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Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) ξεκίνησε την εκστρατεία του για την περίοδο 2020-2022
με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι
Εργασίας — Μειώστε την καταπόνηση», η οποία επικεντρώνεται στις
μυοσκελετικές διαταραχές (ΜΣΔ)
που σχετίζονται με την εργασία. Τα
εγκαίνια σηματοδοτούν την έναρξη
ενός προγράμματος εκδηλώσεων
και δράσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με το ζήτημα αυτό
—το οποίο επηρεάζει εκατομμύρια
εργαζομένους σε ολόκληρη την Ευρώπη- και τον τρόπο αντιμετώπισής
του.
https://osha.europa.eu/el/about-euosha/press-room/time-move-eu-osha-launches-campaign-address-europes-most-common-work

Κάθε χρόνο, την 43η ημερολογιακή εβδομάδα του
Οκτωβρίου, διοργανώνεται από τον EU-OSHA και τους
εταίρους του, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια
και την Υγεία στην Εργασία. Πρόκειται για μια από
τις σημαντικότερες εκδηλώσεις της εκστρατείας για
Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας. Πραγματοποιούνται
εκατοντάδες εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά και εκτός αυτής και πρόσθετη κάλυψη από
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Οι Ευρωπαϊκές Εβδομάδες, που διοργανώνονται, έχουν ως βασικό πυρήνα το θέμα
της εκστρατείας και στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία ενεργής,
συμμετοχικής διαχείρισης της ασφάλειας και της υγείας στον χώρο εργασίας.
https://healthy-workplaces.eu/el/get-involved/european-week

Εργασιακά Νέα
Δωρεάν εκτίμηση κινδύνου για τον
κλάδο των αυτοκινήτων και των
μεταφορών με το εργαλείο OiRA

Ο νέος δικτυακός τόπος της εκστρατείας
για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους
Εργασίας είναι πλέον διαθέσιμος!

Τα τροχαία ατυχήματα, η παρατεταμένη καθιστική θέση, η κόπωση ή η μεταφορά βαριών
αντικειμένων είναι μερικοί από τους επαγγελματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν
οι εργαζόμενοι στον κλάδο των αυτοκινήτων
και των μεταφορών. Η Διαδικτυακή Διαδραστική Εκτίμηση των Επαγγελματικών Κινδύνων (OiRA) παρέχει 10 εργαλεία για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων στον
συγκεκριμένο κλάδο.

Δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την εκστρατεία
«Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2020-22».

Οι υποκατηγορίες που καλύπτονται είναι,
πρατήρια καυσίμων, οδικές μεταφορές, υπηρεσίες ταχυμεταφορών, αποθήκευση και
υποστηρικτικές υπηρεσίες. Σύντομα θα ακολουθήσουν και επιπλέον εργαλεία: στην Κροατία, το Υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων,
αναπτύσσει ένα εργαλείο για οδικές εμπορευματικές μεταφορές,
ενώ στην Ελλάδα, το
Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων ετοιμάζει 3
νέα εργαλεία για τον
συγκεκριμένο κλάδο.
https://oiraproject.
eu/en/oira-tools?text=&field_sector_category%5B1183%5D=1183&sort=date

Εκτίμηση επικινδυνότητας για
εργασίες γραφείου στην Ιταλία με τη
βοήθεια του ενημερωμένου εργαλείου
OiRA
Στις 8 Οκτωβρίου ο εθνικός εστιακός πόλος
της Ιταλίας παρουσίασε το νέο ενημερωμένο
εργαλείο OiRA για την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου στις εργασίες γραφείου.
Σκοπός της παρουσίασης ήταν η εκπαίδευση
και ενθάρρυνση των
εταιρειών σε ολόκληρη
τη χώρα να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου
εργαλείου.
https://osha.europa.eu/el/oshnews/
new-oira-tool-promoted-companies-italy

