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Έκτακτες καταστάσεις κινδύνου
Μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας

COVID-19

Αυτόν τον Σεπτέμβριο το 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. συμμετέχει ως 
στρατηγικός συνεργάτης 

στην ετήσια καμπάνια του 
ΟΗΕ για τους Παγκόσμιους 

Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. πραγματοποιεί έρευνα για τις 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στους χώρους 
εργασίας και κατοικίας, λαμβάνοντας υπόψη 

τις προκλήσεις στην εποχή της πανδημίας 
COVID-19.

Για να λάβετε μέρος συμπληρώστε το 
ερωτηματολόγιο εδώ

Σύντομα το 2ο επεισόδιο 

http://www.elinyae.gr
http://www.elinyae.gr
https://elinyae.gr/arthro-neon/captain-covid-19-synergasia-elinyae-kai-panepistimioy-kritis-me-seira-animated-videos
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeCLiwa6wqKfIA50Evo3Pln11o7RHfQwsKKBgkxi2baiVbcw/viewform
https://elinyae.gr/arthro-neon/elinyae-stratigikos-synergatis-tis-etisias-kampanias-toy-oie-gia-toys-pagkosmioys
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeCLiwa6wqKfIA50Evo3Pln11o7RHfQwsKKBgkxi2baiVbcw/viewform


- 2 -

Εργασιακά Νέα

Η Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή για τη 
νέα κλιματική δράση στους εργασιακούς 
χώρους ζητά τη λήψη μέτρων βιώσιμης 
ανάκαμψης από την κρίση της COVID-19
Τα υπουργεία εργασίας και περιβάλλοντος, οι επικε-
φαλής οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, 
καθώς και οι εκπρόσωποι των Ηνωμένων  Εθνών 
και των τραπεζών σε θέματα ανάπτυξης,  έχουν ξε-
κινήσει τη «Συμμαχία για δεκαετή δράση» σε θέμα-
τα κλιματικής αλλαγής, αξιοπρεπούς εργασίας και 
κοινωνικής δικαιοσύνης.

h t t p s : / / w w w .
i l o . o r g / g l o b a l /
a b o u t - t h e - i l o /
newsroom/news/
WCMS_754932/
lang--en/ index.
htm

Η ΔΟΕ δημοσιεύει λίστα ελέγχου για τις 
ΜΜΕ σχετικά με την πρόληψη και την 
άμβλυνση των επιπτώσεων της COVID-19  
στην εργασία
Η ΔΟΕ δημοσίευσε ένα νέο εργαλείο ώστε να βοη-
θήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να 
αξιολογήσουν τον κίνδυνο από την COVID-19, να 
λάβουν μέτρα επιβράδυνσης της διασποράς και να 
επισπεύσουν την επιστροφή των ανθρώπων στην 
εργασία. Δεδομένου ότι η πανδημία έχει σοβαρά δι-
αταράξει τον κόσμο της εργασίας, η ασφάλεια των 
επιχειρήσεων και των εργαζομένων είναι απαραίτη-
τη για την επανεκκίνη-
ση των οικονομιών.

https://www.youtube.
com/watch?v=l4OX-
w w m z Q 5 k & f e a -
ture=youtu.be

Ιατρικές αντενδείξεις για τη χρήση μάσκας 
λόγω παθήσεων, σε χώρους εργασίας, 
κατά την πανδημία COVID-19. Συστάσεις 
από τη σκοπιά της ιατρικής της εργασίας
Άρθρο των Δρος Θεοδώρου Μπάζα, κ. Ευθυμίου 
Θανασιά, Δρος Θ.Κ. Κωνσταντινίδη

http://www.iatrikiergasias.gr/upload/file/BAZA-
SETALMASKSCTRCOVID_REVISEDCORRECT-
ED_8_9_20.pdf

Η COVID-19 επιδεινώνει τη βία κατά 
των εργαζομένων στον τομέα της 
υγείας
Εκατοντάδες είναι τα περι-
στατικά βίας και παρενόχλη-
σης που έχουν καταγραφεί. 
Από ότι φαίνεται μάλλον απο-
τελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου. 
Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού 
(ICRC) σε επίσημη ανακοίνωση, στις 18 Αυγού-
στου, δήλωσε ότι καταγράφηκαν περισσότε-
ρα από 600 περιστατικά βίας, παρενόχλησης 
ή στιγματισμού σε εργαζόμενους στον τομέα 
της υγείας, σε ασθενείς και σε ιατρικές δομές, 
στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/arti-
cle/PIIS0140-6736(20)31858-4/fulltext

Εκκένωση κτηρίου για άτομα με 
αναπηρία όρασης, ομιλίας, ακοής, 
νοητικής, κινητικής
https:// idafk.blogspot.
com/2020/09/blog-post.
html?fbclid=IwAR15BtX-
4QfQ0vfWddLHZY_wm-
wbO7jKlC--ml7VmwE_
D8_o1sZ2TC5XNAS4U

Η τηλεργασία μπορεί να αυξηθεί έως 
και 300%
Σύμφωνα με έρευνα της Strategy Analytics, ο 
αριθμός των ατόμων, που εργάζονται από το 
σπίτι, μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να αυ-
ξηθεί έως και 300%, σε σχέση με τα επίπεδα 
πριν από την πανδημία του νέου κορωνοϊού. 
Το τοπίο της απασχόλησης μεταμορφώνεται 
ριζικά, καθώς εκατομμύρια εργαζόμενοι ανά 
τον κόσμο δηλώνουν ότι θα ήθελαν να συνε-
χίσουν να εργάζονται από το σπίτι για πάντα. 
Η εκτεταμένη τηλεργασία αναμένεται να έχει 
ραγδαίες συνέπειες στο εργασιακό περιβάλ-
λον και όχι μόνο.

h t t p : / / w w w .
s e p e . g r / g r / r e -
s e a r c h - s t u d i e s /
article/16392488/i-
t i le rgas ia -bore i -
na-aux i the i -eos-
kai-300/

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_754932/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_754932/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_754932/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_754932/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_754932/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_754932/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_754932/lang--en/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=l4OXwwmzQ5k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=l4OXwwmzQ5k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=l4OXwwmzQ5k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=l4OXwwmzQ5k&feature=youtu.be
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31858-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31858-4/fulltext
https://idafk.blogspot.com/2020/09/blog-post.html?fbclid=IwAR15BtX4QfQ0vfWddLHZY_wmwbO7jKlC--ml7VmwE_D8_o1sZ2TC5XNAS4U
https://idafk.blogspot.com/2020/09/blog-post.html?fbclid=IwAR15BtX4QfQ0vfWddLHZY_wmwbO7jKlC--ml7VmwE_D8_o1sZ2TC5XNAS4U
https://idafk.blogspot.com/2020/09/blog-post.html?fbclid=IwAR15BtX4QfQ0vfWddLHZY_wmwbO7jKlC--ml7VmwE_D8_o1sZ2TC5XNAS4U
https://idafk.blogspot.com/2020/09/blog-post.html?fbclid=IwAR15BtX4QfQ0vfWddLHZY_wmwbO7jKlC--ml7VmwE_D8_o1sZ2TC5XNAS4U
https://idafk.blogspot.com/2020/09/blog-post.html?fbclid=IwAR15BtX4QfQ0vfWddLHZY_wmwbO7jKlC--ml7VmwE_D8_o1sZ2TC5XNAS4U
https://idafk.blogspot.com/2020/09/blog-post.html?fbclid=IwAR15BtX4QfQ0vfWddLHZY_wmwbO7jKlC--ml7VmwE_D8_o1sZ2TC5XNAS4U
http://www.sepe.gr/gr/research-studies/article/16392488/i-tilergasia-borei-na-auxithei-eos-kai-300/
http://www.sepe.gr/gr/research-studies/article/16392488/i-tilergasia-borei-na-auxithei-eos-kai-300/
http://www.sepe.gr/gr/research-studies/article/16392488/i-tilergasia-borei-na-auxithei-eos-kai-300/
http://www.sepe.gr/gr/research-studies/article/16392488/i-tilergasia-borei-na-auxithei-eos-kai-300/
http://www.sepe.gr/gr/research-studies/article/16392488/i-tilergasia-borei-na-auxithei-eos-kai-300/
http://www.sepe.gr/gr/research-studies/article/16392488/i-tilergasia-borei-na-auxithei-eos-kai-300/
http://www.sepe.gr/gr/research-studies/article/16392488/i-tilergasia-borei-na-auxithei-eos-kai-300/
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Διαχείριση της Covid-19 στο εργασιακό 
περιβάλλον
Σε αρκετές επιχειρήσεις, εφαρμόζονται ειδικά μέ-
τρα για την προστασία των εργαζομένων από τον 
SARS-CoV-2. Στον ιστότοπο του Ομοσπονδιακού 
Ινστιτούτου για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Ερ-
γασία της Γερμανίας (BAuA) διατείθεται ένας νέος 
κανόνας επαγγελματικής ασφάλειας για τον κορω-
νοϊό SARS-CoV-2, μια κεντρική ενότητα συχνών 
ερωτήσεων αλλά και άλλες πληροφορίες για το 
συγκεκριμένο ζήτημα. 

