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Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το ΣΜΕ ήταν τα εξής:
Α. ΔΣ
Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Γ. ΣΜΕ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δ. ΣΜΕ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Α. ΔΣ
Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ του ΣΜΕ ήταν τα εξής:
•

Στάση του ΣΜΕ απέναντι στα γεγονότα των μεταλλείων Κασσάνδρας
και τις αποφάσεις της Διοίκησης της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ»

•

Forum Βιομηχανίας

•

Mελέτη ΙΟΒΕ

Τηλέφωνο:
210-7215900

•

Φαξ:
210-7215950

Συνάντηση του Προεδρείου του ΣΜΕ με το Γ.Γ. Ενέργειας και Ορυκτών
Πόρων κ. Μ. Βερροιόπουλο

•

Συνάντηση του Προεδρείου του ΣΜΕ με τον Υπουργό ΥΠΕΝ κ. Π.
Σκουρλέτη

Βασιλέως Γεωργίου β10
και Ρηγίλλης, Αθήνα,
10674

E-mail:
info@sme.gr

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΝΑΠΤΥΞΗ
•

Συνάντηση του Προεδρείου του ΣΜΕ με το Γ.Γ. Ενέργειας και
Ορυκτών Πόρων κ. Μ. Βερροιόπουλο

Η συνάντηση με τον κ. Βερροιόπουλο πραγματοποιήθηκε 12-1-2016. Βασικός σκοπός της
πρώτης συνάντησης, ήταν να τον ενημερώσουμε για τον κλάδο. Είχαμε την ευκαιρία να
κάνουμε πλήρη ανάλυση της φυσιογνωμίας του κλάδου, του οικονομικού και κοινωνικού
του αποτυπώματος και της σημασίας του για την εθνική οικονομία και την περιφερειακή
ανάπτυξη. Περιγράψαμε τη λειτουργία των εταιρειών μελών μας στα πλαίσια των κοινών
αποφάσεων για εφαρμογή Κώδικα Αρχών Βιώσιμης ανάπτυξης.
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Βασικά σημεία που θίχτηκαν ήταν η ανάγκη εφαρμογής της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης
των ΟΠΥ, η ενσωμάτωση των κατευθύνσεων της σε όλες τις επιμέρους πολιτικές σε
συνδυασμό με την ανάληψη πρωτοβουλιών από την Πολιτεία για ενημέρωση των τοπικών
κοινωνιών αναφορικά με την σημασία του ορυκτού πλούτου της χώρας και η αντιμετώπιση
βασικών προβλημάτων του κλάδου, όπως αδειοδοτικό, δασικά, προστατευόμενες περιοχές
κτλ.
Επισημάναμε την ανάγκη προσέγγισης νέων μεταλλευτικών επενδύσεων με ανάλογη
καλλιέργεια κλίματος σταθερότητας, προβλεψιμότητας διαδικασιών και προϋποθέσεων και
ασφάλειας δικαίου.
Επίσης, θίξαμε τις ανάγκες λειτουργίας του Forum (συμβουλίου) για την
ανάπτυξη/αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας, την ενίσχυση του ρόλου των
Επιθεωρήσεων Μεταλλείων, την ποιοτική βελτίωση των ελέγχων με στελέχη γνώστες του
αντικειμένου, την ανάγκη οι επιθεωρήσεις να διαδραματίζουν και καθοδηγητικό ρόλο στα
επιμέρους έργα, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Συζητήσαμε την προώθηση νέου λατομικού νομοσχεδίου και τη στήριξη του κλάδου του
μαρμάρου, κλάδου ιδιαίτερα δυναμικού για την ελληνική οικονομία. Επίσης, θίξαμε την
ανάγκη καλύτερης στελέχωσης της Γενικής Δν/σης Φυσικού Πλούτου για να μπορεί να
αντεπεξέλθει ιδιαίτερα στον αδειοδοτικό της ρόλο.
Ο Γεν. Γραμματέας ανέφερε ότι θα επεξεργαστεί αναλυτικά το πληροφορικό υλικό που του
δόθηκε, ότι κατ’ αρχάς βρίσκει εύλογες τις απόψεις μας και υποσχέθηκε ότι θα έχει εκ νέου
επαφή μαζί μας για να συζητήσουμε αναλυτικότερα επιμέρους θέματα του κλάδου. Έκανε
ειδική αναφορά στο νέο λατομικό νομοσχέδιο, δηλαδή ότι μετά από σχετική
επικαιροποίηση, θα προωθηθεί προς υπογραφή στον υπουργό, ώστε να προχωρήσει η
διαδικασία κατάθεσής του προς ψήφιση.
Συμφωνήθηκε ότι θα επανέλθουμε σύντομα, προκειμένου να εξετάσουμε επιμέρους
θέματα.
•

Συνάντηση του Προεδρείου του ΣΜΕ με τον Υπουργό ΥΠΕΝ κ. Π.
Σκουρλέτη

Στις 13/1/2016, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υπουργό ΥΠΕΝ κ. Σκουρλέτη. Στη
συνάντηση αυτή, παραβρέθηκαν ο Δν/τής του γραφείου του κ. Δ. Παπασταμόπουλος και η
Γεν. Γραμματέας Περιβάλλοντος κα Χ. Μπαριτάκη.
Είχαμε την ευκαιρία να περιγράψουμε συνοπτικά τη φυσιογνωμία του κλάδου και να
παραθέσουμε συγκεκριμένα στοιχεία για την οικονομική και ευρύτερη λειτουργία του.
Εκθέσαμε τις απόψεις μας σχεδόν σε όλα τα θέματα που αναφέρθηκαν και στην
προηγούμενη συνάντηση.

Κεντρικά θέματα που συζητήθηκαν με τον κ. υπουργό, πέραν της περιγραφής και των
στοιχείων που συνθέτουν τη φυσιογνωμία του κλάδου, ήταν αναφορικά με την Εθνική
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Πολιτική Αξιοποίησης των ΟΠΥ και την αναγκαιότητα εφαρμογής της, τις αδειοδοτήσεις , το
λατομικό νομοσχέδιο, τη στήριξη του κλάδου στο νέο αναπτυξιακό νόμο που ετοιμάζεται,
την ενίσχυση των Επιθεωρήσεων, μέτρα ενίσχυσης της αξιοποίησης των ελληνικών
μαρμάρων και την αναβάθμιση του ρόλου του ΙΓΜΕΜ για απόκτηση ολοκληρωμένης
γνώσης του ορυκτολογικού δυναμικού της χώρας.
Ο Πρόεδρος του ΣΜΕ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη απόκτησης αμοιβαίας
εμπιστοσύνης, κλίματος συνεργασίας και διαλόγου των επιχειρήσεων του κλάδου με την
πολιτική ηγεσία του υπουργείου. Αναφέρθηκε στη διαχρονική προσπάθεια του ΣΜΕ να
υποστηρίξει τις εκσυγχρονιστικές και αναπτυξιακές προσπάθειες από όποια πολιτική
ηγεσία και αν προέρχονται.

