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Η Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και το 
Προσωπικό του ΕΛΙΝΥΑΕ 

σας εύχονται «Ευτυχισμένο 2023»

Εργασιακά Νέα

Ψηφιακός οδηγός συζητήσεων: υπο-
στήριξη εργαζομένων με αναπηρία 
και εργαζομένων με μακροχρόνια 
προβλήματα υγείας στην εργασία
Υπάρχει μια διαφορά στα ποσοστά απα-
σχόλησης μεταξύ ατόμων με αναπηρία και 
ατόμων χωρίς αναπηρία. Πολλά άτομα με 
αναπηρία και άτομα με προβλήματα υγεί-
ας, που μπορούν και θέλουν να εργαστούν, 
αποκλείονται από τον χώρο ερ-
γασίας. 

Περισσότερα...

Προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες χημικές 
ουσίες
Προϊόντα με επικίνδυνες χημικές ουσίες, τα οποία θε-
ωρείται ότι περικλείουν κινδύνους για τους εργαζόμε-
νους και τους καταναλωτές, έχουν εντοπισθεί στην ευ-
ρωπαϊκή αγορά. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της 
Κύπρου διευκρινίζει ότι οι σχετικές πληροφορίες που 
ακολουθούν έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας 
Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων 
πλην τροφίμων (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Περισσότερα...

http://www.elinyae.gr
http://www.elinyae.gr
https://www.hse.gov.uk/disability/assets/docs/talking-toolkit-support-workers-with-disabilities-and-long-term-health-conditions.pdf
https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/All/79142F5DF48AEDB3C22588EF002A36D4?OpenDocument
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Κράνη εργασίας και τραυματικές εγκεφαλικές 
βλάβες που σχετίζονται με την εργασία
Η τραυματική εγκεφαλική βλάβη (TBI) είναι μια διατα-
ραχή στη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου που 
μπορεί να προκληθεί από ένα χτύπημα ή τράνταγμα ή 
ένα διαπεραστικό τραύμα στο κεφάλι. Οι τραυματικές 
εγκεφαλικές βλάβες είναι ένα παγκόσμιο 
πρόβλημα δημόσιας υγείας και είναι η κύ-
ρια αιτία θανάτου και αναπηρίας που σχε-
τίζεται με τραυματισμούς. 
Περισσότερα...

Εμπειρίες Βίας και Παρενόχλησης 
στην Εργασία: μια πρώτη παγκό-
σμια έρευνα 
Περισσότεροι από ένας στους πέντε ερ-
γαζόμενους (σχεδόν το 23 τοις εκατό) 
έχουν υποστεί βία και παρενόχληση στην 
εργασία, είτε σωματική, ψυχολογική είτε 
σεξουαλική, σύμφωνα με νέα έρευνα, την 
πρώτη του είδους της, που διενήργησαν 
από κοινού η Διεθνής Ορ-
γάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), 
το Βρετανικό Κοινωφελές 
Ίδρυμα Lloyd’s Register 
Foundation (LRF) και η 
εταιρεία δημοσκοπήσεων 
Gallup.    Περισσότερα...

Το οικονομικό όφελος από τη μείω-
ση των τραυματισμών και ασθενει-
ών που σχετίζονται με την εργασία
Η πιο πρόσφατη δημοσίευση από το κυ-
βερνητικό θεσμικό όργανο Safe Work 
Australia διερευνά τον πιθανό οικονομι-
κό αντίκτυπο των τραυματισμών και των 
ασθενειών που σχετίζονται με την εργα-
σία στην Αυστραλία. Η έκθεση εκτιμά τη 
συχνότητα εμφάνισης επαγγελματικών 
τραυματισμών και ασθε-
νειών και ποσοτικοποιεί 
τις απώλειες στην παρα-
γωγικότητα, το σχετικό 
κόστος για το σύστημα 
υγείας και άλλα οικονομι-
κά κόστη.

Περισσότερα...

