
www.elinyae.gr

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας
Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6, 104 45 Αθήνα
Τ.: 210 8200100, F.: 210 8200222
E.: info@elinyae.gr

Ιούλιος 2020

Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο       Τεύχος 169

http://www.elinyae.gr
http://www.elinyae.gr
http://www.elinyae.gr
http://www.elinyae.gr/sites/default/files/2020-07/kafswnas20.pdf
http://www.elinyae.gr/sites/default/files/2020-07/pnigmos20.pdf


- 2 -

Μυοσκελετικές διαταραχές: ομαδικές 
συζητήσεις στον χώρο εργασίας
Δύο ενημερωτικοί φάκελοι, που αφορούν 
στην αντιμετώπιση των μυοσκελετικών δι-
αταραχών (ΜΣΔ) στον χώρο εργασίας, είναι 
πλέον διαθέσιμοι σε πολλές γλώσσες και 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και συνδυαστι-
κά. Τα εναύσματα για συζήτηση σχετικά με 
τις ΜΣΔ διευκολύνουν τις ομαδικές συζητή-
σεις στον χώρο εργασίας ή στο πλαίσιο επαγ-
γελματικής κατάρτισης. Το εργαλείο περιέχει 
πρακτική καθοδήγηση για την ενίσχυση της 
αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των 
εργαζομένων και των προϊσταμένων τους 
όσον αφορά στις μυοσκελετικές παθήσεις. 

https://osha.europa.eu/el/highlights/muscu-
loskeletal-disorders-resources-group-discus-
sions-workplace

Εργασιακά Νέα

Το φεστιβάλ Doclisboa ανακοινώνει 
την πρόθεσή του να συμμετέχει στα 
κινηματογραφικά βραβεία ασφαλών 
εργασιακών χώρων 2020 
Η νέα συνεργασία μεταξύ EU-OSHA και του φεστι-
βάλ ντοκιμαντέρ Doclisboa ήδη αποδίδει καρπούς 
παρά τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
εξαιτίας της πανδημίας COVID-19. Το κινηματογρα-
φικό πρόγραμμα, το οποίο είναι αφιερωμένο στην 
εργασία, περιλαμβάνει ένα σύνολο διεθνών ταινι-
ών και θα πραγματοποιηθεί από τις 22 Οκτωβρίου 
μέχρι την 1η Νοεμβρίου. Στόχος είναι η ενθάρρυνση 
της συζήτησης για εργασιακά ζητήματα που επηρε-
άζουν τον καθένα: τον αγώνα για ασφαλείς και υγι-
είς εργασιακούς χώρους, τον ρόλο των γυναικών, 
τη μετανάστευση, την ανεργία, την επισφάλεια και 
την φιλελευθεροποίηση. 
Οι διαδικτυακές συζητή-
σεις θα περιλαμβάνουν 
τη συμμετοχή κοινού από 
όλο τον κόσμο και από δι-
αφορετικά πλαίσια. 

h t t p s : / / o s h a . e u r o p a .
eu/el/oshnews/docl is-
boa-announces-its-se-
lection-run-healthy-work-
places-film-award-2020

Η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στο 
επίκεντρο της προσοχής για την εύρεση και 
τη διατήρηση της εργασίας στον τομέα της 
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στην Ευρώπη  
Ο τομέας παροχής κοινωνικών υπηρεσιών είναι ένας 
από τους ταχύτατα αναπτυσσόμενους οικονομικούς το-
μείς. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί εργοδότες βιώνουν τεράστι-
ες δυσκολίες στην εύρεση και διατήρηση του κατάλληλα 
εκπαιδευμένου και καταρτισμένου εργατικού δυναμι-
κού. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κοινωνικών Εργοδοτών 
(Federation of European Social Employers) μαζί με την 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Δημοσίων Υπηρεσιών 
(EPSU) δημιούργησαν ένα κοινό έγγραφο θέσης σχετι-
κά με την εύρεση και τη διατήρηση της εργασίας στον 
τομέα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τονίζοντας την 
σπουδαιότητα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας 
(ΕΑΥ).        

https://osha.europa.eu/
el /oshnews/osh-spot-
light-recruitment-and-re-
tent ion-european-so-
cial-services-sector

1 στα 5 διευθυντικά στελέχη 
δεν έχουν λάβει κανενός είδους 
εκπαίδευση σε θέματα ΕΑΥ 

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ασφά-
λειας και Υγείας του Ηνωμένου Βασι-
λείου (IOSH) παρακινεί τις οργανώσεις 
να διασφαλίσουν ότι τα διευθυντικά 
στελέχη θα έχουν πρόσβαση στην εκ-
παίδευση σε θέματα ΕΑΥ, καθώς μια 
νέα έκθεση αποκάλυψε ότι μια στις 
πέντε εταιρείες δεν εκπαιδεύει τα στε-
λέχη της στα σχετικά θέματα. 