•

Forum Βιομηχανίας

Συνήλθε το Forum Βιομηχανίας όπως είχε εξαγγείλει η υφυπουργός Βιομηχανίας κα Θ.
Τζάκρη (Συμβούλιο Βιομηχανικής Πολιτικής) με σκοπό την επεξεργασία «Σχεδίου Άμεσων
Ενεργειών για τη Βιομηχανία (ΣΑΕΒ)».
Στις δύο συνεδριάσεις του οργάνου, μετείχαν περισσότεροι από πενήντα εκπρόσωποι
φορέων και δημοσίου. Συστάθηκαν έξι ομάδες εργασίας για να επεξεργαστούν αντίστοιχες
θεματικές ενότητες και συγκεκριμένα:
−
−
−
−
−
−

Ομάδα Προσδιορισμού δυναμικών κλάδων της βιομηχανίας
Ομάδα διασύνδεσης Καινοτομίας-Βιομηχανίας
Ομάδα ενίσχυσης ΜμΕ (μικρομεσαίων επιχειρήσεων)
Ομάδα εξοικονόμησης ενέργειας
Ομάδα χρηματοδοτικών εργαλείων προσέλκυσης επενδύσεων
Ομάδα επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Κατά τη γνώμη μας, το Forum /Συμβούλιο για τη βιομηχανία, είναι ένα πολυσχιδές,
πολυπληθές όργανο,όπου δύσκολα μπορεί να χαραχθούν συγκεκριμένες πολιτικές και
αναδειχθούν συγκεκριμένες προτάσεις για τη βιομηχανία. Το μεγάλο ζητούμενο είναι, οι
όποιες αποφάσεις θα λαμβάνονται εάν θα υιοθετούνται σε κυβερνητικό επίπεδο και εάν
υιοθετούνται, ποιο θα είναι το αποφασιστικό κέντρο υλοποίησής τους. Η βιομηχανία θα
προσπαθήσει, να αναδείξει μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ποια πρέπει να είναι η πορεία
ανάπτυξής της.
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Παράλληλα ο ΣΕΒ έχει βάλει ως στόχο την επεξεργασία συγκεκριμένων προτάσεων για την
ανάπτυξη της βιομηχανίας, που θα άπτονται θεμάτων κορμού και θεμάτων επιμέρους
βασικών κλάδων. Για το σκοπό αυτό, θα λειτουργήσουν ομάδες εργασίας προκειμένου να
συλλέξουν στοιχεία και να προχωρήσουν στην επεξεργασία προτάσεων.
Η εκτίμηση του ΣΜΕ είναι ότι απαιτείται μεγάλη προσπάθεια από το ΣΕΒ με αβέβαιο το τι
τελικώς θα επιτευχθεί και τι θα προχωρήσει σε υλοποίηση από πλευράς κυβέρνησης.
Θα παραμείνουμε ανοιχτοί και συνεργάσιμοι.
•

Mελέτη ΙΟΒΕ

Από τα τελικά draft και με βάση τις συνεχείς παρεμβάσεις του ΣΜΕ, η μελέτη κρίνεται
ιδιαίτερα ικανοποιητική.
Το επόμενο βήμα, είναι η συνδιοργάνωση με το ΙΟΒΕ και το ΣΜΕ ενός workshop στο οποίο
θα παρουσιαστεί η μελέτη στα στελέχη των εταιρειών μελών και θα τεθούν απορίες,
προβληματισμοί ή παρατηρήσεις από ένα ευρύτερο του ΔΣ κοινό. Σκοπός αυτής της
διοργάνωσης είναι, εκτός του ενημερωτικού του σκοπού, να ακουστούν όλες οι απόψεις
των μελών, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να καλύπτει τις προσδοκίες όλων.
Ως επόμενο βήμα αποφασίστηκε συνέντευξη τύπου στις 31/3/2016, προκειμένου να
παρουσιαστεί σε οικονομικούς δημοσιογράφους η μελέτη. Το ΙΟΒΕ, ως είθισται σε
ανάλογες περιπτώσεις, με τη συνδρομή του ΣΜΕ, θα είναι ο κύριος διοργανωτής της
εκδήλωσης (συνέντευξη τύπου) και ο κεντρικός παρουσιαστής της μελέτης. Μετά τη
συνέντευξη στους οικονομικούς συντάκτες, το ΙΟΒΕ θα κυκλοφορήσει αντίστοιχο δελτίο
τύπου.
Μετά από αυτό, η μελέτη θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Συνδέσμου και του ΙΟΒΕ και
στη συνέχεια ο Σύνδεσμος θα αρχίσει την προσπάθεια επιμέρους προβολής θεμάτων της
σε ΜΜΕ.

Γ. ΣΜΕ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
•

Στάση του ΣΜΕ απέναντι στα γεγονότα των μεταλλείων Κασσάνδρας
και τις αποφάσεις της Διοίκησης της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ»

Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Δν/νων Σύμβουλος της «ELDORADO GOLD» κ.
Paul Wright, ανακοίνωσε την απόφαση της εταιρείας για αναστολή επενδύσεων στις
Σκουριές Χαλκιδικής.
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Παραθέτουμε παρακάτω τα βασικά σημεία της συνέντευξης:

 Λόγω της παρατεταμένης εκκρεμότητας έγκρισης αδειών για βασικές εγκαταστάσεις
του μεταλλευτικού χώρου, αναστέλλονται οι επενδύσεις στο έργο των Σκουριών και
σημαντικό μέρος των εργασιών εκεί
 Εάν μέχρι τέλους του πρώτου τριμήνου του 2016, δεν αδειοδοτηθούν οι
απαιτούμενες εγκαταστάσεις του έργου της Ολυμπιάδας, θα ανασταλούν οι
εργασίες και σε αυτό το εργοτάξιο
 Τα παραπάνω θα έχουν ως άμεση συνέπεια την παύση των εργασιών σε διάφορα
επιμέρους έργα που έχουν ανατεθεί σε εργολαβικό προσωπικό και την απόλυση
μέρους του μόνιμου προσωπικού

 Η εταιρεία όπως και οι επενδυτές της έχουν ανάγκη από σαφήνεια στους κανόνες,
ασφάλεια δικαίου και ειλικρινείς σχέσεις με την πολιτική ηγεσία, προκειμένου να
υλοποιηθεί ένα βιομηχανικό σχέδιο μεγάλων διαστάσεων από το οποίο όλοι
μπορούν να ωφεληθούν
 Και οι δύο πλευρές δεσμεύονται από το νόμο. Είναι ευθύνη τους να δρούν σύμφωνα
με περιβαλλοντικούς, εργασιακούς και εμπορικούς κανονισμούς. Είναι νόμιμη και
συμβατική υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να χορηγεί έγκαιρα άδειες και
εγκρίσεις ώστε να επιτραπεί η ολοκλήρωση της επένδυση


Οι άδειες δεν θα πρέπει να είναι όμηροι σε πολιτικές παρεμβάσεις και σε κάθε
διαφωνούσες μειοψηφίες. Η εταιρεία ευελπιστεί για δίκαιες και διαφανείς ρυθμίσεις
και στη συνεπή και παραγωγική υλοποίησή τους

 Η μεταλλευτική είναι μία από τις λίγες δραστηριότητες που μπορεί να αναμορφώσει
τις κοινωνίες και να παράσχει ποιότητα ζωής στους ανθρώπους μαζί με άλλες
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παραγωγικές δραστηριότητες. Στη Χαλκιδική έχει αρχίσει να φαίνεται αναγέννηση
αναγέννηση της περιοχής, με νέους ανθρώπους να μετακομίζουν εκεί για να
καλύψουν εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, όχι μόνο στην “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ”
αλλά και σε άλλες παράπλευρες οικονομικές δραστηριότητες της επένδυσης εντός
του Δήμου
 Οι επενδύσεις της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» αποτελούν ένα κρίσιμο τεστ για όλους
του πιθανούς μεγάλους επενδυτές εγχώριους και διεθνείς, που θέλουν να
επενδύσουν στην Ελλάδα

Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για
την αναγγελθείσα από την «Eldorado Gold» αναστολή των επενδύσεων και των
αναπτυξιακών έργων στις Σκουριές Χαλκιδικής, μέσω δελτίου τύπου που εξέδωσε και στο
οποίο υπογράμμισε τα εξής:
«Θεωρούμε ότι η εξέλιξη αυτή, δημιουργεί αρνητικό κλίμα επενδύσεων στη Ελλάδα, όχι
μόνο για τις δραστηριότητες της εξορυκτικής-μεταλλουργικής βιομηχανίας αλλά και
συνολικότερα για τη βιομηχανία.
Στην 90χρονη ιστορική του διαδρομή, ο Σύνδεσμος πάντα λειτουργούσε με πνεύμα
ειλικρινούς διαλόγου και υποστήριξης των αναπτυξιακών προσπαθειών κάθε καθ΄ ύλην
αρμόδιας πολιτικής ηγεσίας στην ευθύνης της οποίας ανήκε η εξορυκτική – μεταλλουργική
βιομηχανία.
Διαβλέποντας πιθανές άσχημες εξελίξεις, από τον Αύγουστο του 2015, ο Σύνδεσμος
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων ζήτησε από τον αρμόδιο υπουργό να πραγματοποιηθεί
τριμερής συνάντηση (ΥΠΕΝ, ΣΜΕ και «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ»), προκειμένου να
εξευρεθούν λύσεις και να αποκτηθεί αμοιβαίο πνεύμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Αυτή
η συνάντηση δεν κατέστη εφικτή.
Πιστεύουμε στο διάλογο και την απόκτηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης στις σχέσεις και του
ΣΜΕ και των εταιρειών μελών του με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο γι’ αυτό, έστω και
την ύστατη στιγμή, ζητούμε να πραγματοποιηθεί μία τέτοια συνάντηση.
Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας αποτελεί μεγάλο αδιαμφισβήτητο συγκριτικό
πλεονέκτημα για τον τόπο και την ελληνική κοινωνία, προσφέροντας, εκτός των άλλων,
σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια. Αυτό, δεν πρέπει να
παραβλέπεται από κανέναν.
Πιστεύουμε στο διάλογο και στην ανάγκη οικοδόμησης αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των
επενδυτών και της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Γι’ αυτό ζητούμε, έστω και την ύστατη
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στιγμή, να αποκατασταθεί ο διάλογος μεταξύ της ενδιαφερόμενης εταιρείας και του
υπουργείου, ώστε να βρεθεί λύση αμοιβαίου οφέλους».