4 κρίσιμα επίπεδα προστασίας για την ανίχνευ-
ση εύφλεκτων αερίων
Οι διαρροές εύφλεκτων αερίων εξακολουθούν να απο-
τελούν πραγματική απειλή για τους εργαζόμενους και 
τις εγκαταστάσεις σε ολόκληρη τη μεταποιητική βιομη-
χανία. Η ανίχνευση αερίου και φλόγας παρέχει έγκαιρη 
προειδοποίηση έναντι αυτού του κινδύνου. Ωστόσο, κα-
μία τεχνολογία ανίχνευσης από 
μόνη της δεν είναι απόλυτα απο-
τελεσματική, και για αυτόν τον 
λόγο υπάρχει μια πολυεπίπεδη 
προσέγγιση. Περισσότερα...

Κυκλοφόρησε νέο επεισόδιο του podcast του 
HSE με θέμα το άγχος και την ψυχική υγεία
Σε αυτό το podcast, η πρόεδρος του HSE Sarah Newton 
και ο καθηγητής C. Cooper, ένας από τους κορυφαίους 
ειδικούς στον κόσμο σε θέματα ευεξίας, συζητούν τη 
σημασία της συνεργασίας για την 
πρόληψη του εργασιακού στρες και 
την προώθηση της καλής ψυχικής 
υγείας.  Περισσότερα...

Οι ευρωπαϊκές αναδυόμενες τάσεις στην 
εκπαίδευση για την υγεία και την ασφά-
λεια (βίντεο)
Σε αυτό το μαγνητοσκοπημένο διαδικτυακό σε-
μινάριο όπου συμμετέχουν ομιλητές μέλη του 
ευρωπαϊκού δικτύου ENSHPO και επαγγελμα-
τίες της περιβαλλοντικής ασφάλειας και υγείας 
(EHS) από όλη την Ευρώπη, γίνεται ενημέρωση 
και εκπαίδευση για το πώς προσαρμόζονται και 
χρησιμοποιούνται οι βασικές αρχές των Εκτιμή-
σεων Κινδύνου στους χώρους εργασίας και πώς 
εξακολουθούν να παραμένουν ένα από τα πιο 
αποτελεσματικά εργαλεία στην εργαλειοθήκη 
για επαγγελματίες 
EHS.

Περισσότερα...

Το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών εγκρί-
νει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη βελ-
τίωση της ψυχικής υγείας
Το μάθημα, το οποίο είναι διαθέσιμο σε 11 γλώσ-
σες, καλύπτει ένα πλήρες φάσμα θεμάτων, όπως 
η φροντίδα της ψυχικής υγείας του ατόμου, η 
υποστήριξη φίλων, οικογένειας και συναδέλφων 
με την ψυχική τους υγεία και αντιμετώπιση του 
στίγματος, των διακρίσεων, 
της κακοποίησης και του 
εξαναγκασμού στις υπηρε-
σίες ψυχικής υγείας.

Περισσότερα...

https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2022/11/10/construction-helmets/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_863095.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/default/files/2022-10/final_safer_healthier_wealthier_theeconomic_value_of_reducing_work-relatedinjuries_and_illnesses_-_summary_report%2002.pdf
https://ohsonline.com/articles/2022/10/31/4-critical-layers-of-flammable-fixed-gas-detection.aspx?admgarea=news
https://hsepodcast.podbean.com/e/work-related-stress-mental-health-and-working-minds?utm_source=hse.gov.uk&utm_medium=refferal&utm_campaign=working-minds&utm_term=podcast&utm_content=news-page
https://www.enshpo.eu/recorded-video-from-our-enhspo-webinar-the-importance-of-risk-assessments-a-european-perspective/
https://www.who.int/news/item/10-11-2022-the-international-council-of-nurses-endorses-world-health-organization-training-programme-on-improving-mental-health
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O Napo …και οι κρυφοί δολοφόνοι
Ένα σημαντικό ποσοστό εργαζομένων στην ΕΕ 
ενδέχεται να εκτίθενται σε «καρκινογόνους πα-
ράγοντες που προέρχονται από διεργασίες», ει-
δικότερα καυσαέρια όπως οι εκπομπές πετρε-
λαιοκινητήρων, η σκόνη κρυσταλλικού πυριτίου, 
η σκόνη σκληρών ξύλων και οι αναθυμιάσεις 
συγκόλλησης. Ο Napo και 
οι συνάδελφοί του παρου- σιά-
ζουν συνήθη επαγγέλματα μ ε 
σημαντική έκθεση σε καρκι- ν ο -
γόνους παράγοντες.

