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ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 1924 µε την πρώτη επωνυµία «Ένωσις 
των εν Ελλάδι Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων». Σκοπός του είναι η συµβολή 
στην ανάδειξη της σηµασίας και την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας, που αποτελούν 
ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, της εθνικής οικονοµίας 
και της περιφερειακής ανάπτυξης. Εκπροσωπεί την ελληνική εξορυκτική – µεταλλουργική 
βιοµηχανία στην ελληνική πολιτεία και τα ευρωπαϊκά όργανα. Κατά το ΣΜΕ, η αξιοποίηση του 
ορυκτού πλούτου της χώρας και ο σεβασµός προς το περιβάλλον, είναι έννοιες συµβατές. Τα µέλη 
του, αναγνωρίζοντας τη σηµασία της βιώσιµης ανάπτυξης, για τη διεθνή και ελληνική κοινωνία, 
ισόρροπη ανάπτυξη µε σεβασµό στο περιβάλλον, την κοινωνία και τον άνθρωπο, από το 2006, 
έχουν υιοθετήσει και δεσµευτεί σε Κώδικα 10 Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης, που προβλέπει τη 
συνεχή βελτίωση των επιδόσεών τους στον οικονοµικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό και εργασιακό 
τοµέα. Η εφαρµογή τους απεικονίζεται µε συγκεκριµένους µετρήσιµους δείκτες για κάθε ένα 
τοµέα ξεχωριστά, τους οποίους τα µέλη αποστέλλουν µία φορά το χρόνο στο ΣΜΕ. Στo πλαίσιo 
της εφαρµογής των Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης για το σύνολο των δραστηριοτήτων των 
εταιρειών µελών του ΣΜΕ, από το 2006 και µετά, αναφέρονται ετησίως και σε κάποιες ιδιαίτερης 
σηµασίας «καλές πρακτικές». Αναµφισβήτητα, οι εταιρείες είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε το 
κοινωνικό σύνολο µέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. Οφείλουν, εποµένως να αναγνωρίζουν 
την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Η οικειοθελής 
δέσµευση να ενταχθούν περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις στις εταιρικές δραστηριότητες, 
πέραν των νοµικών υποχρεώσεων, στοιχειοθετεί την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των εταιρειών 
και προσδίδει στις δραστηριότητές τους τη διάσταση του κοινωνικού αποτυπώµατος. Αυτό 
αποτελεί κατευθυντήρια γραµµή λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων µελών του Συνδέσµου. 
Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις µέλη του ΣΜΕ χαρακτηρίζονται από υψηλού επιπέδου τεχνική 
γνώση, η οποία αντανακλάται στην εφαρµογή υψηλής τεχνολογίας και καινοτόµων µεθόδων 
έρευνας και ανάπτυξης όλων των έργων αξιοποίησης των ορυκτών πόρων. Επίσης, διακρίνονται 
από έντονα εξωστρεφή χαρακτήρα και έναν ιδιαίτερα έντονο εξαγωγικό προσανατολισµό, µε 
εξαγωγές µεγαλύτερες του 65% του συνόλου των πωλήσεων των µελών του, κατακτώντας 
σηµαντικά µερίδια στις διεθνείς αγορές αλλά και δίνοντας έτσι λύσεις σε εποχές εθνικής 
οικονοµικής δυσκαµψίας. Πολλές από τις εταιρείες-µέλη του Συνδέσµου, κατατάσσονται στις 
υψηλότερες θέσεις παραγωγής και πωλήσεων Ορυκτών Πρώτων Υλών σε παγκόσµιο ή ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Μια νέα πρόκληση για τον κλάδο αποτελεί, επίσης, η κυκλική οικονοµία. Η µετάβαση 
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από τη γραµµική στην κυκλική οικονοµία, µπορεί να οδηγήσει την εξορυκτική – µεταλλουργική 
βιοµηχανία στην πρώτη γραµµή της Βιώσιµης Ανάπτυξης, γι’ αυτό και εµείς, ως εκπρόσωποί της, 
τη στηρίζουµε ανεπιφύλακτα. Η πρωτογενής παραγωγή, µε βάση τις αυξανόµενες ανάγκες της 
παγκόσµιας αγοράς, προβλέπεται να συνεχίσει να είναι ουσιώδους σηµασίας, αλλά απαραίτητο 
προαπαιτούµενο γι’ αυτό, είναι η εφαρµογή των αρχών προστασίας περιβάλλοντος και βιώσιµης 
ανάπτυξης. Βασικό στοιχείο στην ανάπτυξη της διεθνούς οικονοµίας, αποτελεί πλέον η 
εξοικονόµηση πόρων µε εφαρµογή της φιλοσοφίας της κυκλικής οικονοµίας. Η µεταστροφή από 
το γραµµικό µοντέλο «προµήθεια, παραγωγή, κατανάλωση, απόρριψη» στο µοντέλο κυκλικής 
οικονοµίας «µείωση, επαναχρησιµοποίηση, επισκευή, ανακύκλωση, ανάκτηση, ασφαλής 
διαχείριση αποβλήτων» απαιτεί αλλαγές (από το σχεδιασµό των προϊόντων έως και την 
κατανάλωσή τους), δηµιουργώντας πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία, την 
οικονοµία. Αυτό είναι το νέο πλαίσιο αρχών λειτουργίας των επιχειρήσεων µελών του Συνδέσµου 
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων.  
 

