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Έκτακτες καταστάσεις κινδύνου στην 

εποχή της πανδημίας COVID-19 

      

Πανελλαδική έρευνα  

Περίοδος διεξαγωγής 8/9/2020 – 13/10/2020 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

Το ΕΛΙΝΥΑΕ ανακοίνωσε τα απο-
τελέσματα έρευνας με θέμα τις 
έκτακτες καταστάσεις κινδύνου 
στους χώρους εργασίας και κα-
τοικίας στην εποχή της πανδημίας 
Covid-19.

H έρευνα πραγματοποιήθηκε με 
ερωτηματολόγιο, σε 1.288 άτομα, 
μέσω διαδικτύου με τη χρήση ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας την περί-
οδο 8/9/2020 έως 13/10/2020, σε 
τυχαία επιλεγμένο δείγμα. 

https://www.elinyae.gr/arthro-ne-
on/apotelesmata-panel ladik-
is-ereynas-elinyae-ektaktes-ka-
tastaseis-kindynoy-stin-epohi-tis

Π
λ

η
ρ

ο φ ο ρ ί ε ς

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας και το 
Ινστιτούτο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία & Χρόνιες Παθήσεις

σας προσκαλούν 
την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου, από τις 13.30΄ έως τις 15.30΄ 

σε διαδικτυακή εκδήλωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

κα Ίρμα Ριζάκου

Τ.: 6977308168

Ε.: rizakou@elinyae.gr

Υγεία και ασφάλεια για εργαζόμενους 
με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις

κα Εβελίνα Καλλιμάνη

Τ.: 210 9949837

Ε.: s.worker.refugees@esaea.gr

Η εκδήλωση θα 

πραγματοποιηθεί με χρήση 

πλατφόρμας Zoom. 

Στo πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 
Ατόμων με Αναπηρία, το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της 
Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με 
Αναπηρία & Χρόνιες Παθήσεις, διορ-
γανώνει στις 2 Δεκεμβρίου, εκδή-
λωση με θέμα: «Υγεία και ασφάλεια 
για εργαζόμενους με αναπηρία και 
χρόνιες παθήσεις».

Στόχος της εκδήλωσης είναι να προ-
βληθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες στα 
θέματα της υγείας και της ασφάλει-
ας στους χώρους εργασίας για τα 
άτομα με αναπηρίες και να γίνουν 
ευρύτερα γνωστά τα καθημερινά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Κάντε την εγγραφή σας εδώ

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

3 Δεκεμβρίου 
Παγκόσμια Ημέρα 

Ατόμων με Αναπηρία
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https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMsde-upjgtGNMvpAEv3VRDt7Eq60YD608p
https://www.elinyae.gr/sites/default/files/2020-11/program_se_pdf.pdf
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Εργασιακά Νέα

Βραβεία Καλής Πρακτικής για τους 
«Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας» - 
Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων
Στο πλαίσιο των Βραβείων Καλής Πρακτικής 2020-
22, ο EU-OSHA αναζητά καινοτόμες προσεγγίσεις 
για την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών διατα-
ραχών (ΜΣΔ) στον χώρο εργασίας. Σκοπός των 
βραβείων είναι η ανάδειξη οργανισμών που έχουν 
υιοθετήσει πρακτικές, οι οποίες συμβάλλουν με 
αποδεδειγμένο και βιώσιμο τρόπο στην πρόληψη 
ή τη διαχείριση των ΜΣΔ. Τα βραβεία αποτελούν 
μέρος της εκστρατείας 2020-22 Ασφαλείς και 
Υγιείς Χώροι Εργασίας - Μειώστε την καταπό-
νηση και προσφέρουν 
μια εξαιρετική ευκαιρία 
συμμετοχής και προβο-
λής επιτυχημένων πα-
ρεμβάσεων.

https://osha.europa.eu/
el/highlights/nomina-
tions-are-open-healthy-
workplaces-good-prac-
tice-awards

Η εκστρατεία «Μειώστε την καταπόνηση» 
καλεί τους εταίρους να αντιμετωπίσουν 
τις ΜΣΠ στον χώρο εργασίας
Ο EU-OSHA, παροτρύνει επιχειρήσεις και οργανι-
σμούς από ολόκληρη την Ευρώπη να δηλώσουν 
συμμετοχή στην εκστρατεία 2020-2022 «Ασφα-
λείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας — Μειώστε την κα-
ταπόνηση». Η παροχή στήριξης από τους επίση-
μους εταίρους της εκστρατείας παίζει καθοριστι-
κό ρόλο στην επιτυχία της εκστρατείας, η οποία 
έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του πιο συνηθι-
σμένου προβλήματος υγείας που σχετίζεται με 
την εργασία στην Ευρώπη — τις μυοσκελετικές 
παθήσεις (ΜΣΠ). Επιπλέον, παρέχοντας τη στήριξή 
τους, οι εταίροι αποκομίζουν οφέλη ενισχύοντας 
την προβολή τους, 
επεκτείνοντας τα 
δίκτυά τους και 
ανταλλάσσοντας 
βέλτιστες πρακτι-
κές.

h t tps : / /osha .eu -
ropa.eu/el /h igh -
lights/lighten-load-
calls-partners-ad-
dress-msds-work-
place