Περισσότερα...

Δημοσιεύθηκε, με ελεύθερη πρόσβαση, η 
νέα Τεχνική Οδηγία (ΤΟΤΕΕ) για τους Υα-
λοπίνακες Ασφαλείας από το Τεχνικό Επι-
μελητήριο Ελλάδας
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προχώρη-
σε στη δημοσίευση, με ελεύθερη πρόσβαση για 
ανάγνωση από την ιστο-
σελίδα του ΤΕΕ, της νέας, 
για πρώτη φορά, Τεχνικής 
Οδηγίας με τίτλο «Υαλοπί-
νακες Ασφαλείας».  

Περισσότερα...

Αύξηση των θανατηφόρων εργατικών 
ατυχημάτων σε 12 χώρες της ΕΕ
Νέα έρευνα των συνδικαλιστικών οργανώσε-
ων αποκαλύπτει ότι οι θάνατοι στην εργασία θα 
συνεχίσουν να είναι μάστιγα στην Ευρώπη. Τα 
θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα με βάση τον 
τρέχοντα ρυθμό προβλέπεται να συνεχιστούν 
έως το 2062 – επτά χρό-
νια περισσότερο από ό,τι 
αναμενόταν προηγουμέ-
νως. Περισσότερα...

Ευεξία στην εργασία 2022 
Κυκλοφόρησε το βιβλίο περιλήψεων από τις εργασίες του 6ου διεθνούς (online) συνε-
δρίου με τίτλο «Ευεξία στην εργασία σε απαιτητικούς καιρούς» που πραγματοποιήθηκε 
στις 13-15 Ιουνίου 2022 στην Πολωνία από το Central Institute for Labour Protection και 
το Perosh.

Περισσότερα...

Οδηγός αδειών εργαζομένων στον ιδιω-
τικό τομέα
Ο οδηγός που φέρει τον τίτλο «Οδηγός αδειών 
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» επιχειρεί να 
συγκεντρώσει και να παρου-
σιάσει τα είδη των αδειών 
που δικαιούται κάθε εργαζό-
μενος με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας και τις προϋποθέ-
σεις χορήγησής τους, συμπε-
ριλαμβάνοντας και όλες τις 
αλλαγές που προέκυψαν από 
τον Ν. 4808/2021.

Περισσότερα...

Παγκόσμιες αλλαγές στην οργάνωση της απα-
σχόλησης: Μια νέα γεωγραφία θέσεων εργα-
σίας; (Podcast)
Στο podcast εξετάζεται η έκταση αυ-
τών των αλλαγών στην οργάνωση της 
απασχόλησης και ο τρόπος που επη-
ρεάζουν διαφορετικές περιοχές του 
κόσμου, καθώς και το μέλλον της ερ-
γασίας.  
Περισσότερα...

Τελικά τελείωσε η πανδημία; Ρωτή-
σαμε τους ειδικούς
Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι της δημό-
σιας υγείας συμφωνούν ότι το τέλος της 
πανδημίας πλησιάζει, αλλά δεν έχει φτάσει 
ακόμα. Σε τι κατάσταση βρίσκονται λοιπόν 
εκπαιδευτικοί, κορυφαία 
στελέχη επιχειρήσεων και 
ειδικοί στη δημόσια υγεία;  
Περισσότερα...

Επικαιρότητα

https://www.napofilm.net/el/napos-films/napo-hidden-killers
https://web.tee.gr/wp-content/uploads/ISBN_2_11_2022__all_totee_yalopinakes_parartima_I_II.pdf
https://www.etuc.org/en/pressrelease/workplace-deaths-rising-12-eu-countries
https://perosh.eu/wp-content/uploads/2022/10/book_of_abstracts_2022.pdf
https://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2022/11/Odigos-Adeion.pdf
https://www.ilo.org/employment/Informationresources/covid-19/other/WCMS_859732/lang--en/index.htm
https://news.harvard.edu/gazette/story/2022/10/is-pandemic-finally-over-we-asked-the-experts/
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Αυξήθηκαν οι θάνατοι από τον καρκινογόνο 
αμίαντο στην Ελλάδα
Μέχρι και σήμερα εκατοντάδες Έλληνες χάνουν τη 
ζωή τους λόγω του αμίαντου, ο οποίος είναι σχεδόν η 
αποκλειστική αιτία του καρκίνου που ονομάζεται με-
σοθηλίωμα. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πραγματο-
ποιήθηκε η πρώτη έρευνα σε 
βάθος 32 ετών για τις βλαβε-
ρές συνέπειες του αμίαντου 
στην Ελλάδα. Τα αποτελέσμα-
τα συγκλονίζουν. 
Περισσότερα...