https://www.baua.de/EN/
Topics/Work-design/Coro-
navirus/Coronavirus_node.
html

Η συμπερίληψη των τοξικών, 
στην αναπαραγωγή, ουσιών στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας περί 
καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων 
παραγόντων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύντομα θα ξεκινήσει 
τη νομοθετική διαδικασία για την 4η αναθεώ-
ρηση της Οδηγίας περί Καρκινογόνων και Με-
ταλλαξιογόνων Παραγόντων. Το Ευρωπαϊκό 
Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο (ETUI), σε μια συνο-
πτική του περίληψη, τονίζει τη σημαντικότητα 
της συμπερίληψης των τοξικών, για την αναπα-
ραγωγή, ουσιών στο πεδίο εφαρμογής της οδη-
γίας. 

https://eurogip.
f r / e n / t h e - i n -
c l u s i o n - o f - r e -
p r o t o x i c - s u b -
s t a n c e s - w i t h -

in-the-scope-of-the-carcinogens-and-muta-
gens-directive/

Συμβουλές προς τους εργοδότες 
σχετικά με την υποστήριξη 
εργαζομένων με μυοσκελετικές 
διαταραχές
Ένας αστυνομικός, ένας υπάλληλος υποδοχής 
και ένας ποδίατρος, με χρόνιες μυοσκελετικές 
διαταραχές (ΜΣΔ), συζητούν τις εμπειρίες τους 
για το πιο διαδεδομένο πρόβλημα υγείας που 
πλήττει τους εργαζομένους, παγκοσμίως. 

Στην έκθεση παρουσιάζεται ανάλυση των μελε-
τών και επισημαίνεται ότι οι ικανοί υπάλληλοι με 
ΜΣΔ πρέπει να εξακολουθούν να θεωρούνται 
«πλεονέκτημα και όχι πρόβλημα».

https://osha.europa.eu/el/highlights/advice-em-
ployers-supporting-workers-musculoskele-
tal-disorders

Ασφαλέστεροι χώροι εργασίας με το 
OiRA τον καιρό της κρίσης COVID-19: το 
παράδειγμα της Γαλλίας
Πώς μπορούν να βοηθηθούν οι μικρές επιχειρή-
σεις να διατηρήσουν το προσωπικό τους ασφα-
λές, ιδίως σήμερα στο πλαίσιο της πρωτοφανούς 
υγειονομικής κρίσης που έχει προκαλέσει η νόσος 
COVID-19; 

Η Γαλλία πρότεινε πρόσφατα μια εύστοχη λύση 
μέσω ενός συστήματος επιχορηγήσεων. Οι εται-
ρείες με λιγότερους από 50 εργαζομένους εν-
θαρρύνθηκαν να επενδύσουν σε λύσεις πρόλη-
ψης, μεταξύ άλλων για την καταπολέμηση της 
νόσου COVID-19, με την επιστροφή έως και του 
50% των δαπανών τους μέσω των επιχορηγήσε-
ων που προσέφερε το Ταμείο Ασφάλισης Υγείας 
CNAM τον Μάιο. Προαπαιτούμενο για την υποβο-
λή αίτησης χρηματοδότησης ήταν η ολοκλήρωση 
εκτίμησης κινδύνων στον χώρο εργασίας με προ-
τεινόμενο μέσο το διαδικτυακό διαδραστικό ερ-
γαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA). Έκτοτε, έχουν 
πραγματοποιηθεί στη Γαλλία περισσότερες από 
7000 εκτιμήσεις κινδύνων στους χώρους εργασί-
ας με τα εργαλεία OiRA, σε κλάδους όπως οι οδι-
κές μεταφορές, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και 
τα εμπορικά καταστήματα.

https://osha.europa.eu/el/high-
lights/risk-assessment-oira-during-
covid-19-success-story-france

Επιγραμμική εργασία και μάθηση στην 
εποχή του κορωνοϊού
Στοιχεία του Cedefop αποκαλύπτουν ευκαιρίες 
και απειλές για τους εργαζομένους που απα-
σχολούνται στην επιγραμμική οικονομία της πε-
ριστασιακής απασχόλησης (online gig economy)

https://www.ce-
defop.europa.eu/
files/9148_el.pdf

https://www.baua.de/EN/Topics/Work-design/Coronavirus/Coronavirus_node.html
https://www.baua.de/EN/Topics/Work-design/Coronavirus/Coronavirus_node.html
https://www.baua.de/EN/Topics/Work-design/Coronavirus/Coronavirus_node.html
https://www.baua.de/EN/Topics/Work-design/Coronavirus/Coronavirus_node.html
https://eurogip.fr/en/the-inclusion-of-reprotoxic-substances-within-the-scope-of-the-carcinogens-and-mutagens-directive/
https://eurogip.fr/en/the-inclusion-of-reprotoxic-substances-within-the-scope-of-the-carcinogens-and-mutagens-directive/
https://eurogip.fr/en/the-inclusion-of-reprotoxic-substances-within-the-scope-of-the-carcinogens-and-mutagens-directive/
https://eurogip.fr/en/the-inclusion-of-reprotoxic-substances-within-the-scope-of-the-carcinogens-and-mutagens-directive/
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https://eurogip.fr/en/the-inclusion-of-reprotoxic-substances-within-the-scope-of-the-carcinogens-and-mutagens-directive/
https://eurogip.fr/en/the-inclusion-of-reprotoxic-substances-within-the-scope-of-the-carcinogens-and-mutagens-directive/
https://osha.europa.eu/el/highlights/advice-employers-supporting-workers-musculoskeletal-disorders
https://osha.europa.eu/el/highlights/advice-employers-supporting-workers-musculoskeletal-disorders
https://osha.europa.eu/el/highlights/advice-employers-supporting-workers-musculoskeletal-disorders
https://www.ameli.fr/entreprise
https://www.ameli.fr/entreprise
https://oiraproject.eu/en/
https://oiraproject.eu/en/
https://osha.europa.eu/el/highlights/risk-assessment-oira-during-covid-19-success-story-france
https://osha.europa.eu/el/highlights/risk-assessment-oira-during-covid-19-success-story-france
https://osha.europa.eu/el/highlights/risk-assessment-oira-during-covid-19-success-story-france
https://www.cedefop.europa.eu/files/9148_el.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/9148_el.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/9148_el.pdf
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Αντιμετώπιση της πανδημίας: μέσα 
για τον περιορισμό των επιπτώσεων 
της εποχικής γρίπης στους χώρους 
εργασίας
Για τον περιορισμό των επιπτώσεων της εποχι-
κής γρίπης απαιτείται συντονισμένη αντιμετώπι-
ση μέσω της ανάληψης δράσεων για την αύξη-
ση της εμβολιαστικής κάλυψης στα κράτη-μέλη 
και τη λήψη μέτρων πρόληψης για τον περιορι-
σμό της εξάπλωσής της. 

Για να συμβάλετε, χρησιμοποιήστε και κοινο-
ποιήστε τον οδηγό επικοινωνίας και το ενημε-
ρωτικό γράφημα του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, το βίντεο και 
την αφίσα του ΠΟΥ, καθώς και την εργαλειοθή-
κη ψηφιακών μέσων του Κέντρου Ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ. Επισκεφτείτε 
την ενότητα Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασί-
ας - Αντιμετώπιση της πανδημίας.

https://osha.europa.eu/el/
highlights/stop-pandemic-
resources-reduce-burden-
seasonal-influenza-workplace

Υπολογισμός του κόστους για τους 
τραυματισμούς, τους θανάτους και 
τις ασθένειες που συνδέονται με την 
εργασία
Είναι γνωστό ότι οι τραυματισμοί, η κακή υγεία και 
οι θάνατοι στον χώρο εργασίας συνεπάγονται τε-
ράστιο οικονομικό κόστος για τα άτομα, τους ερ-
γοδότες, τις κυβερνήσεις και την κοινωνία. Πώς 
μπορεί να δημιουργηθεί μια ακριβής μέθοδος 
υπολογισμού αυτού του κόστους; 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και 
την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), εξέτασε πέ-
ντε-κράτη μέλη της ΕΕ που χρησιμοποιούν δύο δι-
αφορετικές προσεγγίσεις για τον υπολογισμό του 
κόστους. Τα συμπεράσματα περιλαμβάνονται στην 
περίληψη της έκθεσης για την έρευνα και σε παρου-
σίαση PowerPoint.

https://osha.europa.eu/
el/highlights/putting-
price-work-related-inju-
ry-death-and-disease

Τι σημαίνει ψηφιοποίηση για την 
ασφάλεια και την υγεία στην εργασία;
Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και η προηγμένη 
ρομποτική αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέ-
ρος της εργασιακής μας ζωής, η επαγγελματική 
ασφάλεια και υγεία θα επηρεάζεται όλο και πε-
ρισσότερο από την ψηφιακή τεχνολογία. 