 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 
 

Α. ΔΣ 

Τα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ του ΣΜΕ ήταν τα εξής: 

1. Έργα εξορυκτικά εντός NATURA, εκπόνηση νέων ΕΠΜ  
2. Εκκρεμότητες με ΥΠΕΝ, κοστολογική τους εκτίμηση  
3. Παρουσίαση του παραδοτέου της Επιτροπής ΟΠΥ για την προώθηση των 

επενδύσεων στις περιοχές απολιγνιτοποίησης στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης 
Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ). Οργάνωση τηλεδιάσκεψης 

4. Ν. 4819/2021 ΦΕΚ 129 Α περί διαχείρισης αποβλήτων, άρθρα 148, 149, 152 
που αφορούν ιδιοκτησιακές ρυθμίσεις για τις δασικές, χορτολιβαδικές εκτάσεις, 
εμπλοκή με το ισχύον καθεστώς  των εγγυητικών διασφάλισης δημοσίου (20’) 

5. Μελέτη βάσης (baseline study) για την αντιμετώπιση των ουσιών NO2, CO, 
Diesel Exhaust, με βάση τις νέες υποχρεώσεις, πρόταση Ευρωκοινοβουλίου 
για Κρυσταλλικό Πυριτικό  

6. Ευρωπαϊκά θέματα: Sustainable Mining  

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

• Εξορυκτικά έργα NATURA, εκπόνηση νέων ΕΠΜ 
 
Με ΥΑ που εκδόθηκε στις 8/10/2021, γίνεται μερική ανάκληση της απόφασης 
41174/29.5.2014 του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης περί απαγόρευσης εξορυκτικών έργων εντός της περιοχής του Βώλακα που 
έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura. 
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Mε την ως άνω ΥΑ φαίνεται ότι υιοθετείται από το ΥΠΕΝ ως πολιτική γραμμή να μην 
υπάρχουν οριζόντια απαγορευτικά μέτρα εντός περιοχών NATURA. Έτσι αίρεται η 
οριζόντια απαγόρευση στην περιοχή, ανοίγοντας δρόμο για υπόγεια εκμετάλλευση 
μαρμάρου. 
 
Υπάρχει δυνατότητα, με βάση το παλιό καθεστώς, να κατατεθούν ΜΠΕ και Ειδική 
Οικολογική Εκτίμηση και να κριθούν κατά περίπτωση, οπότε μπορεί να κατοχυρωθούν 
έργα για την επόμενη 10ετία. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να σπεύσουν. 
 