Η εκστρατεία Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας
- Μειώστε την καταπόνηση αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά στις μυοσκελετικές διαταραχές που σχετίζονται με την εργασία και τους
τρόπους πρόληψης και διαχείρισής τους.
Σε αυτόν είναι ανηρτημένο το βασικό υλικό της
εκστρατείας, πρακτικά εργαλεία, οδηγίες και περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικά με αυτό το πρόβλημα υγείας που συνδέεται με την εργασία, το οποίο
αν και συνηθισμένο μπορεί να αποφευχθεί.
Ο δικτυακός τόπος περιλαμβάνει νέες ενότητες
σχετικά με τους τομείς προτεραιότητας για δράση,
τη νομοθεσία που έχει θεσπιστεί για την προστασία των εργαζομένων, καθώς και τα Βραβεία Καλής
Πρακτικής για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους
Εργασίας. Είναι διαθέσιμος σε 25 γλώσσες και θα
επικαιροποιείται με ειδήσεις και εκδηλώσεις καθ’
όλη τη διάρκεια της εκστρατείας.
https://osha.europa.eu/el/highlights/
new-healthy-workplaces-campaign-website-now-available

Ασφαλής εργασία στο αγρόκτημα: μείωση
του κινδύνου μυοσκελετικών διαταραχών
μεταξύ των εργαζομένων στη γεωργία
Στον τομέα της γεωργίας παρατηρείται ένα από τα
υψηλότερα ποσοστά μυοσκελετικών διαταραχών
(ΜΣΔ), καθώς κατά παράδοση περιλαμβάνει βαριά
φορτία, επαναλαμβανόμενες κινήσεις και στατικές
στάσεις του σώματος. Ένα νέο έγγραφο συζήτησης παρουσιάζει το παράδειγμα της περιφέρειας
Marche της Ιταλίας και εξετάζει τον τρόπο με τον
οποίο η μηχανοποίηση μπορεί να μειώσει τους παράγοντες κινδύνου για ΜΣΔ.
Εκπονήθηκε στο πλαίσιο μιας συμφωνίας έρευνας
ανάμεσα στον EU-OSHA και το INAIL, το Ιταλικό
Εθνικό Ίδρυμα Ασφαλίσεων Εργατικών Ατυχημάτων.
https://osha.europa.
eu/el/highlights/staying-safe-down-farm-reducing-risk-musculoskeletal-disorders-among-agricultural-workers
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Επιδημίες και εργασιακό περιβάλλον

Η τεχνητή νοημοσύνη στον κόσμο
της εργασίας μετά την πανδημία και
δεξιότητες

Η επαγγελματική υγεία κατά τη διάρκεια μιας
επιδημίας είναι το θέμα ενός νέου άρθρου στην
πλατφόρμα OSHwiki όπου διερευνάται γιατί
ορισμένοι τομείς, όπως ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης, είναι πιο ευαίσθητοι στην
κακή υγεία των εργαζομένων τους σε σχέση με
άλλους.

To Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) παρακολουθεί την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης
και άλλων νέων ψηφιακών τεχνολογιών από τα
κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς αυτές γίνονται μέρος
της νέας πραγματικότητας της ΕΕ στην μετα-κορωνοϊού εποχή. Με τη μοναδική ικανότητα του
εντοπισμού και της μάθησης από μοτίβα δεδομένων, καθώς και της ανάπτυξης προγνωστικών
απεικονίσεων μεταξύ των μεταβλητών (μηχανική
και βαθιά μάθηση), η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) έχει
αναδειχθεί ως ένα απαραίτητο εργαλείο στη μάχη
εναντίον της πανδημίας του κορωνοϊού.

Το άρθρο αναφέρει παραδείγματα μικροοργανισμών που είναι ικανοί να προκαλέσουν ασθένεια σε επίπεδο επιδημίας και εξηγεί πως μεταδίδονται. Επίσης, καλύπτει την πρόληψη και τον
έλεγχο της μετάδοσης μέσω καλών πρακτικών
εργασίας και υγιεινής
και τη χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας.
https://oshwiki.eu/
wiki/Epidemics_and_
the_Workplace

https://www.cedefop.europa.eu/en/
news-and-press/
news/artificial-intelligence-post-pandemic-world-work-and-skills

Προστασία της ψυχικής υγείας στο
εργασιακό περιβάλλον εν μέσω
πανδημίας COVID-19
Οι εργασιακές ρυθμίσεις και συνθήκες έχουν
αλλάξει σημαντικά εξαιτίας της πανδημίας
COVID-19, επιφέροντας νέες ψυχοκοινωνικές
προκλήσεις για την υγεία και την ευημερία των
εργαζομένων. Ο οδηγός της ΔΟΕ περιέχει τα
σημαντικά στοιχεία που απαιτούνται για την
προστασία της υγείας και της ευημερίας των
εργαζομένων.