Εργονομικές συμβουλές για εργασία 
από το σπίτι 
Η τρέχουσα συγκυρία έχει αναγκάσει πολλούς 
να εργάζονται εκτάκτως από το σπίτι χωρίς 
την αναγκαία προετοιμασία. Για την ομαλό-
τερη προσαρμογή στις νέες αυτές συνθήκες 
η Ελληνική Εταιρεία Εργονομίας προετοίμασε 
και παρουσιάζει πρακτικές συμβουλές με στό-
χο να προφυλάξουν την υγεία των εργαζό-
μενων κατά το διάστημα που θα εργάζονται 
στον προσωπικό τους χώρο.

http://www.ergonomics.gr/images/Good_Prac-
tices_for_Teleworking_V2.pdf

Ο EU-OSHA παρουσίασε τα 
αποτελέσματα πολυετούς έρευνας 
για τις επαγγελματικές μυοσκελετικές 
παθήσεις
Ένα διαδικτυακό συνέδριο που διεξήχθη πρό-
σφατα, συγκέντρωσε μέλη του EU-OSHA μαζί 
με ιθύνοντες χάραξης πολιτικής, ειδικούς επαγ-
γελματικής ασφάλειας και υγείας και εκπρο-
σώπους ενδιαφερομένων μερών προκειμένου 
να συζητήσουν βασικά ευρήματα του πολυε-
τούς ερευνητικού προγράμματος του Οργανι-
σμού σχετικά με τις μυοσκελετικές παθήσεις 
που σχετίζονται με την εργασία. Οι ομιλητές 
άγγιξαν μια σειρά σημαντικών ζητημάτων που 
εστιάζονται στις μυοσκελετικές παθήσεις σε 
σχέση με άλλα πιο απτά θέματα όπως είναι οι 
χρόνιες παθήσεις, οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι, 
οι προοπτικές με γνώμονα το φύλο και η ποι-
κιλομορφία εργατικού 
δυναμικού.

https://osha.europa.
eu/en/tools-and-re-
sources/seminars/
m u s c u l o s k e l e -
tal-disorders-prev-
a l e n c e - p r e v e n -
t i o n - a n d - p o l i -
cy-what-have-we
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Προβολές ταινιών στην Ισπανία και στην 
Σλοβενία τονίζουν τη σπουδαιότητα 
της υγείας και της ευημερίας των 
εργαζομένων
Τρία ντοκιμαντέρ εστιασμένα στην επαγγελματι-
κή υγεία και ασφάλεια, καθώς και οι νικητές των 
βραβείων Healthy Workplaces των τελευταίων 
χρόνων προβάλλονται στην Ισπανία και τη Σλο-
βενία όλο τον Νοέμβριο, προκειμένου να τονί-
σουν και να επιδείξουν με οπτικά μέσα την αξία 
της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

h t t p s : / / o s h a .
europa.eu/el/
oshnews/film-
s c r e e n i n g s -
spain-and-slo-
venia-highlight-
i m p o r t a n c e -
workers-health-
a n d - w e l l b e -
ing-0

Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων
Σύμφωνα με την αρχή 10 του Ευρωπαϊκού Πυ-
λώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) οι εργα-
ζόμενοι έχουν δικαίωμα σε υψηλού επιπέδου 
προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους 
στην εργασία. Ωστόσο, ο κοινωνικός πίνακας 
αποτελεσμάτων που χρησιμοποιείται για τη μέ-
τρηση της εφαρμογής του πυλώνα δεν περιλαμ-
βάνει κάποιον δείκτη που να συνδέεται με το ερ-
γασιακό περιβάλλον. Για τον λόγο αυτόν η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή κάλεσε όλους τους εταίρους να 
διατυπώσουν, έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, τις 
απόψεις τους σχετικά με νέες δράσεις πολιτικής 
ή νομικές πρωτοβουλίες που απαιτούνται σε διά-
φορα επίπεδα (ΕΕ, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό) 
και/ή να αναλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις 
σε επίπεδο κράτους 
μέλους, περιφέρειας, 
πόλης ή οργανισμού 
για την εφαρμογή του 
πυλώνα. 

https://osha.europa.
eu/el/highlights/eu-
ropean-pillar-social-
rights-have-your-say

Η μάχη ενάντια στον επαγγελματικό 
καρκίνο συνεχίζεται!
Ο Χάρτης Πορείας για τους Καρκινογόνους Πα-
ράγοντες κάνει ένα τεράστιο βήμα προόδου 
μέσω νέας στρατηγικής, που παρουσιάστηκε 
στο συνέδριο της Γερμανικής Προεδρίας με τίτ-
λο «STOP Cancer at Work» στις 9 και 10 Νοεμβρί-
ου 2020. Κατά το δεύτερο διάστημα ζωής του 
Χάρτη θέτονται φιλόδοξοι στόχοι, λαμβάνοντας 
υπόψη την τρέχουσα πανδημία και την οικονο-
μική κατάσταση που επικρατεί στα κράτη μέλη 
και στις εταιρείες. Το 2016, ο Χάρτης Πορείας 
για τους Καρκινογόνους Παράγοντες ξεκίνησε 
ως ένα σχέδιο δράσης για αφύπνιση των επι-
χειρήσεων σχετικά με τους καρκινογόνους πα-
ράγοντες και για την μετάδοση εργαλείων για 
τη διαχείριση της έκθεσης στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τον 
EU-OSHA, τον ECHA 
και κάποια κράτη-μέλη 
συμμετέχουν στον Χάρ-
τη. 

https: / /osha.europa.
eu /e l /oshnews/ba t -
tle-against-occupation-
al-cancer-continues

