σύνορα 
και διαχέονται σε πολλές και διαφορετικές 
εθνικές αγορές εργασίας. Γίνεται ήδη πολύ 
δουλειά στο πεδίο αυτό από τους διεθνείς ορ-
γανισμούς, τις υπερεθνικές ενώσεις όπως η 
ΕΕ, και τις παγκόσμιες ενώσεις εργαζομένων 
και εργοδοτών και υπάρχουν τα σχετικά ερ-
γαλεία, όπως οι «διεθνείς συμβάσεις-πλαίσια» 
που συνάπτονται μεταξύ πολυεθνικών και συν-
δικάτων οργανωμένων σε παγκόσμιες δομές 
και έχουν ως στόχο την τήρηση των διεθνών 
προτύπων εργασίας στις χώρες όπου δραστη-
ριοποιούνται οι πολυεθνικές εταιρείες. Υπάρ-
χουν προβλήματα ως προς την τήρηση των εν 
λόγω συμφωνιών, αλλά και τις καλές πρακτι-
κές. Όλη αυτή η δουλειά και η προσπάθεια που 
καταβάλλεται από διεθνείς οργανισμούς και 
φορείς για τη ρύθμιση ενός πεδίου που διαφο-
ρετικά θα ήταν εντελώς ανεξέλεκτο δεν είναι  
–δυστυχώς- γνωστή στο ευρύ κοινό... Θα πρέ-
πει κάποια στιγμή να αναδειχθεί και το εργα-
λείο του διασυνοριακού κοινωνικού διαλόγου 
να προωθηθεί πιο αποτελεσματικά και από τις 
εθνικές κυβερνήσεις. 

- Ας μιλήσουμε για τις μικρές και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις στην επόμενη μέρα της 
πανδημίας.

Μ. Μέξη: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά, τόσο της ελλη-
νικής όσο και της ευρωπαϊκής οικονομίας εί-
ναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην παρούσα κρίση, 
όπως και στην προηγούμενη, καθώς τείνουν 
να διαθέτουν μικρότερα αποθεματικά από τις 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις και περιορισμένες 
δυνατότητες χρηματοδότησης. Η επόμενη 
μέρα ενέχει τον κίνδυνο παρατεταμένης αβε-
βαιότητας ιδιαίτερα αν επαληθευτεί το σενά-
ριο εμφάνισης «νέων κυμάτων» της πανδημί-
ας. Τα μέτρα στήριξης και οι παρεμβάσεις που 
θα αμβλύνουν τις αρνητικές επιπτώσεις πρέ-
πει να στοχεύουν σε τρεις διακριτές, αλλά αλ-
ληλοσυμπληρούμενες φάσεις: σε πρώτη φάση, 

αμέσως μετά το lockdown και με τη γενικότε-
ρη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, 
τα μέτρα στήριξης πρέπει να στοχεύουν στο 
να κρατηθούν οι επιχειρήσεις «ζωντανές» και 
να αποτραπούν τα λουκέτα. Μέχρι στιγμής, 
οι περισσότερες χώρες έχουν λάβει μέτρα 
προς αυτή την κατεύθυνση (π.χ. φορολογικές/
ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, κάλυψη μέρους 
του μισθολογικού κόστους, κάλυψης πληρω-
μών τόκων και προμηθειών κ.λπ.). Η δεύτερη 
φάση έχει να κάνει με την επανενεργοποίηση 
της δραστηριότητας με ταυτόχρονη χαλάρω-
ση των μέτρων περιορισμού, μέσω ενίσχυσης 
της ρευστότητας, και η τρίτη φάση με την ανά-
κτηση της οικονομικής ανάπτυξης, προωθώ-
ντας τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Στην 
τρίτη φάση (take-off phase) θα μπορούσαν να 
δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις για μεγαλύ-
τερη ανθεκτικότητα στο μέλλον μέσω της ανα-
βάθμισης της τεχνολογίας, την επένδυση στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό και την αναβάθμιση 
των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού. Εδώ χρειάζεται να επισημάνουμε 
και να αναδείξουμε τον καθοριστικό ρόλο των 
πολιτικών και των μέτρων για την υγεία και την 
ασφάλεια στην εργασία. Η νέα έμφαση στους 
κανόνες που διασφαλίζουν υγιείς και ασφαλείς 
εργασιακούς χώρους αναδεικνύεται πλέον ως 
προτεραιότητα με διαρκέστερο χαρακτήρα. Η 
υγεία και η ασφάλεια στην εργασία οφείλει να 
αντιμετωπιστεί πλέον ως επένδυση και όχι ως 
επιβάρυνση. Η στοχευμένη και εξειδικευμένη 
ενημέρωση των εργαζομένων και εργοδοτών 
και η παροχή εκπαίδευσης σε θέματα υγείας 
και ασφάλειας με νέες καινοτόμες υπηρεσίες 
και εφαρμογές είναι απαραίτητα για τη δημι-
ουργία της κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας 
στους χώρους εργασίας (safety culture). Εδώ 
έγκειται ο πολύ χρήσιμος και κομβικός ρόλος 
φορέων, όπως το EΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., στη μετά-κορω-
νοϊό εποχή.

Η επόμενη μέρα πρέπει να βρει τις 
επιχειρήσεις ανοικτές, βιώσιμες 
και τους εργαζόμενους με πλήρη 
εργασιακά δικαιώματα. Αυτό είναι το 
μεγάλο στοίχημα
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- Κλείνοντας θα ήθελα να συζητήσουμε το 
θέμα της πανδημίας σε σχέση με τη διάσταση 
του φύλου.

Μ. Μέξη: Έχει ενδιαφέρον να δούμε και να 
αναδείξουμε τη διάσταση του φύλου σε αυτή 
την κρίση. Οι σημερινές επιπτώσεις της παν-
δημίας αναμένεται να έχουν μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπο στις γυναίκες λόγω του μεγάλου δι-
αχωρισμού της αγοράς εργασίας με κριτήριο 
το φύλο και με συγκέντρωση των γυναικών 
σε τομείς που χαρακτηρίζονται από χαμηλές 
αμοιβές και άτυπες μορφές εργασίας. Αλλά 
δεν είναι μόνο αυτή η διάσταση. Οι γυναίκες 
σήμερα αντιπροσωπεύουν σε παγκόσμιο επί-
πεδο πάνω από το 70% των εργαζομένων 
στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που εργάζονται σε ιδρύματα φρο-
ντίδας. Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι γυναίκες σε 
πολλές χώρες βρίσκονται κυριολεκτικά στην 
πρώτη γραμμή του αγώνα κατά του COVID-19. 
Η Κίνα είναι ένα ενδιαφέρον παράδειγμα. Γυ-
ναίκες από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα 
έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αναχαίτιση του 
ιού. Από τους 42.600 ιατρικούς εργαζόμενους 
που στάλθηκαν στην επαρχία Χουμπέι που 
επλήγη περισσότερο, τα δύο τρίτα (28.000) 
ήταν γυναίκες, οι οποίες μάλιστα πήραν το χα-
ρακτηριστικό τίτλο «τριαντάφυλλα στο πεδίο 
της μάχης». Οι γυναίκες είναι μαχητές αλλά και 
θύματα της κρίσης. Το στρες της πανδημίας 
προκαλεί αύξηση των κρουσμάτων της βίας 
κατά των γυναικών. Πολύ πρόσφατα διεθνείς 
οργανισμοί, σε συνεργασία με άλλους φορείς, 
ξεκίνησαν την εκστρατεία ευαισθητοποίησης 
#WithHer Οι πολιτικές που αποσκοπούν στην 
έξοδο από την πανδημική κρίση πρέπει να εν-
σωματώσουν μέτρα εξάλειψης της βίας κατά 
των γυναικών. Η κρίση χτυπάει ένα ακόμα 
«καμπανάκι» για την ανάγκη βαθύτερης ενσω-
μάτωσης της διάστασης του φύλου στην με-
τά-πανδημίας εποχή.

Η κα Μαρίλη Μέξη είναι διδάκτωρ πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, 
σύμβουλος σε θέματα ψηφιακής εργασίας στον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας στην Γενεύη, επι-
σκέπτης ερευνητικός εταίρος στο Ερευνητικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Εθνών για την Κοι-
νωνική Ανάπτυξη στην Γενεύη, καθώς και διευθύντρια ερευνών για θέματα ψηφιακής εργασί-
ας και κοινωνικής πολιτικής στο Graduate Institute-Geneva και στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης. 

Η ενίσχυση των εργασιακών 
ανισοτήτων, αν δεν αντιμετωπιστούν 
άμεσα, θα είναι ίσως η πιο σημαντική 

μακροπρόθεσμη επίπτωση της 
πανδημίας.
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Άρθ ρα

Πριν από 19 μήνες, στο Ηρά-
κλειο, η Ομοσπονδία Συλλόγων 
Εργαζομένων Τεχνικών Επιχει-
ρήσεων Ελλάδος, ο Σύλλογος 
Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος 
και το Εργατικό Κέντρο Ηρα-
κλείου σχεδιάσαμε και διορ-
γανώσαμε την τρίτη, μέσα σε 
δύο χρόνια, εκδήλωσή μας για 
θέματα Υγείας και Ασφάλειας 
στην Εργασία (ΥΑΕ). Με συνδι-
οργανωτές εκείνη τη φορά, το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολι-
κής Κρήτης και την Ομοσπον-
δία Χειριστών Μηχανημάτων 
Ελλάδος. Επιλέξαμε να εντά-
ξουμε στην θεματολογία μας 
ένα νέο αντικείμενο, αυτό που 
σχετιζόταν με την Υγεία και 
Ασφάλεια στην Κοινωνία.

19 μήνες μετά η Υγεία και η 
Ασφάλεια των Εργαζομένων 
(ΥΑΕ) αλλά και η Υγεία και 
Ασφάλεια στην Κοινωνία απο-
τελούν το κύριο θέμα στην 
καθημερινότητα και στη ζωή 
μας, λόγω της επιδημιολογι-
κής συγκυρίας και των κινδύ-
νων που δημιουργεί ο νέος 
κορονοϊός.

Η μεγάλη έλλειψη σε υλικά 
αλλά και σε βασικές υποδομές 

σε πρωτοβάθμιο και δευτε-
ροβάθμιο επίπεδο υγειονο-
μικής περίθαλψης, o φόβος 
ολοκληρωτικής καθίζησης 
του συστήματος υγείας και 
το αντιπαράδειγμα της Ιτα-
λίας, μας οδήγησαν στην πα-
ρατεταμένη, πλήρη άρση της 
πολιτικής (κοινοβουλευτικής), 
οικονομικής και κοινωνικής 
κανονικότητας και στην επιβο-
λή ενός γενικευμένου lockout. 
Τα αποτελέσματα, τόσο στην 
χώρα μας όσο και στα υπόλοι-
πα κράτη των δυτικών Βαλκα-
νίων που ακολούθησαν αυτή 
την επιλογή, κρίνονται θετικά, 
βραχυπρόθεσμα. Μεσοπρόθε-
σμα θα συνυπολογισθούν δε-
κάδες άλλες παράμετροι.

Σε αυτό το ασφυκτικό περι-
βάλλον, επανήλθε στο προ-
σκήνιο η Υγεία και Ασφάλεια 
των Εργαζομένων. 

H Υγεία και η Ασφάλεια των 
Εργαζομένων (ΥΑΕ) αποτελεί 
ένα σύνθετο και πολύπλοκο 
ζήτημα στο οποίο επιδρούν πα-
ράγοντες διαφορετικών επιπέ-
δων και χαρακτηριστικών. Πα-
ράλληλα όμως, αποτελεί πολύ 
απλά, ένα μεγάλο στοίχημα που 

αν το πετύχουμε, κερδίζουμε 
όλοι. Εργαζόμενοι, Εργοδότες, 
Κυβέρνηση, Κοινωνία.

Σε έναν κόσμο που αλλάζουν 
οι μορφές εργασίας, η σύνθεση 
και η ηλικιακή κατανομή των 
εργαζομένων και ανακύπτουν 
νέοι κίνδυνοι, απαιτούνται νέα 
εργαλεία και νέες στρατηγικές 
για την αντιμετώπισή τους.

Τα προβλήματα υγείας που 
αντιμετωπίζουν οι έλληνες 
εργαζόμενοι εξαιτίας των 
συνθηκών και των πρακτικών 
που ακολουθούνται κατά την 
άσκηση της εργασίας τους, 
μπορούν να αντιμετωπιστούν, 
εάν υπάρξουν συστηματικές 
παρεμβάσεις από την πολιτεία 
και τους κοινωνικούς φορείς, 
πριν αυτά αποκτήσουν μόνιμο 
χαρακτήρα. 

Το θεσμικό πλαίσιο για την 
Υγεία και την Ασφάλεια των Ερ-
γαζομένων στην Ελλάδα είναι 
σχετικά ολοκληρωμένο και κα-
λύπτει πολλαπλές διαστάσεις 
που επιδρούν στη φυσική και 
πνευματική τους κατάσταση. 
Αποσαφηνίζει την ευθύνη του 
εργοδότη και τις υποχρεώσεις 
του εργαζόμενου και προβλέ-

Υγεία και Ασφάλεια στην 
Εργασία ως παράγοντας 
AntiCovid-19 
Η τελευταία ευκαιρία

του Δρος Ανδρέα Στοϊμενίδη*

*Ο Δρ. Α. Στοϊμενίδης είναι Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ, , Γραμματέας Υγείας και Ασφάλειας στην 
Εργασία της ΓΣΕΕ και Εθνικός Αντιπρόσωπος στα θέματα ΥΑΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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πει την παρουσία συμβουλευ-
τικών και εποπτικών μηχανι-
σμών, τόσο εντός όσο κι εκτός 
επιχείρησης, οι οποίοι εφόσον 
λειτουργούν όπως προβλέπε-
ται, συμβάλλουν σημαντικά στη 
βελτίωση των συνθηκών ερ-
γασίας. Όμως οι ανεπάρκειες 
στην εφαρμογή της νομοθεσί-
ας είναι τεράστιες. 

Ας δούμε όμως ειδικά στην 
κρίσιμη περίοδο που διανύου-
με πως αντιμετωπίστηκαν τα 
ζητήματα ΥΑΕ.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο για 
την Υγεία και Ασφάλεια στην 
Εργασία (μαζί με τους κοινω-

νικούς εταίρους που το συνα-
παρτίζουν, την Γενική Συνο-
μοσπονδία Εργατών Ελλάδος 
και τους αντίστοιχους Εργο-
δοτικούς Φορείς) σε συνεργα-
σία με το Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
αξιοποιώντας κάθε διαθέσι-
μο τεχνικό και επιστημονικό 
πόρο εξέδωσαν εγκαίρως 
έναν αναλυτικό οδηγό για την 
προστασία από τον covid-19 
στους χώρους εργασίας. 

Στον δημόσιο τομέα το σύνολο 
των υπηρεσιών και των εταιρι-
ών, με εξαίρεση τον τομέα της 
καθαριότητας, όπου παρατη-
ρήθηκαν μικρές και αποσπα-
σματικές βελτιώσεις,  τήρησαν 
τα απαραίτητα μέτρα. 

Στον ιδιωτικό τομέα τα μέτρα 
τηρήθηκαν περισσότερο στις 
εταιρείες παροχής υπηρεσι-
ών που συνέχισαν να λειτουρ-
γούν, με την εξαίρεση ορισμέ-
νων τηλεφωνικών κέντρων 
όπου συνέχισε να εργάζεται 
μεγάλος αριθμός εργαζομέ-
νων ανά μονάδα επιφάνειας.  

Σε όλες τις άλλες οικονομικές 
δραστηριότητες που παρέμει-
ναν σε λειτουργία παρατηρή-
θηκαν είτε καθυστερήσεις, 
είτε ελλείψεις στην τήρηση 
των μέτρων προστασίας από 
τον κορωνοϊό.

Αναρωτιέμαι σε πόσες επιχει-
ρήσεις από όσες λειτουργούν 
αυτή την περίοδο έγινε η απα-
ραίτητη από τις οδηγίες του 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και του Υπουργεί-
ου Εργασίας, αναθεώρηση της 
Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελ-
ματικού Κινδύνου και σε πό-
σες από αυτές υλοποιήθηκαν 
προγράμματα Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης, έστω λίγων 
ωρών, των εργαζομένων για 
να εφοδιαστούν γνώσεις και 
κουράγιο ώστε να ανταπο-

κριθούν στις νέες συνθήκες. 
Πού υπήρξε διαβούλευση και 
συνεργασία με τις Επιτροπές 
Υγείας και Ασφάλειας των 
εργαζομένων ή με τα Σω-
ματεία των αντίστοιχων επι-
χειρησιακών χώρων ώστε να 
αναζητηθούν και να εφαρμο-
στούν οι καλύτερες δυνατές 
λύσεις.  Ενώ και η εξοντωτική 
υπερεργασία (κυρίως στα σού-
περ μάρκετ), καθημερινές και 
Κυριακές δεν περιλαμβάνεται 
στις συνθήκες προστασίας της 
ΥΑΕ. 

Την ώρα δε, που απαγορευ-
όταν η πρόσβαση των πολι-
τών σε ανοιχτούς δημόσιους 
χώρους, για την αποφυγή 
συνωστισμού, καθυστερούσε 
να ληφθεί η αντίστοιχη από-
φαση για εργοτάξια έντασης 
εργασίας με χιλιάδες εργαζό-
μενους να δουλεύουν μέσα σε 
περιορισμένο ανοιχτό χώρο, 
όπως συνέβη στην κατασκευή 
του νέου σταθμού παραγω-
γής ενέργειας στην Πτολεμα-
ΐδα. Οι τελευταίες, σημερινές 
πληροφορίες περί υγειονο-
μικών βομβών σε ιδιωτικές 
κλινικές της Αττικής και σε κέ-
ντρα φιλοξενίας μεταναστών 
και προσφύγων, δυστυχώς 
βαρύνουν την κατάσταση και 
επιδεινώνουν τα δεδομένα.

Όλοι μας έχουμε ακούσει ή 
διαβάσει πόσο αυξημένο πο-
σοστό θνησιμότητας έχουν οι 
συμπολίτες μας που πάσχουν 
από υποκείμενο νόσημα όταν 
κολλήσουν τον covid- 19. Πόσο 
όμως, τα νοσήματα αυτά είναι 
αποτελέσματα της εργασι-
ακής ζωής των συμπολιτών 
μας; Επιστημονικές έρευνες 
σε όλο τον κόσμο, τις οποίες 
ανακοινώνουν σε συνέδρια, 
τόσο ο Ευρωπαϊκός Οργανι-
σμός για την Υγεία και Ασφά-
λεια στην Εργασία όσο το 

Επιστημονικές έρευνες 
σε όλο τον κόσμο, τις 
οποίες ανακοινώνουν 

σε συνέδρια, τόσο 
ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός για την 
Υγεία και Ασφάλεια 

στην Εργασία όσο 
το Ινστιτούτο 

των Ευρωπαϊκών 
Συνδικάτων, 

αναδεικνύουν το 
γεγονός ότι το 30% 

των καρκινικών 
παθήσεων στον 

ανεπτυγμένο κόσμο 
οφείλεται στο 

περιβάλλον και τη 
φύση της εργασίας 

των ασθενών 
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Ινστιτούτο των Ευρωπαϊκών 
Συνδικάτων, αναδεικνύουν το 
γεγονός ότι το 30% των καρ-
κινικών παθήσεων στον ανε-
πτυγμένο κόσμο οφείλεται 
στο περιβάλλον και τη φύση 
της εργασίας των ασθενών. 
Είναι δηλαδή επαγγελματικές 
ασθένειες. 

Τα προβλήματα υγείας που 
αντιμετωπίζουν οι έλληνες 
εργαζόμενοι είναι κυρίως μυ-
οσκελετικά, προβλήματα του 
κυκλοφορικού συστήματος, 
αναπνευστικά, προβλήματα 
όρασης, και βέβαια διαφόρων 
μορφών καρκίνοι, ενώ ιδιαί-
τερη ένταση και συχνότητα 
έχουν την τελευταία δεκαετία 
της κρίσης, προβλήματα που 
συνδέονται με το εργασιακό 
στρες (αυτοάνοσα, κεφαλα-
γλίες, ορμονικές διαταραχές, 
γαστρεντερικά προβλήματα, 
κρίσεις πανικού). Αν και τα 
περισσότερα από αυτά τα 
προβλήματα σχετίζονται  με 
τις συνθήκες εργασίας και εί-
ναι αρκετά διαδεδομένα, δεν 
είναι προσδιορισμένη, ούτε η 
ακριβής τους έκταση ούτε οι 
συνέπειές τους στην παραγω-
γή αλλά και την ποιότητα ζωής 
των εργαζομένων. Εκτός από 
την τσιμεντοκονίαση και τη 
μολυβδίαση, οι άλλες ασθένει-
ες κατά βάση, δεν καταγρά-
φονται ούτε αντιμετωπίζονται 
ως επαγγελματικές. Το γεγο-
νός ότι μέχρι σήμερα στην Ελ-
λάδα δεν υπάρχει συστηματι-
κή καταγραφή των προβλημά-
των υγείας που προκαλούνται 
από τις συνθήκες εργασίας 
αλλά και η «επιπόλαιη» ανα-
γωγή τους στον προσωπικό 
τρόπο ζωής του εργαζόμενου 
κατά τον ελεύθερο χρόνο του, 
δεν αναιρεί την έκταση ή και 
τη σοβαρότητα του προβλή-
ματος, που απλώς επιλέγεται 

από την Πολιτεία να αποσι-
ωπάται. Επιπλέον παραμέ-
νουμε ίσως η μοναδική χώρα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης δί-
χως Φορέα Εκτίμησης και 
Ασφάλισης Επαγγελματικών 
Ασθενειών και Εργατικών 
Ατυχημάτων. Κατά συνέπεια 
η επίλυση των προβλημάτων 
υγείας των εργαζομένων 
παραπέμπεται στο δημόσιο 
σύστημα υγείας χωρίς να επι-
βάλλεται οποιαδήποτε επιβά-
ρυνση στους ασυνεπείς εργο-
δότες ή επιβράβευση στους 
συνεπείς. Συνέπεια αυτής της 
στρεβλής κατάστασης είναι 
να υπάρχουν πίσω από θανά-
τους που οφείλονται στον κο-
ρονοϊό ΄΄κρυφές΄΄ επαγγελμα-
τικές ασθένειες. Υποχρέωση 
της Πολιτείας, των Συνδικά-
των όσo και των Ινστιτούτων 
τους, είναι η μελέτη του συ-
γκεκριμένου ζητήματος και ο 
ακριβής, στατιστικός προσδι-
ορισμός των πασχόντων από 
υποκείμενο νόσημα- επαγγελ-
ματική ασθένεια, που έχασαν 
την ζωή τους. 