Περιβάλλον

Η άνιση αμοιβή σημαίνει ότι οι γυναί-
κες πλήττονται περισσότερο από τις 
τιμές της Ενέργειας
Η ανάγκη για ίση αμοιβή είναι επιτακτική 
τώρα περισσότερο από ποτέ, καθώς νέα 
έρευνα δείχνει ότι οι γυναίκες πλήττονται 
περισσότερο από τις αυξήσεις των τιμών 
της ενέργειας, αναφέρει η Συνομοσπονδία 
Ευρωπαϊκών Συνδικά-
των (ETUC) την Διεθνή 
Ημέρα Ισότητας των 
Αμοιβών 2022. 
Περισσότερα...

Διαβίωση, εργασία και covid-19 στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση και σε 10 γειτονικές χώρες της ΕΕ
Η έρευνα Living, Work and COVID-19, που ξεκίνησε 
για πρώτη φορά από το Eurofound στις αρχές του 
2020, στοχεύει να καταγρά-
ψει τον ευρύτερο αντίκτυπο 
της πανδημίας στην εργασία 
και τη ζωή των πολιτών της 
ΕΕ.  
Περισσότερα...

Όταν συμφωνείτε πως διαφωνείτε 
είναι μια καλή αρχή
Οι ειδικοί στις διαπραγμα-
τεύσεις στην εκδήλωση απο-
φοίτων του Χάρβαρντ ισχυ-
ρίστηκαν ότι η παραγωγική 
σύγκρουση ξεκινά μέσω μιας ειλικρινούς 
και ανοιχτής διάθεσης για άκουσμα.
Περισσότερα...

Η κυκλική οικονομία και η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία
Η ανάπτυξη μιας κυκλικής οικονομίας είναι το κλειδί για τον στόχο της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής να καταστήσει την Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Η 
εφαρμογή της θα έχει αντίκτυπο στις συνθήκες εργασίας και στην επαγγελμα-
τική ασφάλεια και υγεία και οι προκλήσεις για την ΕΑΥ μπορεί να διαφέρουν τα 
επόμενα χρόνια. 

Περισσότερα...

Πράσινη επιχειρηματικότητα: μετασχημα-
τισμός διαδικασιών και χώρων εργασίας
Από μελέτη της ΔΟΕ προκύπτει ότι ένας αυξα-
νόμενος αριθμός επιχειρήσεων λαμβάνει μέτρα 
για τη μείωση των εκπομπών δι-
οξειδίου του άνθρακα, ανταπο-
κρινόμενες στην ραγδαία μείωση 
των πόρων, τη συχνότητα των 
φυσικών καταστροφών και τις 
εκκλήσεις των καταναλωτών και 
των πελατών να είναι πιο αποτε-
λεσματικές σε ζητήματα κλιματι-
κής αλλαγής. Περισσότερα...

Ασφάλεια και βιωσιμότητα μέσω του σχε-
διασμού χημικών και υλικών: ένα ευρω-
παϊκό πλαίσιο αξιολόγησης
Αυτή η σύσταση της Επιτροπής προωθεί την 
έρευνα και την καινοτομία για ασφαλέστερα και 
πιο βιώσιμα χημικά και υλικά. 
Το προτεινόμενο ευρωπαϊκό 
πλαίσιο είναι ένα σημαντικό 
βήμα για την αύξηση της προ-
στασίας της ανθρώπινης υγεί-
ας και του περιβάλλοντος από 
επικίνδυνες ουσίες.
Περισσότερα...