h t t p s : / / w w w . i o s h m a g a z i n e .
com/2020/07/10/1-5-managers-receive-
no-safety-training
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Καλύτερες συνθήκες εργασίας για 
οδηγούς φορτηγών σε ολόκληρη την ΕΕ
Η θέσπιση νέων κανόνων για τις οδικές μεταφο-
ρές θα θέσει τέλος στη στρέβλωση του αντα-
γωνισμού στον τομέα, διασφαλίζοντας καλύτε-
ρες συνθήκες εργασίας στους οδηγούς. Στις 8 
Ιουλίου, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν το πακέτο 
κινητικότητας για τις οδικές μεταφορές, αφού 
είχε ήδη εγκριθεί από την επιτροπή μεταφορών 
τον Ιούνιο και το Συμβούλιο και κατόπιν προσω-
ρινής συμφωνίας με τους υπουργούς της ΕΕ. Το 
πακέτο περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία: κα-
λύτερη εφαρμογή των κανόνων ενδομεταφο-
ρών, απόσπαση οδηγών και ώρες ανάπαυσης 
οδηγού. 

https://www.europarl.europa.eu/news/el/head-
lines/society/20200630STO82385/kaluteres-
sunthikes-ergasias-gia-odigous-fortigon-se-
olokliri-tin-ee

Το ΕΚ καλεί την Επιτροπή να επισπεύσει 
τη δράση κατά επικίνδυνων χημικών
Η νέα στρατηγική της ΕΕ για τις χημικές ουσίες, με 
στόχο τη βιωσιμότητα, πρέπει να προστατεύει κα-
λύτερα την υγεία μας και το περιβάλλον, τονίζει 
το ΕΚ σε ψήφισμα που ενέκρινε στις  10 Ιουλίου 
2020. Το ψήφισμα καλεί την Επιτροπή να προτεί-
νει μια νέα στρατηγική για τα χημικά, η οποία θα 
διασφαλίζει αποτελεσματικά την καλή προστασία 
της υγείας μας και του περιβάλλοντος, ελαχιστο-
ποιώντας την έκθεσή μας σε επικίνδυνες χημικές 
ουσίες. Σύμφωνα με το ίδιο κείμενο, χρειάζονται 
περαιτέρω ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία 
των ευάλωτων ομάδων και συγκεκριμένα των 
παιδιών, των εγκύων, των γυναικών που θηλά-
ζουν και των ηλικιωμένων.

https://www.europarl.eu-
ropa.eu/news/el /press-
room/20200706IPR82729/
to-ek-kalei-tin-epitropi-na-
epispeusei-ti-drasi-kata-
epikindunon-chimikon

Ευάλωτοι εργαζόμενοι και επικίνδυνες 
ουσίες: ενημερωτικό δελτίο 
Η εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και τα μέ-
τρα πρόληψης για επικίνδυνες ουσίες πρέπει να 
στοχεύουν σε εργασιακές ομάδες με συγκεκρι-
μένες ανάγκες και υψηλότερα επίπεδα κινδύ-
νου. Οι ομάδες αυτές περιλαμβάνουν άπειρους 
και μη κατάλληλα πληροφορημένους εργαζόμε-
νους, όπως είναι οι νέοι ή οι προσωρινοί εργα-
ζόμενοι, καθώς κι εκείνοι που είναι σωματικά 
ευπαθείς, όπως οι έγκυες γυναίκες. Το ενημε-
ρωτικό δελτίο του EU-OSHA είναι διαθέσιμο σε 
11 γλώσσες.     

https://osha.europa.eu/el/oshnews/vulnera-
ble-workers-and-dangerous-substances-in-
fo-sheet-now-available-several-languages

Κατασκευαστικός κλάδος – Διαδικασίες 
λειτουργίας εργοταξίων για την 
προστασία του εργατικού δυναμικού 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 
(Αγγλία) 
Οι διαδικασίες λειτουργίας εργοταξίων έχουν επι-
καιροποιηθεί από το Συμβούλιο Διαχείρισης των 
Κατασκευών (Construction Leadership Council) 
του Ηνωμένου Βασιλείου ώστε να απεικονιστεί 
η πρόσφατη κυβερνητική καθοδήγηση μετά την 
άρση των περιοριστικών μέτρων στην Αγγλία, 
από το Σάββατο 4 Ιουλίου. Οι κατευθυντήριες 
οδηγίες που αφορούν στη διατήρηση απόστασης 
‘τουλάχιστον ενός μέτρου’ απαιτεί από τους ερ-
γαζόμενους να παραμένουν σε απόσταση δύο μέ-
τρων ή στο επικίνδυνο όριο απόστασης του ενός 
μέτρου όταν τα δύο μέτρα δεν είναι εφικτό να τη-
ρηθούν. Επίσης, αναμένεται να διατηρηθεί η κοι-
νωνική αποστασιοποίηση εντός των χώρων του 
εργοταξίου.   