Οι ΄΄τηλε- εργάτες΄΄ είναι οι ερ-
γαζόμενοι αυτής της συγκυρί-
ας, αλλά και της νέας εποχής. 
Εδώ και αρκετά χρόνια γνω-
ρίζω πολλούς συναδέλφους 
μου, οι οποίοι δουλεύουν, οι 
περισσότεροι, για εταιρείες 
του εξωτερικού. Δεν ξέρω αν 
είναι σύμπτωση το ότι είναι 
όλοι Διπλωματούχοι Ηλεκτρο-
λόγοι Μηχανικοί. Η επιλογή του 
συγκεκριμένου τρόπου εργα-
σίας έως τώρα ήταν εν΄ πολ-
λοίς αποτέλεσμα συναίνεσης 
μεταξύ του εργοδότη και του 
εργαζόμενου, αφορούσε πε-
ριορισμένο ποσοστό εργαζο-
μένων και δεν μελετήθηκε αρ-
κούντως στα ζητήματα ΥΑΕ. Η 
ταχεία ίσως ΄΄βίαιη΄΄ μετάβαση 
λόγω κορωνοϊού στο καθε-

στώς της τηλε-εργασίας απαι-
τεί άμεση, πλήρη καταγραφή, 
μελέτη και αποτύπωση προτά-
σεων για τους εργαζόμενους 
αυτής της κατηγορίας.

Η παροχή της απαραίτητης 
υλικοτεχνικής υποδομής και 
υποστήριξης στη χρήση, τόσο 
του εξοπλισμού όσο και του 
λογισμικού πληροφορικής με 
την καθοδήγηση για τη δημι-
ουργία μίας θέσης εργασίας 
με την καλύτερη δυνατή ερ-
γονομία στο οικιακό περιβάλ-
λον είναι βασικοί κανόνες που 
μπορούν να υποστηρίξουν 
τον εργαζόμενο να δουλέψει 
αποτελεσματικά, με Υγεία και 
Ασφάλεια από το σπίτι του. 

Τα εργαλεία τηλεδιασκέψεων 
είναι απαραίτητα για την ερ-
γασία, αλλά μπορεί να είναι σε 
πρώτη φάση προβληματικά για 
τους εργαζόμενους που δεν 
είναι εξοικειωμένοι με αυτά.

Ιδιαιτερότητες παρουσιάζο-
νται και στους ψυχοκοινωνι-
κούς παράγοντες κατά την ερ-
γασία από το σπίτι. Ο κίνδυνος 
οι εργαζόμενοι να αισθάνονται 
απομονωμένοι και υπό πίεση, 
γεγονός που ελλείψει στήρι-

Παραμένουμε ίσως 
η μοναδική χώρα 
της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δίχως 
Φορέα Εκτίμησης 
και Ασφάλισης 
Επαγγελματικών 
Ασθενειών 
και Εργατικών 
Ατυχημάτων
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ξης μπορεί να οδηγήσει σε 
προβλήματα ψυχικής υγείας 
δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Η 
αποτελεσματική επικοινωνία 
και υποστήριξη από τους προ-
ϊσταμένους και η δυνατότητα 
διατήρησης άτυπων επαφών 
με συναδέλφους είναι σημα-
ντική. Εξίσου σημαντική είναι 
και η διατήρηση της κοινωνι-
κής αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των συναδέλφων που μπο-
ρεί να αντιμετωπιστεί σε προ-
γραμματισμένες ηλεκτρονικές 
συναντήσεις ή να ενθαρρυνθεί 
μέσω online chats ή «εικονικού 
καφέ» συναντήσεις.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να κά-
νουν τακτικά διαλείμματα, ανά 
30 περίπου λεπτά ώστε να ση-
κώνονται από τη θέση εργασί-
ας και να πραγματοποιούν κά-
ποιες σωματικές κινήσεις.

Επιπλέον είναι κρίσιμο να 
γνωρίζουν οι εργοδότες τις 
δυσκολίες που μπορεί να 

υπάρχουν για τους τηλε- ερ-
γάτες καθώς είναι πιθανό 
ότι ο εργαζόμενος μπορεί να 
έχει έναν σύντροφο που εί-
ναι επίσης σε τηλε- εργασία 
ή ότι έχει  παιδιά που μπο-
ρεί να χρειάζονται φροντίδα, 
δεδομένου ότι δεν είναι στο 
σχολείο, ή που πρέπει να συν-
δεθούν εξ αποστάσεως για 
να συνεχίσουν τις σχολικές 
εργασίες τους. Άλλοι μπορεί 
να χρειαστεί, να φροντίζουν 
τους ηλικιωμένους ή χρόνια 
άρρωστους γονείς τους που 
βρίσκονται σε περιορισμό 
στον ίδιο χώρο. Υπό αυτές τις 
συνθήκες, οι εργοδότες θα 
πρέπει να είναι ευέλικτοι όσον 
αφορά το ωράριο εργασίας 
και την παραγωγικότητα του 
προσωπικού τους.

Δεν πρέπει να μας διαφύγει σε 
αυτό το σημείο, ότι η επιβά-
ρυνση του οικιακού περιβάλ-
λοντος, τόσο με την πολύωρη 
και πολυήμερη παραμονή όσο 
και με άσκηση παράλληλων 
δραστηριοτήτων όπως η ερ-
γασία μπορεί να έχει τραγικά 
αποτελέσματα. Σε δημοσιεύ-
ματα των ημερών αναφέρε-
ται ότι αστικές πυρκαγιές το 
πρώτο τετράμηνο του 2020 
είναι πολλαπλάσιες σε σύγκρι-
ση με άλλα έτη και έχουν οδη-
γήσει 29 συμπολίτες μας στον 
θάνατο. Αυτό είναι ένα άλλο 
πολύ μεγάλο ζήτημα Υγείας 
και Ασφάλειας που θα αναλύ-
σουμε εκτενώς το επόμενο 
χρονικό διάστημα.

Στην πρώτη φάση της απο-
φυγής της πανδημίας οι βα-
σικοί κανόνες ΥΑΕ κατατέθη-
καν όπως προαναφέρθηκε, 
τόσο από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό για την Υγεία και 
Ασφάλεια στην Εργασία και 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο 
και από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και το 

Υπουργείο Εργασίας. Συνοπτι-
κά μπορούν να αναφερθούν 
παρακάτω σημαντικά μέτρα, 
αλλά και απλές τεχνικές προ-
τάσεις που μπορούν να συμ-
βάλουν σε ένα υγιές και ασφα-
λές περιβάλλον εργασίας:

 ● Ο εργοδότης οφείλει να έχει 
στη διάθεσή του μια γραπτή 
εκτίμηση των υφισταμέ-
νων κατά την εργασία κιν-
δύνων για την Ασφάλεια 
και την Υγεία, συμπεριλαμ-
βανομένων και εκείνων 
που αφορούν ομάδες ερ-
γαζομένων που εκτίθενται 
σε ιδιαίτερους κινδύνους, 
καθώς και να καθορίζει τα 
μέτρα ατομικής προστασί-
ας που πρέπει να ληφθούν 
και, αν χρειαστεί, το υλικό 
προστασίας που πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί. Η γραπτή 
εκτίμηση επαγγελματικού 
κινδύνου (ΓΕΕΚ) θα πρέπει 
να έχει επικαιροποιηθεί και 
ως προς τους κινδύνους και 
τα μέτρα πρόληψης από τον 
COVID-19 και θα πρέπει να 
δεσμεύει με συμφωνητικά 
το σύνολο των εργολάβων 
και των υπεργολάβων του 
έργου ή της παρεχόμενης 
υπηρεσίας.

 ● Η ΓΕΕΚ πρέπει να επικαιρο-
ποιηθεί εκ νέου, στην περί-
πτωση κρούσματος.

 ● Παροχή όλων των απαραί-
τητων Μέσων Ατομικής 
Προστασίας. 

 ● Η ενημέρωση των εργαζο-
μένων για τον κίνδυνο λοί-
μωξης από τον κορωνοϊό 
και η  εκπαίδευσή τους στα 
μέτρα πρόληψης και προ-
στασίας, βάσει και των οδη-
γιών του ΕΟΔΥ.

 ● Η διαρκής διαβούλευση και 
συνεργασία με τους εργα-
ζόμενους και η ενθάρρυνσή 

Δεν πρέπει να 
μας διαφύγει σε 
αυτό το σημείο, 

ότι η επιβάρυνση 
του οικιακού 

περιβάλλοντος, τόσο 
με την πολύωρη 

και πολυήμερη 
παραμονή όσο και με 
άσκηση παράλληλων 

δραστηριοτήτων 
όπως η εργασία 

μπορεί να έχει τραγικά 
αποτελέσματα.
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τους για υποβολή σχετικών 
προτάσεων.

 ● Η λήψη μέτρων περιβαλλο-
ντικής και ατομικής υγιει-
νής, όπως ο τακτικός αερι-
σμός των χώρων εργασίας, 
η συντήρηση των συστη-
μάτων εξαερισμού-κλιματι-
σμού και ο καθαρισμός επι-
φανειών, συσκευών κ.λπ., 
σύμφωνα και με τις οδηγίες 
του ΕΟΔΥ.

 ● Η αποφυγή κατανάλωσης 
κάθε είδους τροφής στους 
εργασιακούς χώρους, εκτός 
των χώρων εστίασης ή ορι-
οθετημένων για αυτή τη 
δραστηριότητα χώρων

 ● Η διάθεση και τοποθέτηση 
σκεπαστών κάδων με ποδο-
κίνητο καπάκι και σακούλα 
απορριμμάτων, όπου απορ-
ρίπτονται τα ΜΑΠ μιας χρή-
σης, καθώς και τα μαντη-
λάκια, οι χειροπετσέτες ή 
άλλα μέσα που χρησιμοποι-
ήθηκαν για την απολύμανση 
επιφανειών ή αντικειμένων 
στον χώρο εργασίας.

 ● Ο συχνός καθαρισμός των 
ενδυμάτων εργασίας (φόρ-
μες, ποδιές κ.λπ.), καθώς και 
των ΜΑΠ που χορηγούνται 
(κράνη, γυαλιά, μέσα προστα-
σίας της ακοής, άρβυλα κ.λπ.).

 ● Σε κάθε περίπτωση δεν πρέ-
πει να επιτρέπεται η πραγ-
ματοποίηση κάθε εργασίας 
που απαιτεί συνεργασία σε 
απόσταση μικρότερη των 2 
μέτρων. Επιπροσθέτως εάν 
υπάρχουν κρούσματα είναι 
υποχρεωτική η 14ήμερη 
καραντίνα, τόσο για αυτούς 
τους εργαζόμενους όσο για 
τους συναδέλφους τους, με 
τους οποίους έχουν έρθει 
σε επαφή. Σε όλες αυτές τις 
περιπτώσεις πρέπει να γί-
νεται αναπροσαρμογή του 

χρονικού προγραμματισμού 
(που μπορεί να σημαίνει και 
διακοπή) του έργου, της πα-
ραγωγικής διαδικασίας ή της 
παρεχόμενης υπηρεσίας.

Αυτές τις μέρες ολοκληρώ-
νεται η συζήτηση για την επι-
στροφή σε ένα μεταβατικό 
καθεστώς ΄΄σχετικής κανονι-
κότητας΄΄ όπως χαρακτηρίζε-
ται, για την επανέναρξη σημα-
ντικού αριθμού οικονομικών 
δραστηριοτήτων και την επι-
στροφή μεγάλου αριθμού ερ-
γαζομένων στη δουλειά τους. 
Για την τήρηση των όρων ΥΑΕ 
απαιτούνται επιπρόσθετα των 
όσων έχουν περιγραφεί πα-
ραπάνω, μέτρα. Ήδη η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε 
τριμερή διαβούλευση με τους 
Κοινωνικούς Εταίρους και τις 
Κυβερνήσεις και πρόκειται 
άμεσα να τα οριστικοποιήσει. 
Ως τα βασικότερα μέτρα μπο-
ρούν να αναφερθούν: 

 ● Η διατήρηση της εξ απο-
στάσεως εργασίας και η 
εκτέλεση έργου και παρο-
χής υπηρεσίας εντός των 
επιχειρήσεων μόνο όταν 
δεν μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί με άλλον τρόπο. Να 
διασφαλιστεί ότι μόνο οι ερ-
γαζόμενοι που είναι απαραί-
τητοι για την εργασία είναι 
παρόντες στον χώρο εργα-
σίας.

 ● Ο περιορισμός ή ή εξάλει-
ψη, αν είναι δυνατόν, της 
φυσικής αλληλεπίδρασης 
μεταξύ εργαζομένων και 
πελατών. Τέτοιες πρακτι-
κές συνιστούν οι online ή τη-
λεφωνικές παραγγελίες και 
η ανέπαφη παράδοση των 
προϊόντων.

 ● Η διευκόλυνση της χρήσης 
των ατομικών και όχι μα-
ζικών μέσων μεταφοράς 

από τους εργαζόμενους, 
για παράδειγμα με τη διάθε-
ση χώρων στάθμευσης αυ-
τοκινήτων ή ενός χώρου για 
την ασφαλή αποθήκευση 
ποδηλάτων και την ενθάρ-
ρυνση των εργαζομένων να 
περπατούν προς την εργα-
σία, αν είναι δυνατόν.

 ● Η αντιμετώπιση με ιδιαί-
τερη προσοχή  των εργα-
ζομένων που διατρέχουν 
υψηλό κίνδυνο λόγω ηλικί-
ας ή υποκείμενων νοσημά-
των ή και των εγκύων και 
η αναπροσαρμογή θέσεων 
και τρόπου λειτουργίας. 

 ●  Η υποστήριξη των εργα-
ζομένων που μπορεί να 
περνούν μια δύσκολη στιγ-
μή λόγω άγχους. Οι εργα-
ζόμενοι μπορεί να έχουν 
περάσει από τραυματικά 
γεγονότα, όπως η σοβαρή 
ασθένεια ή ο θάνατος ενός 
συγγενή ή φίλου, ή να αντι-
μετωπίζουν οικονομικές 
δυσκολίες ή προβλήματα με 
τις προσωπικές τους σχέ-
σεις. Όταν υπάρχουν μέτρα 
φυσικής αποστασιοποίησης, 
τα προβλήματα αυτά δεν 
είναι μόνο πιο πιθανά, αλλά 
οι συνήθεις μηχανισμοί αντι-
μετώπισης, όπως ο προσω-

Τα εργαλεία 
τηλεδιασκέψεων είναι 
απαραίτητα για την 
εργασία, αλλά μπορεί 
να είναι σε πρώτη 
φάση προβληματικά για 
τους εργαζόμενους που 
δεν είναι εξοικειωμένοι 
με αυτά
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πικός χώρος, ή η ανταλλαγή 
προβλημάτων με άλλους, 
δεν είναι διαθέσιμοι. Επιπλέ-
ον οι εργαζόμενοι μπορεί να 
ανησυχούν για την αυξημένη 
πιθανότητα μόλυνσης στον 
χώρο εργασίας και μπορεί 
να μην θέλουν να επιστρέ-
ψουν. Είναι σημαντικό να 
κατανοήσουμε τις ανησυ-
χίες τους, να παράσχουμε 
πληροφορίες σχετικά με τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί και 
τη στήριξη που έχουν στη δι-
άθεσή τους.

 ● Η έστω προσωρινή απουσία 
σημαντικού αριθμού εργα-
ζομένων, μπορεί να προκα-
λέσει πίεση στις συνεχιζόμε-
νες δραστηριότητες. Είναι 
σημαντικό οι διαθέσιμοι ερ-
γαζόμενοι να μην βρεθούν 
σε μια κατάσταση που θα 
θέσει σε κίνδυνο την Υγεία 

και την Ασφάλειά τους. Ο 
πιθανός πρόσθετος φόρτος 
εργασίας πρέπει να απο-
φευχθεί ή να περιοριστεί 
σε χαμηλά επίπεδα, στον 
μικρότερο δυνατό χρόνο. 
Οι διαθέσιμοι εργαζόμενοι 
δεν πρέπει επιβαρύνονται 
υπερβολικά. Για τον σκο-
πό αυτό απαιτείται θέσπιση 
νέων μεθόδων και διαδικα-
σιών και ενδεχόμενη αλλα-
γή ρόλων και ευθυνών.

Η Γενική Συνομοσπονδία Ερ-
γατών Ελλάδος έχει καταθέ-
σει διαχρονικά και επικαιρο-
ποιεί συνεχώς, δέσμες προτά-
σεων και μέτρων για την προ-
στασία της Υγείας και Ασφά-
λειας των Εργαζομένων. Αυτό 
και κάνουμε και τώρα.

Το κεντρικό μήνυμα που στέλ-
νεται στην κοινωνία από όλους 

μας, την Κυβέρνηση,  τα πολι-
τικά κόμματα, τους δημόσιους 
και συλλογικούς φορείς και τις 
Οργανώσεις των Εργαζομέ-
νων είναι ότι πάνω από όλα 
βάζουμε την ανθρώπινη ζωή.

Η Υγεία και Ασφάλεια στους 
χώρους Εργασίας είναι για 
όλους μας αδιαπραγμάτευτη.

Διαχρονικά υπηρετεί την υγιή 
και ασφαλή εργασία σε ένα 
περιβάλλον υψηλής παραγω-
γικότητας. Σήμερα όσο ποτέ 
άλλοτε είναι καθοριστική για 
να σωθούν ζωές. 

Ας μην αφήσουμε και αυτή 
την τελευταία ευκαιρία για τη 
δημιουργία της απαραίτητης 
κουλτούρας και την εφαρμο-
γή των αντίστοιχων κρίσιμων 
μέτρων να πάει χαμένη.
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Οι εξελίξεις στην εξάπλωση 
του κορωνοϊού δημιουργούν 
μια κατάσταση παγκόσμιας 
κρίσης όπου σχηματίζεται ένα 
περιβάλλον αβεβαιότητας ως 
προς το πώς θα εξελιχθεί η 
διασπορά και η μετάδοση του 
ιου, πολυπλοκότητας σε σχέ-
ση με τις συνέπειες σε οικο-
νομικό, κοινωνικό και ατομικό 
επίπεδο, καθώς και ασάφειας 
στους τρόπους αντιμετώπι-
σης. Συνταρακτικές αλλαγές 
σε όλους τους τομείς συμ-
βαίνουν διαρκώς και αδια-
λείπτως. Η πανδημία έχει ήδη 
κοστίσει χιλιάδες ανθρώπινες 
ζωές σε όλη την υφήλιο. Επί-
σης, έχει προκαλέσει προβλή-
ματα στην παγκόσμια οικονο-
μία με άμεσα αποτελέσματα 

την ανεργία και την απώλεια 
εισοδήματος σε ένα εξαιρετι-
κά μεγάλο πλήθος εργαζομέ-
νων σε ολόκληρο τον πλανή-
τη. Και, βεβαίως, έχει ενσπεί-
ρει τον φόβο σε εκατομμύρια 
ανθρώπους. Ετσι, οι πολίτες 
βρίσκονται σε σύγχυση και 
επικρατεί παντού φόβος. Φαί-
νεται πια ότι αυτός ο φόβος 
δεν θα είναι απλά κάτι παρο-
δικό, κάτι που με την πάροδο 
της πανδημίας θα ξεχάσουμε 
γρήγορα χωρίς επιπτώσεις, 
αλλά θα είναι κάτι που θα έχει 
μακροχρόνιες επιπτώσεις 
στην ψυχική μας υγεία και 
γενικότερα στον τρόπο ζωής 
μας, πιθανά όχι μόνο τους 
επόμενους μήνες αλλά και τα 
επόμενα χρόνια. 