Δ. ΣΜΕ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ
•

Συμμετοχή ΣΜΕ στη 43η συνεδρίαση του Governing Board της
European Agency of Health and Safety at Work στο Bilbao 27-28/1/2016

Πραγματοποιήθηκε η 43η συνάντηση του Governing Board της Εuropean Agency of Health
and Safety at Work στο Bilbao στις 27-28 Ιανουαρίου 2016. Στη συνάντηση μετείχε και
εκπρόσωπος του ΣΕΒ – ΣΜΕ κ. Χ. Καβαλόπουλος.
Το Governing Board ασχολήθηκε κύρια με τον απολογισμό προγραμμάτων/δράσεων του
OSHA του 2016. Η συναπόφαση όλων των μερών (εργοδοτών, εργαζομένων, δημόσιων
υπηρεσιών, Commission) επ’ αυτών, καθορίζει όλη την πορεία του European Agency.

Η διάρκεια των περισσότερων δράσεων ή προγραμμάτων, ξεκινώντας από το 2015, είναι
πολυετής (δύο τρία ή περισσότερα χρόνια) και εντάσσονται στην εκφρασμένη Στρατηγική
για Υ&Α της Commission. Βασικός κοινός στόχος των δράσεων, είναι η συλλογή και
επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών και η δημιουργία εργαλείων για ανταλλαγή
πληροφοριών και καλών πρακτικών που θα αφορούν Υ&Α και δημιουργία συστημάτων για
αύξηση της ευαισθητοποίησης όλων όσοι έχουν σχέση με Υ&Α.
Τα προγράμματα και οι δράσεις εκτός του ότι έρχονται να υλοποιήσουν την Ευρωπαϊκή
Στρατηγική για την Υ&Α, καλούνται να υπηρετήσουν το κοινό ευρωπαϊκό όραμα:
«Να καταστεί και να αναγνωριστεί η Ε.Ε. ως ηγέτης στην ασφάλεια εργασίας, βασιζόμενη
στη συνεχή εξέλιξη των συστημάτων Υ&Α, των μέτρων πρόληψης ατυχημάτων και της
ανάπτυξης αντίστοιχης κουλτούρας, μέσω πλήρους συμμετοχής και δέσμευσης όλων των
ενδιαφερομένων μερών, εξασφαλίζοντας καθολικά μία βιώσιμη, παραγωγική και ελεύθερη
οικονομία με υψηλά εργασιακά πρότυπα».
Τα κυριότερα προγράμματα/δράσεις που απασχόλησαν το Governing Board, ήταν:
−

Συνέχεια στην αξιολόγηση των 24 οδηγιών Υ&Α:
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Οι τελικές απόψεις όλων των εμπλεκόμενων με την αξιολόγηση, προωθήθηκαν στο
Scrutiny Board της DG Social Affairs and Employment, προκειμένου να αποφανθεί
εάν χρειάζονται αλλαγές ή τροποποιήσεις και σε ποια κλίμακα.
Στη συνέχεια, η Commission Θα προχωρήσει σε impact assessment των
προτεινόμενων αλλαγών και σε δημόσια διαβούλευση δύο φάσεων, πρώτα με τους
κοινωνικούς εταίρους και στη συνέχεια ευρύτερα με τους εμπλεκόμενους φορείς.
Και για τις δύο φάσεις θα γραφτεί συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, ώστε οι
απαντήσεις που θα δίνονται να είναι στοχευμένες σε σχέση με την ανάγκη για
τροποποιήσεις και το είδος των τροποποιήσεων και μέσω των απαντήσεων, να είναι
εφικτή η εξαγωγή συγκεκριμένων συμπερασμάτων.
Ιδιαίτερα για την αναθεώρηση της οδηγίας των καρκινογόνων CMD, εκτός της
διαδικασίας που αναφέρθηκε, οι προτάσεις της Commission θα παρουσιαστούν στο
συνέδριο Υ&Α που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο 2016, στο Λουξεμβούργο.
Προετοιμάζονται 2 προτάσεις, αρχικά για ένταξη στην CMD 12 ουσιών μέχρι τέλους
του 2016 και στη συνέχεια άλλες 32 στο εγγύς μέλλον

−

Η εκστρατεία για τους νέους εμφανιζόμενους κινδύνους (Νew & Emerging
Risks) και κύρια η εκστρατεία για την αντιμετώπιση του εργασιακού stress και
των ψυχοκοινωνικών κινδύνων (το άλλο ήταν τα μυοσκελετικά που θα συνεχιστούν
το 2016-2017).
Η εκστρατεία αυτή, θεωρήθηκε η πλέον επιτυχημένη έως και σήμερα και τα
αποτελέσματά της όπως και οι εκθέσεις των κρατών μελών, θα εμφανιστούν το
2016. Το 2015 εστιάστηκε στο εργασιακό stress και την αντιμετώπισή του. Το
European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENSER) θα
εστιάσει το 2016 τις προσπάθειές του στο να εκδοθούν και να κυκλοφορήσουν
μελέτες, αναλύσεις, στοιχεία κτλ. που αφορούν στο εργασιακό stress ενώ εντός του
2016, θα προχωρήσει σε αντίστοιχες μελετητικές προσπάθειες, προσανατολισμένες
στην αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων
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−

Επανεξέταση της Υ&Α στις μικρο- επιχειρήσεις και στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
Το πρόγραμμα αυτό, έχει ξεκινήσει από το 2015 και θα συνεχιστεί το 2016-2017.Τα
πρώτα reports θα κυκλοφορήσουν εντός του πρώτου εξαμήνου 2016 και θα
βασίζονται σε δεδομένα των κρατών μελών.

Και εδώ, βασικός στόχος η συλλογή και επεξεργασία χρήσιμων
στοιχείων/δεδομένων, η έρευνα επί καλών πρακτικών, η επεξεργασία προτάσεων
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για την καλύτερη λειτουργία συστημάτων Υ&Α στις μικρο και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.
Θα πραγματοποιηθούν ποιοτικές αναλύσεις σε στάσεις και συμπεριφορές μικρομεσαίων σχετικά με Υ&Α, ώστε να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα και να
χαραχθούν βελτιωτικές πρακτικές.
Θα ακολουθήσουν δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε όλο το 2016 και 2017

−

Work – related diseases and disabilities
To πρόγραμμα έχει ξεκινήσει από το 2015 και θα συνεχιστεί.
Εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισης των κινδύνων δημιουργίας
καρκίνου από έκθεση των εργαζομένων σε ουσίες στο περιβάλλον εργασίας και τη
διαχείριση/αντιμετώπιση των ουσιών αυτών κατάλληλα.