Παγκόσμια μελέτη αποκαλύπτει
τον τρόπο που οι πολιτισμοί και οι
κοινότητες αντιδρούν στους κινδύνους
Μια παγκόσμια μελέτη δείχνει ότι διαφορετικές
ομάδες ανθρώπων σε όλο τον κόσμο βιώνουν
τον κίνδυνο με πολύ διαφορετικούς τρόπους.

Η Παγκόσμια Δημοσκόπηση Διαχείρισης των Κινδύνων, που διεξήχθη από το Βρετανικό Κοινωφεhttps://www.ilo.org/global/about-theλές Ίδρυμα Lloyd’s Register Foundation, επισημαίilo/multimedia/video/institutional-vidνει ορισμένα ενδιαφέροντα ευρήματα που συνδέeos/WCMS_757496/lang--en/index.
ονται με τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι
htm
αντιλαμβάνονται τους επαγγελματικούς κινδύνους. Ακόμη και αν ορισμένες από τις πιο επικίνδυνες και δυνητικά θανατηφόρες καταστάσεις,
που καθημερινά αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, εντοπίζονται στον εργασιακό τους χώρο, μόλις το 3% παγκοσμίως
κατατάσσουν τα εργατικά ατυχήματα ως την πιο επικίνδυνη στιγμή τους κάθε μέρα.
Η έρευνα στηρίζεται σε συνεντεύξεις με περισσότερους
από 150.000 ανθρώπους από 142 διαφορετικές χώρες και
καλύπτει, για πρώτη φορά, το 98% του ενήλικου παγκόσμιου πληθυσμού. Συμπεριλαμβάνονται εκείνοι που κατοικούν σε μέρη όπου υπάρχουν λίγα ή καθόλου επίσημα δεδομένα, όμως παρ’ όλα αυτά οι καταγεγραμμένοι κίνδυνοι
είναι συχνά υψηλοί.
https://osha.europa.eu/el/oshnews/lloyds-register-foundation-carries-out-world-risk-poll-first-ever-global-study-worry-and
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Ευρωπαϊκή εβδομάδα ΜΜΕ

Η αξιοπρεπής εργασία για τους
εκπαιδευτικούς είναι απαραίτητη για την
ανασυγκρότηση και την ανάκαμψη μετά
την πανδημία COVID-19

Κάθε φθινόπωρο, μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία προωθεί την επιχειρηματικότητα σε όλη
την Ευρώπη, τονίζοντας τον ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) ως βασικό καταλυτικό παράγοντα για την απασχόληση, την οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία στην Ευρώπη
και πέρα από αυτή.

Κατά τον φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαιδευτικών (5 Οκτώβρη), ο Guy Ryder,
γενικός διευθυντής της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας, εγκωμιάζει τον ηγετικό ρόλο των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της πανδημίας και
τονίζει την ανάγκη υποστήριξής τους με αξιοπρεπή εργασία ώστε να διασφαλιστεί η ύπαρξη ενός
καλύτερου κόσμου στην μετά COVID εποχή.

Η συγκεκριμένη εκστρατεία, που συντονίζεται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να τονιστεί η συνεχιζόμενη
ανάγκη βελτίωσης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – βασική προτεραιότητα του έργου του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και
την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) τα τελευταία χρόνια. Το τριετές πρόγραμμα SESAME παρουσίασε τη σπουδαιότητα της εμπλοκής των
εργατικών σωματείων και των εργοδοτικών
οργανώσεων στη χάραξη πολιτικής για τις ΜΜΕ.
Απαιτείται καλύτερη ενσωμάτωση της ΕΑΥ στο
εκπαιδευτικό σύστημα ανά συγκεκριμένο κλάδο, καθώς και βιώσιμες λύσεις για τις
ΜΜΕ.

https://www.
youtube.com/
watch?v=0QFhk3WJmp8&feature=emb_title

Βέλγιο: Μέτρα για την αποφυγή νέων
κινδύνων στο πλαίσιο της Covid-19
Δυο σύμβουλοι σε θέματα πρόληψης από την
ασφαλιστική εταιρεία AXA προειδοποιούν τις
εταιρείες σχετικά με τους κινδύνους που κρύβονται στη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της
ταχύτητας μετάδοσης του κορωνοϊού στον εργασιακό χώρο. Για παράδειγμα, το απολυμαντικό
χεριών, το οποίο περιέχει 70% αιθυλική αλκοόλη,
είναι ένα άκρως εύφλεκτο προϊόν. Επομένως θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος πυρκαγιάς
ή εγκαύματος. Το πλεξιγκλάς που τοποθετείται
στα εταιρικά οχήματα για την προστασία των
οδηγών, μπορεί να σπάσει σε περίπτωση ατυχήματος, δημιουργώντας έναν νέο κίνδυνο για πρόκληση τραυματισμού.