Νέος οδηγός διαχείρισης περιστατικών 
καρκίνου στην εργασία από τις 
Ευρωπαϊκές Οργανώσεις κατά του 
Καρκίνου (ECL)
https://www.europeancan-
cerleagues.org/wp-content/
uploads/ECL_Cancer-at-
Work_Handbook-for-Em-
ployers_2020_digital.pdf

Τι πιστεύουν οι πολίτες της ΕΕ σχετικά 
με τα νανοϋλικά;
Μια πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη σε 5 επι-
λεγμένα κράτη της ΕΕ δείχνει ότι οι πολίτες, 
απαιτούν καλύτερη σήμανση των καθημερινών 
προϊόντων που περιέχουν νανοϋλικά και αυξη-
μένη ενημέρωση για τους κινδύνους και τα οφέ-
λη των προϊόντων αυτών.

h t t p s : / / e c h a .e u r o p a .
eu / - /what -do -eu -c i t i -
zens-think-about-nano-
materials-
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Το CDC διέθεσε 1,5 εκατ. δολ. για έρευνα 
σχετικά με τη μείωση της έκθεσης στους 
επαγγελματικούς κινδύνους μέσω της 
ρομποτικής τεχνολογίας
Το Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων 
των ΗΠΑ (CDC) έχει χορηγήσει 1,5 εκατ. δολ. τα 
τελευταία 3 χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Ιλινό-
ις, στο Σικάγο, και στο Πολυτεχνικό Ινστιτούτο 
Worcester χρηματοδοτώντας προγράμματα για 
τη μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε 
κινδύνους, μέσω της ανάπτυξης και χρήσης των 
συνεργατικών ρομπότ (co-
robots).

ht tps: / /www.cdc.gov/me -
dia/releases/2020/p1116-re-
seach-award-reduce-expo-
sures.html

Το περιοδικό Scandinavian Journal of 
Work Environment and Health θα είναι 
ανοικτής πρόσβασης για το 2021
Το Scandinavian Journal of Work, Environment 
and Health, ένα διεθνές περιοδικό για την υγεία 
και την ασφάλεια στην εργασία (OSH) αξιολογη-
μένο από ομότιμους επιστήμονες του χώρου θα 
είναι ανοικτής πρόσβασης από την 1η Ιανουαρίου 
2021. Η απόφαση αυτή το καθιστά ως το πρώτο 
μεταξύ των περιοδικών ΕΑΥ που αναλαμβάνει 
μια τέτοια πρωτοβουλία. Από τη νέα χρονιά, όλο 
το περιεχόμενο του περιοδικού θα είναι ελεύ-
θερο και μόνιμα προσβάσιμο για όλους, αμέσως 
μετά την ηλεκτρονική του δημοσίευση.

https://perosh.
eu/news/scan -
d inav ian - jour -
nal-of-work-envi-
ronment-health-goes-open-access-in-2021/

Πορτογαλία: Δωρέαν εκτίμηση του 
κινδύνου στον εξορυκτικό τομέα χάρη 
στα εργαλεία OiRA
Οι άβολες στάσεις του σώματος ή κινήσεις, η κα-
ταβολή σωματικής δύναμης και οι επαναλαμβα-
νόμενες εργασίες, τα επικίνδυνα εργασιακά πε-
ριβάλλοντα και η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες 
είναι μόνο μερικοί από τους πολλούς κινδύνους 
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας που αντι-
μετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην εξορυκτική βι-
ομηχανία.

Στις 10 Νοεμβρίου, ο εστιακός πόλος της Πορ-
τογαλίας παρουσίασε το εργαλείο OiRA για την 
εξορυκτική βιομηχανία. Το εργαλείο επικεντρώ-
νεται ειδικά σε εργαζόμενους και εργοδότες 
στους τομείς ορυχεί-
ων και λατομείων. 

https://osha.europa.
eu/el/oshnews/free-
risk-assessment-min-
ing-sector-launches-
portugal-thanks-oira

Δωρέαν διαδικτυακή εκπαίδευση για 
την εκτίμηση των ψυχοκοινωνικών 
κινδύνων
Η εκτίμηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων εί-
ναι νομική υποχρέωση και μια διαδικασία που 
ακολουθούν οι επιχειρήσεις για να προσφέρουν 
στους εργαζόμενούς τους τις βέλτιστες εργα-
σιακές συνθήκες. Το PsyHealth worXs!, δωρέαν 
διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, έχει σχε-
διαστεί για χρήστες από την ΕE. Ο εκπαιδευό-
μενος καθοδηγείται βήμα - βήμα μέσα από τη 
διαδικασία της εκτίμησης των ψυχοκοινωνικών 
κινδύνων, λαμβάνει πρακτικές συμβουλές από 
ειδικούς και από μια σειρά σύντομων βίντεο. Το 
πρόγραμμα έχει διάρκεια 6 εβδομάδες. Μπο-
ρεί να ολοκληρωθεί ανάλογα με τον ρυθμό του 
κάθε συμμετέχοντα. Είναι διαθέσιμο στην πλατ-
φόρμα edX με τίτλο PsyHealth worXs! Ξεκίνησε 
στις 2.11.20.

https://osha.europa.
e u / e l / o s h n e w s /
f r e e - o n l i n e - t r a i n -
i n g - p s y c h o s o -
cial-risk-assessment