Ο ΣΜΕ θα προσπαθήσει μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής να 
έλθει σε επαφή με τους μελετητές εκπόνησης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών 
των περιοχών όπου υπάρχει εξορυκτικό ενδιαφέρον, προκειμένου να αποφευχθούν 
αποκλεισμοί της εξορυκτικής δραστηριότητας από κάποιες περιοχές. 
 

• Εκκρεμότητες με ΥΠΕΝ, κοστολογική τους εκτίμηση 
 
Μέχρι σήμερα, παρά τη συνεχή προσπάθεια προώθησης των βασικών εκκρεμοτήτων 
του κλάδου και επίλυσής τους με αντίστοιχες κανονιστικές ρυθμίσεις από το ΥΠΕΝ, 
αυτό δεν κατέστη δυνατό. Οι εταιρείες μέλη όπως και τα μέλη του ΔΣ πιστεύουν ότι το 
υπουργείο δεν δίνει προτεραιότητα στα θέματα αυτά. Aναβάλλεται συνεχώς η ρύθμιση 
αυτή των εκκρεμοτήτων, γεγονός που δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα στη 
λειτουργία των εξορυκτικών δραστηριοτήτων. 
  
Παρά το ότι δεν προωθείται η επίλυσή τους, ο Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Κ. Σκρέκας 
εξήγγειλε  ότι το Υπουργείο σκοπεύει να προχωρήσει σε αναμόρφωση του Λατομικού 
Νόμου 4512/2018. 
 
Το ΔΣ συμφωνεί ότι πρέπει να ζητηθεί η άμεση επίλυση των ζητημάτων που έχουν 
τεθεί και μετά η όποια μεγαλύτερου μεγέθους μεταρρύθμιση. 
 
Αποφασίστηκε να γίνει προσπάθεια εκτίμησης των οικονομικών συνεπειών από τη μη 
αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων που προαναφέρθηκαν, ώστε στη συνέχεια να 
κοινοποιηθούν στην πολιτική ηγεσία.  
 
Στο πλαίσιο αυτό συστήθηκε ad hoc Ομάδα από μέλη του ΔΣ ΣΜΕ προκειμένου να 
διερευνηθεί η προσπάθεια εκπόνησης αυτής της μελέτης και να εισηγηθεί κατάλληλα 
στο ΔΣ. Στη μελέτη των οικονομικών επιπτώσεων, θα συμπεριληφθούν εκτός των 17 
εκκρεμοτήτων που έχουν ήδη κατατεθεί στο ΥΠΕΝ και τα θέματα της νομικής 
λειτουργίας των λατομείων σε αντιδιαστολή με την παράπλευρη απόληψη αδρανών 
(δανειοθάλαμοι, ποτάμια κτλ.). 
 

• Παρουσίαση του τελικού σχεδίου της Επιτροπής Αξιοποίησης ΟΠΥ 
(ΕΑΟΠΥ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής 
Μετάβασης για τη διαμόρφωση στρατηγικής και πλαισίου ανάπτυξης 
ΟΠΥ στις λιγνιτικές περιοχές 

 
Ο κ. Χ. Καβαλόπουλος ο οποίος μετέχει στην ΕΑΟΠΥ, αναφέρεται  στους  βασικούς 
άξονες του σχεδίου οι οποίοι είναι: 1. Αναλυτική καταγραφή των υφιστάμενων ενεργών 
δραστηριοτήτων ΟΠΥ στις περιοχές ενδιαφέροντος, 2. Καταγραφή αναξιοποίητων 
αλλά τεκμηριωμένα υπαρκτών αποθεμάτων ΟΠΥ στις περιοχές ενδιαφέροντος και 
αξιολόγηση του ποια δύνανται να αξιοποιηθούν, 3. Κατάρτιση προτάσεων 
δευτερογενούς αξιοποίησης των ως άνω δραστηριοτήτων και χωροταξική ένταξή τους 
στις περιοχές απολιγνιτοποίησης, 4.Προτάσεις χωροθέτησης περιοχών και επίλυσης 
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ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους, 5. Δημιουργία προτύπων ένταξης των 
δραστηριοτήτων αυτών εντός των χωροθετημένων περιοχών, χωρίς πρόσθετο 
παραστατικό πλην της πλήρωσης του προτύπου. Τα πρότυπα θα αφορούν 
περιβαλλοντικά και αδειοδοτικά Standards, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 6. 
Προκαταρκτική ανάλυση επιπτώσεων στην οικονομία, την απασχόληση και το 
περιβάλλον των ανωτέρω και προσδιορισμός κινήτρου για την προσέλκυση 
επενδύσεων, 7. Επεξεργασία αναγκαίων ρυθμίσεων 