https://osha.europa.
eu/el/oshnews/
spotlight-european-sme-week

Γαλλία: δήλωση της Covid-19 ως
επαγγελματικής ασθένειας
Η διαδικτυακή υπηρεσία “declare-maladiepro.
ameli.fr” επιτρέπει στους εργαζόμενους να αιτηθούν επιδόματος για την Covid-19 από συγκεκριμένο ταμείο που αφορά στις επαγγελματικές ασθένειες. Το πρόγραμμα δημόσιας αρχής
αφορά όλους όσους είναι ασφαλισμένοι στο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες υγείας.

Στον εργασιακό χώρο, ορισμένοι εργαζόμενοι
δεν τολμούν πλέον να ακουμπήσουν τις κουπαστές εξαιτίας του φόβου μόλυνσης. Η κατάσταση
αυτή αυξάνει τον κίνδυνο πτώσης και παραπατήματος. Σε αυτή την περίπτωση, οι εργοδότες
μπορούν, για παράδειγμα, να παρέχουν στους
εργαζόμενους γάντια ή να απολυμαίνουν τις κουπαστές τακτικά.

https://eurogip.
fr/en/france-declare-the-covid-19-in-occupational-disease/

Οι εταιρείες θα πρέπει να αναθεωρήσουν την
ανάλυση του κινδύνου που έχουν ήδη εκπονήσει και να λάβουν
υπόψη όχι μόνο την
μετάδοση του ιού
άλλα επίσης τους αναδυόμενους κινδύνους που συνδέονται με αυτή τη
κατάσταση.
https://eurogip.fr/en/belgium-measures-to-prevent-covid-19-create-newrisks/
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Η ΔΟΕ δημοσιεύει μια λίστα ελέγχου
για την προστασία της υγείας και της
ασφάλειας των μεταλλωρύχων κατά τη
διάρκεια της COVID-19

Προστασία των χειριστών μηχανημάτων
από το οξείδιο του πυριτίου: κλειστές
καμπίνες (NIOSH)
Μια νέα μελέτη έδειξε ότι το 79% μεταξύ
100.000 εργαζόμενων εκτίθενται σε αναπνεύσιµη σκόνη κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου
(RCS) σε ποσοστά μεγαλύτερα των συνιστώμενων ορίων έκθεσης για εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο. Αν δεν είναι σωστά σχεδιασμένες οι κλειστές καμπίνες των σκαπτικών
μηχανημάτων ή δεν λειτουργούν αποτελεσματικά, ο χειριστής μπορεί να εκτεθεί σε επιβλαβείς
συγκεντρώσεις σκόνης RCS.

Η μεταλλευτική βιομηχανία παίζει κρίσιμο ρόλο
στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού και στην οικονομική ανάπτυξη. Προκειμένου να στηρίξει τον
κλάδο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ΔΟΕ
δημοσίευσε μια λίστα ελέγχου όπου παρέχεται
καθοδήγηση για τον συγκεκριμένο κλάδο προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια, τόσο των
μεταλλωρύχων όσο και των ίδιων των ορυχείων.

http://blogs.cdc.
gov/niosh-science-blog/2020/09/24/
silica-enclosed-cabs/

h t t p s : / / w w w. i l o .
org/global/aboutthe-ilo/multimedia/video/institutional-videos/
WC M S _ 7 5 8 0 9 9 /
lang--en/index.htm

Οι εργαζόμενοι στο λιανικό εμπόριο
τροφίμων εκτίθενται στην COVID-19
καθώς εργάζονται στην πρώτη γραμμή

Συνθήκες εργασίας και βιώσιμη εργασία
Η δημογραφική πρόκληση της γήρανσης του πληθυσμού και η αυξανόμενη πολυμορφία που χαρακτηρίζει τον εργασιακό βίο έχουν φέρει στο
προσκήνιο την έννοια της βιώσιμης εργασίας καθ’
όλη τη διάρκεια του βίου. Η έννοια αυτή αναδεικνύει τη σημασία της ποιότητας της εργασίας και
του εργασιακού περιβάλλοντος του εργαζομένου
καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.
Προϋπόθεση για να δουλεύει κανείς περισσότερο είναι να δουλεύει σε καλύτερες συνθήκες. Η
οργάνωση της εργασίας και οι σχετικές εργασιακές διευθετήσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στις
ατομικές ανάγκες.

