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Έρευνα και εφαρμογή της επαγγελματικής 
ασφάλειας και υγείας στην νέα κανονικότητα
Η παγκόσμια εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 
έχει δημιουργήσει πολλά πρωτόγνωρα ζητήματα που 
αφορούν στην προστασία της ασφάλειας και της υγεί-
ας των εργαζομένων. 
Περισσότερα...

Προστασία των μοναχικών εργαζομένων 
Οδηγίες για τη διαχείριση των κινδύνων 
ώστε οι μοναχι-
κοί εργαζόμενοι 
να παραμείνουν 
υγιείς και ασφα-
λείς. 

Περισσότερα...

Οι ταχύτατες αλλαγές στις βιομηχανι-
κές διαδικασίες: επαγγελματικοί κίν-
δυνοι και πρόληψη 
Τα Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας και 
Ασφάλειας (INRS) διοργανώνει συνέδριο, με 
αντικείμενο τις βαθιές αλλαγές που επήλθαν 
στις βιομηχανικές διαδικασίες τα τελευταία 
20 χρόνια. (28 και 30 Ιουνίου, Νανσί, Γαλλία) 
Περισσότερα...

Εργασιακά Νέα

Η επαγγελματική έκθεση στον ιό 
SARS-CoV-2: ανάπτυξη μιας διεθνούς 
μήτρας επαγγελματικής έκθεσης 
(COVID-19-JEM)
Οι ειδικοί στην επαγγελματική υγεία αξιολό-
γησαν ένα σκορ κινδύνου για κάθε εργασία 
σε κάθε διάσταση και παρείχαν εκτιμήσεις 
κινδύνου, σε επίπεδο πληθυσμού, που σχε-
τίζονται με την μετάδοση του SARS-COV-2 
στους χώρους εργασίας. 

Περισσότερα...

Νέα διαδικτυακή πύλη του Cedefop
Με την παρουσίαση της νέας γενιάς πλατφόρμας, το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης (CEDEFOP) βά-
ζει τον πήχη ψηλά και ξεπερνάει 
τα όρια της απλής παροχής στα-
τικών πληροφοριών. 
Περισσότερα...

Διερεύνηση του κινδύνου γενετικών ανωμα-
λιών μεταξύ εγκύων εργαζομένων σε κέντρα 
περιποίησης νυχιών και κομμωτήρια
Οι εργαζόμενοι σε κέντρα περιποίησης νυχιών και 
κομμωτήρια έχουν ζητήσει την διεξαγωγή πρόσθετης 
έρευνας σχετικά με τους κινδύ-
νους υγείας που διατρέχουν στο 
επάγγελμά τους. Περισσότερα...

Αυστραλοί εργαζόμενοι αντιμέτωποι με τον 
κίνδυνο εμφάνισης επαγγελματικής πνευμο-
νοπάθειας
Η εκστρατεία με τίτλο: Safe Work Australia’s Clean Air. 
Clear Lungs στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά 
με τους κινδύνους της επαγγελματικής πνευμονοπά-
θειας, για την προστασία των εργαζομένων από την 
εισπνοή επικίνδυνου αέρα. 
Περισσότερα...

http://www.elinyae.gr
http://www.elinyae.gr
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8516627/pdf/indhealth-59-283.pdf
https://www.hse.gov.uk/lone-working/index.htm?utm_source=hse.gov.uk&utm_medium=refferal&utm_campaign=guidance-push&utm_term=lone-workers&utm_content=news-page
https://en.inrs.fr/news/Conference-Rapid-changes-in-processes.html
https://www.sjweh.fi/
https://www.cedefop.europa.eu/en
https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2021/11/03/birth-defects-nail-hair/
https://www.safeworkaustralia.gov.au/media-centre/news/australian-workers-risk-occupational-lung-disease
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Μυοσκελετικές παθήσεις και ψυχοκοινωνι-
κοί παράγοντες (Νέα στοιχεία)
Δεν θα πρέπει να υποτιμάται η σημασία των ψυ-
χοκοινωνικών παραγόντων –όπως ο χαμηλός βαθ-
μός αυτονομίας και η ελλιπής επικοινωνία στην ερ-
γασία– στην ανάπτυξη μυοσκελετικών παθήσεων 
(ΜΣΠ).