https://www.ertnews.gr/video/ayxithikan-oi-thanatoi-apo-ton-karkinogono-amianto-stin-ellada/
https://etuc.org/en/pressrelease/unequal-pay-means-women-hit-hardest-energy-prices
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef21065en.pdf
https://news.harvard.edu/gazette/story/2022/11/when-agreeing-to-disagree-is-a-good-beginning/
https://osha.europa.eu/en/oshnews/circular-economy-and-occupational-safety-and-health
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_861384.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/11cd64f5-76a8-11ed-9887-01aa75ed71a1/language-en


Νομοθετικά Νέα

Podcast - Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις μπαταρίες ιόντων λιθίου;
Ποδήλατα, σκούτερ αλλά και υπολογιστές ή τηλέφωνα... Οι μπαταρίες ιό-
ντων λιθίου είναι πανταχού παρούσες στην καθημερινότητά μας. Ποιοι είναι 
όμως οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτές τις μπαταρίες; Επεξηγήσεις από 
τον Benoît Sallé, εμπειρογνώμονα συμβουλευτικής βοήθειας του INRS.

Περισσότερα...

 ¾ Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου. (Με 
το π.δ. κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι 
διατάξεις του ατομικού εργατικού δικαίου 
μεταξύ των οποίων, τα άρθρα 50-67 του ν. 
3850/2010 που αφορούν στην προστασία των 
ανηλίκων κατά την απασχόληση, σειρά άρθρων 
του ν. 4808/2021 που αφορούν στις ρυθμίσεις 
για την βία και παρενόχληση στην εργασία, στις 
σύγχρονες μορφές εργασίας, στην προστασία της 
οικογένειας κ.ά., τα άρθρα 1-16 του π.δ. 88/1999 
Κώδικπου αφορούν στην οργάνωση του χρόνου 
εργασίας, στην νυκτερινή εργασία στην εργασία 
σε βάρδιες και στο ρυθμό εργασίας, διατάξεις του 
ν. 4052/2012 που αφορούν στην εργασία μέσω 
επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης, του ν. 

3896/2010, του 4443/2016 και πολλών άλλων). 
Π.Δ. 80/2022 (ΦΕΚ 222/Α` 4.12.2022)

 ¾ Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση 
Εργασίας». (Στο πρώτο μέρος της υπουργικής 
απόφασης καθορίζεται η αποστολή, τα όργανα 
διοίκησης και η διάρθρωση των υπηρεσιών 
ενώ στο δεύτερο θέματα του προσωπικού). 
Υ.Α. 510148/2022 (ΦΕΚ 5937/Β` 21.11.2022)

 ¾ Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 52907/2009 υπουργικής 
απόφασης «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση 
ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους 
χώρους των οικισμών που προορίζονται για την 
κυκλοφορία πεζών» (Β’ 2621). Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/
ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561/2022 (ΦΕΚ 6213/Β` 
7.12.2022)

2023 IEEE IAS Electrical Safety 
Workshop (ESW)
13/03/2023-17/03/2023, 
Peppermill Resort, Reno Ne-

vada, USA

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

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Νοσημάτων Θώρακος
25-27 Μαΐου 2023, 
Ξενοδοχείο ΜAKEDONIA PAL-

ACE – Θεσσαλονίκη

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

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-346
https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/pd-802022-fek-222a-4122022
https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-5101482022-fek-5937b-21112022
https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-oik-ypendmeaap12496415612022-fek-6213b-7122022
https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-oik-ypendmeaap12496415612022-fek-6213b-7122022
https://web.cvent.com/event/118aaac0-292e-48fb-b9db-d38d84a86872/summary
https://web.cvent.com/event/118aaac0-292e-48fb-b9db-d38d84a86872/summary
https://fiorp.org/en/events/orpconference-bilbao-2023/
https://wtc2023.gr/
https://hcds.gr/6o-panellinio-synedrio-nosimaton-thorakos-thessaloniki-maios-2023-prosklisi/
https://hcds.gr/6o-panellinio-synedrio-nosimaton-thorakos-thessaloniki-maios-2023-prosklisi/
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/
https://www.youtube.com/channel/UCIG6X6e-sNVlF9ZxgRUEUwg
http://www.elinyae.gr
https://www.instagram.com/elinyae_in/