Το πρόβλημα είναι μεγάλο διότι λείπουν στοιχεία και οι αιτίες καρκινογενέσεων δεν
απομονώνονται εύκολα ούτε ξεχωρίζουν εύκολα από εκτός της εργασίας
παράγοντες, ώστε μονοσήμαντα να μπορεί κανείς να αποφανθεί ότι φταίει το
εργασιακό περιβάλλον.
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Η European Agency πρόκειται να συνεχίσει προσπάθειες, μέσω ειδικών μελετών
και προσεγγίσεων κύρια στον εντοπισμό των αντίστοιχων εργασιακών κινδύνων στη
συλλογή στοιχείων και στους ολοκληρωμένους τρόπους διαχείρισης των κινδύνων
αυτών, αυξάνοντας την προστασία των εργαζομένων.

Το 2015, ξεκίνησαν επιμέρους υποπρογράμματα και θα συνεχιστούν και το 2016,
όπως:

 Ανάκαμψη και επιστροφή στη δουλειά μετά το ξεπέρασμα του προβλήματος
από καρκινοπαθείς εργαζομένους, ορθές προτεινόμενες ακολουθούμενες
πρακτικές
 Επανεξέταση ειδικών επαγγελματικών ασθενειών, οφειλόμενων σε
βιολογικούς παράγοντες
 Μεθοδολογία προσδιορισμού επαγγελματικών ασθενειών, συστήματα
ενίσχυσης της προστασίας των εργαζομένων, συστήματα έγκαιρης
προειδοποίησης
 Πρόγραμμα προσδιορισμού “costs and benefits“ Υ&Α στους χώρους
εργασίας
 Δημιουργία εργαλείων για το management της ασφάλειας σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
Στον τομέα αυτό, ένα μεγάλο πρόγραμμα που τρέχει, είναι το Online
Interactive Risk Assessment (OIRA) tool, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη
δημιουργία μελετών επικινδυνότητας, κατευθείαν από την επιχείρηση, χωρίς
εξωτερικούς συνεργάτες ή ενδιάμεσους. Η προσπάθεια αυτή, θα συνεχιστεί
με στόχο να βελτιωθεί η πλατφόρμα και να διαδοθεί ευρέως (κάτι που
σήμερα δεν συμβαίνει)
−

Εκστρατεία για “Healthy Workplaces for all ages 2016-2017

To πρόγραμμα αυτό, θα υποστηρίξει την αξιοβίωτη εργασία και υγιεινή εργασίας,
ανεξάρτητα από ηλικία, στοχεύοντας στην πρόληψη των κινδύνων και την ορθή εργασία
χωρίς πρόβλημα υγείας για όλο τον εργασιακό βίο.
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Πρόκειται να κυκλοφορήσουν μελέτες, αναφορές, στατιστικά στοιχεία, ανάλυση αιτιών,
καλές πρακτικές και άλλα σχετικά με ειδικές εκδόσεις.

Στην εκστρατεία αυτή, θα επιβραβευτούν προσπάθειες και καλές πρακτικές που
εφαρμόζουν εργοδότες. Επίσης, θα εκδοθούν e-guides για εργοδότες και εργαζόμενους, με
ιδιαίτερη στόχευση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Η προσπάθεια αυτή, θα ενισχυθεί και από αντίστοιχα βιντεάκια με το Napo τα οποία
συμφωνήθηκε να παραχθούν εντός 2016.
Στο πλαίσιο της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε ενημερωτικό σεμινάριο, σχετικό με νέου
τύπου κινδύνους, επικινδυνότητες στη δουλειά και νέες προκλήσεις στην αντιμετώπιση
θεμάτων Y&A, που σχετίζονται με:
 «Crowd sourcing» (εργασίες που οργανώνονται μέσω On line συστημάτων
και συγκεκριμένων platforms):
Ο όρος "crowdsourcing" προέρχεται από την ένωση των λέξεων crowd (πλήθος) και
outsourcing (εξωτερική ανάθεση εργασιών).
Ο «πληθοπορισμός» (crowd sourcing) είναι μία μορφή συλλογικής διαδικτυακής
δραστηριότητας στην οποία ένα άτομο, ένα ίδρυμα, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ή
μία εταιρεία προτείνει σε μία ομάδα ατόμων με ποικίλλες γνώσεις, ετερογένεια και αριθμό,
μέσω μίας ανοιχτής πρόσκλησης, να αναλάβουν μια εργασία. Η ανάληψη της εργασίας, η
οποία διαβαθμίζεται και διαφοροποιείται σε πολυπλοκότητα και στον τρόπο με τον οποίο
είναι χωρισμένη και στην οποία το πλήθος των συνεργατών πρέπει να συμμετάσχει με
προσωπική εργασία, γνώση, εμπειρία, περιλαμβάνει πάντοτε αμοιβαίο όφελος και για τις
δύο πλευρές. Οι χρήστες λαμβάνουν την ικανοποίηση κάποιας ανάγκης τους, είτε αυτή είναι
οικονομική, είτε κοινωνική αναγνώριση, προσωπική ικανοποίηση, ανάπτυξη ατομικών
ικανοτήτων σε κάποιο τομέα, ενώ ο εκκινητής της πρωτοβουλίας (πληθοποριστής) αποκτά
και χρησιμοποιεί προς όφελός του, αυτά που έχει συνεισφέρει ο χρήστης στο εγχείρημα, τα
οποία εξαρτώνται από τη δραστηριότητα που έχει αναλάβει.
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Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του Crowdsourcing
Υπάρχουν διάφορες μορφές Crowdsourcing, οι οποίες στην πλειοψηφία τους στηρίζονται
στη χρήση του διαδικτύου για τη διεκπεραίωσή τους: Crowdvoting, Crowdfunding, Wisdom
of the Crowd, Microwork, Creative Crowdsourcing ή Inducement Prize Contests.
Όπως και στις άλλες περιπτώσεις, το Crowdsourcing αφορά στην πρακτική της
ολοκλήρωσης μιας εργασίας από μία ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι συνεργάζονται -συνήθως
σε εθελοντική βάση- αναλαμβάνοντας ο καθένας ένα μέρος της δουλειάς και
χρησιμοποιώντας, πλέον, ηλεκτρονικές διαδικτυακές πλατφόρμες όπου αποστέλλεται και
συντίθεται το έργο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ανά πάσα στιγμή υπάρχει διαθέσιμη μια μεγάλη
δεξαμενή, γεμάτη από ανθρώπινο κεφάλαιο-δυναμικό και έτοιμη προς εκμετάλλευση.
Πράγμα που σημαίνει κέρδος σε όρους κόστους και χρόνου.

Με βάση την οπτική γωνία του καθενός, λοιπόν, το «Crowdsourcing» παρουσιάζει ορισμένα
πλεονεκτήματα αλλά και ισάριθμα, τουλάχιστον, μειονεκτήματα. Για μία εταιρεία όπως το
Facebook, παραδείγματος χάριν, η οποία προκρίνει τη συγκεκριμένη μέθοδο, το κύριο
όφελος προκύπτει από τη μείωση ή και απαλoιφή του κόστους. Ωστόσο, την ίδια στιγμή το
ίδιο το πλεονέκτημα του κόστους αποτελεί και μειονέκτημα σε όρους ποιότητας, με
δεδομένη τη συμμετοχή πληθώρας ανθρώπων που δεν μοιράζονται απαραιτήτως τις ίδιες
προτιμήσεις, αντιλήψεις, γνώσεις, κ.ο.κ.
Επιπλέον, ως προς το πρακτικό-τεχνικό κομμάτι, προκειμένου να έρθει σε πέρας ένα έργο,
απαιτείται η δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα υποστηρίξει και θα «στεγάσει» το όλο
εγχείρημα.
Το Crowdsourcing απαιτεί, επίσης, άρτια διαχείριση του έργου (project management), ενώ
στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται ο συντονισμός δεκάδων, εκατοντάδων ή και
χιλιάδων εργαζομένων. Αναπόφευκτα, οδηγούμαστε στο εξής ερώτημα: πώς είναι
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προτιμότερο να μοιράσω τον χρόνο μου – ψάχνοντας για τη λύση ο ίδιος ή συντονίζοντας
το έργο κάποιων άλλων; Μάλιστα, πολλοί αναλυτές υπογραμμίζουν ότι είναι αυταπόδεικτο
ότι η συνεργασία ανάμεσα σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων μπορεί να αποδειχθεί παραπάνω
από δύσκολη, λόγω του σύμφυτου ανταγωνισμού που δημιουργείται στις ανθρώπινες
κοινότητες και κοινωνίες, είτε παραδοσιακές είτε διαδικτυακές.
Άλλα μειονεκτήματα που μπορούμε να εντοπίσουμε είναι η έλλειψη δέσμευσης των
συμμετεχόντων με κάποιο συμβόλαιο, κάτι που καθιστά αβέβαιη τη συμμετοχή τους καθ΄
όλη τη διάρκεια του έργου, τη στιγμή που διατηρούν το δικαίωμα να
επαναχρησιμοποιήσουν το έργο που προσέφεραν κατά βούληση. Προκύπτει, λοιπόν, το
ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων για το έργο. Αυτά ως προς τα μειονεκτήματα και το
βασικό πλεονέκτημα του κόστους για μία εταιρεία.