https://www.construc-
tionleadershipcouncil.
co.uk/wp-content/up-
loads/2020/07/Site-Op-
erating-Procedures-Ver-
sion-5.pdf
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Εργασία από το σπίτι και ασφάλεια 
Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σίγουροι ότι 
μπορούν να διατηρήσουν τα προσωπικά τους 
δεδομένα ασφαλή ενώ εργάζονται από το σπίτι. 
Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το γεγονός 
ότι πάνω από το 50% χρησιμοποιεί τους φορη-
τούς υπολογιστές τους για εργασία, σύμφω-
να με μελέτη της IBM Security και της Morning 
Consult. Πριν από λίγους μήνες, η εργασία από 
το σπίτι έγινε κανόνας. Ξαφνικά, εκατομμύρια 
άνθρωποι συνδέονταν εξ αποστάσεως, ξεκι-
νώντας ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική 
τους ζωή. Αλλά αυτή η επανάσταση ήρθε με 
βαρύ το τίμημα ασφαλείας. 

Νέα μελέτη εξέτασε τι συμβαίνει στην αγορά 
εργασίας και αποκάλυψε κάτι που όλοι ήλπι-
ζαν να μην είναι αληθινό. Οι άνθρωποι υπερε-
κτιμούν την ικανότητά τους να εργάζονται με 
ασφάλεια από το σπίτι, με 93% να πιστεύουν ότι 
είναι σε θέση να διατη-
ρήσουν τα προσωπικά 
τους δεδομένα ασφα-
λή ενώ εργάζονται εξ 
αποστάσεως.

https://securityreport.
gr/news/security-news/
i tem/8627-ergas ia -
apo-to-spiti-kai-asfaleia

Ενημερωτικό δελτίο OSHmail
Οι επαγγελματίες ή οι ερευνητές στον τομέα 
της ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στον χώρο ερ-
γασίας ή απλά όσοι ενδιαφέρονται για τις εξε-
λίξεις, τις πολιτικές και τα εγχειρήματα της ΕΕ 
στον τομέα της ΕΑΥ, μπορούν να λαμβάνουν 
το ενημερωτικό δελτίο OSHmail, δωρεάν, στην 
ηλεκτρονική τους διεύθυνση κάθε μήνα. 

Σε αυτό περιλαμβάνονται τα τελευταία νέα σχε-
τικά με τις σημαντικές εκδηλώσεις στον τομέα 
της ΕΑΥ σε όλο τον κόσμο και τις δραστηριότη-
τες των έργων ευαισθητοποίησης και έρευνας 
του EU-OSHA, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να 
συμβάλλουν στη δη-
μιουργία ασφαλέστε-
ρων και υγιέστερων 
χώρων εργασίας για 
όλους.

https://osha.europa.
eu/el/oshmail-news-
letter

Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης 
των εργαζομένων λόγω υψηλών 
θερμοκρασιών
H ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομέ-
νων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./
ΓΣΕΕ), ενημερώνουν τους εργαζόμενους και τις 
εργαζόμενες για την αντιμετώπιση της θερμικής 
καταπόνησης των εργαζομένων λόγω υψηλών 
θερμοκρασιών, σύμφωνα με τις σχετικές Οδηγίες 
του Υπουργείου Υγείας και του Σώματος Επιθεώ-
ρησης Εργασίας. 

Υπενθυμίζεται το πλαίσιο οδηγιών για α) την περι-
γραφή των ομάδων εργαζομένων υψηλού κινδύ-
νου, β) τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα που πρέπει 
προληπτικά να λαμβάνονται από τους εργοδότες, 
σε συνδυασμό με κατά περίπτωση μέτρα, ανάλο-
γα με τις ειδικές συνθήκες γ) τις τεχνικές και ορ-
γανωτικές οδηγίες για τις μετρήσεις της θερμο-
κρασίας και της υγρασίας στους χώρους εργασίας 
και δ) τη διενέργεια, τόσο προληπτικών, όσο και 
κατασταλτικών ελέγχων από την Επιθεώρηση Ερ-
γασίας.