Διαθέσιμα δεδομένα της έρευνας ESENER για το 2019 προς τους ερευνητές
Το σύνολο δεδομένων της ESENER για το 2019 είναι ήδη διαθέσιμο για δωρεάν λήψη 
από τους ερευνητές μέσω της Βρετανικής Υπηρεσίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου 
του Έσσεξ. Τους επόμενους μήνες, τα δεδομένα της ESENER 2019 θα είναι επίσης δι-
αθέσιμα από το Ινστιτούτο Leibniz Κοινωνικών Επιστημών GESIS και μέσω της Πύλης 
Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

https://osha.europa.eu/el/oshnews/esener-2019-dataset-available-researchers

https://www.cdc.gov/media/releases/2020/p1116-reseach-award-reduce-exposures.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2020/p1116-reseach-award-reduce-exposures.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2020/p1116-reseach-award-reduce-exposures.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2020/p1116-reseach-award-reduce-exposures.html
https://perosh.eu/news/scandinavian-journal-of-work-environment-health-goes-open-access-in-2021/
https://perosh.eu/news/scandinavian-journal-of-work-environment-health-goes-open-access-in-2021/
https://perosh.eu/news/scandinavian-journal-of-work-environment-health-goes-open-access-in-2021/
https://perosh.eu/news/scandinavian-journal-of-work-environment-health-goes-open-access-in-2021/
https://perosh.eu/news/scandinavian-journal-of-work-environment-health-goes-open-access-in-2021/
https://osha.europa.eu/el/oshnews/free-risk-assessment-mining-sector-launches-portugal-thanks-oira
https://osha.europa.eu/el/oshnews/free-risk-assessment-mining-sector-launches-portugal-thanks-oira
https://osha.europa.eu/el/oshnews/free-risk-assessment-mining-sector-launches-portugal-thanks-oira
https://osha.europa.eu/el/oshnews/free-risk-assessment-mining-sector-launches-portugal-thanks-oira
https://osha.europa.eu/el/oshnews/free-risk-assessment-mining-sector-launches-portugal-thanks-oira
https://eithealth.eu/project/psyhealth-worxs/
https://osha.europa.eu/el/oshnews/free-online-training-psychosocial-risk-assessment
https://osha.europa.eu/el/oshnews/free-online-training-psychosocial-risk-assessment
https://osha.europa.eu/el/oshnews/free-online-training-psychosocial-risk-assessment
https://osha.europa.eu/el/oshnews/free-online-training-psychosocial-risk-assessment
https://osha.europa.eu/el/oshnews/free-online-training-psychosocial-risk-assessment
https://osha.europa.eu/el/oshnews/esener-2019-dataset-available-researchers
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Επικαιρότητα

Απλές οδηγίες του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (WHO) για να 
παραμείνουμε υγιείς κατά την περίοδο 
του εγκλεισμού
Ο WHO παρέχει στην ιστοσελίδα του πρακτι-
κές πληροφορίες για τον τρόπο αντιμετώπισης 
των επιπτώσεων της επιδημία Covid-19. Δε-
δομένου ότι σε πολλές χώρες της υφηλίου οι 
άνθρωποι εργάζονται κατ’ οίκον και συνεπώς 
ζουν και κινούνται με τρόπο διαφορετικό από 
αυτόν που είχαν συνηθίσει 
μέχρι τώρα, ο Οργανισμός 
προσφέρει απλές συμβου-
λές σε όλους με στόχο να 
παραμείνουμε υγιείς κατά 
την περίοδο του εγκλει-
σμού. 

Προτείνει τα εξής:

• Παραμένουμε από φυ-
σικής απόψεως ενεργοί

• Προσέχουμε την πνευ-
ματική μας υγεία

• Κόβουμε το κάπνισμα

• Φροντίζουμε και υπο-
στηρίζουμε τα παιδιά

• Επιλέγουμε ένα υγιεινό 
πρόγραμμα καθημερι-
νής διατροφής.  

h t t p s : / / w w w.w h o . i n t /
c a m p a i g n s / c o n n e c t -
i ng - the -wor ld - to -com -
b a t - c o r o n a v i r u s /
healthyathome

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) 
προσφέρει πεντάλεπτα βίντεο με στόχο 
την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid 19
Ο Οργανισμός, για να αντιμετωπίσει την παρα-
πληροφόρηση που δημιουργήθηκε γύρω από την 
πανδημία Covid-19, ξεκίνησε την πρωτοβουλία 
«Επιστήμη σε 5 λεπτά» (Science in 5). 

Είναι μια σειρά πεντάλεπτων βίντεο που το κα-
θένα είναι αφιερωμένο στην ανάπτυξη ενός θέ-
ματος που αφορά στην πανδημία από τη σκοπιά 
των ειδικών επιστημόνων. Διατίθενται ελεύθερα 
ήδη 11 βίντεο: ανοσία αγέλης, ιός SARS–CoV–2, 
Covid-19 μύθοι και επιστήμη, ανοίγοντας και πάλι 
τα σχολεία, εμβόλια, γρίπη και Covid-19, ορολογι-
κές εξετάσεις, μύθοι και επιστήμη, μόλυνση του 
αέρα και Covid-19, εξαερισμός και Covid-19, αντι-
βιοτικά και Covid-19. 

ht tps: / /www.who. int /
emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/
media-resources/sci-
ence-in-5

COVID-19: Με ποιον τρόπο θα σταματήσει 
η βία και η παρενόχληση στον κόσμο της 
εργασίας; (video)
Μερικά από τα απαραίτητα και επείγοντα μέτρα 
που υιοθετήθηκαν προκειμένου να περιοριστεί η 
μετάδοση της Covid-19 είχαν ως αποτέλεσμα να 
αποκαλυφθούν και να επιδεινωθούν διάφορες 
μορφές βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της 
εργασίας. Πώς μπορούν τα σωματεία να εξαλεί-
ψουν τη βία και την παρενόχληση στο χώρο ερ-
γασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και 
μετά; Ακολουθεί ένα βίντεο για να ξεκινήσετε...