Μέσα σε αυτές τις αλλαγές, 
δημιουργήθηκαν νέοι όροι 
που χρησιμοποιούνται σε πα-
γκόσμιο επίπεδο για να αποτυ-
πώσουν τις συνθήκες που βι-
ώνουμε, όπως η «καραντίνα», 
το «μείνε σπίτι», «κοινωνική 
απόσταση», «κοινωνική απο-
μόνωση». Τα νεότερα αυτά 
δεδομένα δημιουργούν ανα-
πόφευκτα ψυχολογικές πα-
ρενέργειες σε μεγάλο αριθμό 
ανθρώπων. Πολλοί άνθρωποι 
βιώνουν αυτές τις αλλαγές 

τραυματικά. Είναι σημαντικό 
να αναφερθεί ότι τα τραυμα-
τικά γεγονότα μπορεί να προ-
καλέσουν σοβαρό συναισθη-
ματικό βάρος, ακόμη και αν 
δεν περιλαμβάνουν σωματική 
βλάβη. Ετσι, όλοι μας έχουμε 
επιβαρυνθεί συναισθηματικά, 
ακόμα και αν δεν έχουμε νο-
σήσει. 

Στη συνέχεια, θα εστιάσου-
με σε μια αθέατη πλευρά της 
πανδημίας, το συναισθημα-
τικό τραύμα που μπορεί να 
αναπτύξουν οι εργαζόμενοι 
κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας και τις μεσοπρόθεσμες 
και μακροπρόθεσμες συνέ-
πειες που μπορεί να έχει αυ-
τός ο τραυματισμός, κυρίως 
με την εμφάνιση της διαταρα-
χής μετατραυματικού στρες 
(PTSD).

Τι είναι η διαταραχή μετα-
τραυματικού στρες (PTSD);

Το μετατραυματικό στρες εί-
ναι μια διαταραχή που προ-
καλείται ύστερα από μια 
πολύ τραυματική εμπειρία 
που έζησε κανείς και η οποία 
είτε απείλησε τη σωματική 
του ακεραιότητα είτε συγκλό-
νισε το συναισθηματικό του 

Το μετατραυματικό στρες 
των εργαζομένων στην 
εποχή του COVID-19 
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Ζούμε μια εποχή ανατρο-
πών και αποδόμησης. Η 
απρόσμενη εισβολή του 
COVID-19 ως πανδημία 
από τις αρχές του χρόνου, 
μας έμαθε ότι ένα ελάχι-
στο ενδοκυτταρικό πα-
ράσιτο, όπως χαρακτρί-
ζονται οι ιοί, αρκεί για να 
δημιουργήσει τις μέγιστες 
αλλαγές σε ολόκληρο τον 
κόσμο. 
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κόσμο. Η εμπειρία αυτή δημι-
ούργησε στο άτομο συναισθη-
ματικό τραύμα. 

Τι είναι το συναισθηματικό 
τραύμα; 

Ορίζοντας την έννοια του συ-
ναισθηματικού τραύματος, η 
ετυμολογία της γλώσσας μας 
εξηγεί ότι η λέξη «τραύμα» 
προέρχεται από το αρχαιο-
ελληνικό ρήμα «τιτρώσκω» 
που σημαίνει «πληγώνω». Σε 
ψυχικό επίπεδο, το τραύμα 
προκαλείται όταν το άτομο 
βρίσκεται αντιμέτωπο με 
εξαιρετικά στρεσογόνα γε-
γονότα, τα οποία αδυνατεί 
να ελέγξει και να διαχειριστεί 
συναισθηματικά. Το συναι-
σθηματικό τραύμα μπορεί να 
είναι αποτέλεσμα διαφόρων 

γεγονότων, όπως ένα αυτο-
κινητιστικό ατύχημα, ο χωρι-
σμός από μια σημαντική σχέ-
ση, μια εξευτελιστική εμπει-
ρία, μια απειλητική για τη ζωή 
εμπειρία ή νόσος ή κάποια 
αναπηρία και άλλες παρόμοι-
ες καταστάσεις. Πρόσφατες 
έρευνες έχουν συμπεριλάβει 
επίσημα και την πανδημία στις 
αιτίες που μπορούν να προκα-
λέσουν συναισθηματικό τραυ-
ματισμό. 

Ένα συναισθηματικό τραύμα 
περιέχει τρία κοινά στοιχεία:

 ● Είναι απρόσμενο

 ● Το άτομο ήταν απροετοίμα-
στο 

 ● Δεν υπήρχε κάτι που το άτο-
μο θα μπορούσε να κάνει 
για να μην συμβεί.

Αξίζει να αναφερθεί ότι δεν 
είναι το γεγονός από μόνο του 
αυτό που καθορίζει αν κάτι θα 
είναι τραυματικό για κάποιον, 
αλλά η εμπειρία και η ερμη-
νεία του ατόμου για το γεγο-
νός. Και δεν είναι προβλέψιμο 
πώς ένα άτομο θα αντιδράσει 
σε ένα συγκεκριμένο γεγονός. 

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ 
στρες και συναισθηματικού 
τραύματος;

Ουσιαστικά το τραύμα εί-
ναι στρες εκτός ελέγχου. Το 
στρες απορυθμίζει το νευρικό 
μας σύστημα –αλλά μόνο για 
ένα σχετικά σύντομο χρονι-
κό διάστημα. Μέσα σε μερι-
κές μέρες ή εβδομάδες, το 
νευρικό σύστημα ηρεμεί και 
επανέρχεται στην αρχική του 
κατάσταση. Όμως αυτή η επι-
στροφή στην φυσιολογική κα-
τάσταση δεν είναι ο κανόνας 
όταν κάποιος τραυματίζεται 
ψυχικά. Η διαφορά ανάμεσα 
στο στρες και το συναισθημα-

τικό τραύμα διακρίνεται από 
το κατά πόσο έχει επηρεά-
σει αυτό το γεγονός τη ζωή 
του, τις σχέσεις του και τη 
λειτουργικότητά του. Το συ-
ναισθηματικό τραύμα μπορεί 
να ξεχωρίσει από το τυπικό 
στρες από τα εξής:

 ● Πόσο γρήγορα μας αναστα-
τώνει (ένταση)

 ● Πόσο συχνή είναι η αναστά-
τωση (συχνότητα)

 ● Πόσο τρομακτική είναι η 
πηγή της αναστάτωσης

 ● Πόσο διαρκεί η αναστάτωση 
(διάρκεια)

 ● Πόσος χρόνος χρειάζεται 
για να ηρεμήσει κάποιος 
(χρόνος επαναφοράς).

Αν μπορέσουμε να μιλήσουμε 
για το στρες σε ανθρώπους 
που νοιάζονται για εμάς και 
ανταποκριθούν επαρκώς και 
αν επανέλθει η ισορροπία 
μετά από ένα δύσκολο γεγο-
νός, σημαίνει ότι βιώνουμε 
στρες. Αν όμως παραλύουμε 
λόγω έντονων συναισθημά-
των, τότε πρόκειται για ένα 
συναισθηματικό τραύμα-ακό-
μη και αν δεν είναι συνειδητό 
το στρες που βιώνουμε.

Τι μπορεί να προκαλέσει 
συναισθηματικό τραύμα σε 
έναν εργαζόμενο αυτό το 
διάστημα;

1. Οι ξαφνικές αλλαγές στις 
εργασιακές συνθήκες λόγω 
COVID-19
Οσα άτομα εργαζόνταν πριν 
την πανδημία, ξαφνικά μέσα 
σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα κλήθηκαν είτε να 
σταματήσουν τελείως να ερ-
γάζονται, είτε να ξεκινήσουν 
να εργάζονται από το σπίτι, 
είτε να βρίσκονται σε χώρους 

Αν μπορέσουμε να 
μιλήσουμε για το στρες 

σε ανθρώπους που 
νοιάζονται για εμάς 
και ανταποκριθούν 

επαρκώς και αν 
επανέλθει η ισορροπία 
μετά από ένα δύσκολο 

γεγονός, σημαίνει ότι 
βιώνουμε στρες. Αν 

όμως παραλύουμε 
λόγω έντονων 

συναισθημάτων, 
τότε πρόκειται για 

ένα συναισθηματικό 
τραύμα-ακόμη και αν 

δεν είναι συνειδητό το 
στρες που βιώνουμε
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όπου με ενδεχόμενο κίνδυνο 
να νοσήσουν έπρεπε να προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Τα άτομα που αιφνίδια και 
χωρίς δική τους ευθύνη βρέ-
θηκαν εκτός εργασίας με 
μειωμένο εισόδημα και αβέ-
βαιο μέλλον για τη συνέχιση 
της εργασίας τους, βιώνουν 
έντονη συναισθηματική φόρ-
τιση. Ανάλογα με την προσω-
πικότητά τους, τις οικονομικές 
τους εκκρεμότητες, την οικο-
γενειακή τους κατάσταση, την 
ηλικία, την προϋπηρεσία και 
πολλούς άλλους παράγοντες 
οι αλλαγές αυτές μπορούν να 
προκαλέσουν συναισθηματικό 
τραύμα. Αν μάλιστα λάβουμε 
υπόψη μας και τις προηγούμε-
νες εμπειρίες που μπορεί να 
έχουν τα προηγούμενα χρόνια 
με την οικονομική κρίση στη 
χώρα μας, η συναισθηματική 
φόρτιση μπορεί να γίνει σημα-
ντικά εντονότερη. 

Οσοι κλήθηκαν να εργαστούν 
από το σπίτι, έπρεπε να δια-
μορφώσουν τις συνθήκες στο 
σπίτι τους ώστε να μπορούν 
να εργαστούν διατηρώντας 
την παραγωγικότητά τους. Σε 
αρκετές περιπτώσεις, μπορεί 
ο τεχνολογικός εξοπλισμός 
να βοήθησε, όμως αρκετά 
άλλα προβλήματα έπρεπε να 
λυθούν όπως η εύρεση προ-
σωπικού χώρου για εργασία, 
η απερίσπαστη ενασχόληση 
παρά την παράλληλη παρου-
σία άλλων ατόμων στον ίδιο 
χώρο και ιδιαίτερα στις περι-
πτώσεις που υπάρχουν παι-
διά, καθώς και η προσωπική 
οργάνωση του ατόμου. Πολλά 
άτομα παραπονιούνται ότι με 
την τηλεργασία εργάζονται 
περισσότερο τώρα παρά όταν 
είχαν φυσική παρουσία στον 
χώρο εργασίας τους. Έντονη 
συναισθηματική φόρτιση μπο-

ρεί να προκαλέσει η σύγκρου-
ση μεταξύ προσωπικής και οι-
κογενειακής ζωής και προτε-
ραιοτήτων στις περιπτώσεις 
των οικογενειών με ή χωρίς 
παιδιά αλλά και των σχέσεων 
συγκατοίκησης. 

Ειδική αναφορά πρέπει να γί-
νει σε όσους εργαζόμενους 
η φύση και το αντικείμενο 
της εργασίας τους απαιτεί 
την φυσική παρουσία τους. 
Το λιανεμπόριο και κυρίως 
τα άτομα που εργάζονται σε 
καταστήματα τροφίμων, σού-
περ μάρκετ, φαρμακεία αλλά 
και οι τράπεζες, οι δημόσιες 
υπηρεσίες και φυσικά τα νο-
σοκομεία είναι στο προσκήνιο 
της καθημερινότητας των τε-
λευταίων ημερών. Η ένταση 
της εργασίας, η επικινδυνό-
τητα για μετάδοση της νόσου 
στους εργαζόμενους, ο βαθ-
μός έκθεσης των εργαζομέ-
νων σε κρούσματα, αλλά και 
ο «στιγματισμός» ή η απομό-
νωση από τα αγαπημένα τους 
πρόσωπα λόγω της εργασί-
ας αποτελούν πιθανές αιτίες 
για συναισθηματική φόρτιση 
και τραυματισμό. Ξεχωριστή 
περίπτωση αποτελούν όσοι 
εργάζονται στον κλάδο της 
υγείας όπου σε αρκετές περι-
πτώσεις κινδυνεύουν επιπλέ-
ον και από την εμφάνιση του 
συνδρόμου επαγγελματικής 
εξουθένωσης (burnout). 

Για όλους τους εργαζόμενους 
η επόμενη μέρα είναι μια ση-
μαντική πηγή στρες, σε σχέση 
με τη διατήρηση της εργασίας 
τους, τον τρόπο εργασίας και 
τη διασφάλιση της αμοιβής 
τους. Ανάλογα δε, με τον κλά-
δο και το αντικείμενο της ερ-
γασίας τους το στρες γίνεται 
και εντονότερο. Για παράδειγ-
μα, οι εργαζόμενοι στον του-
ρισμό και την εστίαση έχουν 

να αντιμετωπίσουν τις μεγα-
λύτερες προκλήσεις στο επό-
μενο διάστημα.

2. Η καραντίνα 
Η καραντίνα αποτελεί συνή-
θως μια δύσκολα διαχειρίσιμη 
κατάσταση και μια δυσάρεστη 
εμπειρία. Κυρίως για τα άτο-
μα που ήταν εργασιακά ενερ-
γά και η φύση της εργασίας 
τους απαιτούσε πολλές μετα-
κινήσεις και συναναστροφές. 
Διακατέχονται από φόβο, 
ανασφάλεια για την εξέλιξη 
της νόσου και τις επιπτώσεις 
στην υγεία τους, αβεβαιότητα, 
απώλεια της ελευθερίας, μο-
ναξιά, πλήξη, στιγματισμό. Οι 
επιπτώσεις στην ψυχική τους 
υγεία είναι ποικίλες. Μεγάλες 
μελέτες που γίνονται παγκο-
σμίως υποστηρίζουν ότι οι άν-
θρωποι που παραμένουν σε 
καραντίνα για αρκετό χρονικό 
διάστημα απομονώνονται συ-

Μεγάλες μελέτες που 
γίνονται παγκοσμίως 
υποστηρίζουν ότι 
οι άνθρωποι που 
παραμένουν σε 
καραντίνα για αρκετό 
χρονικό διάστημα 
απομονώνονται 
συναισθηματικά 
και αισθάνονται ότι 
σηκώνουν μόνοι τους 
όλο αυτό το βάρος, 
καθώς δεν έχουν κοντά 
τους τα αγαπημένα 
τους πρόσωπα
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ναισθηματικά και αισθάνονται 
ότι σηκώνουν μόνοι τους όλο 
αυτό το βάρος, καθώς δεν 
έχουν κοντά τους τα αγαπη-
μένα τους πρόσωπα. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα να εμ-
φανίζουν είτε ψυχοσωματικά 
προβλήματα, είτε κατάθλιψη, 
είτε να οδηγηθούν σε μετα-
τραυματικό στρες. Στη χώρα 
μας έχουμε ξεπεράσει τον ένα 
μήνα, χρονικό διάστημα που 
αρχίζει οριακά να δοκιμάζει 
τις αντοχές των ανθρώπων. 

3. Η επικράτηση του Φόβου 
Ο φόβος είναι ένα βασικό συ-
ναίσθημα του ανθρώπου που 
προκαλείται από τη συνειδη-
τοποίηση ενός πραγματικού 
ή πλασματικού κινδύνου ή 
απειλής. Είναι ένας μηχανι-
σμός που έχει προστατευτικό 
χαρακτήρα, είναι μια φυσιολο-
γική αμυντική αντίδραση του 
οργανισμού. 

Στην περίπτωση της πανδημί-
ας κυριαρχεί ο φόβος για τον 
λόγο πως είναι μια εμπειρία 
πρωτόγνωρη, ανησυχητική 
και αποτελεί μια πραγματική 
απειλή. Ο άνθρωπος έρχεται 
αντιμέτωπος με το φόβο του 
ξαφνικού θανάτου, της κατα-
στροφής, της αδυναμίας της 

ιατρικής περίθαλψης, αλλά και 
της ανεργίας. Ακούει καθημε-
ρινά τις ανακοινώσεις κατα-
μέτρησης όλων των κρουσμά-
των και κάθε θανάτου από αυ-
τόν τον ιό, καθώς και τα νέα 
μέτρα προστασίας. Όλα αυτά, 
είναι κάτι που δεν μπορεί να 
ελέγξει και να αντιμετωπίσει 
και με αυτόν τον τρόπο οδη-
γείται σε άγχος, ανησυχία, θλί-
ψη. Αν δεν αποδεχθεί κανείς 
αυτό το συναίσθημα, το απο-
μονώνει, εμφανίζει άρνηση, 
παραιτείται και ακινητοποιεί-
ται. Αυτό, όμως, έχει ως απο-
τέλεσμα να μην αντιδρά σω-
στά και να θέτει σε κίνδυνο, 
τόσο τον εαυτό του όσο και 
τους γύρω του.

4. Η εμφάνιση κρίσεων 
πανικού, φοβιών και 
ψυχαναγκασμών 
Η κρίση πανικού αποτε-
λεί ένα αιφνίδιο επεισόδιο 
ανεξέλεγκτου φόβου και έντο-
νου άγχους και συνοδεύεται 
από ένα αίσθημα επικείμενου 
κινδύνου ή επικείμενης κατα-
στροφής μαζί με μια εσωτερι-
κή παρόρμηση διαφυγής. Τα 
συμπτώματα που αναπτύσ-
σονται είναι, τόσο σωματικά 
όσο και ψυχολογικά. Μπορεί 
κανείς να την περιγράψει ως 
μια αίσθηση απώλειας ελέγ-
χου του εαυτού. Θα πρέπει, 
λοιπόν, ο φόβος να καταλήγει 
σε παραγωγικό άγχος που θα 
κινητοποιήσει τον άνθρωπο 
να λάβει τα κατάλληλα μέτρα 
και να προστατευτεί και όχι σε 
παράλογο πανικό. 

Ειδικά στην περίπτωση της 
κρίσης πανικού, επειδή τα 
συμπτώματα μπορεί να είναι 
και αναπνευστικά για πολλά 
άτομα το βίωμα της δύσπνοι-
ας είναι πιθανό να παρερμη-
νευτεί με τα συμπτώματα του 
COVID19 και να βιώνουν εξαι-

ρετικά αρνητικές και συναι-
σθηματικά επώδυνες εμπειρί-
ες. 

Σε επίπεδο ψυχοπαθολογίας 
έχει καταγραφεί μεγάλη έξαρ-
ση στην εμφάνιση φοβιών, με 
κυρίαρχη τη μικροβιοφοβία 
και ψυχαναγκασμών. Ο τακτι-
κός και σχολαστικός τρόπος 
πλυσίματος των χεριών, η κα-
θημερινή χρήση αντισηπτικού, 
η καθαριότητα που πρέπει να 
υπάρχει στο σπίτι ή στον χώρο 
εργασίας, η αποφυγή αγγιγ-
μάτων, ο φόβος για μόλυνση, 
πυροδοτεί την ανάπτυξη των 
ψυχαναγκασμών. Σε κάποιες 
περιπτώσεις ένας άνθρωπος 
μπορεί να αναπτύξει μέχρι 
και Ιδεοψυχαναγκαστική Δι-
αταραχή αν η πανδημία αυτή 
διαρκέσει. Άνθρωποι που 
πάσχουν ήδη από Ιδεοψυχα-
ναγκαστική Διαταραχή αντι-
μετωπίζουν πιο δύσκολα την 
όλη κατάσταση και το άγχος 
τους εντείνεται. Η σκέψη τους 
γίνεται εμμονική και αναζη-
τούν την ηρεμία μέσα από τις 
ενοχλητικές σκέψεις.

Ποια είναι τα συμπτώματα 
ενός ψυχικού τραύματος;

Υπάρχουν συμπτώματα που 
παρατηρούνται μετά από ένα 
τραυματικό γεγονός. Μερικές 
φορές βέβαια εμφανίζονται 
καθυστερημένα, για μήνες 
ή ακόμη και χρόνια μετά το 
γεγονός. Πολύ συχνά οι άν-
θρωποι δεν σχετίζουν τα συ-
μπτώματα με το τραυματικό 
γεγονός. Τα ακόλουθα είναι 
συμπτώματα ενός άλυτου ψυ-
χικού τραύματος:

1. Σωματικά συμπτώματα
• Αλλαγές στην όρεξη (λιγότε-

ρο ή περισσότερο φαγητό 
από το συνηθισμένο)

Θα πρέπει ο φόβος 
να καταλήγει σε 

παραγωγικό άγχος 
που θα κινητοποιήσει 

τον άνθρωπο να λάβει 
τα κατάλληλα μέτρα 
και να προστατευτεί 
και όχι σε παράλογο 

πανικό 
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• Διαταραχές στον ύπνο (λιγό-
τερο ή περισσότερο από το 
συνηθισμένο)

• Σεξουαλική δυσλειτουργία

• Χαμηλή ενέργεια

• Χρόνιος, ανεξήγητος πόνος.

2. Συναισθηματικά 
συμπτώματα
• Κατάθλιψη, κλάμα, απόγνω-

ση και απελπισία

• Άγχος

• Κρίσεις πανικού

• Φοβίες

• Εμμονικές και καταναγκα-
στικές συμπεριφορές

• Απώλεια ελέγχου

• Ευερεθιστότητα, θυμός και 
μνησικακία

• Συναισθηματικό μούδιασμα

• Απόσυρση από τη φυσιολο-
γική ρουτίνα και τις σχέσεις.