https://gsee.gr/?p=37017

Η τηλεργασία μετά τον Covid-19: μύθοι και 
πραγματικότητα
Η πανδημία Covid-19 έφερε 
δραματικές αλλαγές στον 
τρόπο που εργαζόμαστε. 
Μια από αυτές είναι η επέ-
κταση της τηλεργασίας. Σύμφωνα με το Eurofound 
ένας στους τέσσερις εργαζόμενους στη χώρα μας 
άρχισε να εργάζεται από το σπίτι λόγω της πανδη-
μίας. Στην ΕΕ το ποσοστό ήταν ακόμα υψηλότερο: 
ένας στους τρεις. Καθώς η οικονομική δραστηρι-
ότητα επιστρέφει σταδιακά σε μια νέα κανονικό-
τητα, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι καλούνται να 
αποφασίσουν αν θα καθιερώσουν την τηλεργασία 
σε μόνιμη βάση. Προκειμένου να αντιληφθούμε 
τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που δημιουργεί 
η επέκταση της τηλεργασίας θα πρέπει καταρχάς 
να εξετάσουμε τα βασικά επιχειρήματα όσων ενα-
ντιώνονται σε αυτήν την προοπτική.

https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/arthrogra-
fia-synentefxeis-se-mme/i-tilergasia-meta-ton-cov-
id-19-mythoi-kai-pragmatikotita/
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https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/arthrografia-synentefxeis-se-mme/i-tilergasia-meta-ton-covid-19-mythoi-kai-pragmatikotita/
https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/arthrografia-synentefxeis-se-mme/i-tilergasia-meta-ton-covid-19-mythoi-kai-pragmatikotita/
https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/arthrografia-synentefxeis-se-mme/i-tilergasia-meta-ton-covid-19-mythoi-kai-pragmatikotita/
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Επικαιρότητα

Κάπνισμα και COVID-19 (ΠΟΥ)
Είναι πλέον τεκμηριωμένο ότι το κάπνισμα προ-
καλεί βλάβες στην υγεία. Ο καπνός του τσιγάρου 
ευθύνεται για 8 εκατ. θανάτους κάθε χρόνο λόγω 
καρδιαγγειακών παθήσεων, παθήσεων του πνεύ-
μονα, καρκίνο, διαβήτη και υπέρταση. Το κάπνι-
σμα επίσης είναι γνωστός παράγοντας κινδύνου 
για σοβαρές παθήσεις και θανάτους από ανα-
πνευστικές λοιμώξεις. Εν μέσω της πανδημίας 
του κορωνοϊού, προέκυψαν ερωτήματα σχετικά 
με τα κλινικά αποτελέσματα για καπνιστές, για το 
αν είναι εξίσου επιρρεπείς στη μόλυνση και αν η 
νικοτίνη έχει οποιαδήποτε βιολογική επίπτωση 
στον ιό SAR-CoV-2. 

Μελέτη αξιολογεί τη διαθέσιμη επιστημονική βι-
βλιογραφία αναφορικά με τη σύνδεση ανάμεσα 
στο κάπνισμα και την COVID-19, συμπεριλαμ-
βάνοντας 1) τον κίνδυνο της μόλυνσης από τον 
SARS-CoV-2, 2) τη νοσηλεία για COVID-19 και 3) 
τη σοβαρότητα των επιπλοκών λόγω COVID-19 
μεταξύ των νοσηλευόμενων ασθενών, όπως εί-
ναι η εισαγωγή τους σε μονάδες εντατικής φρο-
ντίδας, η χρήση αναπνευστήρων και ο θάνατος.            

https://www.who.int/news-room/commentaries/
detail/smoking-and-covid-19

Κάπνισμα και κορωνοϊός (Ελληνική 
Καρδιολογική Εταιρεία)
Είναι άλλη μια ευκαιρία να σκεφτούμε να δια-
κόψουμε το κάπνισμα εν μέσω της πανδημίας 
COVID-19 που ενώ προσβάλλει όλα τα συστή-
ματα του ανθρώπου, η κύρια πύλη εισόδου εί-
ναι το στόμα μας και η μύτη μας και η πρώτη 
άμυνα μας απέναντί του, είναι η καλή υγεία του 
αναπνευστικού μας συστήματος; 

Είναι αδιαμφισβή-
τητο, ότι κάθε 
χρήση καπνικού 
προϊόντος, ιδίως 
μάλιστα το χρόνιο 
κάπνισμα, προκαλεί μείωση της άμυνας του 
αναπνευστικού συστήματος και προδιαθέτει 
για εμφάνιση συχνών βρογχίτιδων και πνευμο-
νικών λοιμώξεων.