Ο EU-OSHA παρουσιάζει τις προκλήσεις που συ-
νεπάγεται η ψηφιοποίηση για την ασφάλεια και 
την υγεία και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται 
για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών. Τα 
έγγραφα προβληματισμού για τα μαζικά δεδο-
μένα, την τρισδιάστατη εκτύπωση τις εξωσκε-
λετικές δομές και την τεχνητή νοημοσύνη.

https://osha.europa.eu/
el/highlights/what-does-
digitalisation-mean-safety-
and-health-work

Ψηφιακά δίκτυα βελτιώνουν την πρόσβαση για τη στήριξη της απασχόλησης
Σε μια νέα συνοπτική έκθεση πολιτικής της Διεθνούς Οργάνωσης Εργα-
σίας (ΔΟΕ) φαίνεται ότι οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης χρησιμοποι-
ούν την τεχνολογία ώστε να αυξήσουν τη διαθέσιμη βοήθεια σε άτομα 
των οποίων η θέση εργασίας επηρεάστηκε από την COVID-19.

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_754188/
lang--en/index.htm

Γαλλία – Εθνικό πρωτόκολλο για την 
διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων στο πλαίσιο της 
επιδημίας Covid-19
Σε μια δημοσίευση που έγινε στις 14 Αυγούστου, 
το Ανώτατο Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (HCSP)
συνέστησε τη συστηματική χρήση της μάσκας 
σε όλους του δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους 
συνάθροισης κοινού. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπό-
ψη την ποικιλομορφία των οργανισμών και των 
εργασιακών χώρων αλλά και των γεωγραφικών 
διαφορών στη μετάδοση του ιού, η Κυβέρνηση 
εξέτασε τις εξαιρέσεις και τις προσαρμογές που 
θα μπορούσαν να γίνουν στη γενική αρχή.   

h t t p s : / / o s h a .e u r o p a .
eu/e l /oshnews/ f r -na- t i o n -
a l - p r o t o c o l - e n -
sure-health-and-safe-
ty-workers-context-cov-
id-19-epidemic

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communication-guidelines-influenza-vaccination
https://www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/prevention-and-control/vaccination-infographic
https://www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/prevention-and-control/vaccination-infographic
https://www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/prevention-and-control/vaccination-infographic
https://urldefense.com/v3/__https:/youtu.be/yBDh85O6vvU__;!!DOxrgLBm!WODERHof5rRwdxj3MvRBK3rbBDyVz8FFHs0SL6N8FopXnmd3z3qDITPQapgHp9wKOnQ_7z1z67A%24
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/flu-awareness-campaign/infographic-vaccination-saves-lives
https://www.cdc.gov/flu/resource-center/toolkit/index.htm
https://www.cdc.gov/flu/resource-center/toolkit/index.htm
https://www.cdc.gov/flu/resource-center/toolkit/index.htm
https://osha.europa.eu/el/themes/covid-19-resources-workplace
https://osha.europa.eu/el/themes/covid-19-resources-workplace
https://osha.europa.eu/el/highlights/stop-pandemic-resources-reduce-burden-seasonal-influenza-workplace
https://osha.europa.eu/el/highlights/stop-pandemic-resources-reduce-burden-seasonal-influenza-workplace
https://osha.europa.eu/el/highlights/stop-pandemic-resources-reduce-burden-seasonal-influenza-workplace
https://osha.europa.eu/el/highlights/stop-pandemic-resources-reduce-burden-seasonal-influenza-workplace
https://osha.europa.eu/el/publications/executive-summary-value-occupational-safety-and-health-and-societal-costs-work-related/view
https://osha.europa.eu/el/publications/executive-summary-value-occupational-safety-and-health-and-societal-costs-work-related/view
https://osha.europa.eu/el/publications/presentation-value-occupational-safety-and-health-and-societal-costs-work-related/view
https://osha.europa.eu/el/publications/presentation-value-occupational-safety-and-health-and-societal-costs-work-related/view
https://osha.europa.eu/el/highlights/putting-price-work-related-injury-death-and-disease
https://osha.europa.eu/el/highlights/putting-price-work-related-injury-death-and-disease
https://osha.europa.eu/el/highlights/putting-price-work-related-injury-death-and-disease
https://osha.europa.eu/el/highlights/putting-price-work-related-injury-death-and-disease
https://osha.europa.eu/el/publications/future-role-big-data-and-machine-learning-health-and-safety-inspection-efficiency/view
https://osha.europa.eu/el/publications/future-role-big-data-and-machine-learning-health-and-safety-inspection-efficiency/view
https://osha.europa.eu/el/publications/3d-printing-new-industrial-revolution/view
https://osha.europa.eu/el/publications/impact-using-exoskeletons-occupational-safety-and-health/view
https://osha.europa.eu/el/publications/impact-using-exoskeletons-occupational-safety-and-health/view
https://osha.europa.eu/el/publications/osh-and-future-work-benefits-and-risks-artificial-intelligence-tools-workplaces/view
https://osha.europa.eu/el/highlights/what-does-digitalisation-mean-safety-and-health-work
https://osha.europa.eu/el/highlights/what-does-digitalisation-mean-safety-and-health-work
https://osha.europa.eu/el/highlights/what-does-digitalisation-mean-safety-and-health-work
https://osha.europa.eu/el/highlights/what-does-digitalisation-mean-safety-and-health-work
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_754188/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_754188/lang--en/index.htm
https://osha.europa.eu/el/oshnews/fr-national-protocol-ensure-health-and-safety-workers-context-covid-19-epidemic
https://osha.europa.eu/el/oshnews/fr-national-protocol-ensure-health-and-safety-workers-context-covid-19-epidemic
https://osha.europa.eu/el/oshnews/fr-national-protocol-ensure-health-and-safety-workers-context-covid-19-epidemic
https://osha.europa.eu/el/oshnews/fr-national-protocol-ensure-health-and-safety-workers-context-covid-19-epidemic
https://osha.europa.eu/el/oshnews/fr-national-protocol-ensure-health-and-safety-workers-context-covid-19-epidemic
https://osha.europa.eu/el/oshnews/fr-national-protocol-ensure-health-and-safety-workers-context-covid-19-epidemic
https://osha.europa.eu/el/oshnews/fr-national-protocol-ensure-health-and-safety-workers-context-covid-19-epidemic
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Δημοσιεύσεις σχετικά με την έκθεση σε 
βιολογικούς παράγοντες σε κλάδους 
υψηλού κινδύνου 
Η έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες, όπως ιοί και βακτήρια στον χώρο εργασίας, μπορεί να προκαλέ-
σει πολλά διαφορετικά προβλήματα υγείας. Η νόσος COVID-19 είναι μόνο το πιο προφανές παράδειγ-
μα ενώ πολλοί είναι οι κλάδοι που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο έκθεσης για τους εργαζομένους.

Σε μια σειρά εγγράφων συζήτησης εξετάζεται η έκθεση σε κινδύνους και τα 
συναφή προβλήματα υγείας σε κλάδους όπως η υγειονομική περίθαλψη, η 
διαχείριση απορριμμάτων, η αροτραία καλλιέργεια, οι θέσεις εργασίας που 
περιλαμβάνουν μετακινήσεις και τα επαγγέλματα που σχετίζονται με ζώα.

https://osha.europa.eu/el/highlights/publications-exposure-biologi-
cal-agents-risk-sectors-new-language-versions

Η επιδείνωση της ψυχικής υγείας 
του υγειονομικού προσωπικού κατά 
τη διάρκεια του ξεσπάσματος της 
Covid-19: μελέτη κοόρτης βασισμένη 
στον εργαζόμενο πληθυσμό στην 
Ιαπωνία 
Οι ψυχικές διαταραχές εν μέσω COVID-19, 
έχουν αυξηθεί σημαντικά περισσότερο στο υγει-
ονομικό προσωπικό. Αυτή είναι η πρώτη μελέτη 
που δείχνει την επιδείνωση της ψυχικής υγείας 
του υγειονομικού προσωπικού, χρησιμοποιώ-
ντας διαχρονικά δεδομένα. Σε σύγκριση με άλλα 
επαγγέλματα, οι εργαζόμενοι στον τομέα της 
υγείας κατά τη διάρκεια του ξεσπάσματος της 
πανδημίας, αποτέλεσαν σημαντική ομάδα στόχο 
για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

https://www.sjweh.fi/show_
abstract .php?abstract_
id=3922

Γελάστε και μάθετε πώς να παραμείνετε 
ασφαλείς και υγιείς στην εργασία, 
παρέα με τον Napo
Η συναρπαστική προσέγγιση «γελάω και μαθαί-
νω», η γλώσσα δίχως λόγια και η πολιτισμική ου-
δετερότητα κάνουν τη σειρά ταινιών Napo έναν 
παγκόσμιο και ισχυρό πόρο, ο οποίος μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από επιχειρήσεις και σχολές 
επαγγελματικής εκπαίδευσης για την ευαισθητο-
ποίηση σχετικά με διάφορες πτυχές της ασφάλει-
ας και της υγείας στην εργασία (ΕΑΥ). 