Μια νέα ανασκόπηση της βιβλιογραφίας εξετάζει 
τη σχέση μεταξύ αυτών των παρα-
γόντων κινδύνου και των ΜΣΠ και τη 
σημασία της πρόληψης και της απο-
κατάστασης. 

Περισσότερα...
© vector by freepik.es

Ειδική έρευνα για τα 
ατυχήματα και τα 
προβλήματα υγειας 
που συνδεονται με 
την εργασια 
(ad hoc ενότητα 2020) 
Περισσότερα...

Επικαιρότητα

Η επίδραση της κοινωνικής υποστήριξης των 
εργαζομένων στον τομέα της υγείας για το 
εργασιακό άγχος κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας: ο διαμεσολαβητικός ρόλος της ανθε-
κτικότητας 
Περισσότερα...

Μελετώντας την επίπτωση της τηλερ-
γασίας και της κινητικότητας στο απο-
τύπωμα  άνθρακα
Μια ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής το Γαλ-
λικό Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ασφάλειας 
(INRS), ξεκινά μελέτη σχετικά με τις κοινωνι-
κο-περιβαλλοντι-
κές επιπτώσεις 
της τηλεργασίας, 
μετρώντας τις εκ-
πομπές CO2 της 
κοινότητάς της. 
Περισσότερα...

Το ύψος της αποζημίωσης για εξοπλισμό 
και τηλεπικοινωνίες που θα καταβάλλουν 
οι εργοδότες στους τηλεργαζόμενους
Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, σε εφαρμογή του 
νόμου 4808/2021 για την Προστασία της Εργασί-
ας. Περισσότερα...

Περισσότερες ώρες πραγματικής εργασί-
ας στο β΄ από ότι στο α΄ τρίμηνο του 2021 
στην ΕΕ
Η μεγαλύτερη αύ-
ξηση στον όγκο 
των πραγματικών 
ωρών εργασίας πα-
ρατηρήθηκε στην 
Ελλάδα (+18,0%). 

Περισσότερα...

Από την επιβίωση στην άν-
θηση: το μέλλον της εργασί-
ας σε έναν κόσμο μετά την 
πανδημία
Περισσότερα...

https://osha.europa.eu/el/highlights/new-evidence-link-between-psychosocial-factors-and-musculoskeletal-disorders
https://www.statistics.gr/documents/20181/37e6b266-bf84-59cc-6083-8c2ab976d338
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcop.22742
https://inrs.ca/en/news/studying-the-impact-of-telework-and-mobility-on-carbon-footprint/
https://ypergasias.gov.gr/to-ypsos-tis-apozimiosis-gia-exoplismo-kai-tilepikoinonies-pou-tha-katavalloun-oi-ergodotes-stous-tilergazomenous/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211115-1
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/HumanCapital/gx-the-future-of-work-post-covid-19-poc.pdf
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Υποστήριξη των εργαζομένων να αποσυν-
δεθούν από την εργασία (Infographic)
Τα όρια μεταξύ του να βρίσκεται ο εργαζόμενος 
«στην εργασία» και «εκτός εργασίας» είναι ολοένα 
και πιο δυσδιάκριτα εξαιτίας της ανάπτυξης της κι-
νητής τεχνολογίας, των εναλλακτικών εργασιακών 
διευθετήσεων και της οικονομίας που λειτουργεί 
με το σχήμα 24 ώρες/7 ημέρες. 

Περισσότερα...

Ψηφιοποίηση στον χώρο εργασίας
Η ψηφιοποίηση στον χώρο ερ-
γασίας είναι η νέα μελέτη του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη 
Βελτίωση των Συνθηκών Διαβί-
ωσης και Εργασίας (Eurofound) 
σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο εξελίσσεται η ψηφιοποί-
ηση στον κόσμο της εργασίας. 
Περισσότερα...

Η ποιότητα της εργασίας στην Ελλάδα: 
εξέλιξη και προοπτικές
Το παρόν Κείμενο Πολιτικής 
μελετά την εξέλιξη της ποιό-
τητας της εργασίας στην Ελ-
λάδα και την Ευρωζώνη τα 
τελευταία χρόνια.