https://www.hcs.gr/default.aspx?pageid=1136

Έρευνα για εμβόλια και θεραπεία κατά 
της Covid-19
Kαθώς ο κόσμος αγωνίζεται για να περιορί-
σει την πανδημία της Covid-19, η ΕΕ στηρίζει 
προσπάθειες για την ανάπτυξη εμβολίων και 
αποτελεσματικών θεραπειών το συντομότερο 
δυνατό. Η ΕΕ απάντησε συντονισμένα για να 
βοηθήσει στην αντιμετώπιση της τρέχουσας 
κρίσης. Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων 
έρευνας και καινοτομίας για να βρεθεί μια θε-
ραπεία για την Covid-19 είναι ζωτικό μέρος αυ-
τού του πλάνου. Η ΕΕ και τα κράτη-μέλη συνερ-
γάζονται στενά στον αγώνα για την εξεύρεση 
ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων για 
την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της Covid-19. 
Το επίκεντρο είναι η ανάπτυξη ενός εμβολίου 
για την πρόληψη της νόσου και ένα θεραπευ-
τικό εμβόλιο για θεραπεία. Έχουν θεσπιστεί 
ταχείες κανονιστικές διαδικασίες, έτσι ώστε 
ασφαλή, αποτελεσματικά και υψηλής ποιότη-
τας φάρμακα να μπορούν να διατίθενται στην 
αγορά το συντομότερο δυνατό.

https://www.europarl.europa.eu/news/el/head-
l i n e s / s o c i e -
ty/20200323S-
TO 7 5 6 1 9 / e r e -
u n a - g i a - e m -
vol ia -ka i - ther -
a p e i a - k a -
ta-tou-covid-19

Πληροφορίες για τη ζέστη κατά τη 
διάρκεια της επιδημίας COVID-19
Εκτός από τη διαχείριση της πανδημίας της 
COVID-19 οι χώρες πρέπει να προετοιμαστούν 
και για τη διαχείριση των υψηλών θερμοκρασιών 
κατά τη διάρκειά της, καθώς αυτές επηρεάζουν 
την υγεία πολλών ανθρώπων. Οι πληροφορίες 
στοχεύουν στην επισήμανση ορισμένων ζητημά-
των και επιλογών που πρέπει να ληφθούν υπόψη 
κατά τη διαχείριση των κινδύνων για την υγεία 
από υπερβολική ζέστη κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας COVID-19.

h t t p : / / w w w .
g h h i n . o r g /
h e a t - a n d - c o v -
i d - 1 9 ? d e l i v -
eryName=USCD-
C_964DM32987

https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/smoking-and-covid-19
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/smoking-and-covid-19
https://www.hcs.gr/default.aspx?pageid=1136
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200323STO75619/ereuna-gia-emvolia-kai-therapeia-kata-tou-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200323STO75619/ereuna-gia-emvolia-kai-therapeia-kata-tou-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200323STO75619/ereuna-gia-emvolia-kai-therapeia-kata-tou-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200323STO75619/ereuna-gia-emvolia-kai-therapeia-kata-tou-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200323STO75619/ereuna-gia-emvolia-kai-therapeia-kata-tou-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200323STO75619/ereuna-gia-emvolia-kai-therapeia-kata-tou-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200323STO75619/ereuna-gia-emvolia-kai-therapeia-kata-tou-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200323STO75619/ereuna-gia-emvolia-kai-therapeia-kata-tou-covid-19
http://www.ghhin.org/heat-and-covid-19?deliveryName=USCDC_964DM32987
http://www.ghhin.org/heat-and-covid-19?deliveryName=USCDC_964DM32987
http://www.ghhin.org/heat-and-covid-19?deliveryName=USCDC_964DM32987
http://www.ghhin.org/heat-and-covid-19?deliveryName=USCDC_964DM32987
http://www.ghhin.org/heat-and-covid-19?deliveryName=USCDC_964DM32987
http://www.ghhin.org/heat-and-covid-19?deliveryName=USCDC_964DM32987
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COVID-19: Επιστροφή στον εργασιακό 
χώρο - Προσαρμογή των χώρων 
εργασίας και προστασία των 
εργαζομένων  
Αυτές οι μη δεσμευτικές 
κατευθυντήριες οδηγίες 
έχουν σκοπό να βοηθήσουν 
τους εργοδότες και τους εργαζόμενους να παρα-
μείνουν ασφαλείς και υγιείς στο εργασιακό τους 
περιβάλλον, το οποίο έχει υποστεί σημαντική αλ-
λαγή εξαιτίας της πανδημίας. Οι συμβουλές που 
παρέχονται αφορούν: την εκτίμηση του κινδύνου 
και τα κατάλληλα μέτρα – την εμπλοκή των ερ-
γαζομένων – τη φροντίδα των εργαζομένων που 
έχουν νοσήσει – τον σχεδιασμό και την αξιοποίηση 
της εμπειρίας για το μέλλον – τη διατήρηση της 
σωστής πληροφόρησης – την παροχή ενημέρω-
σης για όλους τους τομείς και τα επαγγέλματα. 

https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_Back_to_the_
workplace_-_Adapting_workplaces_and_protect-
ing_workers 