Ο Napo πηγαίνει ακόμα και σε δημοτικά σχολεία 
με σειρές προσαρμοσμένων μαθημάτων, για να 
βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να παρουσιάσουν 
ΕΑΥ στους εργαζόμενους του μέλλοντος με έναν 
μοναδικό και ευφάνταστο τρόπο.

https://osha.europa.
eu /e l /h igh l igh ts /
l a u g h i n g - n a p o -
makes-you-learn-
about-safety-and-
health-workΤο εργαλείο OiRA υποστηρίζει τη 

διαχείριση του κινδύνου στους τομείς 
αθλητισμού και ψυχαγωγίας
Στους τομείς αθλητισμού και ψυχαγωγίας αντι-
στοιχεί ένας υψηλός αριθμός εργατικών ατυχη-
μάτων. Μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση του κιν-
δύνου είναι το πρώτο βήμα απέναντι στη σωστή 
διαχείριση του κινδύνου και την προστασία των 
εργαζομένων. Το OiRA (Επιγραμμικό Διαδραστι-
κό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνου) συμβάλλει σε 
αυτό με τη δημιουργία τεσσάρων εργαλείων. Τα 
εργαλεία που αναπτύχθηκαν από τους κοινωνι-
κούς εταίρους της ΕΕ. 

h t t p s : / / o i r a p r o j e c t .
e u / e n / o i r a - t o o l s ? t e x -
t=&f ie ld_sector_catego-
ry%5B1205%5D=1205&sort=-
date

Νέα μελέτη απεικονίζει τον επιπολασμό 
της μείωσης της ακουστικής ικανότητας 
των εργαζομένων που εκτίθενται σε 
θόρυβο στον τομέα των υπηρεσιών
Νέα μελέτη που εκπόνησε το Εθνικό Ινστιτούτο 
Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας των ΗΠΑ 
(NIOSH) εκτιμά ότι ένας μεγάλος αριθμός εργα-
ζομένων που εκτίθενται σε θόρυβο στον τομέα 
υπηρεσιών, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος τομέας 
στην οικονομία των ΗΠΑ, διατρέχει αυξημένο κίν-
δυνο απώλειας της ακοής. 

Η νέα μελέτη δημοσιεύτη-
κε πρόσφατα στο περιο-
δικό International Journal 
of Audiology.

https://www.cdc.gov/ni-
osh/updates/upd-08-04-20.html

https://osha.europa.eu/el/publications/exposure-biological-agents-and-related-health-problems-healthcare-workers/view
https://osha.europa.eu/el/publications/exposure-biological-agents-and-related-health-effects-waste-management-and-wastewater/view
https://osha.europa.eu/el/publications/exposure-biological-agents-and-related-health-effects-waste-management-and-wastewater/view
https://osha.europa.eu/el/publications/exposure-biological-agents-and-related-health-problems-arable-farming/view
https://osha.europa.eu/el/publications/biological-agents-and-associated-work-related-diseases-occupations-involve-travelling/view
https://osha.europa.eu/el/publications/biological-agents-and-associated-work-related-diseases-occupations-involve-travelling/view
https://osha.europa.eu/el/publications/exposure-biological-agents-and-related-health-problems-animal-related-occupations/view
https://osha.europa.eu/el/highlights/publications-exposure-biological-agents-risk-sectors-new-language-versions
https://osha.europa.eu/el/highlights/publications-exposure-biological-agents-risk-sectors-new-language-versions
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3922
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3922
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3922
https://www.napofilm.net/en/napos-films/
https://www.napofilm.net/en/learning-with-napo/napo-for-teachers
https://osha.europa.eu/el/highlights/laughing-napo-makes-you-learn-about-safety-and-health-work
https://osha.europa.eu/el/highlights/laughing-napo-makes-you-learn-about-safety-and-health-work
https://osha.europa.eu/el/highlights/laughing-napo-makes-you-learn-about-safety-and-health-work
https://osha.europa.eu/el/highlights/laughing-napo-makes-you-learn-about-safety-and-health-work
https://osha.europa.eu/el/highlights/laughing-napo-makes-you-learn-about-safety-and-health-work
https://osha.europa.eu/el/highlights/laughing-napo-makes-you-learn-about-safety-and-health-work
https://oiraproject.eu/en/oira-tools?text=&field_sector_category%5B1205%5D=1205&sort=date
https://oiraproject.eu/en/oira-tools?text=&field_sector_category%5B1205%5D=1205&sort=date
https://oiraproject.eu/en/oira-tools?text=&field_sector_category%5B1205%5D=1205&sort=date
https://oiraproject.eu/en/oira-tools?text=&field_sector_category%5B1205%5D=1205&sort=date
https://oiraproject.eu/en/oira-tools?text=&field_sector_category%5B1205%5D=1205&sort=date
https://www.cdc.gov/niosh/updates/upd-08-04-20.html
https://www.cdc.gov/niosh/updates/upd-08-04-20.html
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Βέλγιο: αποζημίωση για τα θύματα της 
Covid-19
Οι εργαζόμενοι, καθώς επίσης οι εκπαιδευόμενοι και 
οι ασκούμενοι στον τομέα υγειονομικής περίθαλψης, 
οι οποίοι διατρέχουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο μό-
λυνσης από τον κορωνοϊό, δικαιούνται αποζημίωση 
λόγω επαγγελματικής ασθένειας. Φυσικά, η μετάδοση 
θα πρέπει από ιατρική άποψη να σχετίζεται με την επι-
κίνδυνη εργασιακή 
τους δραστηριότη-
τα.   

https://eurogip.fr/en/
belgium-compensa-
tion-for-covid-19-vic-
tims/

Επαγγελματικοί εξωσκελετοί. 
Πώς μπορούν να συμβάλουν στην 
πρόληψη των μυοσκελετικών 
διαταραχών;
Οι επαγγελματικοί εξωσκελετοί είναι φο-
ρετές βοηθητικές συσκευές που μπορούν 
να περιορίσουν τη μυϊκή καταπόνηση κατά 
την εργασία. Μπορούν να προσφέρουν 
λύση στις περιπτώσεις όπου άλλα τεχνικά 
και οργανωτικά μέτρα ή μέτρα εργονομι-
κής σχεδίασης δεν επαρκούν.  

Ένα νέο άρθρο μελετά τα ευρήματα ενός 
συλλογικού έργου που υλοποιήθηκε από 
τα ινστιτούτα INAIL και IIT, το οποίο εξετά-
ζει τους εξωσκελετούς και τους τρόπους 
μεγιστοποίησης των δυνατοτήτων τους με 
σκοπό τον περιορισμό των μυοσκελετικών 
διαταραχών που σχετίζονται με την εργα-
σία.

https://osha.
europa.eu/
el/highlights/
occupational-
exoskeletons-
could-they-be-
future-msd-
prevention

Χρήση εξωσκελετών στην εργασία: το 
μήνυμα της πρόληψης
Το I.N.R.S. (Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για την 
Υγεία) παρέχει πληροφόρηση σχετικά με πτυχές που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα έργα ενσω-
μάτωσης εξωσκελετών και διεξάγει μελέτη σχετικά 
με τα οφέλη και τα όρια της χρήσης τους. Προηγού-
μενες μελέτες έδειξαν ότι αυτές οι νέες σωματικές 
υποστηρικτικές τεχνολογίες μπορεί να αποδειχτούν 
αποτελεσματικές στη μείωση των μυϊκών προσπαθει-
ών. Ωστόσο, η χρήση τους σε πραγματικές εργασιακές 
συνθήκες εγείρει διάφορα ερωτήματα σχετικά με τα 
οφέλη και τους περιορισμούς αυτών των συσκευών 
για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων που 
σχετίζονται με τη σωματική καταπόνηση, όπως είναι 
οι μυοσκελετικές διαταραχές.

http://en.inrs.fr/news/exoskeletons-6-critical-points.
html

Καρκινογόνοι παράγοντες στον 
χώρο εργασίας 
Eκτιμάται ότι o καρκίνος είναι η πρωταρχι-
κή αιτία θανάτων που σχετίζονται με την 
εργασία στην ΕE. Ένα μεγάλο ποσοστό 
καρκίνων ίσως να συνδέεται με έκθεση σε 
καρκινογόνα στην εργασία. 