3. Γνωστικά συμπτώματα
• Κενά μνήμης, ειδικά για το 

τραύμα

• Δυσκολία στη λήψη αποφά-
σεων

• Δυσκολία στη συγκέντρωση

• Διάσπαση προσοχής

• Συμπτώματα ADHD.

4. Αναβίωση του τραύματος
• Επαναλαμβανόμενες σκέ-

ψεις

• Αναδρομές στο παρελθόν ή 
εφιάλτες

• Ξαφνικά έντονα συναισθή-
ματα ή εικόνες που σχετίζο-
νται με το τραύμα.

5. Συναισθηματικό μούδιασμα 
και αποφυγή
• Αμνησία

• Αποφυγή καταστάσεων που 
θυμίζουν το γεγονός

• Αποπροσωποποίηση

• Κατάθλιψη

• Ενοχές

• Θλίψη

• Αλλοιωμένη αίσθηση του 
χρόνου

• Υπερεπαγρύπνηση, νευρι-
κότητα, μια ακραία αίσθηση 
του να είσαι «σε επιφυλακή»

• Υπερβολικές αντιδράσεις 
και εξάρσεις θυμού

• Γενικευμένο άγχος

• Αϋπνία

• Εμμονή με το θάνατο.

Τα υπερβολικά συμπτώματα 
μπορεί επίσης να συμβαίνουν 
στο πλαίσιο μιας καθυστερη-
μένης αντίδρασης στο τραυ-
ματικό γεγονός.

Ποιες είναι οι πιθανές συνέ-
πειες ενός ψυχικού τραύμα-
τος;

Ακόμη και αν ένα ψυχικό 
τραύμα δεν έχει αναγνωριστεί 
μπορεί να δημιουργήσει δυ-
σκολίες στη ζωή ενός ατόμου. 

1. Συχνές επιδράσεις ενός 
ψυχικού τραύματος στην 
συμπεριφορά:
• Κατάχρηση εξαρτησιογό-

νων ουσιών (κάπνισμα, χα-
σίς κ.ά.)

• Ιδεοψυχαναγκαστική συ-
μπεριφορά

• Αυτοκαταστροφικές και 
παρορμητικές συμπεριφο-
ρές

• Μη ελεγχόμενες αντιδραστι-
κές σκέψεις

• Αδυναμία να διατηρήσει 
κανείς υγιείς συνήθειες και 
τρόπο ζωής

• Αποσυνδετικές διαταραχές

• Αισθήματα αναποτελεσμα-
τικότητας, ντροπής, από-

γνωσης και απελπισίας

• Αίσθηση μόνιμης βλάβης και 
καταστροφής

• Μεταστροφή σε αξίες και 
πεποιθήσεις που παλαιότε-
ρα ήταν σημαντικές για το 
άτομο.

2. Συχνές επιδράσεις ενός 
ψυχικού τραύματος στις 
διαπροσωπικές σχέσεις:
• Ανικανότητα διατήρησης 

υγιών σχέσεων ή φίλων και 
συντρόφων

• Σεξουαλικά προβλήματα

• Επιθετικότητα

• Διαφωνίες με μέλη της οι-
κογένειας, εργοδότες και 
συνεργάτες

• Κοινωνική απόσυρση

• Αίσθηση συνεχούς απειλής.

Βοήθεια που μπορεί να προ-
σφέρει κανείς στον εαυτό 
του ύστερα από τραυματικές 
εμπειρίες

• Αναζήτηση υποστήριξης 
από συγγενείς και φίλους

• Συντροφιά με άλλους, διαδι-
κτυακά ή τηλεφωνικά 

• Συζήτηση για προσωπικά 
συναισθήματα

• Προσοχή στο τι λένε οι άλ-
λοι για τα δικά τους συναι-
σθήματα

• Αποδοχή ότι πρόκειται για 
περίοδο οδύνης 

• Αποδοχή ότι το κλάμα απο-
φορτίζει

• Επαναφορά των καθημερι-
νών συνηθειών στον βαθμό 
που είναι εφικτό

• Επίλυση προβλημάτων, ξεκι-
νώντας με μικρά βήματα και 
θέτοντας μικρούς αλλά εφι-
κτούς κάθε φορά στόχους

• Καλή διατροφή, άσκηση, χα-
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λάρωση, ύπνος

• Δραστηριότητες που προκα-
λούν ευχαρίστηση.

Πότε να ζητήσετε βοήθεια 
από ειδικό

Μερικές φορές ορισμένοι άν-
θρωποι χρειάζονται περισσό-
τερη βοήθεια προκειμένου να 
ξεπεράσουν μια τραυματική 
εμπειρία. Κάποιος μπορεί να 
χρειάζεται παραπάνω υπο-
στήριξη, σε περίπτωση που:

• Εξακολουθεί να νιώθει με-
γάλη στεναχώρια και φόβο

• Φέρεται διαφορετικά από 
ό,τι πριν από την τραυματι-
κή εμπειρία

• Δεν μπορεί να εργαστεί ή να 
φροντίσει τα παιδιά και το 
σπίτι

• Έχει προβλήματα στις δια-
προσωπικές του σχέσεις

• Είναι ανήσυχος και βλέπει 

εφιάλτες

• Δεν μπορεί να σταματήσει 
να σκέφτεται το τραυματικό 
γεγονός

• Δεν μπορεί να ευχαριστηθεί 
τη ζωή του.

Στη χώρα μας τις τελευταίες 
εβδομάδες οι πολίτες μπο-
ρούν να καλέσουν στην τη-
λεφωνική γραμμή ψυχοκοι-
νωνικής υποστήριξης για τον 
κορωνοϊό 10306. 

Η ανάπτυξη της δεξιότητας 
ψυχικής ανθεκτικότητας ως 
αντίδοτο στο μετατραυματι-
κό στρες. 

Η ψυχική ανθεκτικότητα είναι 
η διαδικασία χειρισμού αποδι-
οργανωτικών, στρεσογόνων 
ή προκλητικών γεγονότων 
στη ζωή με έναν τρόπο που 
να παρέχει στο άτομο πρό-
σθετες δεξιότητες προστα-
σίας και διαχείρισης από ότι 
είχε πριν από αυτό το αποδι-
οργανωτικό γεγονός. (Glenn 
E. Richardson και συνεργάτες, 
1990).

Τα τελευταία χρόνια με τον 
όρο ανθεκτικότητα – ελαστι-
κότητα (resilence) συνηθίζου-
με να περιγράφουμε όχι μόνο 
την ατομική ανθρώπινη συ-
μπεριφορά για ανάκαμψη και 
προσαρμογή, αλλά επιπλέον, 
τη συμπεριφορά και το φυ-
σικό σθένος μιας ολόκληρης 
κοινωνίας ή ενός έθνους να 

ανακάμψει από φυσικές κα-
ταστροφές (τυφώνες, ανεμο-
στρόβιλους, σεισμούς), πολέ-
μους, τρομοκρατικές επιθέ-
σεις και προσφάτως πανδημί-
ες. 

Η ψυχική ανθεκτικότητα βοη-
θά τους ανθρώπους να:

• Έχουν αυτοπεποίθηση

• Αντιμετωπίζουν το στρες 
και τις αντιξοότητες της 
ζωής

• Είναι λιγότεροι επιρρεπείς 
σε στρες και κατάθλιψη

• Ανεβάζουν την ενέργειά 
τους

• Ξεπερνούν τυχόν μειονε-
κτήματα της παιδικής ηλικί-
ας

• Δημιουργούν θετικές, εποι-
κοδομητικές σχέσεις με άλ-
λους ανθρώπους

• Ζουν νέες ευκαιρίες, να δο-
κιμάζουν νέες εμπειρίες.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να κατανοήσουμε την επικιν-
δυνότητα της κατάστασης 
και την αυξημένη ανάγκη για 
αυτοφροντίδα, καθώς και 
ενεργοποίησης των πηγών 
στήριξης ώστε να εντοπίσου-
με εγκαίρως πιθανά συμπτώ-
ματα του μετατραυματικού 
στρες. Γιατί, το σίγουρο είναι 
ότι εμείς θα επιλέξουμε αν 
στο τέλος της πανδημίας δού-
με την επόμενη μέρα ως μια 
καινούργια αρχή ή ως το τέ-
λος του κόσμου. 

Στη χώρα μας τις 
τελευταίες εβδομάδες 

οι πολίτες μπορούν 
να καλέσουν στην 

τηλεφωνική γραμμή 
ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης για τον 
κορωνοϊό 10306

https://www.ieidiseis.gr/itemlist/tag/%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%83
https://www.ieidiseis.gr/eidiseis/ygeia/itemlist/tag/10306
https://www.ieidiseis.gr/itemlist/tag/%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%83
https://www.ieidiseis.gr/eidiseis/ygeia/itemlist/tag/10306
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Εισαγωγή

Το παρόν άρθρο αναδεικνύει 
αυτές τις πλευρές, αξιοποιώ-
ντας τα πορίσματα έρευνας 
που πραγματοποίησε το ΕΛΙ-
ΝΥΑΕ το καλοκαίρι του 2019 
(Γεωργιάδου Ε., Πινότση Δ., 
Κουκουλάκη Θ., Καψάλη Κ., 
2019). Στην έρευνα αυτή διε-
ρευνήθηκε ο βαθμός ευαισθη-
τοποίησης και προετοιμασίας 
του κοινού για έκτακτες κατα-
στάσεις κινδύνου, μεταξύ αυ-
τών και μιας επιδημίας. Η έρευ-
να αυτή πραγματοποιήθηκε 
πριν ξεσπάσει η επιδημία - παν-
δημία του COVID-19. Οι προτε-
ραιότητες που τίθενται για την 
ανάπτυξη κουλτούρας πρόλη-
ψης στους χώρους εργασίας 
και την αξιοποίηση νέων τε-
χνολογιών για την ενημέρωση 
και εκπαίδευση εργαζομένων 
και κοινού, γίνονται ακόμη πιο 
αναγκαίες υπό το πρίσμα των 
νέων συνθηκών, μετά την επι-
δημία του COVID-19.

Στην έρευνα χρησιμοποιήθη-
κε ο όρος «επιδημία». Σύμφω-

να με τους (Green, και συν., 
2002), (Centers for Disease 
Control and Prevention, 2012) 
ως επιδημία ορίζεται η εμφά-
νιση περιπτώσεων ασθένειας, 
τραυματισμού ή άλλης κατά-
στασης υγείας περισσοτέρων 
από το αναμενόμενο σε μια 
συγκεκριμένη περιοχή ή σε μια 
συγκεκριμένη ομάδα ατόμων, 
κατά τη διάρκεια μιας συγκε-
κριμένης χρονικής περιόδου. 
Συνήθως, θεωρείται δεδομένο 
ότι οι περιπτώσεις έχουν κοι-
νή αιτία ή σχετίζονται μεταξύ 
τους κατά κάποιο τρόπο.

Πανδημία προκύπτει στην 
περίπτωση που μια επιδημία 
ξεπερνάει τα εθνικά σύνορα 
(πολλές χώρες ή ήπειροι) και 
συνήθως επηρεάζει ένα ση-
μαντικό ποσοστό του πληθυ-
σμού (Porta, 2008). Μία ασθέ-
νεια δεν αποτελεί πανδημία 
απλώς επειδή είναι πολύ δια-
δεδομένη ή πεθαίνουν πάρα 
πολλοί άνθρωποι εξαιτίας της, 
πρέπει επίσης να είναι και με-
ταδοτική. Για παράδειγμα, ο 

Ερευνητικά δεδομένα 
για την ενημέρωση και 
προετοιμασία του κοινού 
για την περίπτωση μιας 
επιδημίας

*Η Δήμητρα Πινότση είναι Μαθηματικός – Στατιστικός MSc και η Εύη Γεωργιάδου Δρ Χημικός Μηχανικός, 
ερευνήτριες στον Τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

των Δήμητρας Πινότση και Δρος Εύης Γεωργιάδου*

Διανύουμε μια περίοδο 
με πρωτόγνωρες κατα-
στάσεις λόγω της επιδη-
μίας του νέου κορονοϊου 
COVID-19. Στους παρά-
γοντες που επηρεάζουν 
την αποτελεσματικότητα 
των μέτρων προστασίας 
είναι η ευαισθητοποίηση, 
η ενημέρωση και η εκπαί-
δευση του πληθυσμού για 
την προστασία της υγείας 
και ασφάλειάς του. Σε 
αυτό το πλαίσιο, σημα-
ντικός είναι ο ρόλος της 
ανάπτυξης κουλτούρας 
πρόληψης στον χώρο 
εργασίας γενικά και ειδι-
κότερα στην περίπτωση 
επαγγελμάτων που σχε-
τίζονται με επαφή με το 
κοινό. 
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καρκίνος αποτελεί κύρια αιτία 
πολλών θανάτων σε όλο τον 
κόσμο, ωστόσο, δεν χαρακτη-
ρίζεται ως πανδημία γιατί δεν 
είναι ούτε μολυσματικός ούτε 
μεταδοτικός (Dumar, 2009).

Ευαισθητοποίηση και 
προετοιμασία κοινού για μια 
επιδημία στην Ελλάδα 

Η ενημέρωση του κοινού και 
η προετοιμασία του για όλα τα 
ενδεχόμενα αποτελεί ζήτημα 
πρώτιστης σημασίας. Οι παν-
δημίες είναι εξαιρετικά απρό-
βλεπτες καταστάσεις παρόλα 
ταύτα αποτελούν επαναλαμ-
βανόμενα γεγονότα. Αποτε-
λούν γεγονότα που μπορεί να 
έχουν σοβαρές επιπτώσεις 
στις κοινωνίες παγκοσμίως. 
Γι’ αυτόν τον λόγο, όπως ανα-
φέρεται και στην έκθεση του 
ΠΟΥ (WHO, 2011) , η ετοιμότη-
τα απ’ όλη την κοινωνία είναι 
σημαντικός παράγοντας για 
τον περιορισμό των επιδρά-
σεων μιας πανδημίας, δίνο-
ντας έμφαση στο σημαντικό 
ρόλο που παίζει όχι μόνο ο 
υγειονομικός κλάδος, αλλά 
επίσης όλοι οι άλλοι κλάδοι, οι 
άνθρωποι ατομικά, οι οικογέ-
νειες και οι κοινότητες.

Το καλοκαίρι του 2019 πραγ-
ματοποιήθηκε από το ΕΛΙΝΥ-
ΑΕ μελέτη για τη διερεύνηση 
του βαθμού ευαισθητοποίη-
σης και ενημέρωσης του κοι-
νού σχετικά με έκτακτες κατα-
στάσεις κινδύνου στον χώρο 
κατοικίας. Στις έκτακτες κα-
ταστάσεις περιλαμβάνονταν 
διάφορες κατηγορίες, όπως 
η πυρκαγιά στο σπίτι, φυσικές 
και τεχνολογικές καταστρο-
φές (βιομηχανικά ατυχήματα 
μεγάλης έκτασης, σεισμός, 
πλημμύρα, ακραία καιρικά 
φαινόμενα) και η περίπτωση 
μιας πιθανής επιδημίας.

Η μελέτη περιλάμβανε σχετι-
κή βιβλιογραφική έρευνα και 
έρευνα πεδίου. Για τη διενέρ-
γεια της έρευνας πεδίου δημι-
ουργήθηκε ειδικό εργαλείο το 
οποίο συντάχθηκε από επιστη-
μονική ομάδα του ΕΛΙΝΥΑΕ, 
λαμβάνοντας υπόψη αποτελέ-
σματα αντίστοιχων ερευνών 
που αφορούν στη διερεύνηση 
του βαθμού ευαισθητοποίη-
σης του κοινού σε έκτακτες 
καταστάσεις και ειδικότερα 
σε φυσικές και τεχνολογικές 
καταστροφές (FEMA, 2014), 
(Murti, et al., 2014), (Ministry of 
Civil Defence and Emergency 

management, 2018).

Το εργαλείο διανεμήθηκε με 
δύο τρόπους, μέσω διαδικτύ-
ου με τη χρήση ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας και δια ζώσης με 
έντυπα. Συνολικά συγκεντρώ-
θηκαν 1.612 απαντήσεις και με 
τον απαραίτητο έλεγχο ανα-
λύθηκαν οι 1603. Στη μελέτη 
γίνεται η παραδοχή ότι ο πλη-
θυσμός που ελέγχεται αποτε-
λεί ένα δείγμα στο χρόνο του 
γενικού πληθυσμού. Βάση αυ-
τής της παραδοχής διενεργού-
νται στατιστικοί έλεγχοι στο 
«δείγμα». Το επίπεδο σημαντι-
κότητας 0,05 θεωρείται ότι 
είναι το επίπεδο των στατιστι-
κά σημαντικών διαφορών. Τα 
συνολικά αποτελέσματα της 
μελέτης παρουσιάστηκαν στο 
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για 
την Υγεία και Ασφάλεια στην 
Εργασία που οργανώθηκε από 
το ΕΛΙΝΥΑΕ τον Νοέμβριο του 
2019 (Γεωργιάδου Ε., Πινότση 
Δ., Κουκουλάκη Θ., Καψάλη Κ., 
2019).

Από την έρευνα, αναδεικνύ-
εται ότι η έξαρση μιας επιδη-
μίας, ως κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, απασχολούσε ση-
μαντικό ποσοστό συμμετεχό-
ντων «πολύ» ή «πάρα πολύ», 

Έ κ τ α κ τ ε ς  Κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς

Πυρκαγιά
στο σπίτι

Δασική
πυρκαγιά

ΒΑΜΕ Σεισμός Πλημμύρα Ισχυρή
καταιγίδα

Θυελλώδεις
άνεμοι

Επιδημία

ΔΑ 2,7% 6,4% 7,4% 1,4% 4,8% 4,2% 3,9% 4,9%

Καθόλου 2,4% 32,8% 29,1% 1,2% 19,5% 7,8% 7,4% 15,6%

Πολύ λίγο 12,0% 16,6% 19,8% 4,8% 21,6% 16,5% 15,7% 15,8%

Λίγο 23,8% 17,7% 19,8% 16,7% 26,8% 31,7% 30,8% 23,2%

Πολύ 33,1% 14,8% 14,3% 35,3% 16,4% 27,3% 27,8% 20,1%

Πάρα 
πολύ

26,0% 11,8% 9,6% 40,5% 10,9% 12,6% 14,4% 20,3%

Πίνακας 1 Έκτακτες καταστάσεις που σας απασχολεί ότι θα σας επηρεάσουν στον τόπο κατοι-
κίας σας (%)
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ήδη αρκετό διάστημα πριν την 
επιδημία του νέου κορονοϊού. 
Αυτό το συμπέρασμα προκύ-
πτει γιατί το 40,4% ανέφερε 
οτι θα επηρεαστεί από ένα 
τέτοιο γεγονός. Άπό την άλλη, 

περίπου το 30% ανέφερε ότι 
η επιδημία τους απασχολεί 
«πολύ λίγο» ή «λίγο», ενώ το 
15,6% «καθόλου». Η έξαρση 
μιας επιδημίας αποτελεί την 
τρίτη κατά σειρά έκτακτη 

κατάσταση μετά τον σεισμό 
(75,8%) και την πυρκαγιά στο 
σπίτι (59,1%), που φαίνεται 
πως απασχολούσε «πολύ» ή 
«πάρα πολύ» τους ερωτώμε-
νους (πίνακας 1, γράφημα 1). 

Πίνακας 2 Προετοιμασία σχετικά με έκτακτες καταστάσεις (%)

Έ κ τ α κ τ ε ς  Κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς

Πυρκαγιά
στο σπίτι

Δασική
πυρκαγιά

ΒΑΜΕ Σεισμός Πλημμύρα Ισχυρή
καταιγίδα

Θυελλώδεις
άνεμοι

Επιδημία

ΔΑ 1,4% 5,3% 6,9% 1,4% 4,0% 3,9% 4,4% 6,0%

Καθόλου 10,8% 31,6% 49,5% 4,8% 23,5% 15,7% 17,0% 41,8%

Πολύ λίγο 19,1% 21,2% 18,9% 14,2% 21,0% 20,6% 20,8% 19,9%

Λίγο 38,3% 29,6% 17,0% 40,3% 34,5% 36,6% 35,8% 23,1%

Πολύ 24,5% 9,6% 5,9% 34,1% 14,2% 20,0% 19,0% 7,1%

Πάρα 
πολύ

5,9% 2,7% 1,8% 5,2% 2,9% 3,2% 3,1% 2,1%

Αναφορικά, ωστόσο, με το 
πόσο προετοιμασμένος θεω-
ρεί ότι είναι κάποιος σχετικά 
με έκτακτες καταστάσεις, δι-
απιστώθηκε ότι για μια επιδη-
μία μόλις οι 147 από τους 1.603 
συμμετέχοντες στην έρευνα 

(9%) θεωρούν ότι είναι «πολύ» 
ή «πάρα πολύ» πρετοιμασμέ-
νοι (πίνακας 2, γράφημα 2), 
ενώ περισσότεροι από το 40% 
του δείγματος ανέφεραν ότι 
δεν είναι «καθόλου» προετοι-
μασμένοι.

Εξετάζοντας τα αποτελέσμα-
τα της επιδημίας ανάλογα με 
πιο συγκεκριμένα χαρακτη-
ριστικά των συμμετεχόντων 
του δείγματος, τα συμπερά-
σματα διαφοροποιούνται.