Περισσότερα...

Περιβάλλον

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά χώρα και τομέα (γράφημα)
Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι βασικός παράγοντας της κλιματικής αλλαγής. Ποιες χώρες 
ρυπαίνουν περισσότερο και σε ποιους τομείς; Περισσότερα...

                                         

10th International Congress on Occu-
pational Safety and Health “Strong 
Communication, Safe Workplaces”

14/05/2022-17/05/2022, Instanbul, Turkey

33rd International Congress on Occu-
pational Health 2022
06/02/2022-10/02/2022, Melbourne, 
Australia (Digital Congress)

Εκδηλώσεις

The Vision Zero Safety Future Congress
16/05/2022-18/05/2022, Lloret de Mar, 
Spain

Supporting knowledge comparison to pro-
mote good practice in occupational health 
psychology
06/07/2022-08/07/2022, Bordeux, France

https://www.ccohs.ca/images/products/infographics/download/disconnecting.jpg
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef21001en.pdf
https://ineobservatory.gr/wp-content/uploads/2021/10/----------------------------------------------------------_FINAL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20180703STO07123/klimatiki-allagi-stin-europi-stoicheia-kai-arithmoi
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20180301STO98928/ekpompes-aerion-tou-thermokipiou-ana-chora-kai-tomea-grafima
https://www.toshexpo.com/
https://www.toshexpo.com/
https://www.toshexpo.com/
https://icoh2022.net/
https://icoh2022.net/
https://www.visionzerosummit.com/
https://osha.europa.eu/en/oshevents/supporting-knowledge-comparison-promote-good-practice-occupational-health-psychology
https://osha.europa.eu/en/oshevents/supporting-knowledge-comparison-promote-good-practice-occupational-health-psychology
https://osha.europa.eu/en/oshevents/supporting-knowledge-comparison-promote-good-practice-occupational-health-psychology


Νομοθετικά Νέα

 ¾ Α. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/
Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επα-
νακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 
εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρη-
σης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απα-
σχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 
3520). B. Στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται 
εάν ο εργαζόμενος έχει μία από τις ιδιότητες 
της περ. α’ του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβά-
σεως της Διεθνούς Διασκέψεως της Ουασιν-
γκτώνος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του ν. 2269/1920 (Α’ 145). Υ.Α. 90972/2021 
(ΦΕΚ 5393/Β` 19.11.2021)

 ¾ Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και 
δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσε-
ων για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας χώ-

ρων στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών 
και μοτοποδηλάτων. Υ.Α. 315162/2021 (ΦΕΚ 
5273/Β` 12.11.2021)

 ¾ Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δι-
καιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για 
τη γνωστοποίηση της λειτουργίας των συνερ-
γείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, 
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του π.δ. 
78/1988 (Α’ 34) και του ν. 3710/2008 (Α’ 216). 
Υ.Α. 314766/2021 (ΦΕΚ 5272/Β` 12.11.2021)

 ¾ Τροποποίηση της υπό στοιχεία 3009/2/28-
γ’/16-06-1994 απόφασης του Υπουργού Δημό-
σιας Τάξης «Όροι ασφαλούς φύλαξης πυροβό-
λων όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών 
και εκρηκτικών μηχανισμών» (Β’ 461). Υ.Α. 
3009/2/177-ιε’/2021 (ΦΕΚ 5167/Β` 8.11.2021)

Διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο της έν-
νοιας του «χρόνου εργασίας» για την περίοδο ερ-
γασιακής ετοιμότητας υπό καθεστώς επιφυλακής. 

Απόφαση στην υπόθεση C-214/20. ΔΕΕ Απόφαση 
201/2021 

Περισσότερα...

Ακολουθήστε μας

Νομολογία

https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-909722021-fek-5393b-19112021
https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-3151622021-fek-5273b-12112021
https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-3147662021-fek-5272b-12112021
https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-30092177-ie2021-fek-5167b-8112021
https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-30092177-ie2021-fek-5167b-8112021
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-11/cp210201el.pdf