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων και σε σούπερ μάρκετ
είναι συχνά χαμηλής ειδίκευσης, λαμβάνουν
χαμηλούς μισθούς και έχουν ανεπαρκείς παροχές κοινωνικής ασφάλισης. Παίζουν σημαντικό
ρόλο στην επιβίωση των κοινωνιών και των οικονομιών μας κατά τη διάρκεια της πανδημίας
COVID-19 και διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο
έκθεσης στον ιό.
h t t p s : / / w w w. i l o . o r g /
global/about-the-ilo/
multimedia/video/
institutional-videos/
WCMS_758036/lang-en/index.htm (video)

https://www.eurofound.europa.eu/el/
topic/working-conditions-and-sustainable-work

Εργασία εν μέσω πανδημίας (COVID-19)
Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των
Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) διεξήγαγε μια μοναδική διαδικτυακή έρευνα (Διαβίωση, εργασία και COVID-19), όπου παρέχονται στοιχεία για τις επιπτώσεις της πανδημίας στις ζωές των
ανθρώπων, με σκοπό να βοηθηθούν οι ιθύνοντες χάραξης πολιτικής ώστε να πετύχουν την ανάλογη
ανάκαμψη από την κρίση. Η έρευνα διεξήχθη σε δυο φάσεις, επιτρέποντας την σύγκριση μεταξύ της
πρώτης φάσης που ξεκίνησε στις 9 Απριλίου, όταν τα περισσότερα κράτη-μέλη ήταν σε καθεστώς απαγόρευσης κυκλοφορίας και της δεύτερης φάσης τον Ιούλιο, όταν ξεκινούσε σιγά σιγά η επανεκκίνηση
των οικονομιών και της κοινωνίας. Τα δεδομένα καλύπτουν μια σειρά από ζητήματα συμπεριλαμβανομένων του καθεστώτος απασχόλησης, των εργασιακών ωρών, την ισορροπία μεταξύ προσωπικής ζωής και εργασίας, το επίπεδο της τηλεργασίας, την εργασιακή
ασφάλεια, την ποιότητα της εργασίας και τις εμπειρίες που αποκομίζονται από την
εργασία στο σπίτι.
https://www.eurofound.europa.eu/data/covid-19/working-teleworking
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Επικαιρότητα
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας —
Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας
για την προστασία της ευημερίας των
εργαζομένων
Στις 10 Οκτωβρίου εορτάστηκε η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας. Το φετινό θέμα ήταν «Ψυχική
υγεία για όλους. Περισσότερες επενδύσεις - Καλύτερη πρόσβαση».
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Ψυχικής Υγείας, στόχος ήταν να προβληθούν τα ζητήματα ψυχικής υγείας παγκοσμίως και να καταδειχθεί η ανάγκη για αύξηση των επενδύσεων, ιδίως
κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19, αλλά
και στη συνέχεια. Η πανδημία έχει αλλάξει τον κόσμο της εργασίας, όπου οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και το εργασιακό άγχος είναι από τα επιτακτικότερα ζητήματα επαγγελματικής ασφάλειας και
υγείας. Η πανδημία έχει σημαντικό αντίκτυπο στην
ανθρώπινη υγεία, καθώς και στις οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων και στις εθνικές οικονομίες.
https://osha.europa.eu/
el/highlights/world-mental-health-day-safe-andhealthy-workplaces-protect-workers-wellbeing

Επιστημονική ομοφωνία για COVID-19
και ανάγκη για άμεση δράση
Η στρατηγική της «ανοσίας αγέλης»
αποτελεί μια επικίνδυνη «επιστημονική
πλάνη»
Σε πρόσφατη δημοσίευση στο περιοδικό The
Lancet ανακοινώνεται η σημασία παρεμβάσεων έναντι της COVID-19. H βιβλιογραφία ανασκοπείται από την ακαδημαϊκή υπότροφο Δρ.
Ευαγγελία-Γεωργία Κωστάκη και τους καθηγητές του ΕΚΠΑ Δημήτριο Παρασκευή (Αναπληρωτή Καθηγητή Επιδημιολογίας & Προληπτικής Ιατρικής) και Θάνο Δημόπουλο (Καθηγητή
Θεραπευτικής και Πρύτανη).
https://www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/PDFfiles/anakoinwseis/themata_ygeias/1910_anosia_agelis.pdf