 
 
Αναφέρθηκε επίσης ότι εκτός των οικονομικών κινήτρων για επενδύσεις στις περιοχές 
του ΣΔΑΜ, η υιοθέτηση αδειοδοτικών προτύπων απλοποιεί σημαντικά τις διαδικασίες 
και την υπάρχουσα γραφειοκρατία στην αδειοδότηση εξορυκτικών και συναφών και 
συνοδών έργων. 
 
Το κόστος αποκατάστασης-διαμόρφωσης των περιοχών στις οποίες σχεδιάζεται 
εγκατάσταση βιομηχανικών δραστηριοτήτων, θα καλυφθεί από τη ΔΕΗ. 
 
 
 

• Άρθρα 148,149, 152 του νόμου 4819/2021 που αφορούν στην επίλυση 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος, δασών, δασικών εκτάσεων και 
χορτολιβαδικών 

 
Γίνεται μία προσπάθεια να απλουστευθούν τα θέματα αναγνώρισης ιδιοκτησιακών 
δικαιωμάτων επί αμφισβητούμενων δασικών εκτάσεων και της διασφάλισης των 
συμφερόντων του Δημοσίου που κατά τεκμήριο του ανήκουν οι δασικές ή 
χορτολοβαδικές εκτάσεις. Οι εγγυητικές επιστολές διασφάλισης συμφερόντων 
Δημοσίου, κατ’ ένα βαθμό διαφοροποιούνται. 
 
Σε κάθε περίπτωση ο ΣΜΕ πρέπει να επιμείνει να εκδοθούν διευκρινιστικές εγκύκλιοι 
από το ΥΠΕΝ, διαφορετικά οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δεν πρόκειται να 
εφαρμόσουν τις προαναφερθείσες διατάξεις. 
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Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
 

• Συνεδρίαση Communication Committee της Euromines (11 Oκτωβρίου 
2021) 

 
Η συνεδρίαση της Euromines συνήλθε διαδικτυακά στις 11 και 25 Οκτωβρίου 2021 και 
είχε ως θέματα τα εξής: 
 

1. Κοινωνική Αποδοχή, Δεξιότητες και Εκπαίδευση 
• Διαθέσιμα εργαλεία 
• 3D Briefcase Project, RM@Schools Project 
• Εκπαιδευτικό βίντεο για παιδιά «Τα ορυκτά και τα μέταλλα στη ζωή 

σας» 
2. Euromines Visual Identity-η παρουσία δηλαδή της Euromines ψηφιακά και 

ευρύτερα επικοινωνιακά 
3. Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης 2022 της Euromines 

 
Ειδικότερα: 
 
Ένα σοβαρό θέμα που συζητήθηκε στο πλαίσιο και του σχετικού συνεδρίου που 
πραγματοποιήθηκε ήταν το θέμα της κοινωνικής αποδοχής του κλάδου αλλά και η 
παρουσίαση της ανάλυσης των προοπτικών του σε επικοινωνιακό επίπεδο. 
 
Πιο συγκεκριμένα, συζητήθηκαν θέματα όπως : 
 

− Fit for 55 
− Bιώσιμη Χρηματοδότηση 
− Εταιρική Διακυβέρνηση 
− Βιοποικιλότητα και Soil Strategy 
− Οδηγία για Βιομηχανικούς Ρύπους και συσχετιζόμενοι κίνδυνοι 

 
 
 Βιώσιμη Εξόρυξη 
 
Οι κατευθυντήριες γραμμές της Euromines για τη βιώσιμη ανάπτυξη– κριτική 
των μελών.  
 
