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Επιθεώρηση Εργασίας: Νέο ξεκίνημα με διαφάνεια και περισσότερους ελέγχους
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκ-
δόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Το νέο κεφάλαιο στη λειτουργία της Επιθεώρη-
σης Εργασίας ως Ανεξάρτητης Αρχής, η οποία ήδη διενεργεί περισσότερους και 
πιο στοχευμένους ελέγχους με στόχο την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην 
αγορά εργασίας, άνοιξε και τυπικά από την 1η Φεβρουαρίου 2023, οπότε ολοκλη-
ρώθηκε η οργανωτική μετάβαση του πρώην ΣΕΠΕ στο νέο καθεστώς λειτουργίας.

Περισσότερα...

Επικαιρότητα

Έκθεση για την πρόληψη της COVID-19 (European Union of Medical Specialists (UEMS))
Έκθεση για την Πρόληψη της COVID-19, της Υποομάδας Εργασίας για την Πρόληψη της 
COVID-19 της European Union of Medical Specialists (UEMS), συν αποτελούμενης από τον 
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους ομολόγους Εθνικούς Ιατρικούς Συλλόγους σε όλες τις 
ευρωπαϊκές χώρες. 

Περισσότερα...

  Περιβάλλον

Εκστρατεία για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2023 με θέμα #EmbraceEquity
Για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και όχι μόνο, ας αγκαλιάσουμε όλοι την κοινωνι-
κή δικαιοσύνη (#EmbraceEquity). Είναι αναγκαιότητα. Είναι κρίσιμο να κατανοήσουμε τη 
διαφορά μεταξύ δικαιοσύνης και ισότητας. Το θέμα της εκστρατείας για την Παγκόσμια 
Ημέρα της Γυναίκας (IWD) 2023 στοχεύει να κάνει τον κόσμο να αναρωτηθεί και να μι-
λήσει για το γιατί «οι ίσες ευκαιρίες δεν είναι πλέον αρκετές».

Περισσότερα...

Πώς επιτυγχάνονται οι αποτελεσματικότερες εγγυήσεις διασφάλισης και ενίσχυσης της κοι-
νωνικής δικαιοσύνης;
Πώς μπορούν να επιτευχθούν αποτελεσματικότερες εγγυήσεις διασφάλισης και 
ενίσχυσης της κοινωνικής δικαιοσύνης; Συζήτηση για συγκεκριμένες ενέργειες με 
κορυφαίες προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό χώρο, την πολιτική και τον κόσμο 
της εργασίας.

Περισσότερα...

Είναι η Γενιά Z η πιο αγχωμένη γενιά στο χώρο εργασίας
Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν την οικονομική επι-
σφάλεια και το επαγγελματικό άγχος. Ωστόσο, οι νεότεροι εργαζόμενοι μπορεί να 
αισθάνονται την πίεση περισσότερο από οποιονδήποτε.

Περισσότερα...

Εργατικά ατυχήματα, κλιματική αλλαγή και COVID-19
Οι επιπτώσεις που επιφέρει η κλιματική αλλαγή και η πανδημία στην υγεία και την ευημερία 
των εργαζομένων είναι ποικίλες. Η ανασκόπηση στοχεύει, να αξιολογήσει πώς η κλιματική 
αλλαγή επηρεάζει τα εργατικά ατυχήματα, εστιάζοντας στις επιπτώσεις των ακραίων θερ-
μοκρασιών του αέρα και των φυσικών καταστροφών και να αναλύσει τον ρόλο της πανδη-
μίας μέσα σε αυτό το πλαίσιο.

Περισσότερα...

Φορτηγά και λεωφορεία μηδενικών εκπομπών για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας 
και για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Οι οδικές μεταφορές είναι υπεύθυνες για το 1/5 των συνολικών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και το 1/3 του συνόλου της τελικής ενέργειας που καταναλώνεται στην ΕΕ. 
Οι εκπομπές αυξάνονται σε ετήσια βάση από το 2014 (εκτός από το 2020, λόγω της νόσου 
COVID-19). Τι πρέπει να κάνουμε?

Περισσότερα...

Η ΕΕ απευθύνει πρόσκληση για συλλογή στοιχείων για την Έκθεση Στρατηγικών Προβλέψε-
ων 2023
Για να υποστηρίξει τη μετάβαση σε μια πράσινη, ψηφιακή και δικαιότερη Ευρώπη, η Επι-
τροπή ενισχύει την κουλτούρα ετοιμότητάς της και προληπτικής χάραξης πολιτικής.

Περισσότερα...