h t t p s : / / w w w. i l o . o r g /
a c t rav / m e d i a - c e nte r /
v ideo/WCMS_760733/
lang--en/index.htm

Κατευθυντήριες Γραμμές για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, στο πλαίσιο διαχείρισης της 
COVID-19
Απόφαση 05/2020 Αρχής Προστασίας Δεδομέ-
νων Προσωπικού Χαρακτήρα

https://www.dpa.gr/

Πληροφορίες για τους εργοδότες 
σχετικά με τους χώρους γραφείων
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι 
εργοδότες, οι ιδιοκτήτες  και τα διοικητικά στε-
λέχη μπορούν να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα 
ώστε να δημιουργήσουν ένα ασφαλές και υγιές 
εργασιακό περιβάλλον για εργαζόμενους και 
πελάτες. 

h t t p s : / / w w w . c d c .
g o v / c o r o n a v i -
rus/2019-ncov/commu-
nity/office-buildings.
html

https://www.who.int/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome
https://www.who.int/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome
https://www.who.int/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome
https://www.who.int/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome
https://www.who.int/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome
https://www.ilo.org/actrav/media-center/video/WCMS_760733/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/actrav/media-center/video/WCMS_760733/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/actrav/media-center/video/WCMS_760733/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/actrav/media-center/video/WCMS_760733/lang--en/index.htm
http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=183,117,179,158,197,42,73,40
https://www.dpa.gr/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/office-buildings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/office-buildings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/office-buildings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/office-buildings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/office-buildings.html
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Σημαντική ανακοίνωση από το DGUV της 
Γερμανίας
Ο Γερμανικός Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης 
Ατυχημάτων για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό το-
μέα έχει λάβει αρκετά ερωτήματα σχετικά με τη 
χρήση των μασκών. Αρκετά από αυτά σχετίζονται 
με την ανησυχία ότι η χρήση μάσκας μπορεί να 
αποβεί επικίνδυνη για την υγεία του ανθρώπου. 
Φαίνεται ότι προέρχονται από φήμες που κυκλο-
φορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ξε-
κίνησαν από έναν δικηγόρο που δραστηριοποιεί-
ται σε ένα κίνημα που αντιτίθεται στα μέτρα που 
λαμβάνονται για τον περιορισμό της πανδημίας 
Covid-19. Προκειμένου να σταματήσουν αυτές οι 
φήμες, ο DGUV ανήρτησε δυο ανακοινώσεις τύ-
που στην ιστοσελίδα του, οι 
οποίες πλέον είναι διαθέσι-
μες και στα αγγλικά.

Πραγματικά στοιχεία για τις μάσκες:

https://www.dguv.de/en/mediencenter/pm/presse_
detail_en_411780.jsp

Πραγματικά στοιχεία για την αστική ευθύνη:

https://www.dguv.de/en/mediencenter/pm/presse_
detail_en_412353.jsp

h t t p s : / / p e r o s h . e u / n e w s / i m p o r t a n t - n o -
tice-from-dguv-germany/

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της κοινής 
γρίπης και της Covid-19
Τόσο η απλή εποχική γρίπη όσο και η Covid-19 
είναι μολυσματικές ασθένειες του αναπνευστι-
κού συστήματος, που όμως προκαλούνται από 
διαφορετικούς ιούς. Η Covid-19 προκαλείται 
από μόλυνση από τον νέο κορωνοϊό SARS-
CoV-2, ενώ η γρίπη προκαλείται από μόλυνση 
από ιούς της γρίπης. Περισσότερες πληροφο-
ρίες στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-cov-
id19.htm

Άτομα με αναπηρίες – μια 
αναξιοποίητη πηγή (συνέντευξη)
Ο Mike Hess, εκτελεστικός διευθυντής και 
ιδρυτής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Τυφλών 
των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρει ότι πρέ-
πει να αλλάξουμε αντιλήψεις και να επενδύου-
με σε άτομα με αναπηρίες.

https://iloblog.org/2020/11/09/persons-with-dis-
abilities-an-untapped-resource/

2η μελέτη αποδεικνύει ότι η προστασία 
από την Covid-19 στην εργασία συνδέεται 
με την ψυχική υγεία των εργαζομένων
Τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης είναι υψηλότε-
ρα όταν οι εργαζόμενοι νιώθουν ότι δεν προστα-
τεύονται από την Covid-19 στην εργασία τους. Η 
διαπίστωση αυτή στηρίζεται σε μια μελέτη μεταξύ 
εργαζομένων στον Καναδά που δεν ανήκουν στο 
υγειονομικό προσωπικό, η δεύτερη, μεταξύ συνολι-
κά δύο μελετών που εκπονήθηκαν από το Institute 
for Work & Health (IWH) και το Occupational Health 
Clinics for Ontario Workers (OHCOW), τους πρώ-
τους μήνες της πανδημίας. Σύμφωνα με αυτή τη 
δεύτερη μελέτη, η ψυχική υγεία ήταν ακόμα πιο 
κακή μεταξύ των βασικών εργαζομένων που δή-
λωσαν ότι δεν είχαν καμία προστασία στην εργα-
σία τους σε σχέση με εκείνων που έχασαν τη δου-
λειά τους από την αρχή της πανδημίας.