Παρουσιάστηκε η τελευταία έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών της Euromines για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πραγματοποιήθηκαν ορισμένες παρατηρήσεις από τα μέλη της 
Ομάδας και από το ΣΜΕ δόθηκαν αρκετά σημεία από την ήδη πολύ μακροχρόνια 
δουλειά του στα θέματα Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης . 
 
Ειπώθηκε ότι πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε μέρος της κοινωνίας και ότι τα ορυκτά 
είναι απαραίτητα σε αυτή αφού χωρίς αυτά δεν θα υπήρχε καμία σύγχρονη κοινωνία.  
 
 
 
 Ορισμός της Βιώσιμης Εξόρυξης 
 
Ειπώθηκε ότι εάν δεν ορίσουμε εμείς οι ίδιοι ως βιομηχανία τον όρο «βιώσιμη 
εξόρυξη», θα τον ορίσει η ΕΚ για εμάς, με τις αντίστοιχες συνέπειες για τον κλάδο. Θα 
πρέπει να διαδοθεί το μήνυμα ότι είμαστε μια βιώσιμη βιομηχανία που συμβάλλει στο 
μέλλον της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι ευρωβουλευτές ρωτούν πώς ορίζουμε εμείς 
(ως βιομηχανία) τη βιώσιμη εξόρυξη. 
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Αναφέρθηκε επίσης ότι είναι καλύτερο να μιλάμε για συνεχή βελτίωση αντί για βιώσιμη 
εξόρυξη, καθώς η εξόρυξη αφορά μη ανανεώσιμους πόρους. Σημειώθηκε από τα μέλη 
ότι πρέπει να οριστεί η βιώσιμη εξόρυξη, όχι μόνο για τα ενδιαφερόμενα μέρη μας, 
αλλά και εσωτερικά. 
 
Σημείο δράσης: Τα μέλη της Euromines ενθαρρύνονται να παρέχουν έναν ορισμό της 
βιώσιμης εξόρυξης σε περίπτωση που έχουν έναν τέτοιο ορισμό σε εθνικό επίπεδο. 
 
 
 
 
 Βασικό μήνυμα για τη βιώσιμη χρηματοδότηση 
 
Παρουσιάστηκε η  τελευταία έκδοση των βασικών μηνυμάτων της Euromines για τη 
Βιώσιμη Χρηματοδότηση, καθώς και μια σειρά από τις βέλτιστες πρακτικές (best 
practices of Sustainable Development) από τα μέλη της. Τα παραδείγματα που είναι 
διαθέσιμα επί του παρόντος είναι από τις Agnico Eagle, Boliden, Eldorado Gold, LKAB, 
Lundin Mining, KGHM, RHI Magnesita. Όλα τα μέλη ενθαρρύνονται να παρέχουν 
περισσότερα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών βιώσιμης εξόρυξης. 
 
Yπογραμμίστηκε ότι είναι σημαντικό να δείξουμε ότι η ψηφιοποίηση και οι σύγχρονες 
τεχνολογίες αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μας. Προτάθηκε επίσης να 
προσκληθεί ο Επίτροπος Breton σε έναν ιστότοπο ενός από τα μέλη της Euromines, 
προκειμένου να του παρουσιαστεί πώς εφαρμόζεται ήδη μια καινοτόμος και εξαιρετικά 
ψηφιακή προσέγγιση. 
Επίσης προτάθηκε να γίνει στενότερη συνεργασία με διεθνείς ενώσεις όπως για 
παράδειγμα τη Διεθνή Ένωση Ψευδάργυρου. Κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα να 
μοιραστεί τη συμβολή του στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.  
 