Εντούτοις, για τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε μόνιμη βάση μέσω υπολογιστών,
προκύπτει το θέμα των συνθηκών εργασίας και πιθανών μυοσκελετικών προβλημάτων που
μπορεί να προκληθούν από κόπωση ή κακή εργονομία. Επίσης υπάρχει έλλειψη
εκπαίδευσης, έλλειψη αρμόζουσας ιατρικής αντιμετώπισης όταν υπάρχει κάποιο θέμα
υγείας (γιατί δεν μπορούν πάντα οι εργαζόμενοι να υποστηρίξουν οικονομικά την
περίθαλψή τους και τις εξετάσεις τους). Επιπλέον, πολλές φορές λόγω καθημερινής πίεσης
και φόρτου, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι είναι ακόμη πιο ευάλωτοι σε ψυχοκοινωνικούς
κινδύνους όπως burnout, εργασικό στρες, απομόνωση.
Σε περιπτώσεις που η εργασία δεν είναι διαδικτυακή, φυσικοί κίνδυνοι που υπάρχουν είναι
η έλλειψη πιστοποίησης των προσόντων και των γνώσεων που αποκτώνται, έλλειψη
γνώσης συγκεκριμένων κανονισμών (από εργαζόμενους ή πελάτες), έλλειψη σαφήνειας
ρόλων και καθηκόντων, έλλειψη εξοπλισμού και κατάλληλου ρουχισμού, συνεχής
διάσπαση και διακοπές που οδηγούν σε περισσότερα λάθη, εξάντληση, έκθεση σε
κινδύνους που δεν είναι αποδεκτοί για εργασιακό περιβάλλον.
Εν κατακλείδι, οι ευρωπαϊκοί φορείς χάραξης πολιτικής, θα έχουν να λάβουν κάποιες
δύσκολες αποφάσεις σχετικά με το μέχρι σε ποιο βαθμό η συμμετοχική οικονομία θα
έπρεπε να ενθαρρύνεται και να ρυθμίζεται. Αδιαμφισβήτητα, το «crowd sourcing» φέρνει
νέες τεράστιες κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες όπως και κινδύνους αντίστοιχα.
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Οι ευκαιρίες είναι οι εξής:
Δίνεται η δυνατότητα εργασίας σε ανθρώπους που υπό άλλες συνθήκες θα
αποκλείονταν (π.χ. άνθρωποι με αναπηρία ή ιδιαιτερότητες, άνθρωποι
αναπτυσσόμενων χωρών κτλ.)
Δίνεται η δυνατότητα σε καταναλωτές να έχουν έγκαιρη πρόσβαση σε υπηρεσίες
που μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά
Δημιουργούνται νέες ευκαιρίες ευελιξίας στο συνδυασμό δουλειάς και προσωπικής
ζωής
Δίνει την ευκαιρία σε νέες επιχειρήσεις ή εταιρείες, να εισέλθουν στην αγορά με
χαμηλό κόστος και να δοκιμάσουν καινούργια προϊόντα ή υπηρεσίες,
συνεισφέροντας έτσι στην ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό
Καθίσταται εφικτή η κοινωνική καινοτομία
Απευλευθερώνεται η δημιουργικότητα και η προσωπική έκφραση η οποία οδηγεί σε
νέα γενιά πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών
Εδραιώνεται μία ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά
Κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι :
♠ Εκτεταμένη παραβίαση των υφιστάμενων κανονισμών που σχεδιάστηκαν για να
προστατεύουν τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές
♠ Κίνδυνοι για την Υγιεινή και Ασφάλεια εργαζομένων και καταναλωτών
♠ Διαστρέβλωση των αγορών για τις υπάρχουσες υπηρεσίες
♠ Αύξηση ανασφάλειας
♠ Απειλή για τους Ευρωπαίους εργοδότες μέσω του προσφερόμενου χαμηλότερου
κόστους από εταιρείες που μπορούν να εδρεύουν οπουδήποτε αλλού εκτός
Ευρώπης
♠ Απώλεια του ελέγχου ποιότητας (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να
εξακριβωθεί η αυθεντικότητα των προϊόντων και των σχετικών προδιαγραφών)
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♠ Πιθανή αποδόμηση του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου εργασίας και Υγιεινής
και Ασφάλειας

Η πρόκληση για τους φορείς χάραξης πολιτικής είναι να βρεθεί ισορροπία και να οριστούν
τρόποι παρέμβασης που να μειώνουν τους κινδύνους και αντίστροφα να ενθαρρύνουν τις
ευκαιρίες. Για να γίνει αυτό, οι φορείς χάραξης θα χρειαστεί να εξακριβώσουν την
πληροφορία σχετικά με την κλίμακα του πληθοπορισμού, το εύρος των δραστηριοτήτων
που εμπλέκονται, τους
νομικούς και συμβατικούς όρους
υπό τους οποίους
διεκπεραιώνονται, τα χαρακτηριστικά των πληθοποριστών (crowd workers), τις συνθήκες
εργασίας τους, το περιβάλλον οποία εργάζονται και τους συνδεόμενους κινδύνους για τους
εργαζόμενους, τους πελάτες και το ευρύτερο κοινό.
 «Robotics και εργαζόμενοι, συνέπειες στην Υ&Α, επηρεασμοί συνθηκών
εργασίας»:
Η εισαγωγή των ρομπότ στη βιομηχανία απαλλάσσει τον άνθρωπο από επίπονες
βιομηχανικές εργασίες, συμβάλλει στην ελάττωση της δαπανώμενης ενέργειας και κατ’
επέκταση στη μείωση των εξόδων μιας βιομηχανίας. Επίσης, τα βιομηχανικά ρομπότ είναι
η καλύτερη λύση στη μείωση του ελαττωματικού προϊόντος, καθώς αν προγραμματιστούν
σωστά εκτελούν με αλάνθαστο τρόπο την παραγωγή ή κατεργασία ενός προϊόντος.
Ορισμός
Ένα βιομηχανικό ρομπότ καθορίζεται από το πρότυπο ISO[1] ως ένας αυτόματα ελεγχόμενος,
επαναπρογραμματιζόμενος, πολλαπλός βραχίονας κατασκευασμένος με τρεις ή
περισσότερους άξονες. Το πεδίο της ρομποτικής μπορεί να χαρακτηριστεί πιο ουσιαστικά ως η
μελέτη, ο σχεδιασμός και η χρήση robot για την δημιουργία κατασκευών (ένας top-level
ορισμός στηρίζεται στον εκ των προτέρων καθορισμό των ρομπότ).
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Τα ρομπότ έχουν ζωτική σημασία για την βιομηχανική αυτοματοποίηση αφού κάνουν δουλειές
που είναι πολύ επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Τα «εργοστασιακά ρομπότ» εκτελούν πολλές
εφαρμογές, αυξάνουν την ποιότητα, την ταχύτητα και την παραγωγή σε εργοστάσια ,
καταστήματα και εγκαταστάσεις σε παγκόσμια κλίμακα.
Τα ρομπότ που προορίζονται για την παροχή υπηρεσιών, είναι σχεδιασμένα για να
υποστηρίζουν, να συνοδεύουν και να φροντίζουν ανθρώπους, μοιραζόμενα το ανθρώπινο
περιβάλλον και παρουσιάζοντας βασική νοητική συμπεριφορά, προκειμένου να φέρουν εις
πέρας συγκεκριμένες εργασίες. Υπάρχουν 3 κατηγορίες: 1η τάξη: Ρομπότ που αντικαθιστούν
ανθρώπους σε βρώμικα, επιβαρυμένα και επικίνδυνα περιβάλλοντα 2η τάξη: ρομπότ που
δουλεύουν σε στενή συνεργασία με ανθρώπους, αυξάνοντας την άνεση όπως η διασκέδαση, η
φροντίδα ηλικιωμένων, η μεταφορά ασθενών, 3η τάξη: τα ρομποτ τα οποια εργάζονται πάνω σε
ανθρώπους π.χ. ιατρικα ρομπότ για διαγνώσεις, επεμβάσεις, θεραπεία, επανένταξη και
αποκατάσταση.
Τα ρομπότ είναι κατασκευασμένα για να διεκπεραιώνουν απλές εργασίες,αλλά όλο και
περισσότερο εντείνονται οι προσπάθειες να δημιουργήσουν τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ).
Ο όρος τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεται στον κλάδο της πληροφορικής ο οποίος ασχολείται
με τη σχεδίαση και την υλοποίηση υπολογιστικών συστημάτων που μιμούνται στοιχεία της
ανθρώπινης συμπεριφοράς τα οποία υπονοούν έστω και στοιχειώδη ευφυΐα: μάθηση,
προσαρμοστικότητα, εξαγωγή συμπερασμάτων, κατανόηση από συμφραζόμενα, επίλυση
προβλημάτων.
Διαιρείται στη συμβολική τεχνητή νοημοσύνη, η οποία επιχειρεί να εξομοιώσει την
ανθρώπινη νοημοσύνη αλγοριθμικά χρησιμοποιώντας σύμβολα και λογικούς κανόνες υψηλού
επιπέδου, και στην υποσυμβολική τεχνητή νοημοσύνη, η οποία προσπαθεί να αναπαράγει
την ανθρώπινη ευφυΐα χρησιμοποιώντας στοιχειώδη αριθμητικά μοντέλα που συνθέτουν
επαγωγικά νοήμονες συμπεριφορές με τη διαδοχική αυτοοργάνωση απλούστερων δομικών
συστατικών(«συμπεριφορική τεχνητή νοημοσύνη»), προσομοιώνουν σε
πραγματικές βιολογικές διαδικασίες όπως η εξέλιξη των ειδών και η λειτουργία
του εγκεφάλου («υπολογιστική νοημοσύνη»), ή αποτελούν
εφαρμογή στατιστικών μεθοδολογιών σε προβλήματα ΤΝ.