https://www.iwh.on.
ca/newsletters/at-
work/102/adequacy-
of-covid-infection-
cont ro l -and-ppe-
linked-to-workers-
mental-health-study

Νέα πρόταση της Επιτροπής αναλύει 
τον αντίκτυπο του Covid-19 στον τομέα 
της απασχόλησης
Η κρίση Covid-19 έχει διακόψει μια εξαετή θε-
τική τάση στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. 
Περίπου 6,1 εκατομμύρια εργαζόμενοι έχα-
σαν τις δουλειές τους το δεύτερο τρίμηνο του 
2020 και εκείνα τα κράτη-μέλη που είχαν ήδη 
αντιμετωπίσει κοινωνικοοικονομικές προκλή-
σεις πριν από την πανδημία είναι πλέον πιο 
εκτεθειμένα σε οικονομικές δυσκολίες. Η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για μια 
κοινή έκθεση για την απασχόληση σχετικά με 
την απασχόληση και την κοινωνική κατάσταση 
στην Ευρώπη, στο πλαίσιο του πακέτου του 
ευρωπαϊκού φθινοπωρινού 
εξαμήνου.

https://osha.europa.eu/
e l / o s h n e w s / c o m m i s -
sions-new-proposal-ana-
lyse-consequences-cov-
id-19-employment

https://www.dguv.de/en/mediencenter/pm/presse_detail_en_411780.jsp
https://www.dguv.de/en/mediencenter/pm/presse_detail_en_411780.jsp
https://www.dguv.de/en/mediencenter/pm/presse_detail_en_412353.jsp
https://www.dguv.de/en/mediencenter/pm/presse_detail_en_412353.jsp
https://perosh.eu/news/important-notice-from-dguv-germany/
https://perosh.eu/news/important-notice-from-dguv-germany/
https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm
https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm
https://iloblog.org/2020/11/09/persons-with-disabilities-an-untapped-resource/
https://iloblog.org/2020/11/09/persons-with-disabilities-an-untapped-resource/
https://www.iwh.on.ca/newsletters/at-work/102/adequacy-of-covid-infection-control-and-ppe-linked-to-workers-mental-health-study
https://www.iwh.on.ca/newsletters/at-work/102/adequacy-of-covid-infection-control-and-ppe-linked-to-workers-mental-health-study
https://www.iwh.on.ca/newsletters/at-work/102/adequacy-of-covid-infection-control-and-ppe-linked-to-workers-mental-health-study
https://www.iwh.on.ca/newsletters/at-work/102/adequacy-of-covid-infection-control-and-ppe-linked-to-workers-mental-health-study
https://www.iwh.on.ca/newsletters/at-work/102/adequacy-of-covid-infection-control-and-ppe-linked-to-workers-mental-health-study
https://www.iwh.on.ca/newsletters/at-work/102/adequacy-of-covid-infection-control-and-ppe-linked-to-workers-mental-health-study
https://www.iwh.on.ca/newsletters/at-work/102/adequacy-of-covid-infection-control-and-ppe-linked-to-workers-mental-health-study
https://osha.europa.eu/el/oshnews/commissions-new-proposal-analyse-consequences-covid-19-employment
https://osha.europa.eu/el/oshnews/commissions-new-proposal-analyse-consequences-covid-19-employment
https://osha.europa.eu/el/oshnews/commissions-new-proposal-analyse-consequences-covid-19-employment
https://osha.europa.eu/el/oshnews/commissions-new-proposal-analyse-consequences-covid-19-employment
https://osha.europa.eu/el/oshnews/commissions-new-proposal-analyse-consequences-covid-19-employment


- 7 -

Νομοθετικά Νέα

Συστάσεις αναφορικά με την χρήση της 
μάσκας προσώπου σε Καταστήματα Υγει-
ονομικού Ενδιαφέροντος (τροφίμων και 
ποτών και παροχής υπηρεσιών) στο πλαί-
σιο της πανδημίας Covid-19. Εγκ. Δ1α/ΓΠ οικ 
71404/9.11.2020

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
Covid-19. Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2020 (ΦΕΚ 4829/
Β` 2.11.2020). Σχετική Εγκύκλιος 116452/3.11.2020

Επέκταση, σε όλη την Επικράτεια, της ισχύ-
ος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων 
του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), 
ως προς την οργάνωση του τόπου και του 
χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση 
των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τό-
που εργασίας. Υ.Α. 44921/1377/2020 (ΦΕΚ 
4830/Β` 2.11.2020)

Έκτακτα μέτρα για την υλοποίηση των προγραμμά-
των επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών που 
προβλέπει η υ.α. 39278/1823/25.7.2018 «Επιμόρφω-
ση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης 
καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ 
και Γ΄ κατηγορίας» (Β΄ 3001) όπως ισχύει, καθώς και 
άλλων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε θέματα υγεί-
ας και ασφάλειας στην εργασία, στο πλαίσιο των μέ-
τρων πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του κο-
ρωνοϊού SARS COV-2. Εγκ. 45296/1845/3.11.2020

Ν ο μ ο λ ο γ ί α

Εθνική συλλογική σύμβαση μπορεί να προβλέπει πρόσθετη άδεια μητρότητας μόνον για τις μητέρες

Πρέπει, ωστόσο, να αποδεικνύεται ότι η πρόσθετη αυτή άδεια αποσκοπεί στην προστασία των εργαζό-
μενων γυναικών σε σχέση με τα επακόλουθα, τόσο της εγκυμοσύνης όσο και της μητρότητας. Απόφαση 
στην υπόθεση C-463/19