Τηλεφωνικές Γραμμές Ψυχολογικής 
Υποστήριξης - Ερευνητικά δεδομένα εν 
μέσω πανδημίας
Ποια ήταν τα κυρίαρχα συ-
ναισθήματα των Ελλήνων 
που αναζήτησαν ψυχολογι-
κή στήριξη κατά τη διάρκεια 
της κρίσης της πανδημίας 
στη χώρα μας; Η καθηγήτρια της Α’ Ψυχιατρι-
κής Κλινικής του ΕΚΠΑ, Μαρίνα Οικονόμου-Λα-
λιώτη, παρουσιάζει ενδιάφεροντα στοιχεία από 
τη λειτουργία της πενταψήφιας Τηλεφωνικής 
Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306.

https://www.dianeosis.org/2020/06/psycholo-
gy_support/

Ένας οδηγός καθοδήγησης του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την 
COVID-19 
Ο ΠΟΥ έχει δημοσιεύσει 
οδηγίες και συμβουλές 
για κάθε στάδιο εξέλιξης 
του νέου κορωνοϊού και 
χρησιμοποιεί αρκετές 
πλατφόρμες ώστε να παρέχει στον κόσμο την 
καθοδήγηση που χρειάζεται. Παρέχει επίσης πη-
γές, οι οποίες ενημερώνονται τακτικά για όσους 
απασχολούνται σε διάφορους επαγγελματικούς 
κλάδους. Οι ομάδες του ΠΟΥ παρακολουθούν τα 
κοινωνικά δίκτυα και συνεργάζονται με τεχνο-
λογικές εταιρείες προκειμένου να ανακόψουν 
οποιοδήποτε κύμα παραπληροφόρησης. Ο ΠΟΥ 
πραγματοποιεί τακτικά εικονικές συνεντεύξεις 
τύπου από τα κεντρικά του γραφεία στη Γενεύη 
και από τα 6 περιφερειακά του γραφεία ανά τον 
κόσμο. 

Στην πλατφόρμα του ΠΟΥ https://openwho.org/, 
πραγματοποιούνται περισσότερα από 100 δω-
ρεάν διαδικτυακά σεμινάρια https://openwho.
org/news#post_68408597-1434-4eb6-b496-de-
15b447ab31, για την COVID-19 σε 31 γλώσσες, συ-
μπεριλαμβανομένων σεμιναρίων για τους εργα-
ζόμενους στον τομέα της υγείας και τους αντα-
ποκριτές πρώτης γραμμής. 

https://www.who.int/news-room/feature-stories/
detail/a-guide-to-who-s-guidance

Υγεία και ασφάλεια γηρασκόντων 
εργαζομένων: προτεραιότητα για όλους
Η πρόκληση της γήρανσης και της συρρίκνωσης 
του εργατικού δυναμικού δεν είναι κάτι νέο για 
την Ευρώπη: έως το 2030, οι εργαζόμενοι ηλι-
κίας 55-64 ετών αναμένεται να αποτελούν το 
30% ή και μεγαλύτερο ποσοστό του εργατικού 
δυναμικού. Εν τω μεταξύ, πολλοί εργαζόμενοι 
εγκαταλείπουν την αγορά εργασίας πριν φτά-
σουν στην ηλικία συνταξιοδότησης. Οι βιώσιμες 
λύσεις για την εξασφάλιση ασφαλών, υγιών και 
δίκαιων συνθηκών από την αρχή της εργασια-
κής ζωής ενός ατόμου είναι βασικές για τη δι-
ακοπή αυτής της αρνητικής διαδικασίας και τη 
βελτίωση της παραγωγικότητας μακροπρόθε-
σμα.

h t tps : / /osha .europa .
e u / e l / h i g h l i g h t s /
health-and-safety-age-
ing-workers-priority-all

https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_Back_to_the_workplace_-_Adapting_workplaces_and_protecting_workers
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_Back_to_the_workplace_-_Adapting_workplaces_and_protecting_workers
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_Back_to_the_workplace_-_Adapting_workplaces_and_protecting_workers
https://www.dianeosis.org/2020/06/psychology_support/
https://www.dianeosis.org/2020/06/psychology_support/
https://openwho.org/
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/a-guide-to-who-s-guidance
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/a-guide-to-who-s-guidance
https://osha.europa.eu/el/highlights/health-and-safety-ageing-workers-priority-all
https://osha.europa.eu/el/highlights/health-and-safety-ageing-workers-priority-all
https://osha.europa.eu/el/highlights/health-and-safety-ageing-workers-priority-all
https://osha.europa.eu/el/highlights/health-and-safety-ageing-workers-priority-all
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Προστασία των εργαζομένων από την 
COVID-19 στον τομέα επεξεργασίας 
αλιευμάτων 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
community/guidance-seafood-processing.html