Υπάρχουν δύο τύποι τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ): η αδύναμη και η δυνατή. Η αδύναμη τεχνητή
νοημοσύνη αναφέρεται στη μηχανή που βασίζεται σε λογισμικό σχεδιασμένο για την επίλυση
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συγκεκριμένων προβλημάτων. Δεν αγγίζει την συναίσθηση, αλλά είναι ουσιαστικός «roblem
solver» σε ένα περιορισμένο πεδίο εφαρμογής (π.χ. αναγνώριση κειμένου και φωτογραφίας,
εξειδικευμένα συστήματα και υπολογιστές – σκάκι). Αντίθετα, η δυνατή τεχνητή νοημοσύνη,
αναφέρεται σε υποθετική μηχανή που παρουσιάζει συμπεριφορά τουλάχιστον τόσο ικανή και
ευέλικτη όσο η ανθρώπινη.
Το συγκριτικό πλεονέκτημα των ρομπότ και των «έξυπνων μηχανών», είναι συνδεδεμένο με
την ικανότητα να επιδίδονται σε μία σειρά κινήσεων και να «σκέφτονται» ακατάπαυστα και
ακούραστα. Σήμερα, όταν σχεδιάζεται ένα ρομπότ, η προσοχή εστιάζεται στην ικανότητα του
ρομπότ να ακολουθήσει κανόνες συμπεριφοράς και ως αποτέλεσμα, είναι εξειδικευμένα σε
πολύ υψηλό επίπεδο. Στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, αυτό πρόκειται να αλλάξει και θα
υπάρχουν ρομπότ που θα είναι ικανά να εργάζονται σε μεγαλύτερο εύρος εργασιών, θα
μπορούν να μιμούνται και να παραφράζουν τους ανθρώπους στον τρόπο που μιλούν και
συμπεριφέρονται.

robot inspector

Γενικότερα, η κοινωνία μεταλλάσσεται από μία κοινωνία πληροφορίας σε μία κοινωνία
γνώσης και από κοινωνία γνώσης σε κοινωνία αφανούς γνώσης. Στην κοινωνία «αφανούς
γνώσης», ο ρόλος που θα διαδραματιστεί από «έξυπνες» και αυτόνομες μηχανές θα είναι
κεντρικό θέμα για τους φορείς χάραξης πολιτικής.
Παρόλ’ αυτά, μία νέα εποχή για τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να
οδηγήσει σε αλλαγές σε κλίμακα χωρίς προηγούμενο.Υπό αυτό το σενάριο, οι πιθανές
επιπτώσεις στην εργασία, την οικονομία και την καταστροφή θέσεων εργασίας, λίγο έχουν
συζητηθεί και αντιμετωπιστεί.
Επιπτώσεις της ρομποτικής στην Υγιεινή και Ασφάλεια
Στο σύγχρονο πλαίσιο του γηράσκοντος πληθυσμού, τα ρομπότ μπορεί να είναι σε θέση
να αποτελέσουν τη λύση στην όλο και αυξανόμενη σπανιότητα και αξία του εργατικού
δυναμικού.
18