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-11/cp200139el.pdf

Περιβάλλον

Πώς η πράσινη ανάπτυξη 
μπορεί να είναι η απάντηση στην 
περιβαλλοντική κρίση;
Η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις περιλαμβάνει 
10 συγκεκριμένα Επιχειρησιακά Σχέδια με-
ταρρυθμίσεων και επενδύσεων με εκτίμηση 
κόστους, πρόταση υλοποίησης και εκτίμηση 
δημιουργούμενων θέσεων εργασίας.

ht tps : / /mai lch i .mp/dianeosis /ehtrvy i -
0mo?e=443d12e988

Σημαντική βελτίωση της ποιότητας του αέρα 
στην Ευρώπη κατά την τελευταία δεκαετία, 
μείωση των θανάτων που συνδέονται με τη 
ρύπανση 
Η βελτίωση της ποιότητας του αέρα έχει οδηγήσει σε 
σημαντική μείωση των πρόωρων θανάτων κατά την τε-
λευταία δεκαετία στην Ευρώπη. Ωστόσο, τα τελευταία 
επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περι-
βάλλοντος (ΕΟΠ) δείχνουν ότι σχεδόν όλοι οι Ευρωπαΐ-
οι εξακολουθούν να υποφέρουν από την ατμοσφαιρική 
ρύπανση, με αποτέλεσμα 
να σημειώνονται περίπου 
400.000 πρόωροι θάνατοι 
σε ολόκληρη την ήπειρο.

https://www.eea.europa.
eu/el/highlights/simanti-
ki-beltiosi-tis-poiotitas-toy

https://elinyae.gr/ethniki-nomothesia/egk-d1agp-oik-714042020-fek-9112020
https://elinyae.gr/ethniki-nomothesia/egk-d1agp-oik-714042020-fek-9112020
https://elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-d1agpoik-698632020-fek-4829b-2112020
https://elinyae.gr/ethniki-nomothesia/egk-1164522020-fek-3112020
https://elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-4492113772020-fek-4830b-2112020
https://elinyae.gr/ethniki-nomothesia/egk-4529618452020-fek-3112020
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-11/cp200139el.pdf
https://mailchi.mp/dianeosis/ehtrvyi0mo?e=443d12e988
https://mailchi.mp/dianeosis/ehtrvyi0mo?e=443d12e988
https://www.eea.europa.eu/el/highlights/simantiki-beltiosi-tis-poiotitas-toy
https://www.eea.europa.eu/el/highlights/simantiki-beltiosi-tis-poiotitas-toy
https://www.eea.europa.eu/el/highlights/simantiki-beltiosi-tis-poiotitas-toy


- 8 -

Κορυφαίοι σύνδεσμοι για βιβλιογραφική 
ανασκόπηση σε θέματα 
ΥΑΕ
https://perosh.eu/news/top-
links-for-osh-literature-and-
reviews/

Επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση στη σφαίρα της κοινωνικής 
οικονομίας: Μια συγκριτική ανάλυση 
πέντε χωρών της ΕΕ
Το άρθρο αποτελεί συνδυασμό κειμένου πο-
λιτικής και ερευνητικής εργασίας καθώς, με 
βάση πρωτογενή στοιχεία, αναπτύσσει την κα-
τάσταση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (ΕΕΚ) για την Κοινωνική και Αλλη-
λέγγυα Οικονομία (ΚΑλΟ) και διερευνά τα συ-
ναφή εκπαιδευτικά προγράμματα ως βασικό 
μηχανισμό υποστήριξης της 
ΚΑλΟ στην ΕΕ. Επιπλέον, 
δείχνει ότι η σύνδεση μετα-
ξύ ΚΑλΟ και εκπαίδευσης 
ενηλίκων δεν είναι τυχαία, 
αλλά βασίζεται σε συγκλί-
νουσες αρχές των δύο πε-
δίων και ειδικά στο κοινό 
τους αξίωμα ως προς την 
προοπτική μετασχηματι-
σμού της κοινωνίας. 

https://ineobservatory.gr/wp-content/uploa
ds/2020/11/------------------------------------7_.pdf

Σύντομος οδηγός πηγών και χρήσεων 
στατιστικών για την επαγγελματική 
ασφάλεια και υγεία
Ο συγκεκριμένος οδηγός παρέχει μια σύνοψη των 
βασικών πλευρών των στατιστικών επαγγελματι-
κής ασφάλειας και υγείας, συμπεριλαμβανομένης 
της συνάφειας και των χρήσεων τους. Παρουσιά-
ζει τα διεθνή πρότυπα που διέπουν τα στατιστικά 
επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, καθώς και 
μια περιγραφή των πιο συχνά χρησιμοποιούμε-
νων δεικτών για την ασφάλεια και την υγεία στην 
εργασία. Ο οδηγός εξετάζει επίσης τους διάφο-
ρους τύπους πιθανών πηγών των στατιστικών για 
την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, επισημαί-
νοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
τους. Τέλος, ο οδηγός εστι-
άζει στις κύριες προκλήσεις 
που αφορούν στη συλλογή, 
στη διάδοση και στην ερ-
μηνεία των στατιστικών για 
την ασφάλεια και την υγεία 
στην εργασία.

https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---dgreports/--
-stat/documents/publication/
wcms_759401.pdf