Γράφημα 1 Πόσο σας απασχολεί ότι κάποια από 
τις ακόλουθες έκτακτες καταστάσεις θα σας 
επηρεάσει στον τόπο κατοικίας σας (%)

Γράφημα 2 Πόσο προετοιμασμένος/η θεωρείτε 
ότι είστε σχετικά με τις ακόλουθες έκτακτες 
καταστάσεις

Πυρκαγιά στο 
σπίτι

Δασική 
πυρκαγιά

ΒΑΜΕ Σεισμός Πλημμύρα Ισχυρή 
καταιγίδα

Θυελλώδεις 
άνεμοι

Επιδημία

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Καθόλου        Πολύ λίγο ή λίγο          Πολύ ή πάρα πολύ

Πυρκαγιά στο 
σπίτι

Δασική 
πυρκαγιά

ΒΑΜΕ Σεισμός Πλημμύρα Ισχυρή 
καταιγίδα

Θυελλώδεις 
άνεμοι

Επιδημία

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Καθόλου        Πολύ λίγο ή λίγο          Πολύ ή πάρα πολύ
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Συγκεκριμένα, το ξέσπασμα 
μιας επιδημίας φαίνεται να 
απασχολεί ιδιαίτερα αυτούς 
που ο τόπος κατοικίας τους εί-
ναι στην πόλη (γράφημα 3).

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι των 
οποίων η δουλειά τους σχε-
τίζεται με επαφή με το κοινό 
ανέφεραν στατιστικά σημαντι-
κά συχνότερα την επιδημία ως 
ένα γεγονός που θα τους επη-
ρεάσει «πολύ» ή «πάρα πολύ», 

συγκριτικά με τους άλλους ερ-
γαζόμενους (γράφημα 4). Το 
γεγονός ότι ήδη σημαντικό πο-
σοστό των ερωτηθέντων πριν 
το ξέσπασμα της επιδημίας του 
νέου κορονοϊού ανέφεραν ότι 
τους απασχολεί ο κίνδυνος μιας 
επιδημίας (ιδιαίτερα αυτούς 
που ο τόπος κατοικίας τους εί-
ναι στην πόλη), δείχνει τη σημα-
σία του θέματος της ενημέρω-
σης και εκπαίδευσης για ένα τέ-

τοιο ζήτημα. Σήμερα που πλέον 
η συντριπτική πλειοψηφία του 
πληθυσμού εχει ευαισθητοποι-
ηθεί περισσότερο λόγω της 
επιδημίας του νέου κορονοϊού, 
έχει ερευνητικό ενδιαφέρον η 
διερεύνηση των νέων αναγκών 
που προκύπτουν υπό τις νέες 
συνθήκες (μεγάλη ευαισθη-
τοποίηση, σημαντικά βήματα 
στην ενημέρωση, νέες ανάγκες 
εκπαίδευσης).

Γράφημα 3 Επιδημία και τόπος κατοικίας (%) Γράφημα 4 Επιδημία και επάγγελμα

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες οι 
οποίοι ενημερώθηκαν για κα-
ταστάσεις έκτακτων αναγκών 
στον χώρο εργασίας τους ή 
από δική τους πρωτοβουλία, 

ανέφεραν στατιστικά σημα-
ντικά συχνότερα την επιδημία 
ως ένα γεγονός που θα τους 
επηρεάσει «πολύ» ή «πάρα 
πολύ», συγκριτικά με τους άλ-

λους συμμετέχοντες (γραφή-
ματα 5, 6).

Όσων το επάγγελμα σχετί-
ζεται σε επαφή με το κοινό 

Γράφημα 5 Επιδημία και Ενημέρωση 
από τον χώρο εργασίας (%)

Γράφημα 6 Επιδημία και ενημέρωση με ίδια 
πρωτοβουλία (%)
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Γράφημα 7 Επιδημία και προετοιμασία σχετικά με 
αυτήν (%)

Γράφημα 8 Επιδημία και προετοιμασία σχετικά 
με αυτήν (%)

(γράφημα 7), αλλά και όσοι 
ενημερώθηκαν για καταστά-
σεις έκτακτων αναγκών στον 
χώρο εργασίας τους (γράφη-
μα 8), ανέφεραν στατιστικά 
σημαντικά συχνότερα ότι είναι 
«πολύ» ή «πάρα πολύ» πρετοι-
μασμένοι για μια επιδημία, συ-
γκριτικά με τους άλλους συμ-
μετέχοντες.
Σχετικά με τον τρόπο για να 
ληφθούν πληροφορίες προ-
ετοιμασίας για έκτακτες κα-
ταστάσεις κινδύνου, όλες οι 
επιλογές λαμβάνουν υψηλό 
ποσοστό απαντήσεων, με 
εξαίρεση την εφημερίδα και 
το ραδιόφωνο. Τη σημαντικό-
τερη θέση κατέχει η πληρο-
φόρηση μέσω διαδικτύου. Εί-
ναι αξιοπρόσεκτο ότι μεγάλο 
ποσοστό θεωρεί ότι η πληρο-
φόρηση με αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών είναι σημαντική 
(εκπαίδευση μέσω εικονικής 
πραγματικότητας, webinars, 
κοινωνικά δίκτυα, εφαρμογές 
σε κινητά). Παρολαυτά, και 
οι ενημερωτικές διαλέξεις, 
καθώς και τα εκπαιδευτικά 
σεμινάρια κατέχουν σημαντι-
κά ποσοστά στις απαντήσεις 
των ερωτηθέντων. Υπήρχαν, 

ωστόσο, διαφοροποιήσεις 
ανάλογα με την ηλικία. Όσοι 
ήταν πάνω από 50 ετών προ-
τιμούν το ραδιόφωνο και την 
τηλεόραση σε σχέση με το δι-
αδίκτυο.

Συμπεράσματα

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι 
κατά το δεύτερο εξάμηνο του 
2019 (πριν την επιδημία του 
COVID-19), ένα σημαντικό πο-
σοστό του πληθυσμού φάνη-
κε να ανησυχεί πολύ ή πάρα 
πολύ για τις ακόλουθες κατα-
στάσεις που θα προκαλούσε 
το ξέσπασμα μιας επιδημίας 
στη χώρα. Από την έρευνα 
αναδείχθηκε ότι το ποσοστό 
αυτών που θεωρούσαν εκείνο 
το διάστημα που πραγματο-
ποιήθηκε η έρευνα ότι ήταν 
επαρκώς προετοιμασμένοι 
ήταν πολύ μικρό.

Ο βαθμός που θεωρεί το κοινό 
ότι θα επηρεαστεί από μια πι-
θανή επιδημία ποικίλει. Παρά-
γοντες που τον επηρεάζουν 
μπορεί να είναι η προηγούμενη 
πηγή γνώσης και ενημέρωσης, 
αλλά και τα σχετιζόμενα με το 
κοινό επαγγέλματα. Ανάλογοι 

είναι και οι παράγοντες που 
επιδρούν στην υποκειμενική 
εκτίμηση των ερωτηθέντων 
για το βαθμό προετοιμασί-
ας τους για μια επιδημία. Για 
παράδειγμα, η εμπειρία από 
καταστάσεις που σχετίζονται 
με την προστασία από ιούς 
στο παρελθόν, όπως ο Η1Ν1, 
σχετίζεται ενδεχομένως με 
την ευαισθητοποίηση και προ-
ετοιμασία έως ένα βαθμό του 
κοινού πριν την επιδημία του 
νέου κορωνοϊού.

Αναδείχθηκε από την έρευνα η 
σημασία της εκπαίδευσης και 
ανάπτυξης κουλτούρας πρό-
ληψης στον χώρο εργασίας 
για την ευαισθητοποίηση του 
ευρύτερου κοινού σε διάφορα 
είδη έκτακτων καταστάσεων. 
Αυτό αναδείχθηκε ειδικότερα 
για το ζήτημα της επιδημίας. 
Οι ερωτηθέντες που είχαν 
λάβει στο παρελθόν μια ενη-
μέρωση ή εκπαίδευση στον 
χώρο εργασίας τους, φαίνεται 
ότι θεωρούν ότι είναι πιο προ-
ετοιμασμένοι για μια επιδημία. 
Αναδεικνύεται, συνεπώς, η ση-
μασία της ανάπτυξης κουλτού-
ρας πρόληψης και εκπαίδευ-
σης στους χώρους εργασίας 
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στο πλαίσιο των δράσεων που 
σχετίζονται με την προστασία 
της υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων. 

Ιδιαίτερη σημασία εχει ο πα-
ράγοντας του επαγγέλματος. 
Το γεγονός ότι αυτοί που ερ-
γάζονται σε επαφή με το κοι-
νό είναι πιο ευαισθητοποιημέ-
νοι και θεωρούν ότι είναι πιο 
προετοιμασμένοι, αναδεικνύει 
επίσης τη σημασία της κουλ-
τούρας πρόληψης στο χώρο 
εργασίας. Σήμερα, στην εποχή 
της πανδημίας του νέου κορο-
νοϊού αυτό γίνεται περισσότε-
ρο αντιληπτό για επαγγέλματα 
όπως οι υγειονομικοί, οι εργα-
ζόμενοι σε σούπερ μάρκετ, οι 

ταχυμεταφορείς κ.ά.

Επίσης, η έρευνα ανέδειξε τις 
δυνατότητες της χρήσης των 
νέων τεχνολογιών για την 
ενημέρωση και εκπαίδευση 
εργαζομένων και πληθυσμού 
(π.χ. ενημέρωση μέσω διαδι-
κτύου, webinars κ.λπ.).

Στην περίοδο που διανύουμε, 
με πρωτόγνωρες καταστά-
σεις που αφορούν τη ζωή 
και την εργασία μετά την επι-
δημία του COVID-19, τα πο-
ρίσματα της έρευνας και οι 
προτεραιότητες που ανέδει-
ξε μπορούν να αξιοποιηθούν 
για τη συνέχεια. Το ΕΛΙΝΥΑΕ 
συνεχίζει και στις νέες συνθή-
κες να πραγματοποιεί δράσεις 

ενημέρωσης, εκπαίδευσης, 
συμβουλευτικής υποστήριξης 
και έρευνας για την προστα-
σία της υγείας και ασφάλειας 
των εργαζομένων. Δράσεις 
που αφορούν και στην προ-
στασία από τον νέο κορονοϊό, 
αλλά και άλλες πλευρές του 
επαγγελματικού κινδύνου. 
Στις μελλοντικές δράσεις η δι-
ερεύνηση των νέων αναγκών 
που προκύπτουν υπό τις νέες 
συνθήκες (ευαισθητοποίη-
ση, σημαντικά βήματα στην 
ενημέρωση, νέες ανάγκες 
εκπαίδευσης ανάλογα με τον 
κλάδο) θα αποτελέσουν προ-
τεραιότητα. 
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Οι τεχνολογίες της 4ης Βιο-
μηχανικής Επανάστασης συν-
δέουν μηχανές, εργαλεία, 

συσκευές, εξαρτήματα, 
προϊόντα, διασφαλίζοντας 
επικοινωνίες, έτσι ώστε το 
σύστημα να αναπτύσσει τις 
δυνατότητες δημιουργίας 
και παροχής πληροφοριών, 
την αντιμετώπιση και την 
επίλυση προβλημάτων σε 
πραγματικό χρόνο. Αυτή η 
διασύνδεση γίνεται με ένα 
συνδυασμό λογισμικού, αι-
σθητήρων, επεξεργαστών 
και τεχνολογιών επικοινωνί-
ας. Οι εργασίες παρακολου-
θούνται όλο και περισσότε-
ρο και συντονίζονται από 
αλγορίθμους και εφαρμο-
γές τεχνητής νοημοσύνης 
(AI), ανάλυση μεγάλων δε-
δομένων (Big Data), επικοι-
νωνία σε πραγματικό χρόνο, 

αποθήκευση δεδομένων σε 
σύννεφο και προηγμένες ανα-
λύσεις. Η συνεργασία ανθρώ-

που-μηχανής, ο αυτόνομος 
εξοπλισμός, η αυτόνομη πα-
ραγωγή ή συναρμολόγηση και 
η διασύνδεση προσφέρουν 
αυτό που μπορεί να χαρακτη-
ριστεί ως εξέλιξη ή ακόμη και 
ως επανάσταση στον τομέα 
της μεταποίησης2.

Η εποχή της Βιομηχανίας 4.0 
συνοδεύεται από μεταβαλ-
λόμενα καθήκοντα και απαι-
τήσεις για τον εργαζόμενο, 
στρέφεται προς πιο πολύπλο-
κες θέσεις εργασίας, οι οποίες 
απαιτούν νέες δεξιότητες, συ-
νεχή μάθηση και εκπαίδευση. 
Τα παραδοσιακά επαγγελμα-
τικά προσόντα λήγουν και ο 
αντίκτυπος του αυτοματισμού 
είναι πιο έντονος για τις θέ-
σεις εργασίας με χαμηλή ει-
δίκευση,3 όπου απαιτείται μα-
κρά περίοδος προσαρμογής4. 

Ασφάλεια του μέλλοντος.
Κουλτούρα Ασφάλειας 
στην εποχή της 
4ης Βιομηχανικής 
Επανάστασης

της Λίνας Κουδούνη1

1Quality Systems Supervisor, Data Protection Coordinator στην εταιρεία ΕΛΒΑΛ.
Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Enterprise Risk Management (ERM)» Σχολή Οικο-
νομικών Επιστημών και Διοίκησης, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

2 Kamble S.S. et al., 2018
3Digmayer C., Jakobs E.A., 2018
4CEFEDOP, 2019

Η τέταρτη βιομηχανική 
επανάσταση είναι το αμάλ-
γαμα της παραγωγής με 
την ψηφιοποίηση δεδο-
μένων και πληροφοριών, 
συνεργαζόμενα έτσι ώστε 
να επιτυγχάνεται μέγιστη 
απόδοση με ελάχιστη χρή-
ση πόρων, προσθέτοντας 
αξία στην παραγωγική δι-
αδικασία. Το νέο ψηφιακό 
βιομηχανικό κύμα φέρνει 
την υπόσχεση αυξημένης 
ευελιξίας στην παραγωγή, 
αυξημένης ταχύτητας και 
ανταγωνιστικότητας, καλύ-
τερης ποιότητας και βελτι-
ωμένης παραγωγικότητας. 
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Νέοι τύποι εργασίας παρου-
σιάζονται, όπως η τηλεργα-
σία, που μπορεί να προσφέ-
ρει βελτιωμένη ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής, μείωση 
του στρες που συνδέεται με 
τη μετακίνηση, μειωμένη ανά-
γκη για ταξίδια που σχετίζο-
νται με την εργασία, ισορρο-
πία μεταξύ επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής. Η χρή-
ση ρομπότ ενσωματώνεται 
σε εργοστάσια και αποθήκες 
αντικαθιστώντας μονότονα 
και επιβαρυντικά για την υγεία 
καθήκοντα, την υπερβολική 
εργασία και απώλεια ενδιαφέ-
ροντος λόγω της επαναλαμ-
βανόμενης εργασίας5.

Στο πλαίσιο της «έξυπνης» 
παραγωγής, δημιουργούνται 
οι «έξυπνοι» χώροι παραγω-
γής και εμφανίζεται ο όρος 
του Χειριστή 4.0. Μέχρι στιγ-
μής, προκειμένου να αυξηθεί 
η ασφάλεια των εργαζομέ-
νων, ο σχεδιασμός των διαδι-
κασιών και συστημάτων είχε 
διαχωρίσει την ανθρώπινη 
αλληλεπίδραση με τις μηχα-
νές. Στη Βιομηχανία 4.0, τα 
εμπόδια αυτά εξαλείφονται 
και αυτή η συνεργασία μεταξύ 
ανθρώπων και ρομπότ είναι 
το ζητούμενο. Η συνεργασία 
ανθρώπου και ρομπότ επιτυγ-
χάνεται με τη χρήση των συ-

νεργατικών ρομπότ (cobots)6, 
τα οποία αλληλεπιδρούν, απα-
ντούν και συνεργάζονται με 
τους ανθρώπους στον χώρο 
παραγωγής. Η αντικατάστα-
ση της φυσικής εργασίας είναι 
το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, 
καθώς τα cobots μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως βοηθοί 
για να υποστηρίξουν τους ερ-
γαζόμενους σε εργασίες που 
απαιτούν μεγάλη σωματική 
προσπάθεια και να μειώσουν 
το φορτίο που επιβάλλεται 
στο ανθρώπινο σώμα και τις 
μυοσκελετικές δυσκολίες7.

Οι νέες τεχνολογίες στον 
χώρο εργασίας μπορούν να 
δημιουργήσουν ασφαλή ερ-
γασιακά περιβάλλοντα8 με 
εργαλεία όπως οι έξυπνες 
κάμερες, αισθητήρες, φο-
ρητά συστήματα ασφαλείας 
βασιζόμενα στην τεχνητή νο-
ημοσύνη (AI), που ανιχνεύουν 
και παρακολουθούν ενδείξεις 
ζωτικής σημασίας9, εκφρά-
σεις προσώπου, ανάλυση 
συναισθημάτων10 του Χειρι-
στή 4.0, μετρώντας βασικές 
φυσιολογικές παραμέτρους 
συμπεριφοράς ανθρώπου ή 
μηχανής που ενδέχεται να 
θέσουν σε κίνδυνο την ασφά-
λεια11. Επίσης, εντοπίζουν τη 
διάρκεια ζωής των Μέσων 
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
και ανιχνεύουν, σε πραγμα-

τικό χρόνο, καταστάσεις που 
εμπεριέχουν πιθανούς επαγ-
γελματικούς κινδύνους, προ-
τού εμφανιστούν πραγματικά 
στον «έξυπνο» χώρο εργασίας 
μετά την υπέρβαση μιας ορια-
κής τιμής υψηλού κινδύνου12.

Η ψηφιοποίηση μπορεί να 
οδηγήσει σε περισσότερους 
εργαζομένους να εκτίθενται 
σε νέους κινδύνους, εργονο-
μικούς και άλλους. Ο αυτομα-
τισμός, η αντικατάσταση θέ-
σεων και καθηκόντων από τα 
ρομπότ, η ανεπαρκής νομική 
στήριξη μπορούν να προκαλέ-
σουν εργασιακή ανασφάλεια. 
Οι αυξανόμενοι οργανωτικοί 
και ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι, 
με αύξηση του άγχους, θα 
μπορούσαν επίσης να είναι 
συνέπεια της αυξανόμενης 
πίεσης και πολυπλοκότητας 
της εργασίας, όπως η αίσθηση 
για «διαθεσιμότητα» ανά πάσα 
στιγμή, τα ασαφή όρια μεταξύ 
εργασίας και ιδιωτικής ζωής, 
η απομόνωση λόγω έλλειψης 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης, 
η αίσθηση συνεχούς παρακο-
λούθησης των επιδόσεων13, 
ειδικά για ορισμένες μορφές 
εργασίας που διευκολύνουν 
τις διαδικτυακές πλατφόρ-
μες ή σε καταστάσεις όπου 
οι εργαζόμενοι διαχειρίζονται 
«έξυπνες» μηχανές14. Αυτοί οι 
νέοι τύποι επαγγελματικών 

5 EU-OSHA, 2018b
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Cobot
7 Bragança S. et  al., 2019
8 Min J. et al. 2019
9 Podgórski D. et al., 2017
10 EU-OSHA, 2019a
11 Ghobakhloo M., 2020
12 Podgórski D. et al., 2017
13 ILO 2019
14 EU-OSHA, 2019a

https://en.wikipedia.org/wiki/Cobot
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κινδύνων θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε ψυχικές ασθέ-
νειες.

Επιπλέον, η δραματική αύ-
ξηση των διασυνδεδεμένων 
συσκευών, συστημάτων και 
μηχανών, η ευρεία ανταλλαγή 
και η επεξεργασία δεδομέ-
νων15, χωρίς κατάλληλη ενημέ-
ρωση σχετικά με τον κίνδυνο, 
καθώς και η απομακρυσμένη 
πρόσβαση μπορούν να θέ-
σουν σε κίνδυνο την ασφαλή 
ανταλλαγή δεδομένων. Οι πα-
ραβιάσεις δεδομένων και οι 
επιθέσεις στον κυβερνοχώρο 
μέσω κακόβουλου λογισμικού 
πρέπει να ελέγχονται για να 
βελτιωθεί η αξιοπιστία του συ-
στήματος. Υπάρχει κίνδυνος 
συμπτωματικής δυσλειτουρ-
γίας, σκόπιμης επίθεσης στον 
κυβερνοχώρο, ή κακόβουλου 
λογισμικού, όχι μόνο για υπο-
δομές που συνδέονται άμεσα 
με το Διαδίκτυο αλλά και για 
εκείνους που συνδέονται έμ-
μεσα με αυτό16, γεγονός που 
έχει σημαντική επίδραση στο 
άνθρωπο, σε σωματικό αλλά 
και ψυχολογικό επίπεδο.