Νομοθετικά Νέα
¾ Τροποποίηση της υπ’ αρ. 80016/31-08-2022

απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και
καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται
από την Επιθεώρηση Εργασίας για παραβάσεις:
α) κοινής εργατικής νομοθεσίας, β) βίας και
παρενόχλησης στην εργασία, γ) συστήματος
ψηφιακής κάρτας εργασίας, καθώς και δ) για
ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις εργατικής
νομοθεσίας και υγείας και ασφάλειας στην εργασία»
(Β’ 4629). Υ.Α. 13364/2023 (ΦΕΚ 618/Β` 9.2.2023)

¾ Αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως
αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, επικαιροποίηση
της ορολογίας του Αστικού Κώδικα, του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού
Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του Κώδικα
Συμβολαιογράφων και του ν. 4478/2017, για την
εναρμόνισή της με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα
των Ατόμων με Αναπηρία που κυρώθηκε με
τον ν. 4074/2012 και λοιπές διατάξεις για τη
διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη των
ατόμων με αναπηρία. Ν. 5023/2023 (ΦΕΚ 34/Α`
17.2.2023). (Άρθρο 3: Ίση μεταχείριση ατόμων με
αναπηρία και χρόνια πάθηση - Τροποποίηση παρ.
2 άρθρου 3 και άρθρου 24 ν. 4443/2016)

The 29th International sympo-
sium on epidemiology in occu-
pational health
14/03/2023-17/03/2023, Mum-
bai, India (ONLINE)

ORP Congress 2023 - At work: One life, one planet
26/04/2023-28/04/2023, Bilbao, Spain

 Εκδηλώσεις

World Tunnel Congress 2023
12-18 May 2023, Athens, Greece

Occupational safety and health 
summit
15-16 May 2023, Stockholm,
Sweden

15th International Conference on Hand-Arm Vibra-
tion (ICHAV2023)
06/06/2023-09/06/2023, Nancy, France

23rd World Congress 
on Safety and Health at 
Work: Australia

27/11/2023-30/11/2023, Sydney Australia

Ακολουθήστε μας

e-δησεόγραμμα

Προειδοποίηση στους μηχανικούς για τους απειλητικούς για τη ζωή κινδύνους κατά την ερ-
γασία κάτω από οχήματα
Οι κύριοι εκπρόσωποι στην επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων συνεργάστηκαν με την 
Εκτελεστική Αρχή για την Υγεία και την Ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου (HSE) και προ-
ειδοποιούν για τους κινδύνους της εργασίας κάτω από οχήματα χωρίς τον κατάλληλο εξο-
πλισμό.

Περισσότερα...

Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι συχνά παραβλέπονται στην κατασκευαστική βιομηχανία
Ο κατασκευαστικός κλάδος περιλαμβάνει σημαντικούς κινδύνους που οδηγούν σε υψη-
λά ποσοστά τραυματισμών, ασθενειών και θανάτων. Η επαγγελματική ασφάλεια και 
υγεία στον κλάδο των κατασκευών έχει παραδοσιακά επικεντρωθεί στην εξάλειψη, τον 
μετριασμό και τη διαχείριση των κινδύνων που είναι συχνοί σε πολλούς χώρους εργασί-
ας (έκθεση σε θόρυβο, πιθανότητα πτώσης, ηλεκτρικούς και χημικούς κινδύνους). Άλλοι 
κρίσιμοι κίνδυνοι για τους εργαζόμενους στις κατασκευές, οι οποίοι όμως μπορεί να 
παραβλεφθούν, είναι οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες της εργασίας.

Περισσότερα...

Νέα όρια επαγγελματικής έκθεσης για μόλυβδο και διισοκυανικά
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση δύο Οδηγιών με στόχο την περαι-
τέρω μείωση του ορίου έκθεσης για τον μόλυβδο και την εισαγωγή -για πρώτη φορά- 
ορίων έκθεσης για τα διισοκυανικά. Ο μόλυβδος μπορεί να επηρεάσει τη σεξουαλική 
λειτουργία και τη γονιμότητα και μπορεί να βλάψει την ανάπτυξη ενός εμβρύου ή των 
απογόνων των εκτιθέμενων γυναικών. Μπορεί επίσης να βλάψει το νευρικό σύστημα, 
τα νεφρά, την καρδιά και το αίμα των ατόμων που εκτίθενται σε αυτόν. Τα διισοκυανικά 
μπορούν να προκαλέσουν αναπνευστικές ασθένειες όπως το άσθμα. 

Περισσότερα...