Νέες εκδόσεις

Νέος μεταλλαγμένος ιός SARS-CoV-2 
που σχετίζεται με εκτροφεία μινκ 
Μεθοδολογία ταχείας εκτίμησης 
κινδύνου για εργαζόμενους  
Από τον Απρίλιο του 2020, πέντε ευρωπαϊκά 
κράτη – οι Κάτω Χώρες, η Δανία, η Ισπανία, η 
Σουηδία και η Ιταλία – έχουν καταγράψει ξέ-
σπασμα του κορωνοϊού σε φάρμες εκτροφής 
μινκ και στους εργαζόμενους σε αυτές. Το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου 
Νόσων, με τη συνεισφορά του EU-OSHA, δη-
μοσίευσε την έκδοση “Detection of new SARS-
CoV-2 variants related to mink”. Πρόκειται για 
μια μεθοδολογία ταχείας εκτίμησης κινδύνου 
που εξετάζει τον κίνδυνο που εγείρει για την 
ανθρώπινη υγεία ο μεταλλαγμένος ιός SARS-
CoV-2 και προτείνει μέτρα πρόληψης και ελέγ-
χου για τους εργαζόμενους σε εκτροφεία μινκ.

https://www.ecdc.
europa.eu/s i tes/
default/files/docu-
ments/RRA-SARS-
CoV-2-in-mink-12-
nov-2020.pdf

Έκθεση σχετικά με την Covid-19 και τις 
θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα 
στην εργασία
Νέα έκθεση της ΔΟΕ αναφέρει ότι τα βασικά 
εργασιακά δικαιώματα και οι αρχές μπορούν να 
παίξουν καθοριστικό ρόλο στην 
ανάκαμψη από την κρίση της 
Covid-19 και να βοηθήσουν στην 
οικοδόμηση ενός καλύτερου, πιο 
δίκαιου, κόσμου εργασίας.

https://www.i lo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_norm/---
ipec/documents/publication/
wcms_757247.pdf

https://perosh.eu/news/top-links-for-osh-literature-and-reviews/
https://perosh.eu/news/top-links-for-osh-literature-and-reviews/
https://perosh.eu/news/top-links-for-osh-literature-and-reviews/
https://ineobservatory.gr/wp-content/uploads/2020/11/------------------------------------7_.pdf
https://ineobservatory.gr/wp-content/uploads/2020/11/------------------------------------7_.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_759401.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_759401.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_759401.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_759401.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/RRA-SARS-CoV-2-in-mink-12-nov-2020.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/RRA-SARS-CoV-2-in-mink-12-nov-2020.pdf
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Προσεχείς εκδηλώσεις

Better Schools by Promoting Musculoskeletal Health
03/12/2020, Bilbao, Spain (ONLINE)

https://osha.europa.eu/el/oshevents/msds-physical-activi-
ty-and-children-and-young-people

Slovenia – Which risks are workers most exposed to?
03/12/2020, Slovenia (ONLINE)

https://osha.europa.eu/el/oshevents/slovenia-which-
risks-are-workers-most-exposed

IX Congreso Internacional de Salud Lab-
oral y Prevencion de Riesgos
02/02/2021-04/06/2021, Hotel Illunion Atri-
um, Madrid, Spain

https://www.sesst.org/ix-congreso-in-
ternacional-salud-laboral-y-prevenci-
on-de-riesgos/

XXII World Congress on Safety and Health at Work
19-22 September 2021, Toronto, Canada

https://www.safety2020canada.com

Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά 
και τις Πολιτικές της Υγείας 2020
με θέμα «Δημόσια Υγεία & Πολιτική 
Οικονομία της πανδημίας COVID-19».
7-10 Δεκεμβρίου 2020 (ONLINE)

https://www.healthpolicycongress.gr/

https://osha.europa.eu/el/oshevents/msds-physical-activity-and-children-and-young-people
https://osha.europa.eu/el/oshevents/msds-physical-activity-and-children-and-young-people
https://osha.europa.eu/el/oshevents/slovenia-which-risks-are-workers-most-exposed
https://osha.europa.eu/el/oshevents/slovenia-which-risks-are-workers-most-exposed
https://www.sesst.org/ix-congreso-internacional-salud-laboral-y-prevencion-de-riesgos/
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https://www.sesst.org/ix-congreso-internacional-salud-laboral-y-prevencion-de-riesgos/
https://www.safety2020canada.com
http://www.elinyae.gr
http://bit.ly/1Me51jB
http://bit.ly/1Me7fQf
http://on.fb.me/1S8593B
https://www.youtube.com/channel/UCIG6X6e-sNVlF9ZxgRUEUwg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.healthpolicycongress.gr%2F%3Ffbclid%3DIwAR1-ZfMQuVWWPSNQD0TDBFH5RsyTNQ_vwVrnKynn2w5Xz1qx63HUtO3NM1I&h=AT3FVYIcgG4o76xxtF634IVhDMj7BNeZncD1REtX4EJGRu63N7TVvCfijjV1U82nSjy1fXPyXWjYcgZyZvkomDCc056MlK545awwVJOlZuKyBVagZBrc-kkRkRTTsHLo0Irr_ejmJr-r51vugdk&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1koymQuAbV6XiWK3-Y5lA36-TlSF7zJVqyCmWSzmtyJ56pYE3cJzLQUka2wWi04_Ugf6NRKxZqGk1JPRJx3ERvaDXnD6yJ2BJlgmDAWA4MlJg9QASjrq8CqRLIA9DUoIstFCs9DyNujEUlzn4lqFafdBo-kEePVHiMm2n0hxFNsg