Επίσης, η ασφάλεια και προ-
στασία της ιδιωτικής ζωής 
στη Βιομηχανία 4.0 είναι πολύ 
σημαντική. Οι τεχνολογίες πα-
ρακολούθησης της ευημερίας 
(well-being) των εργαζομένων 
μπορούν να θεωρηθούν ως 
εισβολή στην ιδιωτική ζωή και 
την ασφάλεια των προσωπι-
κών δεδομένων και μπορεί να 
αποτελέσουν σημαντικό ψυ-
χολογικό κίνδυνο και παράγο-
ντα άγχους.

Η σταθερότητα που προ-
σφέρεται μέσω της ψηφιακής 
διαχείρισης των λειτουργιών 
παρέχει βελτιωμένες συνθή-
κες εργασίας και ένα ασφα-
λές περιβάλλον παραγωγής17. 
Ωστόσο, η μεγαλύτερη πρό-
κληση είναι να εξεταστεί ο 
ρόλος του εργαζομένου στις 
διαδικασίες μετασχηματισμού 
της Βιομηχανίας 4.0 και την 
αλλαγή των καθιερωμένων 
διαδικασιών ασφαλείας18. Μέ-
χρι στιγμής έχει γίνει ελάχιστη 
έρευνα, εκτός από τον τεχνο-
λογικό μετασχηματισμό, για 
τον αντίκτυπο στην Υγεία και 
Ασφάλεια (Υ&Α).

Θα χρειαστούν ειδικά εργα-
λεία και μεθοδολογίες για 
την ανάπτυξη της Κουλτού-
ρας Ασφάλειας ή θα εξακο-
λουθούν να ισχύουν τα ήδη 
υπάρχοντα μοντέλα;

Τα τελευταία σχεδόν τριά-
ντα χρόνια, έχει γίνει τεράστια 
προσπάθεια να εντοπιστούν 
τα χαρακτηριστικά της Κουλ-
τούρας Ασφάλειας και την 
επιχειρησιακή του λειτουργία 
σε οργανισμούς. Η έννοια της 
Κουλτούρας Ασφάλειας έχει 
αναλυθεί μέσω διαφορετικών 
επιστημονικών πτυχών, όχι 
μόνο σε σχέση με τη διαχεί-
ριση των επιχειρήσεων, αλλά 
και με ανθρωπολογικές, κοι-
νωνικές, ψυχοκοινωνικές και 
ψυχολογικές διαστάσεις. Η 
Κουλτούρα Ασφάλειας προέρ-
χεται και αποτελεί αναπόσπα-
στο μέρος της ολιστικής κουλ-

τούρας ενός Οργανισμού. 
Έχουν αναπτυχθεί μοντέλα με 
σκοπό να περιγράψουν τα βα-
σικά στοιχεία της Κουλτούρας 
Ασφάλειας και τα μέσα με τα 
οποία αυτά εκφράζονται στις 
λειτουργίες των οργανισμών. 
Η ανάπτυξη κουλτούρας είναι 
μια διαρκής προσπάθεια και 
η κουλτούρα που προκύπτει 
δεν μπορεί να κριθεί ως καλή 
ή κακή, αλλά ως ανοικτή, ισχυ-
ρή, θετική και υποστηρικτική.

Για να προχωρήσουμε στην 
επόμενη εποχή της ανάπτυξης 
και καθιέρωσης μιας Κουλ-
τούρας Ασφάλειας 4.0., είναι 
απαραίτητο να «σκεφτούμε 
έξω από τα καθιερωμένα», 
όπως προτείνει ο Reniers19.

Τέσσερις πτυχές της Κουλ-
τούρας Ασφάλειας στη Βιο-
μηχανία 4.0 θα μπορούσαν να 
είναι οι εξής:

15 Bretschneider-Hagemes M., Korfmacher S., von Rymon Lipinski K., 2018
16 Kamble S.S. et al., 2018
17 Kamble S.S. et al., 2018
18 Digmayer C., Jakobs E.A., 2018
19 Reniers, G.L.L., 2017

... η μεγαλύτερη 
πρόκληση είναι να 
εξεταστεί ο ρόλος 
του εργαζομένου 
στις διαδικασίες 
μετασχηματισμού 
της Βιομηχανίας 
4.0 και την αλλαγή 
των καθιερωμένων 
διαδικασιών ασφαλείας
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1) Οργάνωση της εργασίας, 
με τη βελτιστοποίηση των πό-
ρων και την αύξηση της από-
δοσης. Η προώθηση ή ο επα-
νασχεδιασμός μιας διαδικασί-
ας θα πρέπει να περιλαμβάνει 
την εξέταση της Υ&Α. Ακόμη 
πιο σημαντική είναι η κατάρτι-
ση του υπάρχοντος προσωπι-
κού στις νέες τεχνολογίες και 
εφαρμογές.

2) Νομοθετικό και κανονι-
στικό πλαίσιο για το Σύστημα 
Υ&Α. Η νομική διαδικασία πρέ-
πει να προσπαθήσει να συμ-
βαδίσει με την τεχνολογική 
πρόοδο και να προσπαθήσει 
να ανταποκριθεί στη νέα κα-
τάσταση.

3) Συστήματα Διαχείρισης 
Υ&Α θα μπορούσαν να απο-
τελέσουν ένα αρχικό σημείο 
εφαρμογής και επαναξιολόγη-
σης.

4) Διαχείριση επαγγελμα-
τικών κινδύνων. Με την αυ-

ξανόμενη και πιθανώς πλήρη 
αυτοματοποίηση των διαδι-
κασιών, οι κίνδυνοι για την 
Υ&Α ενδεχομένως να μειω-
θούν. Ωστόσο, η έννοια της 
διαχείρισης του κινδύνου σε 
πραγματικό χρόνο και τα ση-
μαντικότερα απομακρυσμένα, 
«έξυπνα» ζητήματα θα πρέπει 
να αυξήσουν εξίσου την ευαι-
σθητοποίηση των οργανισμών 
στον τομέα της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο.

Όλες οι παραπάνω παράμε-
τροι απεικονίζονται στο ακό-
λουθο σχήμα (Εικόνα 1) 20

Μοντέλο Κουλτούρας Ασφά-
λειας P2T

Το μοντέλο P2T του Reniers21 
(Εικόνα 2), θα μπορούσε να θε-
ωρηθεί ως το πρώτο μοντέλο  
Κουλτούρας Ασφάλειας για τη 
Βιομηχανία 4.0. Ενσωματώνει 
και καλύπτει τις πτυχές της θε-
τικής Κουλτούρας Ασφάλειας 

και Ασφάλειας πληροφοριών, 
οι οποίες είναι ο Άνθρωπος, οι 
Διαδικασίες και η Τεχνολογία.

Η τεχνολογική διάσταση 
διασφαλίζει την κουλτούρα 
ασφάλειας και της ασφάλειας 
πληροφοριών, που μπορεί να 
είναι η εικονική ή η ασφάλεια 
στο σύννεφο για την προστα-
σία των συστημάτων. Αυτά 
τα μέτρα απαιτούν κοινωνικά 
αποδεκτά όρια για τον σεβα-
σμό και την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων και 
ελευθεριών.

Η δεύτερη διάσταση αφορά 
τις Διαδικασίες του Σύστημα-
τος Διαχείρισης Ασφάλειας ή 
Ασφάλειας δεδομένων/πλη-
ροφοριών, η οποία περιέχει 
τις ενημερωμένες διαδικασίες 
που ορίζουν με ασφάλεια τις 
διαδικασίες, τη διαχείριση των 
αρμοδιοτήτων των εργαζομέ-
νων, τη διαχείριση έκτακτων 
περιστατικών.

20 Badri A., Boudreau-Trudelc B., Souissi A.S., 2018
21 Reniers, G.L.L., 2010

Εικόνα 1. Βιομηχανία 4.0. Τεχνολογικές 
παράμετροι Υγείας και Ασφάλειας

Εικόνα 2. Κουλτούρα Ασφάλειας και Ασφάλειας πληροφορι-
ών, σύμφωνα με το μοντέλο P2T.
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Η τρίτη διάσταση είναι ο Άν-
θρωπος. Η ευαισθητοποίη-
ση των εργαζομένων για την 
ασφάλεια μέσω της κατάρ-
τισης, των κινήτρων για την 
ασφάλεια, είναι απαραίτητη.

Μοντέλο ενός κυβερνο-φυ-
σικού συστήματος σε έξυπνα 
περιβάλλοντα εργασίας

Σύμφωνα με αυτό το μοντέ-
λο22, (Εικόνα 3), τα έξυπνα 
περιβάλλοντα εργασίας απο-
τελούνται από δύο αλληλεπι-
καλυπτόμενες σφαίρες:

Η σφαίρα παραγωγής, όπου 
ένα δίκτυο αισθητήρων συλ-
λέγει δεδομένα από τις διαδι-
κασίες παραγωγής, εντοπίζει 
πιθανές βλάβες και δυσλει-
τουργίες και την πιθανή σχέ-
ση τους με τον εργαζόμενο. 
Η σφαίρα του εργαζόμενου 
περιέχει ένα δίκτυο αισθητή-
ρων, συλλέγοντας δεδομένα 
από τη φυσιολογική κατάστα-
ση των εργαζομένων, την κα-
τάσταση των ΜΑΠ τους και 
παραμέτρους από το περιβάλ-
λον τους.

Η σφαίρα του λογισμικού 
περιλαμβάνει τη βάση δεδο-
μένων περιβάλλοντος, όπου 
συλλέγονται όλα τα δεδομένα 
από τη σφαίρα παραγωγής και 
εργαζόμενου. Συνεπώς πραγ-
ματοποιείται ανάλυση δεδο-
μένων και εκτίμηση κινδύνου 
σε πραγματικό χρόνο.

Ο διαχειριστής κινδύνου 
αναλύει, επιλέγει, ενεργοποιεί 
και παρακολουθεί τα σχετικά 
μέτρα πρόληψης και προστα-
σίας.

Το ερώτημα που τίθεται εί-
ναι εάν τα υπάρχοντα μοντέλα 

Κουλτούρας Ασφάλειας, θα 
εξακολουθήσουν να ισχύουν 
στην εποχή της Βιομηχανίας 
4.0. Υπό την προϋπόθεση ότι 
τα μηχανήματα δεν θα αντι-
καταστήσουν πλήρως τον άν-
θρωπο στον χώρο εργασίας, 
τα χαρακτηριστικά της Κουλ-
τούρας Ασφάλειας θα εξα-
κολουθήσουν να υφίστανται. 
Το  λογισμικό (hardware), οι 

άνθρωποι (liveware) και η Συ-
μπεριφορά, η στάση στον κίν-
δυνο23. Τα μοντέλα που έχουν 
ήδη αναπτυχθεί για να κατανο-
ήσουν την Κουλτούρα Ασφά-
λειας θα πρέπει προφανώς να 
προσαρμοστούν, συμπεριλαμ-
βάνοντας τις νέες έννοιες της 
Κουλτούρας Ασφάλειας 4.0, 
όπως το ψηφιακό περιβάλ-
λον, τη διαχείριση της ασφά-

22 Podgórski D. et al., 2017
23 Guldenmund F.W, 2000, Schein E.H. 2010

Εικόνα 3. Κυβερνο-φυσικό Σύστημα σε έξυπνα εργασιακά πε-
ριβάλλοντα
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λειας πληροφοριών, την απο-
μόνωση και την ανασφάλεια 
εξαιτίας της χρήσης νέων τε-
χνολογιών, την προσθήκη των 
cobots στο «liveware», ως συ-
νεργατών των ανθρώπων και 
τις αλληλεπιδράσεις τους. Η 
δημιουργία διαδικασιών ρου-
τίνας, που θα διαμορφώνουν 
το Κλίμα Ασφάλειας, θα χρει-
αστεί χρόνο για να καθοριστεί 
και πιθανόν να εξαρτηθεί από 
την προοδευτική εφαρμογή 
των νέων τεχνολογιών στον 
χώρο εργασίας.

Για να αμφισβητήσουμε τα 
τρέχοντα μοντέλα και πρακτι-
κές και να αναλογιστούμε πώς 
μπορούν να γίνουν αντιληπτές 
στον σχεδιασμό και τη λει-
τουργία των πρακτικών της Βι-
ομηχανίας 4.0, χρειάζεται όχι 

μόνο διεξοδική έρευνα αλλά 
και χρόνος για αξιολόγηση.

Σε ποιο βαθμό οι νέες τεχνο-
λογίες θα αλλάξουν τις πα-
ραμέτρους της Κουλτούρας 
Ασφάλειας;

Για να προχωρήσουμε από 
μοντέλα σε πρακτικές που 
βελτιώνουν τα αποτελέσματα 
της ασφάλειας και ενισχύουν 
μια θετική κουλτούρα, προ-
σαρμοσμένη στις νέες συν-
θήκες της Βιομηχανίας 4.0, η 
συμβολή πολυεπιστημονικών 
ομάδων είναι απαραίτητη. 

Η αποτελεσματική αλλη-
λεπίδραση μεταξύ ανθρώ-
πων και μηχανών σε ένα 
τέτοιο περίπλοκο σύστημα 
είναι δύσκολο να επιτευχθεί 
και θα πρέπει να εξετάζεται 
από τη φάση Σχεδιασμού 
Εξοπλισμού και Διεργασιών24, 
ο οποίος πρέπει να επικε-
ντρωθεί στις φυσικές, κοινω-
νικές, ψυχικές και γνωστικές 
δυνατότητες του ανθρώπου. 
Θα πρέπει να υιοθετηθεί μια 
διεπιστημονική προσέγγιση 
σε αυτά τα ζητήματα, με βάση 
την εμπειρία των ομάδων που 
απαρτίζουν μηχανικούς, ει-
δικούς πληροφορικής, ψυχο-
λόγους, εργονόμους, κοινω-
νικούς επιστήμονες, ιατρούς 
και σχεδιαστές25. Παρόλο που 
η τέταρτη βιομηχανική επανά-
σταση είναι μια εποχή προηγ-
μένης τεχνολογίας, θα πρέπει 
να εστιάζει στον άνθρωπο 
και να αναπτύσσει ένα κλίμα 
ψυχολογικής ασφάλειας. Ο 

επαναπροσδιορισμός του τε-
χνολογικού σχεδιασμού είναι 
καθοριστικής σημασίας σε 
αυτή τη νέα προσπάθεια για 
μια κουλτούρα καινοτομίας.

Η Κουλτούρα Ασφάλειας 4.0 
θα πρέπει να ενσωματώσει 
την εργονομία ως το επίκε-
ντρο της βελτίωσης από πλευ-
ράς προϊόντος και παραγωγι-
κής διαδικασίας, με στόχο την 
ευεξία και την ασφάλεια του 
Χειριστή 4.026. Η συμμετοχή 
των εργαζομένων στο σχεδι-
ασμό της αλληλεπίδρασης αν-
θρώπου-μηχανής, κάθε φορά 
που ενσωματώνονται νέες 
τεχνολογίες στους χώρους 
εργασίας, θα μπορούσε να 
συμβάλει στην ανάπτυξη της 
Κουλτούρας Ασφάλειας 4.0 
και στην αποφυγή των νέων 
ζητημάτων που έχουν εντοπι-
στεί, όπως το technostress27, 
ο εθισμός στην τεχνολογία, 
τα ασαφή όρια και η υπερ-
φόρτωση πληροφοριών. Οι 
εργαζόμενοι θα διατηρούν 
μια προσέγγιση που δίνει προ-
τεραιότητα στον «ανθρώπινο 
έλεγχο»28, κατά το σχεδιασμό 
τεχνικών και εργαλείων, όπως 
η αναγνώριση κινήσεων, ανά-
λυση βίντεο και η επαυξημένη 
πραγματικότητα. 

Η Διοίκηση θα πρέπει να είναι 
υπεύθυνη να αναλάβει ηγετι-
κό ρόλο στη διαδικασία μετα-
σχηματισμού. Η διοίκηση είναι 
υπεύθυνη για τον καθορισμό 
του πλαισίου για όλα τα μέσα 
που σχετίζονται με την ασφά-
λεια της Βιομηχανίας 4.029.

24 Bragança S. et  al., 2019
25 Polak-Sopinska A. et al., 2020
26 Laudante E., 2017
27 Valenduc G., Vendramin P. 2016
28 EU-OSHA, 2018b
29 Digmayer C., Jakobs E.A., 2018

Η δικτύωση και η 
επικοινωνία μεταξύ 

των εργαζομένων 
με την υποστήριξη 

των τεχνολογιών 
ασύρματων 

επικοινωνιών, 
θεωρούνται βασικός 

παράγοντας για 
την επίτευξη της 
συμμετοχής των 

εργαζομένων
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Η ενσωμάτωση των cobots 
στο βιομηχανικό περιβάλλον 
της Βιομηχανίας 4.0 θα οδη-
γήσει τους επιβλέποντες και 
τα μεσαία στελέχη να λειτουρ-
γήσουν ως υπεύθυνοι λήψης 
αποφάσεων στο «έξυπνο» 
χώρο παραγωγής, καθώς θα 
μοιράζονται το μεγαλύτερο 
μέρος του χρόνου τους συ-
νεργαζόμενοι με τη μηχανή 
σε σύνθετα καθήκοντα30. Οι 
άνθρωποι θα αναλάβουν πε-
ρισσότερο ηγετικό και εποπτι-
κό ρόλο για βελτιωμένο προ-
γραμματισμό παραγωγής και 
ελέγχου. Μια ανοιχτή και αμ-
φίδρομη επικοινωνία, σαφής 
και αποτελεσματικός ανοικτός 
δίαυλος μεταξύ διαλειτουρ-
γικών ομάδων, θα πρέπει να 
αναπτυχθεί στον οργανισμό, 
δημιουργώντας ένα δίκτυο 
πληροφοριών σχετικά με την 
ασφάλεια. Η δικτύωση και η 
επικοινωνία μεταξύ των ερ-
γαζομένων με την υποστήριξη 
των τεχνολογιών ασύρματων 
επικοινωνιών, θεωρούνται 
βασικός παράγοντας για την 
επίτευξη της συμμετοχής των 
εργαζομένων31. Η εμπλοκή και 
η συνεργασία για την ανταλ-
λαγή πληροφοριών αποτε-
λούν βασικούς παράγοντες 
για τη δημιουργία Κουλτούρας 
Ασφάλειας.

Προκειμένου να προωθηθεί 
η Κουλτούρα Ασφάλειας 4.0, 
είναι σημαντικό να ενθαρρυν-
θούν εγγενή κίνητρα, ευελιξία 
και δημιουργικότητα. Οι ερ-
γαζόμενοι θα πρέπει να είναι 
ανοιχτοί στην αλλαγή, ώστε 
να μπορούν να συνεργάζονται 

πιο αποτελεσματικά. Πρέπει 
να επισημανθεί η σημασία 
και η αξία της συνεργασίας 
ανθρώπου-μηχανής για την 
ψυχολογική ενδυνάμωση των 
εργαζομένων. Η ενσωμάτω-
ση των cobots στο βιομηχα-
νικό περιβάλλον θα πρέπει να 
εκληφθεί ως μια κερδοφόρα 
συνεργασία για τον Χειριστή 
4.032 και η σημασία της θα 
πρέπει να επισημανθεί ως 
μέσο απαραίτητης ψυχολογι-
κής ενδυνάμωσης.

Η Βιομηχανία 4.0 θα πρέπει 
να επικεντρωθεί περισσότερο 
από ποτέ στις μελλοντικές τε-
χνικές δεξιότητες και προσό-
ντα των εργαζομένων, στην 
προώθηση της χρήσης των ορ-
γανωτικών γνώσεων, η οποία 
αποτελείται από δημιουργία 
νέων γνώσεων, πρόσβαση σε 
πολύτιμες γνώσεις από εξω-
τερικές πηγές, αξιοποίηση 
προσβάσιμων γνώσεων στη 
λήψη αποφάσεων, ενσωμά-
τωση γνώσεων σε διαδικασί-
ες, προϊόντα ή υπηρεσίες, δι-
ευκόλυνση της ανάπτυξης και 
αξιολόγησης της γνώσης και 
μεταφορά των υφιστάμενων 
γνώσεων σε άλλα μέρη του 
οργανισμού33. Προσαρμοσμέ-
να εκπαιδευτικά προγράμματα 
πρέπει να παρέχονται σε ερ-
γαζόμενους που θα προγραμ-
ματίζουν, λειτουργούν, διατη-
ρούν ή μοιράζονται το χώρο 
εργασίας με αυτά τα ρομπότ.

Από την άλλη πλευρά, οι τε-
χνολογίες της Βιομηχανίας 
4.0 μπορούν να αξιοποιηθούν 
στην εκπαίδευση. Η κατάρτιση 

βασισμένη στην εικονική πραγ-
ματικότητα μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί πριν από την πραγμα-
τική υλοποίηση νέων γραμμών 
παραγωγής. Η ηλεκτρονική 
μάθηση, τηλεμάθηση, διευκο-
λύνει τη μάθηση στο ρυθμό 
του εργαζόμενου. Οι οργανι-
σμοί θα πρέπει να υποστηρί-
ξουν την επανεκπαίδευση για 
την ενίσχυση του γηράσκοντος 
προσωπικού34 και να κατανο-
ήσουν τις ψηφιακές ευκαιρίες 
και απειλές καλλιεργώντας 
ένα πνεύμα ψηφιακής Κουλ-
τούρας Ασφάλειας.