Τα μεγαλύτερα οφέλη Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας που προκύπτουν από την
ευρύτερη χρήση της ρομποτικής, θα είναι η προσφορά εναλλακτικών λύσεων στην
υποκατάσταση των ανθρώπων που εργάζονται σε ανθυγιεινά και επικίνδυνα περιβάλλοντα.
Το ερώτημα είναι πώς μπορεί να επιτευχθεί ο βέλτιστος συνδυασμός ικανοτήτων
ανθρώπων και ρομπότ. Τα πλεονεκτήματα των ρομπότ είναι η διεκπεραίωση βαριών
εργασιών με ακρίβεια και επαναληψιμότητα, ενώ από την άλλη τα πλεονεκτήματα της
ανθρώπινης εργασίας περιλαμβάνουν τη δημιουργικότητα, την ικανότητα λήψης
αποφάσεων,την ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Αυτή η ανάγκη να συνδυαστούν τα
βέλτιστα προσόντα και των δύο, έχει ως αποτέλεσμα τα ρομπότ και οι ανθρώποι να
συνεργάζονται στενά και να μοιράζονται κοινό εργασιακό περιβάλλον.Αυτό με τη σειρά του,
οδήγησε στην ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων και προτύπων που διασφαλίζουν την
ασφάλεια της συγχώνευσης ρομπότ και ανθρώπου. Για παράδειγμα, το Γερμανικό
Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, διοργανώνει σε ετήσια βάση, workshop
με θέμα «συνεργασία ρομπότ και ανθρώπων».
Οι σύγχρονες προσεγγίσεις και τα τεχνικά πρότυπα που στοχεύουν στην προστασία των
εργαζομένων από τον κίνδυνο εργασίας με συνεργατικά ρομποτ, θα πρέπει να
αναθεωρηθούν ενόψει προετοιμασίας γι’ αυτές τις εξελίξεις.
Η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν έχει εμπερία αλληλεπίδρασης με ρομπότ, αλλά αυτό
πρόκειται να αλλάξει αφού η αλληλεπίδραση μηχανής-ανθρώπου στην εργασία όλο και
αυξάνεται. Οι έμμεσες συνέπειες της αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των μηχανών
μεταξύ τους, ακόμα δεν είναι διακριτές και γνωστές. Οι εργονομικές και λογισμικές
προσαρμογές των αυτόνομων ρομπότ χρειάζονται νέες μεθόδους ελέγχου και πιλοτικής
εφαρμογής στη βιομηχανία, τον κλάδο των υπηρεσιών και τα εκπαιδευτικά προγράμματα
που θα παρέχονται στους εργαζόμενους θα συσχετίζονται με προγραμματισμό, χειρισμό
λειτουργικών συστημάτων, συντήρηση, διατήρηση ή απλό μοίρασμα του εργασιακού
χώρου με τα ρομπότ.
Εξαιτίας των διαφορών που παρουσιάζονται στα επίπεδα ωριμότητας σε διάφορα πεδία
εφαρμογών, δεν είναι εφικτή η παροχή ενιαίων οδηγιών ασφάλειας και διαχείρισης
κινδύνου. Σε κάποιες εφαρμογές, τα θέματα Ασφάλειας και Υγιεινής αντιμετωπίζονται με
επαγγελματισμό, απλά σε κάποιες περιπτώσεις, ορισμένες εφαρμογές ρομποτικής μπορεί
να μην πληρούν όλα τα πρότυπα και τις προϋποθέσεις ασφάλειας. Θα πρέπει να υπάρξει
μεγαλύτερη έρευνα και ανάπτυξη στο θέμα του καθορισμού των μη ασφαλών και
επικίνδυνων δραστηριοτήτων των αυτόνομων ρομπότ και ειδικά σε τομείς όπως ο
αγροτικός, οι βιομηχανίες τροφίμων, οι υπηρεσίες υγείας, οι αυτοκινητοβιομηχανίες, ο
κατασκευαστικός κλάδος κ.α
Δεδομένου ότι η ρομποτική που αφορά στην επαγγελματική παροχή υπηρεσίων είναι
σχετικά νέο αντικείμενο, δεν εχουν διευκρινιστεί ακόμα τα θέματα νομικής ευθύνης σε
περίπτωση ατυχημάτων σε δημόσιο χώρο.Ήδη έχουν καταγραφεί τα πρώτα θανατηφόρα
ατυχήματα από ανεπιτυχή επαφή ανθρώπων και ρομπότ. Περισσότερες νομικές αναλύσεις
σχετικά με θέματα ευθύνης, θα πρέπει να προχωρήσουν πριν κυκλοφορήσει και καθιερωθεί
επίσημα αυτή η τεχνόλογία. Υπάρχει ουσιαστική ανάγκη ανάπτυξης ενός πλαισίου
ασφάλειας για αυτόνομη βιομηχανική ρομποτική και υπηρεσίες ρομποτικής. Τα κύρια
στρατηγικά θέματα είναι (1) διαχείριση τεχνολογίας, (2) ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση
και (3) διεπαφή και εμπειρία χρήστη. Υπάρχει δηλαδή η ανάγκη ευρείας κυκλοφορίας της
Ευρωπαϊκής Γνωστικής Βάσης μεθόδων Υγιεινής και Ασφάλειας, ώστε τα λιγότερο
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«έξυπνα» συστήματα να προσαρμοστούν σε ρομποτ υπηρεσιών και αυτόνομα ρομπότ,
που στο μέλλον θα είναι πολύ «εξυπνότερα».
Εν κατακλείδι, υπάρχει όλο και αυξανόμενη ευρωπαϊκή συνεργασία στα εξής πεδία : (1)
προϋποθέσεις ασφάλειας της ρομποτικής (σύνολο προαπαιτούμενων, προδιαγραφών
ασφαλούς χρήσης και λειτουργίας και καλές πρακτικές), (2) σχεδιασμός οδηγιών
εργονομίας και ρομποτικής, (3) μέθοδοι βελτίωσης της εφαρμογής Υγιεινής και Ασφάλειας,
(4) παροχή εμπειριών και αλληλεπίδραση ατόμων που ήδη είναι χρήστες ρομποτικής, (5)
μοντέλα εκπαίδευσης εργαζομένων στη συνύπαρξη με τα ρομπότ, (6) καλές πρακτικές
κανονισμών στον τομέα της ρομποτικής βιομηχανίας και υπηρεσιών και (7) τεχνολογικές
δυνατότητες δημιουργίας ασφαλών συστημάτων που μειώνουν ή ελαχιστοποιούν τους
κινδύνους που προκύπτουν από τις εφαρμογές της ρομποτικής.
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 «Φαρμακευτικές ουσίες ενίσχυσης της εργασιακής
(αμφεταμίνες κτλ) και οι συνέπειες στην εργασία»:

συμπεριφοράς

Η χρήση φαρμάκων για μη ιατρικούς λόγους, όπως τα ενισχυτικά πνευματικής απόδοσης
και συγκέντρωσης, αρχίζει να εξαπλώνεται και να θεωρείται φυσιολογική και συνηθισμένη
ανάμεσα σε μαθητές αλλά και κάποιες ομάδες εργαζομένων. Στο πλαίσιο της αυξανόμενα
ανταγωνιστικής κοινωνίας και του επαγγελματικού περιβάλλοντος, η χρήση χαπιών που
ενισχύουν την απόδοση, αναμένεται να αυξηθεί μελλοντικά ενώ οι μακροπρόθεσμες
συνέπειες είναι μέχρι στιγμής άγνωστες.
Τα λεγόμενα “cognitive – enhancing drugs”, τα χάπια δηλαδή που ενισχύουν την απόδοση
είναι φαρμακευτικές ουσίες που υποτίθεται πως βελτιώνουν την πνευματική απόδοση,
όπως ο εστιασμός, η συγκέντρωση, η μνήμη ή η ενεργοποίηση. Πιο διευρυμένα, τα
ενισχυτικά χάπια απόδοσης, επισης υποτίθεται, ότι βελτιώνουν τις κινητικές και
συναισθηματικές δεξιότητες όπως η αποτελεσματική αντιμετώπιση τους άγχους και της
αγωνίας που συσχετίζεται με την επίδοση σε διάφορες εργασίες ή με την ενίσχυση
συναισθημάτων όπως η εμπιστοσύνη και το συναισθηματικό δέσιμο.
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν φάρμακα που να έχουν την άδεια από τις κρατικές ιατρικές
αρχές να συνταγογραφηθούν ως γνωστικά ενισχυτικά. Ο όρος «φάρμακα ενίσχυσης
απόδοσης» συνήθως χρησιμοποιείται για τη χρήση φαρμάκων από υγιή άτομα και για
διαφορετικούς λόγους από αυτούς που αναφέρονται στην ετικέτα του φαρμάκου (π.χ.
μοδαφινίλη που συνταγογραφείται για τη ναρκοληψία κτλ). Είναι σύνηθες το φαινόμενο
εργαζόμενοι να λαμβάνουν φάρμακα με άλλους τρόπους (μη ενδεδειγμένους) όπως η
αγορά από άλλα άτομα που έχουν σχετική συνταγή ή από το ιντερνετ.
Η εμπορεία και η διάθεση αυτών των προϊόντων μέσω ιντερνετ, έχουν ομοιώς αλλάξει την
κουλτούρα στην οποία τα φάρμακα διακινούνται και χρησιμοποιούνται: αυτό μπορεί να
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φανεί «ασφαλέστερο» (παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει εγγύηση ότι τα φάρμακα
προσφέρουν όσα υπόσχονται) από τους πιθανούς κινδύνους που δημιουργούνται με την
παράνομη διακίνηση φαρμάκων στο δρόμο.
Περιπτώσεις σύγχρονων χαπιών ενίσχυσης της αποδοσης
 Αμφεταμίνες: διεγερτικά που αντιμετωπίζουν το σύνδρομο διάσπασης
προσοχής ή τη ναρκοληψία. Αυτά αυξάνουν τα επίπεδα ντοπαμίνης
 Μεθυλφαινιδάτη: διεγερτικό του κεντρικού νευρικού συστήματος που
χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του συνδρόμου διάσπασης προσοχής και
της ναρκοληψίας
 Μοδαφινίλη: διεγερτικό του κεντρικού νευρικού συστήματος που φέρνει
επαγρύπνηση
Επικρατέστερες ομάδες που κάνουν εντονότερη χρήση
♠ Οι εργαζόμενοι σε βάρδιες, (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσίων έκτακτης
ανάγκης του τομέα υγείας), συνδέονται με έντονη χρήση ενισχυτικών χαπιών
απόδοσης που βοηθούν στην επαγρύπνηση και στη γενικότερη ανταπόκριση στις
απαιτήσεις της δουλειάς. Το σύνδρομο παροδικών καταστάσεων υπερβολικής
αϋπνίας ή υπνηλίας κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας, είναι μία κατηγορία
διαγνώσεων,