Πρακτικές συμβουλές για την αποφυγή 
κινδύνων στον χώρο εργασίας, καθώς και 
διασυνδέσεις για χρήσιμες πηγές, από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 
και την Υγεία στην Εργασία. Νομικές προ-
διαγραφές όπως εκτίμηση του κινδύνου, 
ιεραρχία των μέτρων προφύλαξης που 
υπάρχουν για τους καρκινογόνους παρά-
γοντες και 
τα όρια 
της έκθε-
σης στον 
χώρο της 
εργασίας. 

h t t p s : / /
o s h a . e u -
ropa.eu/el/oshnews/carcinogens-work-in-
fo-sheet-now-available-several-languages

https://eurogip.fr/en/belgium-compensation-for-covid-19-victims/
https://eurogip.fr/en/belgium-compensation-for-covid-19-victims/
https://eurogip.fr/en/belgium-compensation-for-covid-19-victims/
https://eurogip.fr/en/belgium-compensation-for-covid-19-victims/
https://osha.europa.eu/el/highlights/occupational-exoskeletons-could-they-be-future-msd-prevention
https://osha.europa.eu/el/highlights/occupational-exoskeletons-could-they-be-future-msd-prevention
https://osha.europa.eu/el/highlights/occupational-exoskeletons-could-they-be-future-msd-prevention
https://osha.europa.eu/el/highlights/occupational-exoskeletons-could-they-be-future-msd-prevention
https://osha.europa.eu/el/highlights/occupational-exoskeletons-could-they-be-future-msd-prevention
https://osha.europa.eu/el/highlights/occupational-exoskeletons-could-they-be-future-msd-prevention
https://osha.europa.eu/el/highlights/occupational-exoskeletons-could-they-be-future-msd-prevention
https://osha.europa.eu/el/highlights/occupational-exoskeletons-could-they-be-future-msd-prevention
http://en.inrs.fr/news/exoskeletons-6-critical-points.html
http://en.inrs.fr/news/exoskeletons-6-critical-points.html
https://osha.europa.eu/el/oshnews/carcinogens-work-info-sheet-now-available-several-languages
https://osha.europa.eu/el/oshnews/carcinogens-work-info-sheet-now-available-several-languages
https://osha.europa.eu/el/oshnews/carcinogens-work-info-sheet-now-available-several-languages
https://osha.europa.eu/el/oshnews/carcinogens-work-info-sheet-now-available-several-languages
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Επικαιρότητα

COVID-19: Κοινωνικοοικονομικές 
συνέπειες και πολιτικές αντιμετώπισης 
σε 16 ευρωπαϊκά κράτη
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής 
(ESPN) συνέταξε και δημοσίευσε 16 ενημερω-
τικές εκθέσεις, στις οποίες παρέχονται σημα-
ντικές πληροφορίες για τη συνεχιζόμενη κρίση, 
καθώς και σύντομες αξιολογήσεις. Οι εκθέσεις 
αφορούν δώδεκα κράτη-μέλη της ΕΕ (Βουλγα-
ρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετο-
νία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογα-
λία, Ρουμανία και Σουηδία) και τέσσερις χώρες 
εκτός ΕΕ (Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, 
Βόρεια Μακεδονία και Σερβία). Στις σύντομες 
αυτές εκθέσεις αναλύονται τα διάφορα μέτρα 
που εφαρμόστηκαν στις συγκεκριμένες χώρες 
προκειμένου να 
αντ ιμετωπιστεί 
η πανδημία της 
COVID-19 αλλά και 
οι κοινωνικοοικο-
νομικές συνέπειες 
που επέφερε.  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&-
catId=89&newsId=9753&furtherNews=yes

Ηνωμένο Βασίλειο: κατευθυντήριες 
οδηγίες του HSE για την απολύμανση 
εσωτερικών χώρων κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας Covid-19
Η βρετανική Εκτελεστική Αρχή για την Υγεία 
και την Ασφάλεια (HSE) δημοσίευσε οδηγίες για 
την απολύμανση μεγάλων ή εσωτερικών χώ-
ρων χρησιμοποιώντας συστήματα εκνέφωσης, 
ατμού ή υπεριώδους ακτινοβολίας κατά τη δι-
άρκεια της πανδημίας Covid-19. Οι κατευθυντή-
ριες οδηγίες εξηγούν πώς να επιλεγεί η σωστή 
μέθοδος απολύμανσης και να εφαρμοστεί με 
ασφάλεια.

h t t p s : / / o s h a .
e u r o p a . e u /
e l / o s h n e w s / u k -
h s e - guid-
ance-room-din- f e c -
tion-during-cov- i d - 1 9 -
outbreak

Η κοινωνικοοικονομική απάντηση της 
Ελλάδας στην πανδημία της COVID-19 
Με το ξέσπασμα της παν-
δημίας που προκάλεσε 
ο νέος κορωνοϊός Sars-
Cov-2, η ελληνική κυβέρ-
νηση πήρε μια σειρά μέ-
τρων για να περιορίσει τη 
διάδοσή του, να μετριά-
σει τις επιπτώσεις από το 
lockdown και να υποστηρί-
ξει τους πολίτες ώστε να 
διατηρήσουν το εισόδημά 
τους. Αν και τα μέτρα για 
την αποζημίωση του εισοδήματος αναμένεται 
να απορροφήσουν, σε κάποιο βαθμό, τις αρνητι-
κές επιπτώσεις, σημαντικές είναι οι προκλήσεις 
που παραμένουν.

Από την ενημερωτική έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Κοινωνικής Πολιτικής για τις κοινωνικο-
οικονομικές συνέπειες και πολιτικές αντιμετώ-
πισης της COVID-19 στην Ελλάδα.
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&-
catId=89&newsId=9753&furtherNews=yes

Η αποκατάσταση από την COVID-19 
χρειάζεται μια πράσινη, κοινωνική και 
ψηφιακή Ευρώπη
Η COVID-19 έχει αφήσει πολλούς ανθρώπους 
άνεργους, με άδειες άνευ αποδοχών και οικο-
νομικά ευάλωτους, που συχνά αισθάνονται απο-
μονωμένοι και απαισιόδοξοι. Έχει γίνει πια ξεκά-
θαρο ότι το status quo δεν είναι πλέον βιώσιμο ή 
επιθυμητό. Η πολιτική και οικονομική αντιμετώ-
πιση, πρέπει να λάβει υπόψη αυτές τις διαφορε-
τικές προσεγγίσεις. Η εισήγηση της Προέδρου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ούρσουλας Φον Ντερ 
Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εστιάζει, σε 
τρία καθοριστικά σημεία: την οικονομική ανά-
καμψη, την ψηφιακή εποχή και την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία.

https://www.euro-
found.europa.eu/
publ icat ions/art i -
cle/2020/the-covid- 19-
recovery-needs-a-
green-social-digital-
ly-skilled-europe?

 

 

In the light of the 
COVID-19 outbreak, the 
Greek government took 
a number of measures 
to contain the spread of 
the coronavirus, to 
mitigate the effects of 
the lockdown and to 
support citizens in 
maintaining their 
income. Although these 
income compensation 
measures are expected 
to cushion the negative 
impact on incomes to 
some extent, significant 
challenges remain. 
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Description 

At the end of February 2020, following 
the first confirmed COVID-19 case in the 
country, the Greek government adopted 
social distancing measures in order to 
contain the spread of the coronavirus. In 
early March 2020, it declared an almost 
total lockdown, along with the closure of 
all education institutions and non-
essential businesses. These measures 
were accompanied by several income 
and employment protection measures to 
cushion the effects of the pandemic. 
Particular emphasis was placed on 
strengthening the healthcare system 
(infrastructure and workforce capacity) 
so as to respond to the ever-increasing 
needs resulting from the pandemic, 
while a kind of social safety net was 
established to protect the most 
vulnerable groups in the population and 
to alleviate the most apparent impacts 
of the crisis. 

In response to the COVID-19 crisis, the 
authorities adopted a number of income 
support measures for the unemployed. 
In particular, these were: i) the 
prolongation of regular and long-term 
unemployment benefits until July 2020 
for those beneficiaries whose benefits 
expired during the first three months of 
2020; ii) the prolongation of 
unemployment benefit for 
approximately 120,000 seasonal 
workers until September 2020; and iii) 
an ad-hoc economic support payment of 
€400 to all registered long-term 
unemployed persons not eligible for the 
long-term unemployment benefit (i.e. 
about 168,000 persons). It should be 
noted that all Greek Manpower 
Employment Organisation (OAED) 

services were provided electronically, 
including the application procedure for 
registration with OAED. 

Moreover, the government introduced a 
number of income compensation 
measures. In particular, a special 
purpose compensation of €800 for the 
45-day period from 15 March to 30 April 
2020, and €534 per month after this, 
was provided to all employed persons 
whose labour contracts (irrespective of 
their contract type, full-time or part-
time) were suspended, working either in 
businesses whose work had been 
suspended or in businesses significantly 
affected: this was done on the basis of 
their Business Activity Codes. The 
special purpose compensation was also 
provided to the self-employed, 
freelancers and business owners (with 
up to 20 employees) who were 
financially affected by the COVID-19 
outbreak. This income support is 
expected to cushion the negative impact 
on incomes; however, given that the 
average net monthly wage is around 
€1,300, the negative impact on incomes 
will be sizeable (European Commission, 
2020). It should be noted that 
employers will be fully compensated for 
the social insurance contributions of all 
employed persons whose labour 
contracts were suspended. 