Ενημερώσεις από το CDC για τους
τρόπους διάδοσης της COVID-19
Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του οδηγίες με τίτλο «How COVID-19
Spreads». Σε αυτές περιέχονται πληροφορίες
σχετικά με την πιθανότητα μετάδοσης αιωρούμενων σωματιδίων του ιού που προκαλεί
την COVID-19.

Ένα νέο περιστατικό επαναμόλυσης με
SARS-CoV-2 στις ΗΠΑ μας υπενθυμίζει
πόσα πράγματα δεν γνωρίζουμε για τον
νέο κορωνοϊό
Ένα περιστατικό επαναμόλυνσης με SARS-CoV-2
στις ΗΠΑ δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Infectious Diseases. H
βιβλιογραφία ανασκοπείται από τους καθηγητές
του ΕΚΠΑ, Δ. Παρασκευή (Αν. Καθ. Επιδημιολογίας
& Προληπτικής Ιατρικής) και Θ. Δημόπουλο (Καθ.
Θεραπευτικής και Πρύτανη).

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html

Η μετάβαση από την αδήλωτη στη
δηλωμένη εργασία (άρθρο)

https://www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/PDF-files/anakoinwseis/themata_
ygeias/1510_peristatiko_epanamolinsis.pdf

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι κυβερνήσεις της ΕΕ
εφάρμοσαν μια σειρά από μέτρα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Ωστόσο, ένας
μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων και εργαζομένων εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στο
πλαίσιο της παραοικονομίας, με τους εργαζόμενους να μένουν έξω από το δίχτυ ασφαλείας της κοινωνικής προστασίας και
τις επιχειρήσεις να λειτουργούν με άνισους όρους. Η κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί λόγω της κρίσης της COVID-19. Εξετάζονται οι ενέργειες που έχουν
ήδη γίνει για τη στήριξη της μετάβασης προς τη δηλωμένη εργασία.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9811&furtherNews=yes
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Νομοθετικά Νέα
Συστάσεις αναφορικά με την χρήση της μάσκας
στo πλαίσιο της πανδημίας COVID-19. Εγκ. Δ1α/
ΓΠ οικ67851/22.10.2020
Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. Εγκ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13.10.2020

Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19. Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924/2020 (ΦΕΚ
4709/Β` 23.10.2020) και τροποποίηση αυτής
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 68952/2020 (ΦΕΚ 4757/Β`
28.10.2020)
«Εθνικό Πρόγραμμα» για τη διαχείριση
αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών
αποβλήτων Σχέδιο δεύτερο. Υ.Α. 97529/18-092020/2020 (ΦΕΚ 4317/Β` 2.10.2020)

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά
με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων
πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και
λοιπές διατάξεις. Ν. 4736/2020 (ΦΕΚ 200/Α`
20.10.2020)

Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας,
νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο
τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της
Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της
Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού
Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών,
ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και
την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. Ν.
4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α` 12.10.2020).

(Άρθρο 60: Μέσα ατομικής προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους ΟΤΑ)

Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.59626/25.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητμού και Εσωτερικών «Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής» (Β’ 4134). Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61927/2020
(ΦΕΚ 4324/Β` 2.10.2020)