Η εργασία ως βασικός κοινωνικός καθοριστικός παράγοντας της υγείας: η περίπτωση για 
συμπερίληψη της εργασίας σε όλες τις βάσεις δεδομένων υγείας
Οι κοινωνικοί καθοριστικοί παράγοντες της υγείας (SDOH) είναι οι συνθήκες στους 
χώρους όπου οι άνθρωποι ζουν, μαθαίνουν, εργάζονται και παίζουν. Οι συνθήκες 
αυτές ενέχουν ένα ευρύ φάσμα κινδύνων που επηρεάζουν την υγεία και την ποιό-
τητα ζωής. Το CDC, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και άλλοι, αναγνωρί-
ζουν την εργασία ως κοινωνικό καθοριστικό παράγοντα της υγείας. Παρά την αναγνωρισιμότητα αυτή, οι 
SDOH δεν είναι πλήρως ενσωματωμένοι σε συλλογές ή αξιολογήσεις δεδομένων δημόσιας υγείας.

Περισσότερα...

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιείτε βίντεο για εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας
Η εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας είναι μια κρίσιμη πτυχή οποιουδήποτε χώρου 
εργασίας, καθώς βοηθά στη διασφάλιση της ευημερίας των εργαζομένων και της 
συνολικής επιτυχημένης πορείας μιας επιχείρησης. Ωστόσο, οι παραδοσιακές μέθο-
δοι εκπαίδευσης, όπως οι ομιλίες και το γραπτό υλικό, μπορεί να είναι μονότονες 
και αδιάφορες ως προς την ενεργή συμμετοχή των καταρτιζόμενων. Η εκπαίδευση 
που βασίζεται σε βίντεο γίνεται όλο και πιο δημοφιλής τα τελευταία χρόνια, καθώς προσφέρει έναν πιο δι-
αδραστικό και δυναμικό τρόπο εκπαίδευσης των εργαζομένων.

Περισσότερα...

Οι θέσεις εργασίας πρέπει να αντιστοιχούν σε αναβαθμισμένες δεξιότητες
Η αναβάθμιση των θέσεων εργασίας πρέπει να συνδυάζεται με την αναβάθμιση των δε-
ξιοτήτων και την επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού για την επίτευξη «μόνιμων 
δεξιοτήτων», που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να εφαρμόσει τη διπλή μετάβαση (πράσι-
νη και ψηφιακή) ομαλά και αποτελεσματικά.

Περισσότερα...

Στρες που σχετίζεται με την τηλεργασία, 
ψυχολογική και σωματική καταπόνηση 
από την εργασία στο σπίτι κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας COVID-19: μια συστηματική 
ανασκόπηση
Πολλοί εργαζόμενοι ξεκίνησαν να 
εργάζονται από το σπίτι λόγω της 
πανδημίας COVID-19. Η ανασκόπη-
ση διερευνά αν η ξαφνική αλλαγή 
προκάλεσε αύξηση του στρες με 
επιπτώσεις στην ψυχική και σω-
ματική υγεία των εργαζομένων 
που κάνουν τηλεργασία [TElewoRk-RelAted stress 
(TERRA)] 

Περισσότερα...

Συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
σχετικά με τις παρεμβάσεις για την υγεία και 
την ασφάλεια στην εργασία για ηλικιωμένους 
εργαζόμενους
Η ανασκόπηση εξέτασε τη βι-
βλιογραφία που προσδιορίστη-
κε μέσω τεσσάρων βάσεων 
δεδομένων και μιας στοχευμέ-
νης αναζήτησης στο διαδίκτυο, 
αποδίδοντας 39 αρχεία PRISMA (32 επιστημονικά, 
επτά γκρίζας βιβλιογραφίας) που αναφέρουν παρεμ-
βάσεις στον χώρο εργασίας με στόχο τη μείωση περι-
στατικών με τραυματισμούς εργαζομένων μεγαλύτε-
ρης ηλικίας.

Περισσότερα...

Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι: μια αυξανόμενη κρίση
«Αν οι άνθρωποι είναι στεναχωρημένοι στη δουλειά, είναι επειδή έχουν προβλήματα 
στην προσωπική τους ζωή.» «Μόνο άτομα που είναι ήδη εύθραυστα επηρεάζονται από 
ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, δεν έχει καμία σχέση με την εταιρεία!» «Α, ψυχοκοινωνικοί 
κίνδυνοι, αυτοί αφορούν την παρενόχληση σωστά; Δεν έχουμε τίποτα από αυτά!» Αυτά 
είναι μόνο μερικά από τα βαθιά ριζωμένα στερεότυπα και παρανοήσεις που χρησιμο-
ποιούνται ως δικαιολογίες για να μην αναλάβουμε δράση κατά των ψυχοκοινωνικών 
κινδύνων.

Περισσότερα...

Η συνδικαλιστική ένωση επαγγελματιών CGT ίδρυσε το Παρατηρητήριο Τηλεργασίας
Στις 15 Δεκεμβρίου 2022, η Γαλλική ένωση επαγγελματιών και ειδικευμένων εργα-
ζομένων της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργασίας (Ugict-CGT) παρουσίασε το Παρα-
τηρητήριο Τηλεργασίας (l’Observatoire du télétravail).