In addition to these, freelancers and 
self-employed persons could benefit 
from a 25% reduction in their social 
insurance contributions (and in their tax 
and VAT payments) for February, March, 
April and May if these were paid in time, 
or they could decide to postpone these 
payments to a later period, starting from 
September 2020.  

An ad-hoc economic support payment of 
€600 was provided to certain liberal 
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9753&furtherNews=yes
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Επιστροφή στο σχολείο: πως 
αντιμετωπίζεται η COVID-19 στις 
σχολικές αίθουσες στην Ευρώπη 
Τα σχολεία σε όλη την Ευρώπη ανοίγουν ξανά 
με το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών και οι 
κυβερνήσεις επιμένουν ότι οι μαθητές πρέπει 
να επιστρέψουν στις τάξεις τους μετά από μή-
νες διαδικτυακών μαθημάτων λόγω της πανδη-
μίας του κορωνοϊού. Οι χώρες ακολουθούν δια-
φορετικές προσεγγίσεις για την ελαχιστοποίηση 
της μετάδοσης του ιού στα σχολεία. 

https://www.reuters.com/article/us-health-coro-
n a v i r u s - e u -
rope-education-f/
back-to-school-
h o w - e u r o p e -
an-c lassrooms-
are-coping-with-
c o v i d - i d U S K -
BN25S4L4

Ε&Α: Παιδιά και χρήση μάσκας αναφορικά 
με τον COVID-19 
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-
chi ldren-and-masks-re-
lated-to-covid-19?utm_
source=WHO%2FEurope+-
m a i l i n g + l i s t & u t m _
c a m p a i g n = b 2 d e d -
61b6f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_16_10_53_
COPY_01&utm_medium=emai l&utm_ter -
m=0_60241f4736-b2ded61b6f-110573958

Η λειτουργία των σχολείων κατά τη 
διάρκεια του COVID-19
h t t p s : / / w w w . c d c . g o v /
coronavirus/2019-ncov/
community/schools-child-
c a r e / s c h o o l s . h t m l # a n -
chor_1597871545636

Επαναπροσδιορίζοντας τα εργασιακά 
μοντέλα σε μια πανδημία: ανάγκη, η 
μητέρα των εφευρέσεων
Η πανδημία COVID-19 έφερε τις επιχειρήσεις 
αντιμέτωπες με έναν αριθμό ξαφνικών και 
απρόβλεπτων γεγονότων που έθεσαν τις πηγές 
των εσόδων τους σε άμεσο και μεγάλο κίνδυνο. 
Αντιμέτωπες με lockdown, κάποιες δεν είχαν 
άλλη επιλογή από το να διακόψουν τη λειτουρ-
γία τους. Άλλες συνέχισαν, ανασυγκροτούμενες 
έτσι ώστε να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις 
για την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας, 
τις διαφορετικές απαιτήσεις των καταναλωτών 
ή τις διαταραγμένες εφοδιαστικές αλυσίδες. 
Καθώς η ανάγκη είναι η μητέρα της εφεύρεσης, 
αυτές οι επιχειρήσεις, πολύ γρήγορα επανα-
προσδιόρισαν τα επιχειρησιακά τους μοντέλα. 
Ενδιαφέρον είναι ότι αυτό δεν συνέβη μόνο σε 
νέες -ευέλικτες σε καινοτόμους τομείς- επιχει-
ρήσεις, όπου η εξεύρεση ταχέων λύσεων εί-
ναι αναμενόμενη, αλλά και σε καθιερωμένους 
και μεγάλους παίκτες της αγοράς, των οποίων 
οι χρόνοι αντίδρασης είναι αργοί εξ αιτίας της 
προσήλωσής τους σε αυστηρές δομές λήψης 
αποφάσεων.

https://www.euro-
found.europa.eu/
publications/arti-
cle/2020/reinvent-
ing-business-mod-
e l s - i n - a - p a n -
d e m i c - n e c e s s i -
ty-is-the-mother-of-invention? 

Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο ΕΑΥ 
για τους εργαζόμενους στον τομέα 
υγειονομικής φροντίδας στο πλαίσιο 
της COVID-19
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προσφέρει 
δωρεάν διαδικτυακή εκπαίδευση για εργαζόμε-
νους στον τομέα της υγείας, τους διαχειριστές 
περιστατικών, τους επόπτες και τα διοικητικά 
στελέχη που 
χαράζουν πο-
λιτικές και 
συντάσσουν 
πρωτόκολλα 
για τις δικές 
τους μονάδες 
υγείας. 

Το σεμινάριο 
στοχεύει να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με 
γνώσεις διαχείρισης βιολογικών, φυσικών και 
ψυχοκοινωνικών κινδύνων ώστε να προστατευ-
θεί η σωματική και ψυχική τους υγεία σε καιρούς 
πανδημίας.

https://openwho.org/courses/COVID-19-occupation-
al-health-and-safety?tracking_user=79KWbMERv-
lyJs93otUBThL&tracking_type=news&tracking_
id=5G2Mpe2LUQH0UI1yw8p8pV

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-europe-education-f/back-to-school-how-european-classrooms-are-coping-with-covid-idUSKBN25S4L4
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https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-europe-education-f/back-to-school-how-european-classrooms-are-coping-with-covid-idUSKBN25S4L4
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https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-europe-education-f/back-to-school-how-european-classrooms-are-coping-with-covid-idUSKBN25S4L4
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https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-europe-education-f/back-to-school-how-european-classrooms-are-coping-with-covid-idUSKBN25S4L4
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-europe-education-f/back-to-school-how-european-classrooms-are-coping-with-covid-idUSKBN25S4L4
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19?utm_source=WHO%2FEurope+mailing+list&utm_campaign=b2ded61b6f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_16_10_53_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_60241f4736-b2ded61b6f-110573958
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19?utm_source=WHO%2FEurope+mailing+list&utm_campaign=b2ded61b6f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_16_10_53_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_60241f4736-b2ded61b6f-110573958
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19?utm_source=WHO%2FEurope+mailing+list&utm_campaign=b2ded61b6f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_16_10_53_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_60241f4736-b2ded61b6f-110573958
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19?utm_source=WHO%2FEurope+mailing+list&utm_campaign=b2ded61b6f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_16_10_53_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_60241f4736-b2ded61b6f-110573958
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19?utm_source=WHO%2FEurope+mailing+list&utm_campaign=b2ded61b6f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_16_10_53_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_60241f4736-b2ded61b6f-110573958
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19?utm_source=WHO%2FEurope+mailing+list&utm_campaign=b2ded61b6f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_16_10_53_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_60241f4736-b2ded61b6f-110573958
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19?utm_source=WHO%2FEurope+mailing+list&utm_campaign=b2ded61b6f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_16_10_53_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_60241f4736-b2ded61b6f-110573958
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19?utm_source=WHO%2FEurope+mailing+list&utm_campaign=b2ded61b6f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_16_10_53_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_60241f4736-b2ded61b6f-110573958
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https://openwho.org/courses/COVID-19-occupational-health-and-safety?tracking_user=79KWbMERvlyJs93otUBThL&tracking_type=news&tracking_id=5G2Mpe2LUQH0UI1yw8p8pV
https://openwho.org/courses/COVID-19-occupational-health-and-safety?tracking_user=79KWbMERvlyJs93otUBThL&tracking_type=news&tracking_id=5G2Mpe2LUQH0UI1yw8p8pV
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Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - 
Μειώστε την καταπόνηση 
Εικονική συνεδρίαση εταίρων στις 29 
Σεπτεμβρίου 2020

Καθώς πλησιάζει ολοένα και περισσότερο η επί-
σημη έναρξη της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγι-
είς Χώροι Εργασίας 2020-22», οι εκπρόσωποι 
ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών θα έχουν 
την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με την 
εκστρατεία και τα πλεονεκτήματα που απολαμ-
βάνουν οι επίσημοι εταίροι της, στο πλαίσιο μιας 
εικονικής συνεδρίασης εταίρων.