Περιβάλλον
Ο EU-OSHA φιλοξενεί τη 14η συνάντηση του Greening Network
Το Greening Network είναι μια κοινότητα Οργανισμών και Ινστιτούτων της ΕΕ με κοινό στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών σε ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον.
Φέτος στις 15 Οκτώβρη, που φιλοξενήθηκε διαδικτυακά από τον EU-OSHA, συζητήθηκε ένα μεγάλο
εύρος ζητημάτων: από την κλιματική αλλαγή και τα ανθρώπινα δικαιώματα μέχρι τις περιβαλλοντικές συνέπειες της πανδημίας COVID-19. Εκπρόσωποι από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (EUI) ή το
Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), μαζί
με την Δρ. Christa Sedlatschek, διευθύντρια του EU-OSHA, αντάλλαξαν
εμπειρίες σε ζητήματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης. Το Greening Network συμπίπτει με την European Green Deal (Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία), ένα φιλόδοξο στρατηγικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.
https://osha.europa.eu/el/oshnews/eu-osha-hosts-14th-greening-networkmeeting
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Η στρατηγική της ΕΕ για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα και ένα περιβάλλον
χωρίς τοξικά
Στις 14 Οκτωβρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη στρατηγική της για τις χημικές ουσίες, η οποία προάγει την αειφορία, έναν από τους
ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Στόχος της
είναι να ενισχύσει την καινοτομία για ασφαλή και βιώσιμα χημικά και να αυξήσει την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από επικίνδυνα χημικά.
https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Strategy.pdf

Νέες εκδόσεις
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Ετήσια Έκθεση 2020 για την
Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα την Ετήσια Έκθεση 2020 για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση, η οποία
καταγράφει την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας και την
ελληνική οικονομία.
Το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης 2020 έχει αναρτηθεί στις
ιστοσελίδες της ΓΣΕΕ www.gsee.gr
και του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ www.inegsee.gr

Ασφαλής εργασία εν μέσω της πανδημίας
του κορωνοϊού – Ένας σύντομος οδηγός
(HSE)
Ο οδηγός απευθύνεται στους εργοδότες, καθώς και
τους αυτοαπασχολούμενους που εργάζονται με ή
κοντά σε άλλα άτομα. Εξηγεί πώς μπορείς να προστατεύσεις τους ανθρώπους από τον κορωνοϊό στο
εργασιακό περιβάλλον, για παράδειγμα, εφαρμόζοντας μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, εργασία σε βάρδιες και παρέχοντας επιπλέον σημεία καθαρισμού
των χεριών. Ο οδηγός είναι χρήσιμος
για τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους.
https://www.hse.gov.uk/coronavirus/
assets/docs/working-safely-guide.pdf

Επανακατάρτιση και αναβάθμιση
δεξιοτήτων ανθρωπίνου δυναμικού:
οι προκλήσεις για την ενίσχυση των
εργαζομένων και την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων
Η ισχυρή και διατηρήσιμη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, η μείωση του επίμονα υψηλού
ποσοστού ανεργίας και οι αυξανόμενες ανάγκες σε ψηφιακές δεξιότητες και σε δεξιότητες
που θα υποστηρίξουν τη μετάβαση προς ένα οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο, προϋποθέτουν
ένα σύγχρονο σύστημα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΣΕΚ).
h t t p s : / / w w w. s e v. o r g .
gr/Uploads/Documents/53314/2020-10-12_
SR_Reskilling_FINAL.pdf

Κοινωνικός διάλογος,
δεξιότητες και COVID-19
https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---dgreports/--dcomm/---publ/documents/
publication/wcms_758550.pdf

Covid-19 και ο κόσμος της
εργασίας 6η έκδοση (ΔΟΕ)

Κανονισμοί για τη διασφάλιση της
ισορροπίας μεταξύ εργασίας και
ιδιωτικής ζωής στις
ψηφιακές ευέλικτες
εργασιακές ρυθμίσεις

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_755910.pdf

https://www.eurofound.europa.eu/
sites/default/files/ef_publication/
field_ef_document/ef19046en.pdf
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Προσεχείς εκδηλώσεις

Scientific workshop on the future of smart and effective labor inspection (BAuA, LIA.nrw in cooperation
with the EU-OSHA)

EU Presidency Event - Stop Cancer at Work

03/11/2020, Dortmund, Germany (ONLINE)

https://www.eu2020.de/eu2020-en/events/-/2342336

09/11/2020-10/11/2020, Dortmund, Germany (ONLINE)

https://osha.europa.eu/el/oshevents/scientific-workshop-future-smart-and-effective-labor-inspection

Health Care Summit 2020
17/11/2020-18/11/2020, Brussels, Belgium, (ONLINE)
https://diievents.dii.eu/annual-health-care-summit/

Exoskeletons: Considerations when deciding to use
them as personal protective equipment (PPE)
19/11/2020, West Conshohocken, United States (ONLINE)
https://www.etcoe.org/new-events-1

Workshop on the future of VET
26/11/2020-27/11/2020, Thessaloniki, Greece (VIRTUAL EVENT)
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/workshop-future-vet