Βελτίωση της ποιότητας του ύπνου: 
συμβουλές για τη βελτίωση του ύπνου σε 
δύσκολους καιρούς
Ο επαρκής και ποιοτικός ύπνος είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός κατά τη διάρκεια στρεσογόνων κα-
ταστάσεων. Προκειμένου να βοηθήσει ώστε οι 
εργαζόμενοι να προσαρμοστούν στις ολοένα 
και μεγαλύτερες απαιτήσεις και μεταβολές στην 
προσωπική και εργασιακή τους ζωή κατά τη διάρ-
κεια της εξάπλωσης της COVID-19, το CDC δίνει 
τεκμηριωμένες προτάσεις για τη βελτίωση της 
ποιότητας του ύπνου. 

h t t p s : / / b l o g s . c d c .
g o v / n i o s h - s c i -
ence-blog/2020/06/29/
sleep-hwd/

Συμβουλές υγείας για τη ζέστη κατά τη 
διάρκεια της επιδημίας της covid-19

h t t p s : / / c o v i d 1 9.g o v.g r / w p - c o n t e n t / u p -
loads/2020/05/COVID-19_HealthAdviceHot-
Weather_EL_A4.pdf

Κορωνοϊός: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαι-
τεί την ανάληψη δράσης για την προστα-
σία των εργαζόμενων σε εποχικά επαγ-
γέλματα  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις κατευθυ-
ντήριες οδηγίες για τη διασφάλιση της προστα-
σίας των εργαζόμενων σε εποχικά επαγγέλματα 
στην ΕΕ, στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνο-
ϊού. Παρέχει οδηγίες προς τις εθνικές αρμόδιες 
αρχές, τις επιθεωρήσεις εργασίας και τους κοινω-
νικούς εταίρους για το πώς θα διασφαλίσουν τα 
δικαιώματα, την ασφάλεια και υγεία των εποχικά 
εργαζόμενων και για το πώς επίσης θα διασφα-
λίσουν ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι γνωρί-
ζουν ποια είναι τα 
δικαιώματα τους.   

https://ec.europa.
eu/social/main.
jsp?langId=en&-
catId=89&newsId=9738&furtherNews=yes

Συμβουλές για την υγεία και την 
ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους στο 
πλαίσιο της COVID-19
Ζητήματα σχετικά με τη δημό-
σια υγεία και τα κοινωνικά μέτρα 
που λαμβάνονται στους εργασι-
ακούς χώρους στο πλαίσιο της 
πανδημίας της COVID-19. 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-
tips-for-health-and-safety-at-the-workplace-in-the-
context-of-covid-19

https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2020/06/29/sleep-hwd/
https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2020/06/29/sleep-hwd/
https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2020/06/29/sleep-hwd/
https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2020/06/29/sleep-hwd/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9738&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9738&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9738&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9738&furtherNews=yes
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-tips-for-health-and-safety-at-the-workplace-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-tips-for-health-and-safety-at-the-workplace-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-tips-for-health-and-safety-at-the-workplace-in-the-context-of-covid-19
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Νομοθετικά Νέα

Έγκριση και αποδοχή των τροποποιήσεων του 
Διεθνούς Κώδικα Στερεών Χύδην Φορτίων 
(Κώδικας IMSBC), ο οποίος έγινε αποδεκτός με την 
υπ’ αρ. 2222.1-1.2/16818/2020 (B΄ 1169/06.04.2020) 
υπουργική απόφαση. Υ.Α. 2222.1/40841/2020/2020 
(ΦΕΚ 2835/Β` 13.7.2020)

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των 
εργαζομένων υπό συνθήκες καύσωνα. Εγκ. 
217464/6.7.2020

Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων 
κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα 
αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα 
άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/2020 (ΦΕΚ 
2998/Β` 20.7.2020)

Έγκριση και αποδοχή του Διεθνούς Κώδικα 
για τα Επίπεδα Θορύβου στα Πλοία, o οποίος 
υιοθετήθηκε την 30η Νοεμβρίου 2012 με την 
υπ’ αρ. MSC 337 (91) απόφαση της Επιτροπής 
Ναυτικής Ασφαλείας (MSC) του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Υ.Α. 2222.1-
1.2/41909/2020/2020 (ΦΕΚ 2984/Β` 20.7.2020)

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους 
χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της 
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19. Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 47421/2020 
(ΦΕΚ 3099/Β` 26.7.2020)

Οδηγίες για τη χορήγηση της άδειας φροντίδας 
παιδιού σε σχέση με τις αναστολές συμβάσεων 
εργασίας εργαζομένων λόγω των έκτακτων 
και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας 
για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Εγκ. οικ. 
29056/938/15.7.2020

Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες 
διατάξεις. Ν. 4703/2020 (ΦΕΚ 131/Α` 10.7.2020)

Ε υ ρ ω π α ϊ κ ά

Η νέα στρατηγική της ΕΕ για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα πρέπει να προστατεύει 
καλύτερα την υγεία μας και το περιβάλλον, τονίζει το ΕΚ σε ψήφισμα που ενέκρινε την 
Παρασκευή. Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0201_EL.pdf

Η στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19 
P9_TA-PROV(2020)0205 - Προσωρινή έκδοση
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0205_EL.pdf

Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις. Ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α` 23.7.2020)

(ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο

Άρθρο 26: Μέτρα πυροπροστασίας – Τροποποίηση του άρθρου 6 του π.δ. 41/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΤΩΝ Η/Ο ΚΑΙ ΚΤΕΟ)

Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης 
μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους 
γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού 
στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Υ.Α. Δ1α/
ΓΠ.οικ. 48002/2020 (ΦΕΚ 3131/Β` 28.7.2020)

http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-222214084120202020-fek-2835b-1372020
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/egk-2174642020-fek-672020
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/egk-2174642020-fek-672020
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-ypendesedp658266992020-fek-2998b-2072020
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-22221-124190920202020-fek-2984b-2072020
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-22221-124190920202020-fek-2984b-2072020
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-d1agpoik-474212020-fek-3099b-2672020
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/egk-oik-290569382020-fek-1572020
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/egk-oik-290569382020-fek-1572020
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/n-47032020-fek-131a-1072020
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0201_EL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0205_EL.pdf
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/n-47102020-fek-142a-2372020
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-d1agpoik-480022020-fek-3131b-2872020
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-d1agpoik-480022020-fek-3131b-2872020


Νέες εκδόσεις

Κανονισμοί για τη διασφάλιση της 
ισορροπίας μεταξύ εργασίας -  
ιδιωτικής ζωής στις ψηφιακές 
ευέλικτες εργασιακές 
ρυθμίσεις
https://www.eurofound.europa.eu/
sites/default/files/ef_publication/
field_ef_document/ef19046en.pdf

Ασφάλεια και υγεία κατά την εργασία σε 
στέγες
Η παρούσα πέμπτη έκδοση του HSE με τίτλο 
«Ασφάλεια και υγεία κατά την εργασία σε στέ-
γες» περιέχει καθοδήγηση σχετικά με τον ασφα-
λή σχεδιασμό και εκτέλεση των εργασιών σε 
στέγες. H εργασία αυτή θεωρείται ως άκρως 
επικίνδυνη δραστηριότητα επειδή περιλαμβάνει 
την έκθεση σε μεγάλα ύψη και ευ-
θύνεται για το ένα τέταρτο όλων 
των θανατηφόρων ατυχημάτων 
στον κατασκευαστικό κλάδο. 

https://www.hse.gov.uk/pubns/
priced/hsg33.pdf

Πως η εμπλοκή των εργαζομένων στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων ωφελεί 
τους οργανισμούς;
https://www.eurofound.europa.
eu/publications/policy-brief/2020/
how-does-employee- invo lve -
ment-in-decision-making-benefit-or-
ganisations

Προσεχείς εκδηλώσεις

7th International Conference on Civil Pro-
tection & New Technologies
“SAFE GREECE 2020”
14-16 October, ON-LINE
www.safegreece.org/safegreece2020

17η Διεθνής έκθεση συσκευασιών, 
μηχανημάτων , εκτυπώσεων  & logistics
21-24 Μαΐου, 2021, Εκθεσιακό Κέντρο Metro-
politan EXPO
https://syskevasia-expo.gr/

11η διεθνής έκθεση πλαστικών, 
μηχανημάτων, καλουπιών και  
ανακύκλωσης
21-24 Μαΐου 2021, Εκθεσιακό 
Κέντρο Metropolitan EXPO
https://plastica-expo.gr/

11η Έκθεση χημικών/εξοπλισμού και 
ποιοτικού ελέγχου
21-23 Μαΐου, 2021, Εκθεσιακό Κέντρο Metro-
politan EXPO
https://chem-ecolink.gr/

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19046en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19046en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19046en.pdf
https://www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg33.pdf
https://www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg33.pdf
http://www.elinyae.gr
http://bit.ly/1Me51jB
http://bit.ly/1Me7fQf
http://on.fb.me/1S8593B
https://www.youtube.com/channel/UCIG6X6e-sNVlF9ZxgRUEUwg
http://www.safegreece.org/safegreece2020
https://syskevasia-expo.gr/
https://plastica-expo.gr/
https://chem-ecolink.gr/