Κατά τη συνεδρίαση —η οποία θα διεξαχθεί δια-
δικτυακά λόγω της πανδημίας της COVID-19— θα 
δρομολογηθεί και η υποβολή αιτήσεων συνεργα-
σίας. Ως επίσημοι εταίροι της εκστρατείας, οι ορ-
γανισμοί θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν 
εμπειρίες, να προωθήσουν τις καλές πρακτικές 
τους και να ενισχύσουν την προβολή τους.

h t t p s : / / o s h a . e u r o p a . e u / e l / h i g h l i g h t s /
h e a l t h y - w o r k p l a c -
es-lighten-load-virtu-
al-partnership-meet-
i n g - 2 9 - s e p t e m -
ber-2020

Κίνδυνος σοβαρής νόσησης από 
COVID-19 εκπαιδευτικών και 
ενηλίκων που ζουν με παιδιά 
σχολικής ηλικίας
Τα σχολεία παρέχουν στα παιδιά ουσιώδη οφέ-
λη εκπαίδευσης και υγείας και η επανέναρξη των 
μαθημάτων διευκολύνει τους γονείς και ιδιαίτε-
ρα τις μητέρες να επιστρέψουν στην εργασία 
τους. 

Παρά το γεγονός ότι τα 
παιδιά σπάνια νοσούν 
σοβαρά από COVID-19, 
μπορούν να μεταδώ-
σουν την ασθένεια.

https://www.acpjournals.
org/doi/10.7326/M20-
5413

Ειδικοί του τομέα επαγγελματικής 
υγείας εξηγούν πώς δημιούργησαν το 
εργαλείο εκτίμησης κινδύνου στην Cov-
id-εποχή
Το εργαλείο εκτίμησης κινδύνου στην Covid-ε-
ποχή μπορεί να υπολογίσει τον κίνδυνο που δι-
ατρέχει ένα άτομο να νοσήσει σοβαρά ή να πε-
θάνει από Covid-19 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ώστε να αποφασιστεί αν ένας εργαζόμενος είναι 
ασφαλές να βρίσκεται στην εργασία του. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τέσσερις από τους κο-
ρυφαίους ειδικούς σε θέματα επαγγελματικής 
υγείας εξηγούν τον τρόπο που αναπτύχθηκε 
το συγκεκριμένο εργαλείο, σε ένα άρθρο το 
οποίο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Occupational 
Medicine. 

h t t p s : / / a c a d e m -
i c .o u p .c o m / o c c -
med/advance-ar-
t icle/doi/10.1093/
o c c m e d /
kqaa150/5881715

h t t p s : / / w w w . s o m . o r g . u k / o c c u p a t i o n -
al-health-experts-explain-how-they-creat-
ed-covid-age-risk-assessment-tool-new-ed-
itorial

Ιταλία: περισσότερες από 51.000 
περιπτώσεις μόλυνσης από τον νέο 
κορωνοϊό στην εργασία
Σύμφωνα με την 7η εθνική έκθεση του INAIL 
(Εθνικό Ινστιτούτο Ασφάλισης κατά των Εργα-
τικών Ατυχημάτων) στην Ιταλία, μέχρι την 31η 
Ιουλίου, καταγράφηκαν 51.363 περιπτώσεις με-
τάδοσης του κορωνοϊού στον εργασιακό χώρο. 
Δηλαδή, αύξηση κατά 1.377 κρούσματα σε ένα 
μήνα.

Περισσότερες από το 83% των περιπτώσεων 
που μολύνθηκαν ανήκουν στο νοσηλευτικό προ-
σωπικό.

h t t p s : / / e u r o -
g i p . f r / e n / i t a -
ly-over-51000-coro-
n a v i r u s - i n f e c -
tions-at-work/

Η ελληνική γεωργία και αγροδιατροφή μετά την πανδημία
Ο Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Γεωπονικών Επιστημών της Σουηδίας (SLU) Κώστας Καραντινινής ανα-
λύει τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνική αγροδιατροφή, εξετάζοντας παράλληλα τον τρόπο με 
τον οποίο εξελίχθηκε ο συγκεκριμένος τομέας μέσα από την οικονομική κρίση της δεκαετίας 2008-2017.

https://www.dianeosis.org/2020/08/i-elliniki-georgia-kai-agrodiatrofi-meta-tin-pandimia/

https://osha.europa.eu/el/highlights/healthy-workplaces-lighten-load-virtual-partnership-meeting-29-september-2020
https://osha.europa.eu/el/highlights/healthy-workplaces-lighten-load-virtual-partnership-meeting-29-september-2020
https://osha.europa.eu/el/highlights/healthy-workplaces-lighten-load-virtual-partnership-meeting-29-september-2020
https://osha.europa.eu/el/highlights/healthy-workplaces-lighten-load-virtual-partnership-meeting-29-september-2020
https://osha.europa.eu/el/highlights/healthy-workplaces-lighten-load-virtual-partnership-meeting-29-september-2020
https://osha.europa.eu/el/highlights/healthy-workplaces-lighten-load-virtual-partnership-meeting-29-september-2020
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-5413
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-5413
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-5413
https://academic.oup.com/occmed/advance-article/doi/10.1093/occmed/kqaa150/5881715
https://academic.oup.com/occmed/advance-article/doi/10.1093/occmed/kqaa150/5881715
https://academic.oup.com/occmed/advance-article/doi/10.1093/occmed/kqaa150/5881715
https://academic.oup.com/occmed/advance-article/doi/10.1093/occmed/kqaa150/5881715
https://academic.oup.com/occmed/advance-article/doi/10.1093/occmed/kqaa150/5881715
https://academic.oup.com/occmed/advance-article/doi/10.1093/occmed/kqaa150/5881715
https://www.som.org.uk/occupational-health-experts-explain-how-they-created-covid-age-risk-assessment-tool-new-editorial
https://www.som.org.uk/occupational-health-experts-explain-how-they-created-covid-age-risk-assessment-tool-new-editorial
https://www.som.org.uk/occupational-health-experts-explain-how-they-created-covid-age-risk-assessment-tool-new-editorial
https://www.som.org.uk/occupational-health-experts-explain-how-they-created-covid-age-risk-assessment-tool-new-editorial
https://eurogip.fr/en/italy-over-51000-coronavirus-infections-at-work/
https://eurogip.fr/en/italy-over-51000-coronavirus-infections-at-work/
https://eurogip.fr/en/italy-over-51000-coronavirus-infections-at-work/
https://eurogip.fr/en/italy-over-51000-coronavirus-infections-at-work/
https://eurogip.fr/en/italy-over-51000-coronavirus-infections-at-work/
https://www.dianeosis.org/2020/08/i-elliniki-georgia-kai-agrodiatrofi-meta-tin-pandimia/
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Νομοθετικά Νέα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανο-
νισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ευ-
ρωπαϊκός νόμος για το κλίμα) - PE650.646v02-00

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docu-
ment/AGRI-AD-650646_EL.pdf

Εθνικό Σχέδιο Δράσης του άρθρου 18 του ν. 
4036/2012 (Α΄8) με στόχο την εφαρμογή της Οδη-
γίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινβουλίου 
και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με 
σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (L 309)». Υ.Α. 9269/246316/2020 
(ΦΕΚ 4032/Β` 21.9.2020)

Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελ-
ληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102και 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις. 
Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α` 23.9.2020)

(Άρθρο 235: Έκτακτα προσωρινά μέτρα για την 
Περιφέρεια Αττικής ως προς την οργάνωση  
του τόπου και του χρόνου εργασίας για την 
αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς 
και του τόπου εργασίας)Καθορισμός έννοιας «ευπαθών ομάδων εργαζο-

μένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας ένα-
ντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, κα-
θώς και των απαιτουμένων ιατρικών πιστοποιητι-
κών για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 
ογδόου της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου (Α’ 161). Υ.Α. 37095/1436/2020 
(ΦΕΚ 4011/Β` 18.9.2020)

Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα 
προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσι-
ες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης 
κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περι-
ορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56435/2020 (ΦΕΚ 3958/Β` 
15.9.2020)

Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά 
του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Αττι-
κής. Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56924/2020 (ΦΕΚ 3957/
Β` 15.9.2020). (Τροποποίηση Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 
58891/2020 (ΦΕΚ 4100/Β` 23.9.2020))

Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 
1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και 
συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται 
στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-
3-2012 (Β΄ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, 
όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143). 
Υ.Α. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β` 
9.9.2020)

Νέες εκδόσεις

Συμβουλές για τη χρήση μασκών από παιδιά στην κοινότητα στο 
πλαίσιο της COVID-19
Ειδικές αναφορές για τη χρήση μη-ιατρικών μασκών, επίσης γνωστών ως υφασμά- τι-
νων μασκών, από παιδιά ως μέσο ελέγχου της διασποράς της τρέχουσας πανδημίας 
COVID-19.  