όπου η μοδαφινίλη αναγνωρίζεται ως ιατρικά εγκεκριμένη θεραπεία που βοηθά
στην εγρήγορση/ετοιμότητα.
♠ Ομάδες εργαζομένων υψηλής πίεσης, ανταγωνιστικής ή εκφοβιστικής
εργασιακής κουλτούρας, (συμπεριλαμβανομένων των πωλητών, ακαδημαϊκών
και δικηγόρων), συνδέονται με την εκτεταμένη χρήση τέτοιου είδους φαρμάκων για
διάφορους λόγους όπως π.χ. την ανταπόκριση στις επαγγελματικές απαιτήσεις, την
αύξηση της παραγωγικότητας και την αντιμετώπιση του jetlag
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Eπιπτώσεις της χρήσης χαπιών που βελτιώνουν την απόδοση στους εργαζόμενους
και στην εργασία
Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, τα χάπια αυτά, έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υψηλά
επίπεδα ετοιμότητας και εγρήγορσης ή τη δυνατότητα έντονης συγκέντρωσης σε μία
εργασία.
Παρόλ’ αυτά υπάρχουν και κάποιες αρνητικές επιπτώσεις που μπορούν να προκύψουν
από τη χρήση τους. Παρατίθενται οι πιθανές επιπτώσεις ανά περίπτωση:
Αμφεταμίνες: αυξάνουν τον κίνδυνο για καρδιακά προβλήματα, υψηλή πίεση, εγκεφαλικό
και εμφράγματα, εθισμό, ψυχικά και διανοητικά προβλήματα και συμπτώματα
αναχωρητισμού
Μεθυλφαινιδάτη: παρόμοιοι κίνδυνοι με τις αμφεταμίνες, προκαλούν λιγότερη εξάρτηση
αλλά έχουν σοβαρότερα συμπτώματα (μετά από παρατεταμένη χρήση), όπως ψυχωσικές
διαταραχές
Μοδαφινίλη: καρδιακά επειδόδια, δερματικές αντιδράσεις, υψηλή πίεση, αρρυθμίες και
ψυχωσικές διαταραχές
Οποιαδήποτε επιδραση των φαρμάκων που ενισχύουν την απόδοση, τη διάθεση, το
συναίσθημα ή την παρακίνηση, έχει πιθανή επίπτωση και στην απόδοση στην εργασια,
συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων με άλλους και με την ομάδα. Μία συγκριτική αύξηση
της συγκέντρωσης σε σχέση με μείωση της κοινωνικότητας, θα μπορούσε να αποδειχτεί
χρήσιμη σε περιπτώσεις όπου τα άτομα εργάζονται μόνα τους αλλά αντίθετα θα μπορούσε
να είναι προβληματικό σε πλαίσιο ομαδικής δουλειάς,που απαιτεί επαφή και συνεργασία.
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Επιπτώσεις για την Υγιεινή και Ασφάλεια
 Οι «ενισχυμένοι» εργαζόμενοι μπορεί να θεωρηθούν ως η νόρμα και ο μέσος όρος
και αυτό με τη σειρά του να δημιουργήσει προσδοκίες «φαρμακευτικής ομαλότητας»
και έλλειψη ανοχής στη διαφορετικότητα (συμπεριλαμβανομένων αναπηριών και
προχωρημένης ηλικίας) μέσα στο εργασιακό περιβάλλον
 Τα φάρμακα που ενισχύουν την απόδοση, μπορούν λανθασμένα να εκληφθούν από
εργαζόμενους ή managers, ως η λύση σε οργανωτικά ή διαχειριστικά προβλήματα
μέσα σε μία επιχείρηση, αποτελώντας έτσι έναν μη ρεαλιστικό, προσωρινό τρόπο
αντιμετώπισης αντί των συμβατικών μέτρων πρόληψης (όπως π.χ. αναδιοργάνωση
προγραμμάτων, επαρκή διαλείμματα ξεκούρασης ή εκπαίδευση των εργαζομένων
που δουλεύουν σε βάρδιες σχετικά με τη διαχείριση του κιρκαδικού ρυθμού
(ρυθμιστής βιολογικού ρολογιού)) και διαχείρισης δύσκολων εργασιακών θεμάτων
 Κάποιοι υπάλληλοι μπορεί να χρησιμοποιούν γνωστικά ενισχυτικά (βελτιωτικά
πνευματικής απόδοσης) προκειμένου να διατηρήσουν τα συνηθισμένα επίπεδα
απόδοσής τους, ενώ άλλοι μπορεί να προσπαθήσουν να πιέσουν τους εαυτούς τους
σε ξεπέρασμα των ορίων τους πέραν του φυσιολογικού. Και στις δύο περιπτώσεις,
είναι θέμα προσαρμογής του ατόμου στις εργασιακές απαιτήσεις αντί για την
απαραίτητη προσαρμογή της δουλειάς στο άτομο
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 Η υπόθεση ότι η ενίσχυση της απόδοσης μπορεί να επιτευχθεί από τα άτομα μέσω
ενισχυτικών χαπιών, θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία καταστροφικής
εταιρικής κουλτούρας βάσει της οποίας όχι μόνο είναι αποδεκτό αλλά και
απαραίτητο, οι εργαζόμενοι να δουλεύουν περισσότερες ώρες, να αναλαμβάνουν
περισσότερα καθήκοντα, να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε εντονότερους ρυθμούς
δουλειάς κτλ. Μακροπρόθεσμα, αυτό έχει συνέπειες στην Υγιεινή και Ασφάλεια
Εργαζομένων (π.χ. burnout ή αναπόφευκτα λάθη), αλλά και στην ίδια τη φήμη της
επιχείρησης.
Συμπερασμάτικά:
Οι υπάρχουσες προσεγγίσεις Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας, οδηγούνται στο
συμπέρασμα ότι η χρήση εθιστικών ουσιών (συμπεριλαμβανομένου του αλκοόλ)
είναι εξωεργασιακή δραστηριότητα που επηρεάζει τον εργασιακό χώρο, συνδέοντας
οποιαδήποτε χρήση τέτοιων ουσιών με κακή επαγγελματική επίδοση.
 Μία προληπτική προσέγγιση στο θέμα, θα έπρεπε να ορίσει και να αναδιομορφώσει
τις εργασιακές συνθήκες που οδηγούν στη χρήση ενισχυτικών φαρμάκων
απόδοσης, όπως σε περιπτώσεις παρατεταμένων βαρδιών, υψηλών απαιτήσεων
εργασίας ή πίεσης για βελτίωση της παραγωγικότητας.
 Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει για τους εργοδότες είναι το εάν και κατά πόσο
μπορούν να εντοπίζουν εάν οι εργαζόμενοί τους κάνουν χρήση ενισχυτικών χαπιών,
προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις επαγγελματικές απαιτήσεις δεδομένου του
ιατρικού απόρρητου
 Σε σχέση με τον έλεγχο εθιστικών ουσιών, υπάρχουν προβληματισμοί και
αντιφάσεις. Οι πρακτικές και οι προσεγγίσεις στο θέμα του ελέγχου τους στο
εργασιακό περιβάλλον, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Πέρα από κάποιες
περιπτώσεις χωρών όπου υπάρχει ειδική νομοθεσία σχετικά με το θέμα,
οπουδήποτε αλλού οι πρακτικές κυμαινονται μεταξύ κρίσιμων ορίων προσωπικής
ελευθερίας και καθήκοντος για την ύπαρξη ενός ασφαλούς εργασιακού
περιβάλλοντος . Σε μια ολιστική προσέγγιση, η ευρωπαϊκή τάση είναι η αποφυγή
τυχαίου ελέγχου ανεξαρτήτως της φυσης της προσωπικότητας και του είδους της
δουλειάς του εργαζόμενου, αλλά αντίθετα να γίνεται εστιασμένα σε συγκεκριμένες
κατηγορίες επαγγελμάτων, η δραστηριότητα των οποιων συνδέεται με αυξημένους
κινδύνους

25