Περισσότερο...

Επαγγελματικός προσανατολισμός σε δύσκολους καιρούς: Μια 
επένδυση στο μέλλον  (Podcast)

Μια σειρά από ανατρεπτικές τάσεις – κρίσεις δημόσιας υγείας, επιταχυνό-
μενος αυτοματισμός, ψηφιοποίηση και κλιματική αλλαγή – πλήττουν τον 
κόσμο της εργασίας, απαιτώντας νέα είδη δεξιοτήτων και επανεκπαίδευση 
στις αγορές εργασίας. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι τώρα πιο 
σημαντικός από ποτέ για τα σχέδια ανάκαμψης και τις μελλοντικές στρατη-
γικές που θα βοηθήσουν τους εργαζόμενους να παραμείνουν απασχολούμε-
νοι και οι επιχειρήσεις να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Podcast...

Ποιότητα εργασίας 

Στο νέο επεισόδιο της σειράς podcast ‘Eurofound Talks’ εξετάζεται το ζήτη-
μα της ποιότητας της εργασίας στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Η Mary 
McCaughey συνομιλεί με την Barbara Gerstenberger, επικεφαλής του τμή-
ματος για την εργασιακή ζωή του Eurofound, σχετικά με τα αποτελέσματα 
της Τηλεφωνικής Έρευνας Ευρωπαϊκών Συνθηκών Εργασίας (EWCTS) που 
αφορούσε την ποιότητα της εργασίας, τις επιπτώσεις της κακής ποιότητας 
εργασίας στην ευημερία και γενικότερα… 

podcast.

13th Congress of the Europe-
an Pain Federation EFIC
20/09/2023 – 22/09/2023, 
Budapest, Hungary

Short introduction to 
REACH
– “A4 REACH” (EU)

5th of December 2023, Online webinar (free)
10.00-12.00 am CET (Central European Time)

Ο δημόσιος κατάλογος της Βιβλιοθήκης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. δι-
αθέσιμος στο διαδίκτυο με την υποστήριξη του ΕΚΤ
Περισσότερες από 10.000 βιβλιογραφικές εγγραφές διατίθενται 
μέσω της πλατφόρμας openABEKT του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίω-
σης. Η Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλει-
ας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), χρησιμοποιεί πλέον την πλατφόρμα 
openABEKT του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), για τη διαχείρι-
ση και δημόσια διάθεση του Καταλόγου της (https://elinyae.openabekt.
gr/). To openABEKT αποτελεί μια σύγχρονη υπηρεσία σε υποδομή νέ-
φους που έχει αναπτυχθεί πλήρως από το ΕΚΤ με βάση τις σύγχρονες 
ανάγκες των βιβλιοθηκών. Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συνερ-
γασίας του ΕΚΤ με τη Βιβλιοθήκη του ΕΛ.Ι.Ν.Υ.Α.Ε., πραγματοποιήθηκε 
η μετάπτωση του καταλόγου της βιβλιοθήκης στο νέο περιβάλλον του 
openABEKT και ενσωματώθηκαν νέες λειτουργικότητες σε ένα φιλικό 
περιβάλλον αναζήτησης και πλοήγησης στο περιεχόμενο του καταλό-
γου.

Περισσότερα...

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

http://www.elinyae.gr
https://ypergasias.gov.gr/epitheorisi-ergasias-neo-xekinima-me-diafaneia-kai-perissoterous-elegchous/
https://www.uems.eu/news-and-events/news/update-and-report-from-the-ad-hoc-working-group-on-covid-19
https://www.internationalwomensday.com/2023Theme
https://live.ilo.org/events/how-deliver-sustained-dose-social-justice-2023-02-20
https://www.bbc.com/worklife/article/20230215-are-gen-z-the-most-stressed-generation-in-the-workplace
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969723007453?via%3Dihub
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_23_764
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/strategic-planning/strategic-foresight_en
https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-133642023-fek-618b-922023
https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/n-50232023-fek-34a-1722023
https://www.epicoh2023.in/index.html
https://www.epicoh2023.in/index.html
https://www.epicoh2023.in/index.html
https://fiorp.org/en/events/orpconference-bilbao-2023/
https://wtc2023.gr/
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/occupational-safety-and-health-summit-15-165/
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/occupational-safety-and-health-summit-15-165/
https://hand-arm-vibration2023.inrs.fr/
https://hand-arm-vibration2023.inrs.fr/
https://safety2023sydney.com/
https://safety2023sydney.com/
https://safety2023sydney.com/
https://www.linkedin.com/company/elinyae/
https://twitter.com/elinyae_org
https://www.facebook.com/ELINYAE/
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