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-Children-2020.1

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AGRI-AD-650646_EL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AGRI-AD-650646_EL.pdf
https://elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-92692463162020-fek-4032b-2192020
https://elinyae.gr/ethniki-nomothesia/n-47272020-fek-184a-2392020
https://elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-3709514362020-fek-4011b-1892020
https://elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-d1agpoik-564352020-fek-3958b-1592020
https://elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-d1agpoik-569242020-fek-3957b-1592020
https://elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-d1agpoik-588912020-fek-4100b-2392020
https://elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-d1agpoik-588912020-fek-4100b-2392020
https://elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-oik-921081045f152020-fek-3833b-992020
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-Children-2020.1
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Η COVID-19 στα παιδιά και ο ρόλος των 
σχολικών μονάδων στην μετάδοση του 
νέου κορωνοϊού
Ο σκοπός του συγκεκριμένου τεκμηρίου είναι η 
παρουσίαση μιας γενικής επιδημιολογικής εικό-
νας αλλά και των χαρακτηριστικών της νόσου 
Covid-19 σε παιδιά (0-18 ετών) στις χώρες της ΕΕ/
ΕΟΧ και του Ηνωμένου Βασιλείου και μια αξιο-
λόγηση του ρόλου των μονάδων φροντίδας παι-
διών προσχολικής ηλικίας 
(0-˂5 ετών) και μονάδων 
πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης 
(5-18 ετών) στη μετάδοσή 
της.

h t tps : / /www.ecdc .eu-
ropa.eu/s i tes/defaul t /
f i les/documents/COV-
ID-19-schools-transmis-
sion-August%202020.pdf

Πρακτικός οδηγός για την τηλεργασία 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας της 
Covid-19 και μετέπειτα
Σκοπός του συγκεκριμένου οδηγού είναι η πα-
ροχή πρακτικών και πραγματοποιήσιμων συστά-
σεων που μπορούν να εφαρμοστούν στο πλαί-
σιο της τηλεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα παρα-
γόντων: για τη στήριξη των αρμόδιων χάραξης 
πολιτικής στην επικαιροποίηση των ισχυουσών 
πολιτικών και για την παροχή ενός ευέλικτου 
πλαισίου εργασίας μέσω του οποίου, τόσο οι ιδι-
ωτικές επιχειρήσεις όσο και οι οργανισμοί του 
δημόσιου τομέα, να μπορούν να αναπτύξουν ή 
να αναθεωρήσουν τις δικές τους πολιτικές και 
πρακτικές τηλεργασίας. Ο οδηγός επίσης περιέ-
χει μια σειρά περιπτώσεων σχετικά με τον τρό-
πο που οι εργοδότες και οι πολιτικοί ιθύνοντες 
διαχειρίζονται το θέμα της τηλεργασίας κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας και αναδεικνύει τη 
γνώση που αντλήθηκε τους τελευταίους μήνες 
ώστε να αξιοποιηθεί στο 
μέλλον για την οργάνωση 
της τηλεργασίας μετά την 
περίοδο της πανδημίας. 

https://www.ilo.org/wcm-
sp5/groups/public/---ed_
protect/---protrav/---travail/
documents/publication/
wcms_751232.pdf

Τηλεργασία – Προβλήματα και 
προοπτικές
h t t p s : / / w w w. e e a . g r /
wp-content/uploads/20
20/08/%CE%9F%CE%9A
%CE%95-keimeno_gno-
mis_shetika_me_tin_tiler-
gasia.pdf

Ε&Α: Ρομποτική και επανεγκατάσταση 
των βιομηχανιών - Επιπτώσεις στην 
απασχόληση για τις αναπτυσσόμενες 
χώρες
Η νέα αυτή έκδοση διερευνά τις επιπτώσεις της 
αύξησης του αυτοματισμού μέσω μελετών περί-
πτωσης, σε τέσσερις διαφορετικούς τομείς στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Εξετάζεται πώς η ρο-
μποτική και η επανεγκατάσταση των βιομηχανι-
ών στις ανεπτυγμένες χώρες μπορεί να επηρεά-
σουν εξίσου την ποσότητα και την ποιότητα της 
εργασίας, εστιάζοντας στους εργαζόμενους που 
απασχολούνται στις παραγωγικές διαδικασίες. 

Οι Ερωτήσεις και Απαντήσεις δίνουν μια σύντομη 
περιγραφή των κινήτρων για την παραγωγή της 
παρούσας έκδοσης αλλά και των ευρημάτων της.    

https://www.ilo.org/em-
ployment/about/news/
WCMS_753244/lang--
en/index.ht

Εργασία σήμερα και στο μέλλον: 
προοπτικές σχετικά με τις προκλήσεις 
και τις ευκαιρίες ΕΑΥ για τις 
επιθεωρήσεις εργασίας των Β. Χωρών 
Οι Γενικές Διευθύνσεις των Βορείων Χωρών 
ανέθεσαν στις επιθεωρήσεις εργασίας την εκ-
πόνηση έκθεσης για την καλύτερη προετοιμασία 
τους όσον αφορά στο μέλλον της εργασίας. Σκο-
πός της έκθεσης, είναι ο εντοπισμός και η ανάλυ-
ση των προκλήσεων επαγγελματικής ασφάλειας 
και υγείας που αντιμετωπίζουν οι επιθεωρήσεις 
εργασίας εν όψει του επικείμενου μέλλοντος της 
εργασίας. Αναμένεται ότι το μέλλον της εργασί-
ας θα επηρεαστεί από 4 παράγοντες: τις αλλα-
γές που αποδίδονται στην τεχνολογία, τη δημο-
γραφία, την παγκοσμιοποίηση 
και την περιβαλλοντική και κλι-
ματική αλλαγή. 

ht tp : / / ju lka isut .va l t ioneu-
v o s t o . f i / b i t s t r e a m / h a n -
d l e / 1 0 0 2 4 / 1 6 2 4 1 9 /
STM_2020_30_rap.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-schools-transmission-August%202020.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-schools-transmission-August%202020.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-schools-transmission-August%202020.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-schools-transmission-August%202020.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-schools-transmission-August%202020.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_751232.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_751232.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_751232.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_751232.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_751232.pdf
https://www.eea.gr/wp-content/uploads/2020/08/%CE%9F%CE%9A%CE%95-keimeno_gnomis_shetika_me_tin_tilergasia.pdf
https://www.eea.gr/wp-content/uploads/2020/08/%CE%9F%CE%9A%CE%95-keimeno_gnomis_shetika_me_tin_tilergasia.pdf
https://www.eea.gr/wp-content/uploads/2020/08/%CE%9F%CE%9A%CE%95-keimeno_gnomis_shetika_me_tin_tilergasia.pdf
https://www.eea.gr/wp-content/uploads/2020/08/%CE%9F%CE%9A%CE%95-keimeno_gnomis_shetika_me_tin_tilergasia.pdf
https://www.eea.gr/wp-content/uploads/2020/08/%CE%9F%CE%9A%CE%95-keimeno_gnomis_shetika_me_tin_tilergasia.pdf
https://www.eea.gr/wp-content/uploads/2020/08/%CE%9F%CE%9A%CE%95-keimeno_gnomis_shetika_me_tin_tilergasia.pdf
https://www.ilo.org/employment/about/news/WCMS_753244/lang--en/index.htm
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Ομαδοποιημένα κρούσματα COVID-19 και 
έξαρση της επιδημίας σε εργασιακούς χώρους 
της ΕΕ/ΕΟΧ και του Ηνωμένου Βασιλείου
Περιγραφή ομαδοποιημένων κρουσμά-
των COVID-19 και της έξαρσης της επι-
δημίας σε εργασιακούς χώρους της ΕΕ/
ΕΟΧ και του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπε-
ριλαμβανομένων των υγειονομικών και 
μη-υγειονομικών μονάδων και ο προσδι-
ορισμός των πιθανών παραγόντων που 
συμβάλλουν στη μετάδοση σε αυτούς.

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/
COVID-19-in-occupational-settings.pdf

Αντιμετώπιση της 
καταπόνησης των 
εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.
https://www.poeo-
ta.gr/images/poe-
ota-content/1907/
poe-ota-antime-
t o p i s i - t i s - t h e r -
mik is-kataponi -
sis-ton-ergazome-

non-stous-ota-08-2020.pdf

Προσεχείς Εκδηλώσεις

XXII World Congress Digital Meeting Special 
Virtual Session: COVID-19 and OSH 
05/10/2020-06/10/2020, ONLINE, Toronto, Canada
https://www.safety2021canada.
com/specialsession/ (special vir-
tual session)

https://ww1.issa.int/world-con-
gress-digital-meeting (digital meeting)

Eular 2020 Brussels Forum: ‘Employment risks 
and impacts for Europeans with RMDs during 
the COVID-19 recession.’
12/10/2020, ONLINE, Brussels, Belgium

https://www.eular.
o r g / e u l a r _ b r u s -
sels_forum.cfm

Call 30: ONLINE Expert workshop ‘Occupation-
al Safety and Health policy indicators’
16/10/2020, ONLINE, Warsaw, Poland

http://www.inclu-
sivegrowth.eu/ex-
pert-workshops/
ca l l -30-exper t -
workshop-ciop

EU Conference - Musculoskeletal disorders 
prevalence, prevention and policy: what have 
we learnt? Evidence from EU-OSHA research
22/10/2020, ONLINE, Bilbao, Spain

https://osha.europa.eu/
el/oshevents/final-con-
ference-our-research-
project-msds-osh-overview

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