Απαιτούνται λοιπόν στρα-
τηγικές που αυξάνουν την 
ευαισθητοποίηση των εργα-
ζομένων στις αλλαγές της Βι-

30 Bragança S. et  al., 2019
31 Digmayer C., Jakobs E.A., 2018
32 Bragança S. et  al., 2019
33 Kelloway E.K., Barling J., 2000
34 Lorenz M. et al. 2015

Οι οργανισμοί 
θα πρέπει να 
υποστηρίξουν την 
επανεκπαίδευση 
για την ενίσχυση 
του γηράσκοντος 
προσωπικού και 
να κατανοήσουν 
τις ψηφιακές 
ευκαιρίες και απειλές 
καλλιεργώντας ένα 
πνεύμα ψηφιακής 
Κουλτούρας 
Ασφάλειας
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ομηχανίας 4.0 και ενισχύουν 
συνεχώς τα προσόντα τους ως 
προετοιμασία για έναν μετα-
βαλλόμενο χώρο εργασίας35. 
Περίπου το 40% των τμημά-
των ανθρώπινων πόρων στις 
διεθνείς εταιρείες χρησιμοποι-
ούν τώρα εφαρμογές AI και το 
70% θεωρούν ότι αυτό αποτε-
λεί υψηλή προτεραιότητα για 
την οργάνωσή τους36. Η ευαι-
σθητοποποίηση είναι επίσης 
απαραίτητη για την προστασία 
από την αυξανόμενη απειλή πι-
θανών επιθέσεων στον κυβερ-
νοχώρο, οι οποίες θα μπορού-
σαν να θέσουν σε κίνδυνο την 
υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων37. 

Οι νέες τεχνολογίες στον ερ-
γασιακό χώρο ενδέχεται να λη-
φθούν με ένα βαθμό άγχους ή 
σκεπτικισμού. Οι εργαζόμενοι 
ενδέχεται να έχουν ανησυχίες 
έχοντας να συνεργαστούν με 
συνεργατικά ρομποτικά συστή-
ματα και η διαχείριση αυτών 
των φόβων μπορεί να πάρει 
χρόνο. Αυτή η εμπιστοσύνη θα 
μπορούσε να επιτευχθεί δεί-
χνοντας στους εργαζόμενους 
πώς ένα ρομπότ μπορεί να 
συμβάλει στην ασφάλεια ή την 
ποιότητα της εργασίας τους38, 
μειώνοντας το άγχος και τον 
κίνδυνο τραυματισμού. 

Ωστόσο, η τεχνολογία μπο-
ρεί επίσης να προκαλέσει απο-
ξένωση μεταξύ εργαζομένων 
και ανάπτυξης ομάδας.

Η χρήση νέων τεχνολογιών 
μπορεί να μειώσει τη διαθε-
σιμότητα εργασίας για τον 
άνθρωπο39. Οι εργαζόμενοι 
και οι πολυεπιστημονικές ομά-
δες40 θα πρέπει να προετοι-
μαστούν για την επίδραση της 
ψηφιοποίησης και της ρομπο-
τικής. Οι ψυχοκοινωνικοί πα-
ράγοντες που σχετίζονται με 
τη ρομποτική θα απαιτήσουν 
περισσότερη προσοχή41. Έχει 
αναφερθεί ότι πολλοί εργα-
ζόμενοι θεωρούν ότι η κύρια 
αλληλεπίδραση τους κατά τη 
διάρκεια οποιασδήποτε μετα-
τόπισης είναι με ρομπότ και 
όχι με συναδέλφους.

Η τεχνολογία παρακολού-
θησης της ευημερίας (well-

being) εξακολουθεί να απο-
τελεί τεράστια πρόκληση. 
Στην περίπτωση αυτή, οι κοι-
νωνικές επιστήμες θα πρέπει 
να παρέχουν τις σημαντικές 
λύσεις, καθώς είναι μια πτυχή 
για την οποία οι εργαζόμενοι 
πρέπει να είναι καλά ενημε-
ρωμένοι42. Η συμβολή των 
κοινωνικών επιστημών, είναι 
απαραίτητη για την παροχή 
σημαντικών και ανθρωποκε-
ντρικών λύσεων, με σεβασμό 
στην ιδιωτικότητα και την 
προστασία των προσωπικών 
δεδομένων. Η προσπάθεια 
που καταβάλλουν οι εται-
ρείες για την προστασία 
των εργαζομένων τους από 
τους γνωστούς κινδύνους 
αποτελεί ισχυρό δείκτη της 
Κουλτούρας Ασφάλειας, της 
ηθικής δεοντολογίας και της 
εταιρικής υπευθυνότητας.

Τι πρέπει να κάνουν τα 
έξυπνα εργοστάσια για την 
εφαρμογή της Κουλτούρας 
Ασφάλειας 4.0 στο ανθρώπι-
νο δυναμικό τους;

Η έξυπνη παραγωγή και τα 
έξυπνα εργοστάσια θα πρέ-
πει να προσαρμοστούν στις 
νέες απαιτήσεις. Η ηγεσία θα 
πρέπει να λαμβάνει τις κατάλ-
ληλες στρατηγικές και πολιτι-
κές, λαμβάνοντας υπόψη τις 
νέες απαιτήσεις της Βιομηχα-
νίας 4.0. Η ασφαλής και ομαλή 
διαχείριση των αλλαγών θα 
πρέπει να πραγματοποιείται 

35 Digmayer C., Jakobs E.A., 2018
36 EU-OSHA, 2019a
37 Polak-Sopinska A. et al., 2020
38 Vargas S., 2018
39 EU-OSHA, 2018b
40 ILO 2019
41 EU-OSHA, 2015
42 EU-OSHA, 2019b

Η συνεργασία 
και οι ορθές 

πρακτικές πρέπει να 
ανταλλάσσονται μέσω 

χωρών, οργανισμών 
και εταιρειών. Η 

έννοια του οφέλους 
για την ποιότητα, την 

παραγωγή και την 
ασφάλεια θα πρέπει 

να ενσωματωθεί 
στους οργανισμούς.
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Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., θέλοντας να στηρίξει επικοδο-
μητικά το «μένουμε σπίτι», ξεκίνησε μια σειρά, 
δωρεάν, επιμορφωτικών διαδικτυακών σεμι-
ναρίων (webinars). 

Τα τρία πρώτα σεμινάρια απευθύνονταν στο 
ευρύ κοινό και αφορούσαν σε κινδύνους που 
υπάρχουν στο σπίτι.

Το πρώτο, με θέμα «Πυρκαγιά στο σπίτι» 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 8 Απριλίου. 
Εισηγήτρια ήταν η Δρ Εύη Γεωργιάδου, Χημι-
κός Μηχανικός, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ευαισθητοποί-
ηση σε ζητήματα που αφορούν στον κίνδυνο 
και στα μέτρα πρόληψης πυρκαγιάς στο σπίτι. 

Το δεύτερο σεμινάριο με θέμα «Προσοχή,  χη-

μικά! - Μικρός οδηγός για την ασφαλή συμβί-
ωσή μας με τα χημικά στο σπίτι» πραγματοποι-
ήθηκε τη Μ. Τετάρτη, 15 Απριλίου, από τον Δρ 
Σπύρο Δοντά, Χημικό, Συντονιστή Τομέα Ανα-
λύσεων και Προσδιορισμών του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Το σεμινάριο σκοπό είχε να μας ευαισθητοποι-
ήσει για την πανταχού παρουσία χημικών προ-
ϊόντων στο σπίτι μας και για τους κινδύνους 
που διατρέχει η υγεία μας από την κακή χρήση 
ή αποθήκευσή τους. 

Το τρίτο σεμινάριο είχε θέμα «Η ζωή μετά τον 
Τέσλα ή, αλλιώς, κίνδυνος από τον ηλεκτρι-
σμό στο σπίτι». Πραγματοποιήθηκε στις 24 
Απριλίου από τον Δρ Στέργιο Νάρη, Μηχανο-
λόγο Μηχανικό, υπεύθυνο του Παραρτήματος 
Βόλου, σε συνεργασία με τον κο Κώστα Πού-
λιο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, από το παράρτη-
μα του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη.

Στόχος ήταν η συνειδητοποίηση των πραγμα-
τικών διαστάσεων του κινδύνου και των μεθό-
δων αποτροπής του ώστε να απολαμβάνουμε 
τα οφέλη του αναντικατάστατου αγαθού του 
ηλεκτρισμού χωρίς φόβο και με ασφάλεια. 

Για τον συντονισμό και την 
προετοιμασία των σεμιναρίων, 
τα στελέχη του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ερ-
γάστηκαν από το σπίτι.

Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
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Στις 13 Φεβρουαρίου ο Διοικητής του ΟΑΕΔ, 
κος Σπύρος Πρωτοψάλτης, και η Πρόεδρος 
του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., κα Ρένα Μπαρδάνη, υπέγρα-
ψαν πρωτόκολλο συνεργασίας για τη διασύν-
δεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την 
υγεία και την ασφάλεια της εργασίας.

Συγκεκριμένα, ο ΟΑΕΔ, ο οποίος λειτουργεί 49 
Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας πα-

νελλαδικά, στις οποίες φοιτούν περίπου 8.000 
μαθητές, και το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., ως εξειδικευμέ-
νος φορέας σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία, συμφώνησαν να συνεργαστούν 
για την εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα 
υγείας και ασφάλειας, με στόχο τη μείωση των 
εργατικών ατυχημάτων, την πρόληψη των 
επαγγελματικών ασθενειών και τη δημιουργία 
εργασιακού περιβάλλοντος χαμηλού κινδύνου. 
Στόχος της συγκεκριμένης προσπάθειας είναι 
οι νέοι, που θα ασκήσουν τεχνικά επαγγέλματα 
να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν, 
ώστε να μην υποτιμούν τον κίνδυνο και να λαμ-
βάνουν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας, το οποίο θα 
ισχύσει μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς 
2021–2022, περιλαμβάνει την πρώτη πιλοτι-
κή εφαρμογή ενός νέου εργαλείου εικονικής 
πραγματικότητας, το οποίο δημιουργήθηκε με 
τη συνεργασία του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και του ΕΜΠ, 
καθώς και ενημερωτικές διαλέξεις. 

Οι δράσεις του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου 
σε συγκεκριμένες σχολές είναι πιλοτικές και οι 
δύο φορείς, έχουν ως στόχο να επεκτείνουν 
την εφαρμογή τους στο σύνολο των ΕΠΑΣ της 
χώρας στα επόμενα χρόνια.

Πρωτόκολλο συνεργασίας ΟΑΕΔ 
και ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. για τη σύνδεση της 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Ο κος Πρωτοψάλτης και κα Μπαρδάνη υπογράφουν το 
πρωτόκολλο συνεργασίας ΟΑΕΔ - ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Νο-
μού Έβρου «ΣυνεχίΖΩ» σε συνεργασία με το 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. πραγματοποίησε στρογγυλή τρά-
πεζα συζήτησης (πάνελ συζήτησης) με θεσμι-
κούς φορείς και θέμα: Καρκίνος & Εργασία 
- Μια δράση για ασθενείς και φροντιστές σε 
όλους τους εργασιακούς χώρους, την Παρα-

σκευή 7 Φεβρουαρίου, στο Νομαρχείο Αλεξαν-
δρούπολης, στην αίθουσα Αλεξάνδρου Κρητή.

Στην εκδήλωση απηύθηνε χαιρετισμό η Πρόε-
δρος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., κα Ρένα Μπαρδάνη.

Τα θεματικά πεδία που παρουσιάστκαν από 
την κύρια εισηγήτρια, κα Ελισάβετ Γεωργίου, 
Εργασιακή Ψυχολόγο MSc, Επιστημονική Συ-

Πάνελ συζήτησης από τον Σύλλογο 
Καρκινοπαθών και Φίλων Νομού 
Έβρου «ΣυνεχίΖΩ» και το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
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νεργάτη του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., αφορούσαν στις 
προκλήσεις για τους ασθενείς και τους φρο-
ντιστές κατά την πρόληψη, την ασθένεια και 
την επανένταξη.

Στο περιθώριο της συνάντησης η Πρόεδρος 
του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., κα Ρένα Μπαρδάνη, συναντή-
θηκε με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, κο 
Γιάνννη Ζαμπούκη. Στη συνάντηση συζητήθη-
καν θέματα σχετικά με την υγεία και την ασφά-
λεια που αφορούν, τόσο τους εργαζόμενους 
όσο και το ευρύτερο κοινό.

Η κα Μπαρδάνη απευθύνει χαιρετισμό στην 
εκδήλωση

Η κα Μπαρδάνη συνομιλεί με τον Δήμαρχο 
Αλεξανδρούπολης, κο Γ. Ζαμπούκη.

Στις 14 Φεβρουαρίου, η εταιρεία 3Μ διοργά-
νωσε το 3Μ - Science of Safety Experts Annual 
Gala. Το γκαλά πραγματοποιήθηκε στην αί-
θουσα «Πύργος Βιβλίων», στο Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος στην Αθήνα. 

Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, απηύθηνε χαι-
ρετισμό η Πρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., κα Ρένα 

Μπαρδάνη, ενώ ο υπεύθυνος του Παραρτήμα-
τος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στον Βόλο, Δρ Στέργιος 
Νάρης, στην παρουσίασή του μίλησε για τις 
νέες προκλήσεις στο εργασιακό περιβάλλον.

Συμμετοχή του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στο 3Μ - 
Science of Safety Experts Annual Gala

Η κα Μπαρδάνη απευθύνει χαιρετισμό.Ο Δρ. Σ. Νάρης μιλά για τις νέες προκλήσεις 
στο εργασιακό περιβάλλον
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Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 υλοποιήθη-
καν από το Ινστιτούτο 12 δράσεις ενημέρω-
σης για θέματα ΥΑΕ σε μαθητές διαφόρων 
ειδικοτήτων της Δ/θμιας και Μεταδ/θμιας εκ-
παίδευσης.

Οι δράσεις υλοποήθηκαν σε Αθήνα, Βόλο, Θεσ-
σαλονίκη και Ιωάννινα. Ωφελήθηκαν συνολικά 
325 άτομα, μαθητές διαφόρων ειδικοτήτων 
και συνοδοί καθηγητές.

Τα προγράμματα ήταν διάρκειας 2 ωρών και 

πραγματοποιήθηκαν είτε με επίσκεψη των 
μαθητών στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου 
είτε με μετάβαση του εισηγητή στην αντίστοι-
χη εκπαιδευτική μονάδα. Τις εισηγήσεις έκα-
ναν στελέχη του Ινστιτούτου.

Τα κυριότερα θέματα που αναπτύχθηκαν 
ήταν: εισαγωγή στην ΥΑΕ, ασφάλεια τροφί-
μων, βιολογικός κίνδυνος, εργασία με εξο-
πλισμό ισχύος, ηλεκτρικός κίνδυνος, ΜΑΠ, 
οθόνες οπτικής απεικόνισης, χειρωνακτικός 
χειρισμός βάρους, χημικός κίνδυνος, χρήση 
εργαλείων και εξοπλισμού.

Ενημερωτικές δράσεις του ΕΛΙ.ΝΥ.Α.Ε. 
σε μαθητές

Στις 5 και 6 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε, 
για τρίτη συνεχή χρονιά, το Επιστημονικό 
Forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης 
από Καταστροφές στην Ελλάδα. Θέμα του 
ήταν «Η συμβολή των Ερευνητικών Φορέ-
ων στη Διαχείριση των Καταστροφών». 

Το Forum διοργανώθηκε από το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Δια-
χείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και 

Κρίσεων» του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπε-
ριβάλλοντος. 

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. συμμετείχε και φέτος με εισή-
γηση από τη Δρ Ε. Γεωργιάδου, με θέμα την 
ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση εργαζο-
μένων και κοινού ως εργαλείου για τη μείωση 
της διακινδύνευσης από καταστροφές (συλλο-
γική εργασία των Ε. Γεωργιάδου, Δ. Πινότση, 
Θ. Κουκουλάκη Κ. Καψάλη).

Συμμετοχή τoυ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 
στο Επιστημονικό Forum για τη 
μείωση της διακινδύνευσης από 
καταστροφές στην Ελλάδα
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Στις 29 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η κοπή 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
στην κεντρική δομή του, στην Αθήνα. Παρό-
ντες ήταν οι εργαζόμενοι της Αθήνας, καθώς 
και το Διοικητικό Συμβούλιο. Την κοπή έκανε η 

Πρόεδρος, κα Ρένα Μπαρδάνη.

Στις 4 Φεβρουαρίου, η κα Μπαρδάνη μετέβει 
στη Θεσσαλονίκη όπου πραγματοποιήθηκε 
κοπή για τους εργαζόμενους των παραρτημά-
των του Ινστιτούτου.

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας του 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Η κοπή στην κεντρική δομή. Η κοπή της πίτας στη Θεσσαλονίκη.

Tην Τρίτη, 28 Απριλίου, Παγκόσμια Ημέρα για 
την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, τo 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. διοργάνωσε σχετική τηλεδιάσκε-
ψη (Web Conference).

Στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση σχετικά με την 
υιοθέτηση ασφαλών πρακτικών στους χώρους 
εργασίας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της επιστροφής 
στους χώρους εργασίας και της συνεχιζόμενης 
απειλής του Covid-19, καθώς και η ενδυνάμω-
ση του ρόλου που διαδραματίζουν οι υπηρεσίες 
ασφάλειας και υγείας στην εργασία, μέσω τριμε-
ρούς κοινωνικού διαλόγου και συντονισμού προ-
σπαθειών.

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι κ.κ.: Ρ. Μπαρδάνη, 
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Κ. Αγραπιδάς, Γενι-
κός Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων Υγείας και 
Ασφάλειας & Ένταξης στην Εργασία, Υπ. Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Σ. Δημητριάδη, Senior 
Reasearch Manager EUROFOUND, Σ. Δρίβας, Ειδ. 
Ιατρός Εργασίας, Χ. Καβαλόπουλος, Γενικός Διευ-

θυντής ΣΜΕ, Εθνικός Αντιπρόσωπος της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής, στα θέματα ΥΑΕ, Α. Στοϊμενίδης, 
Γραμματέας ΥΑΕ ΓΣΕΕ, Εθνικός Αντιπρόσωπος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα θέματα ΥΑΕ.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Α. 
Λεφοπούλου.

Τηλεδιάσκεψη από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 
στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 
για την ΑΥΕ
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…Ως σπούδασα μόνος, χωρίς καμμίαν οποιαδή-
ποτε “έξωθεν” ενίσχυση, και κατόπιν εζωγρά-
φισα και έγραψα ακούγοντας μόνο τι μου έλεγε 
η καρδιά μου, φυσικό είταν, συχνά πυκνά, να 
προσφεύγω  στην αληθινά πολύτιμη, βοήθεια 
των τσαγγάρηδων.

Πόσες φορές τους παρακολουθούσα την ώρα 
που είτε εφαρμόζανε μια φόλα στο πάνω μέρος 
του παπουτσιού, είτε προσάρμοζαν ένα κομμά-
τι πετσί στην φαγωμένη σιόλα. Με τι προσοχή 
και σοβαρότητα “ετελείωναν” τη δουλειά τους. 
Και το μειδίαμα ικανοποιήσεώς τους σα μου τεί-
νανε το “περισουφρωμένο” παπούτσι. Πάντα 

σκυφτοί, για να πάρουνε άλλο κατσάρι γύρωθέ 
τους, λέγανε το τίμημα του κόπου τους: λίγες 

δεκάρες.

Οι τσαγγάρηδες κάθονται πάντα σ’ ένα χαμη-
λό σκαμνί, δίχως ερεισίνωτο, έτσι που να είχαν 
ελευθερία απόλυτη στις κινήσεις. Μπροστά 
τους ένα χαμηλό τραπεζάκι, με υπερυψωμένο 
περίγυρο, για να μη κυλούνε και πέφτουν χάμω 
τα καρφιά και τ’ άλλα ψιλοπράγματα. Έχουν 
φαλτσέτες, σφυριά, πρόκες (καρφιά και ξύλι-
νες), σπάγγο, κερί για το σπάγγο, πεταλάκια για 
τις σόλες και τα τακούνια, κι άλλα. Στ’ αριστε-
ρό χέρι κρατούν ένα σιδερένιο, υποτυπώδες, 
απλοποιημένο καλαπόδι πάνω σε μακρύ στέλε-
χος, σαν αντεστραμμένο ταυ. Αυτό το στέλεχος 
το σταθεροποιούν ανάμεσα στις γάμπες και τα 
γόνατα, τα αυτιά του ταυ τα συγκρατούν με τα 
πέλματα των ποδιών. Στο σιδερένιο καλαπόδι 
περνούν το παπούτσι που σολιάζουν, για να 
περτσινωθούν οι πρόκες. 

Κάπου έχουν σκεύος με νερό, κατά προτίμηση 
παλιό τενεκέ από Μυτιληναίικες  σαρδέλλες, για 
να μουλιάζουν τα πετσιά να’ ναι ευκολοδούλευτα. 

Επίσης μία σειρά ξύλινα καλαπόδια, διαφόρων 
μεγεθών.

Άλλοι έχουν ευρωπαϊκές ραπτομηχανές, ειδικές 
για να ράβουν τα “φόντια” και τις φόλες. Άλλοι 
δεν έχουν, και τότε μεταχειρίζονται σουβλιά, με 
τρύπα για το σπάγγο, και άλλες σακορράφες. 

Άλλοι έχουνε ωδικό πουλί σε κλουβάκι, για συ-
ντροφιά, κι άλλοι δεν έχουνε.

Όλοι όμως πάντα έχουνε γλάστρα, για κόσμημα 
ή μυριστικό, κατά προτίμηση είτε βασιλικό είτε 
μαντζουράνα.

Είχα κι εγώ κανένα συγγενή τσαγγάρη; Ναι, είχα. 
Η πρώτη ξαδέρφη του πατέρα μου, Λουτσίκα 
Σερεμετάκη, Μανιάτισσα, είχε παντρευτεί, το 
πάλαι ποτέ, τον Θεόδωρο Λουκά, Ταταυλιανό, 
τσαγγάρη, τον επιλεγόμενο “τα δυο μου μάτια”…

Επιμέλεια: Σπύρος Δοντάς

Οι τσαγγάρηδες

Από κείμενο του ζωγράφου και ποιητή Νίκου Εγγονόπουλου του 1975. 
Αντλήθηκε από την έκδοση “Ν. Εγγονόπουλος – η αγάπη είναι ο μόνος 
τρόπος” του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου – Υπουργείο Πολιτισμού, 2007. Σελ. 69.

Λ ό γ ο ς  κ α ι  ε ι κ ό ν α
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Λόγω ανησυχιών για την πανδημία του κορωνοϊού τα προσεχή συνέδρια ενδέχεται να ανα-
βληθούν ή να ακυρωθούν.

Το Διεθνές Έτος Ήχου είναι 
μια παγκόσμια πρωτοβουλία 
που στοχεύει στην ανάδειξη 
της σημασίας του ήχου και 
των συναφών επιστημών και 
τεχνολογιών στο σύνολο της 
κοινωνίας. Ο εορτασμός του 
Διεθνούς Έτους Ήχου περι-
λαμβάνει συντονισμένες δρά-
σεις, τόσο σε περιφερειακό 
όσο και σε εθνικό, αλλά και 
διεθνές επίπεδο. 

Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν 
στην ενίσχυση της κατανόη-
σης, σε παγκόσμιο επίπεδο, 
του σημαντικού ρόλου που 
παίζει ο ήχος σε κάθε πτυχή 
της κοινωνίας μας. 

Επίσης, αυτές οι δράσεις θα 
ενθαρρύνουν την κατανόηση 
της ανάγκης ελέγχου του θο-
ρύβου στη φύση, στο δομημέ-
νο περιβάλλον και στον εργα-
σιακό χώρο. Πηγή: https://sound2020.org/

Διεθνές Έτος Ήχου 2020

Στο πλαίσιο του περιορισμού 
της κυκλοφορίας λόγω της παν-
δημίας COVID-19, εκατομμύρια 
ευρωπαίοι εργαζόμενοι αναγκά-
ζονται να εργάζονται με πλήρες 
ωράριο από το σπίτι, προκει-
μένου να μειωθεί ο κίνδυνος 
μόλυνσης από τον ιό. Είναι μια 
νέα πραγματικότητα που μπο-
ρεί να επηρεάσει αρνητικά την 
υγεία μας. Μεγάλες περίοδοι 
καθιστικής εργασίας, έλλειψη 
σωματικής άσκησης, εργασία σε 
απομόνωση, ασαφή όρια μετα-
ξύ αμειβόμενης εργασίας και ιδι-
ωτικής ζωής και άγχος είναι ορι-
σμένοι από τους κινδύνους που 

συνδέονται με την τηλεργασία 
και μπορεί να έχουν επιπτώσεις 
στην μυοσκελετική και ψυχική 
υγεία των εργαζομένων.

Η νέα βάση δεδομένων για τις 
ΜΣΔ του Ευρωπαϊκού Οργανι-
σμού για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), 
με πρακτικά εργαλεία και κατευ-
θυντήριες γραμμές διευκολύνει 
την πρόσβαση και τη διαχείριση 
πολλών ΜΣΔ, περιλαμβανομέ-
νων εκείνων που προκαλούνται 
από την τηλεργασία. Περιέχει 
συνδέσμους σε πόρους από όλη 
την Ευρώπη: δημοσιεύσεις, περι-
πτωσιολογικές μελέτες, κατευ-

θυντήριες γραμμές, πρακτικά ερ-
γαλεία, οπτικοακουστικό υλικό.
 
Αρθρο στον ιστότοπο OSHwi-
ki με πρακτικές συμβουλές για 
την τηλεργασία κατ' οίκον:
https://oshwiki.eu/wiki/
Practical_tips_to_make_
home-based_telework_as_
healthy,_safe_and_effective_
as_possible

Πηγή: https://osha.europa.eu/
el/highlights/check-out-our-
practical-tips-home-based-
telework-and-protect-your-
health

Πρακτικές συμβουλές από τον EU-OSHA 
για την τηλεργασία κατ’ οίκον και για την 
προστασία της υγείας 

https://sound2020.org/
https://osha.europa.eu/el/themes/musculoskeletal-disorders/practical-tools-musculoskeletal-disorders%3Ff%255B0%255D%3Dfield_hazards%253A4985%26page%3D1
https://osha.europa.eu/el/themes/musculoskeletal-disorders/practical-tools-musculoskeletal-disorders%3Ff%255B0%255D%3Dfield_hazards%253A4985%26page%3D1
https://oshwiki.eu/wiki/Practical_tips_to_make_home-based_telework_as_healthy%2C_safe_and_effective_as_possible
https://oshwiki.eu/wiki/Practical_tips_to_make_home-based_telework_as_healthy%2C_safe_and_effective_as_possible
https://oshwiki.eu/wiki/Practical_tips_to_make_home-based_telework_as_healthy%2C_safe_and_effective_as_possible
https://oshwiki.eu/wiki/Practical_tips_to_make_home-based_telework_as_healthy%2C_safe_and_effective_as_possible
https://oshwiki.eu/wiki/Practical_tips_to_make_home-based_telework_as_healthy%2C_safe_and_effective_as_possible
https://osha.europa.eu/el/highlights/check-out-our-practical-tips-home-based-telework-and-protect-your-health
https://osha.europa.eu/el/highlights/check-out-our-practical-tips-home-based-telework-and-protect-your-health
https://osha.europa.eu/el/highlights/check-out-our-practical-tips-home-based-telework-and-protect-your-health
https://osha.europa.eu/el/highlights/check-out-our-practical-tips-home-based-telework-and-protect-your-health
https://osha.europa.eu/el/highlights/check-out-our-practical-tips-home-based-telework-and-protect-your-health
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Προεδρικό Διάταγμα 26/2020
ΦΕΚ 50/Α` 6.3.2020 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/EΕ, 2019/130/ 
ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2004/37/ΕΚ ’’σχετικά με την προστα-
σία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 
συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή 
μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργα-
σία’’» (Ε.Ε. L 345/27.12.2017, L 136/01.06.2018, 
L 225/06.09.2018, L 30/31.01.2019 και L 164/ 
20.06.2019) - Τροποποίηση των π.δ. 399/94 (Α΄ 
221) και π.δ. 307/86 (Α΄ 135).

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου - ΦΕΚ 68/
Α` 20.3.2020
Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας 
και της επιχειρηματικότητας και τη διασφά-
λιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 
της δημόσιας διοίκησης. (Άρθρο δέκατο τρίτο: 
Διατάξεις για την άσκηση καθηκόντων ιατρού 
εργασίας σε επιχειρήσεις  Αντικατάσταση του 
άρθρου 16 του Ν. 3850/2010, Άρθρο εξηκοστό 
πρώτο: Πρόσθετοι κανόνες υγιεινής και ασφά-
λειας εργαζομένων σε εργοτάξια). Σχετική 
εγκύκλιος 13308/466/23.3.2020.

Υπουργική Απόφαση 60201/Δ7.1422/2019 
ΦΕΚ 4997/Β` 31.12.2019 
Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορι-
σμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από 
τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Νόμος 4663/2020 - ΦΕΚ 30/Α` 12.2.2020
Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αερο-
δρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις 
μεταφορών και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 57: 
Μηχανήματα έργου).

Υπουργική Απόφαση 26666/2020
ΦΕΚ 1149/Β` 3.4.2020 
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς 
τις διατάξεις των κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγι-
ών (ΕΕ) 2019/1845 και (ΕΕ) 2019/1846 της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής της 8ης Αυγούστου 2019. 
(Τροποποίηση του π.δ. 114/2013 (147/Α).

Υπουργική Απόφαση 2222.1-1.2/16818/2020/2020 
ΦΕΚ 1169/Β  ̀6.4.2020
Έγκριση και αποδοχή του Διεθνούς Κώδικα 
Στερεών Χύδην Φορτίων (Κώδικας IMSBC), ο 
οποίος υιοθετήθηκε την 4η Δεκεμβρίου 2008 
με την υπ’ αριθμ. MSC.268 (85) απόφαση της 
Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διε-
θνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

Υπουργική Απόφαση ΦΒ1-Α/76545/886/2020 
ΦΕΚ 761/Β` 10.3.2020 
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ. 
46885/3403/31-10-2012 (ΦΕΚ 2927/Β΄/2012) 
απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, 
όπως ισχύει, με θέμα «Καθορισμός πρόσθετων 
προστατευτικών μέτρων για τη μείωση της 
ελάχιστης απόστασης ασφαλείας μικτών και 
αμιγώς υγραερίου πρατηρίων, νεοϊδρυόμενων 
και λειτουργούντων, από κτίρια και χώρους 
όπως ορίζονται στα εδάφια δ΄, ε΄ και στ΄ της 
παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 595/1984, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Υπουργική Απόφαση 64744/677/19/2020
ΦΕΚ 522/Β` 19.2.2020 
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής από-
φασης με αριθμ. οικ. 49372/3352/2017 «Πε-
ριοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων 
οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/EK και 
κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ» (Β΄ 2726).

Νόμος 4665/2020 - ΦΕΚ 33/Α` 18.2.2020 
Κύρωση της Σύμβασης της Μιναμάτα για τον 
Υδράργυρο.

Υπουργική Απόφαση 2263.1-3/17149/2020/2020
ΦΕΚ 977/Β` 21.3.2020 
Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα της 
Διεθνούς Σύμβασης για την πρόληψη ρύπαν-
σης από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε 
με το Πρωτόκολλο του 1978 σχετικά με αυτή 
- Τροποποιήσεις στο Παράρτημα ΙΙ της Δ.Σ. 
MARPOL (Κατάλοιπα φορτίου και αποπλυμά-
των δεξαμενών από εμμένοντα επιπλέοντα 
προϊόντα).

Επιμέλεια: Αφροδίτη Δαϊκου
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Υπουργική Απόφαση 2263.1-2/17146/2020/2020
ΦΕΚ 976/Β` 21.3.2020 
Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα της 
Διεθνούς Σύμβασης για την πρόληψη ρύπαν-
σης από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε 
με το Πρωτόκολλο του 1978 σχετικά με αυτή 
- Τροποποιήσεις στα Παραρτήματα I, II και V 
της Δ.Σ. MARPOL (Ηλεκτρονικά Βιβλία Κατα-
γραφής).

Νόμος 4678/2020 - ΦΕΚ 70/Α` 20.3.2020
 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 (Α΄ 
147) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, 
πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς 
μηχανισμούς και άλλες διατάξεις», εναρμόνι-
ση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
(ΕΕ) 2017/853του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για 
την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτη-
σης και της κατοχής όπλων και θέσπιση των 
αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την 
εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
2015/2403 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υπουργική Απόφαση 12338/Δ1.4372/2020
(ΦΕΚ 854/Β` 13.3.2020) 
Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 
3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλε-
κτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 
Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυνα-
μικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει

Προεδρικό Διάταγμα 28/2020 - ΦΕΚ 56/Α  ̀12.3.2020 
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία (Ε.Ε.) 2018/131 (L 22) του Συμβουλίου 
της 23ης Ιανουαρίου 2018. (Άρθρο 2: Τροπο-
ποίηση π.δ. 171/2014 - Εφαρμογή της συμφωνί-
ας σχετικά με τις Τροποποιήσεις 2014 στη ΣΝΕ, 
2006 ).

Προεδρικό Διάταγμα 2/2020 - ΦΕΚ 2/Α  ̀14.1.2020 
Αποδοχή τροποποιήσεων στη Διεθνή Σύμβαση 
για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρματος 
και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα 
Πλοία, 2004.

Υπουργική Απόφαση 2222.1-1.2/90818/2019/2019 
ΦΕΚ 5083/Β` 31.12.2019 
Έγκριση και αποδοχή των τροποποιήσεων στον 
Διεθνή Κώδικα για την Ασφαλή Μεταφορά Συ-
σκευασμένου Πυρηνικού Ακτινοβολημένου 
Καυσίμου, Πλουτωνίου και Υψηλού Επιπέδου 
Ραδιενεργών Αποβλήτων επί πλοίων (Κώδικας 
INF), ο οποίος υιοθετήθηκε με την υπουργική 
απόφαση 2222.1-1.2/48603/2019 (Β’ 2655)

Υπουργική Απόφαση 134069/2019
ΦΕΚ 5000/Β` 31.12.2019 
Τροποποίηση της Π/112/1057/2016 (Β΄ 241) από-
φασης «Θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της 
υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσί-
ες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κα-
τανάλωσης, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
2013/51/ΕΥΡATOM του Συμβουλίου, της 22ας 
Οκτωβρίου 2013»

Παρενόχληση
Θέμα στην Εθνική νομοθεσία
http://www.elinyae.gr/ethniki-
nomothesia?title=&field_ypoyrgeia_target_
id=All&field_nomothetima_year_value=&term_
node_tid_depth=12202&field_tags_target_
id=&field_arithmos_fek_value=&field_fek_
year_value=&field_geniki_perigrafi=

Κορωνοϊός Πανδημία
Θέμα στην Εθνική νομοθεσία
http://www.elinyae.gr/ethniki-
nomothesia?title=&field_ypoyrgeia_target_
id=All&field_nomothetima_year_value=&term_
node_tid_depth=12197&field_tags_target_
id=&field_arithmos_fek_value=&field_fek_
year_value=&field_geniki_perigrafi=

Τηλεργασία
Θέμα στην Εθνική νομοθεσία
http://www.elinyae.gr/ethniki-
nomothesia?title=&field_ypoyrgeia_target_
id=All&field_nomothetima_year_value=&term_
node_tid_depth=5915&field_tags_target_
id=&field_arithmos_fek_value=&field_fek_
year_value=&field_geniki_perigrafi=

Τα πλήρη κείμενα των κανονιστικών διατάξεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του 
Ινστιτούτου, στη διεύθυνση: http://www.elinyae.gr

http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia?title=&field_ypoyrgeia_target_id=All&field_nomothetima_year_value=&term_node_tid_depth=12202&field_tags_target_id=&field_arithmos_fek_value=&field_fek_year_value=&field_geniki_perigrafi
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia?title=&field_ypoyrgeia_target_id=All&field_nomothetima_year_value=&term_node_tid_depth=12202&field_tags_target_id=&field_arithmos_fek_value=&field_fek_year_value=&field_geniki_perigrafi
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia?title=&field_ypoyrgeia_target_id=All&field_nomothetima_year_value=&term_node_tid_depth=12202&field_tags_target_id=&field_arithmos_fek_value=&field_fek_year_value=&field_geniki_perigrafi
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia?title=&field_ypoyrgeia_target_id=All&field_nomothetima_year_value=&term_node_tid_depth=12202&field_tags_target_id=&field_arithmos_fek_value=&field_fek_year_value=&field_geniki_perigrafi
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia?title=&field_ypoyrgeia_target_id=All&field_nomothetima_year_value=&term_node_tid_depth=12202&field_tags_target_id=&field_arithmos_fek_value=&field_fek_year_value=&field_geniki_perigrafi
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia?title=&field_ypoyrgeia_target_id=All&field_nomothetima_year_value=&term_node_tid_depth=12202&field_tags_target_id=&field_arithmos_fek_value=&field_fek_year_value=&field_geniki_perigrafi
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia?title=&field_ypoyrgeia_target_id=All&field_nomothetima_year_value=&term_node_tid_depth=12197&field_tags_target_id=&field_arithmos_fek_value=&field_fek_year_value=&field_geniki_perigrafi
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia?title=&field_ypoyrgeia_target_id=All&field_nomothetima_year_value=&term_node_tid_depth=12197&field_tags_target_id=&field_arithmos_fek_value=&field_fek_year_value=&field_geniki_perigrafi
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia?title=&field_ypoyrgeia_target_id=All&field_nomothetima_year_value=&term_node_tid_depth=12197&field_tags_target_id=&field_arithmos_fek_value=&field_fek_year_value=&field_geniki_perigrafi
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia?title=&field_ypoyrgeia_target_id=All&field_nomothetima_year_value=&term_node_tid_depth=12197&field_tags_target_id=&field_arithmos_fek_value=&field_fek_year_value=&field_geniki_perigrafi
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia?title=&field_ypoyrgeia_target_id=All&field_nomothetima_year_value=&term_node_tid_depth=12197&field_tags_target_id=&field_arithmos_fek_value=&field_fek_year_value=&field_geniki_perigrafi
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia?title=&field_ypoyrgeia_target_id=All&field_nomothetima_year_value=&term_node_tid_depth=12197&field_tags_target_id=&field_arithmos_fek_value=&field_fek_year_value=&field_geniki_perigrafi
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia?title=&field_ypoyrgeia_target_id=All&field_nomothetima_year_value=&term_node_tid_depth=5915&field_tags_target_id=&field_arithmos_fek_value=&field_fek_year_value=&field_geniki_perigrafi
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia?title=&field_ypoyrgeia_target_id=All&field_nomothetima_year_value=&term_node_tid_depth=5915&field_tags_target_id=&field_arithmos_fek_value=&field_fek_year_value=&field_geniki_perigrafi
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia?title=&field_ypoyrgeia_target_id=All&field_nomothetima_year_value=&term_node_tid_depth=5915&field_tags_target_id=&field_arithmos_fek_value=&field_fek_year_value=&field_geniki_perigrafi
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia?title=&field_ypoyrgeia_target_id=All&field_nomothetima_year_value=&term_node_tid_depth=5915&field_tags_target_id=&field_arithmos_fek_value=&field_fek_year_value=&field_geniki_perigrafi
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia?title=&field_ypoyrgeia_target_id=All&field_nomothetima_year_value=&term_node_tid_depth=5915&field_tags_target_id=&field_arithmos_fek_value=&field_fek_year_value=&field_geniki_perigrafi
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia?title=&field_ypoyrgeia_target_id=All&field_nomothetima_year_value=&term_node_tid_depth=5915&field_tags_target_id=&field_arithmos_fek_value=&field_fek_year_value=&field_geniki_perigrafi
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Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α  -  Χ ρ ή σ ι μ ε ς  δ ι α σ υ ν δ έ σ ε ι ς

Ενδεικτική βιβλιογραφία και χρήσιμες διασυνδέσεις σχετικά με την πανδημία του 
κορωνοϊού COVID-19.
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Οι επιδημίες είναι, δυστυχώς, μονίμως 
παρούσες στην ανθρώπινη ιστορία. Βε-
βαίως, ξεσπούν με τρόπο απρόβλεπτο, η 
ένταση και οι επιπτώσεις τους ποικίλλουν 
και οι αντιδράσεις που προκαλούν μπορεί 
να είναι μαζικές υστερίες, λογοτεχνικά 
αριστουργήματα όπως το Δεκαήμερον 
του Βοκκακίου, ή μεγάλες επιστημονικές 
και υγειονομικές επαναστάσεις όπως το 
εμβόλιο της ευλογιάς.

Το βιβλίο που παρουσιάζεται μεταφέρει 
τις προσπάθειες των κοινωνιών πρώτα 
να τις κατανοήσουν και κατόπιν να τις 
αντιμετωπίσουν. Ξεκινά από τα κείμενα 
της σχολής του Ιπποκράτη και τα έργα 
του Γαληνού, συνεχίζει με τις πανδημίες 
πανώλους, τις επιδημίες χολέρας, φυμα-
τίωσης, τύφου, δυσεντερίας και ελονοσί-
ας, κορυφώνεται στα άλματα που επιτέ-
λεσαν η Γαλλική και η Γερμανική ιατρική 
έρευνα με τα έργα των Louis Pasteur και 
Robert Koch. 

Η ιστορία όμως των επιδημιών δεν έχει 
τέλος. Τα κύματα του HIV/AIDS, τoυ SARS, 
τoυ Ebola και τoυ Zika δείχνουν ότι οι 
επιδημίες είναι μόνιμοι και ανεπιθύμητοι 
συνοδοί των ανθρώπων. Ο συγγραφέας, 
καθηγητής της ιστορίας της ιατρικής στο 

Πανεπιστήμιο του Yale (ΗΠΑ), προσφέρει 
ένα ανάγνωσμα που καλό θα ήταν να είχε 
διαβαστεί από αρκετούς παράγοντες της 
παγκόσμιας σκηνής πριν ξεσπάσει η σημε-
ρινή πανδημία του κορονοϊού.  
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