 
 
 Skills and Education – 3D Briefcase Project, RM@Schools Project 
 
Παρουσιάστηκε εν συντομία η συμβολή της Euromines στα εκπαιδευτικά έργα του EIT 
for Raw Materials. Tα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα, είναι εξαιρετικά εργαλεία για 
την εξοικείωση και την τριβή της νέας γενιάς με το αντικείμενο μας. Στόχος είναι να 
έρθουν τα ορυκτά και η εξόρυξη πιο κοντά στην κοινωνία και να αυξηθεί η γενική γνώση 
σχετικά με τη σημασία της ευρωπαϊκής εξορυκτικής βιομηχανίας και ταυτόχρονα να 
γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ του εξαιρετικά τεχνικού εξορυκτικού κόσμου και του 
κοινού.  
 
Το Briefcase Project έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην κάλυψη αυτού του κενού 
στην εκπαίδευση και μπορεί να προσφέρει στους δασκάλους μια διαδραστική πηγή 
που μπορούν να μοιραστούν με τους μαθητές, συμβάλλοντας στον στόχο της 
κατανόησης του φυσικού κόσμου γύρω τους και στη βελτίωση της γενικής τους γνώσης 
για τα ορυκτά και την εξόρυξη στην κοινωνία. 
Το παιχνίδι Briefcase υπάρχει σε δύο εκδόσεις, μία για μικρότερα παιδιά και μία για 
μαθητές ηλικίας 10 – 18 ετών, τώρα διαθέσιμο σε 31 γλώσσες!  
 
Παρατίθεται παρακάτω το σχετικό Link 
 
https://www.thebriefcasegame.eu/ 
 

https://www.thebriefcasegame.eu/
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Η πρόσφατα ολοκληρωμένη έκδοση του έργου 3D Briefcase “The Briefcase book 
of daily use minerals” είναι ένα ολοκληρωμένο βιβλίο και ταυτόχρονα ένα διδακτικό 
εργαλείο. Προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία κλάδων γεωεπιστημών 
στα σχολεία, καθώς και για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη σημασία της 
εξόρυξης και των ορυκτών στην καθημερινή τους ζωή. 
 
Με διπλό κλικ στο συνημμένο, μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες για το project 

2021 
12_01_Newsletter_Brie 
 
 
 
Το νέο εμπνευσμένο εκπαιδευτικό βίντεο για παιδιά θα δείξει τη σημασία των ορυκτών 
και των μετάλλων στη ζωή μας, από ένα κομμάτι βράχου σε ένα προϊόν που όλοι 
χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση, με εύκολα κατανοητά γραφικά και κινούμενα 
σχέδια. 
 
Η Euromines συμμετέχει επίσης στο RM@ School Project. Η κοινοπραξία παράγει 
πρακτικά εργαλεία Εκπαιδευτικής πρώτης ύλης (πειραματικά-πιλοτικά) και εργαλεία 
διάδοσης που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις σχολικές επισκέψεις και θα εμπλέξουν 
ενεργά τους μαθητές. Οι εργαλειοθήκες επικεντρώνονται σε επιστημονικά και 
τεχνολογικά θέματα Πρώτων Υλών και έχουν σχεδιαστεί για μαθητές ηλικίας 10 έως 
19 ετών. Το έργο προωθεί τις διαδικασίες ενεργοποίησης συνεργασίας μεταξύ των 
τριών πλευρών του τριγώνου της γνώσης: έρευνα, εκπαίδευση και επιχείρηση. 
 
Ειπώθηκε επίσης ότι καλό θα ήταν ευρύτερα να προωθηθούν τα τεχνικά επαγγέλματα. 
Ένας από τους στόχους μας πρέπει να είναι να πείσουμε τους 
δασκάλους/εκπαιδευτικούς γιατί πρέπει να τους έχουμε στο πλευρό μας .. 
 
Τα μέλη ενθαρρύνονται να προωθήσουν τα εκπαιδευτικά εργαλεία σε εθνικό επίπεδο. 
Τα μέλη ενθαρρύνονται επίσης να μοιράζονται πλάνα από τις τοποθεσίες εξόρυξής 
τους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για το εκπαιδευτικό βίντεο. 
 
 
Επισυνάπτονται παρακάτω Links με τις νέες ευρωπαϊκές καμπάνιες και 
εργαλεία για να ενημερωθείτε 
 

• The project website The Briefcase and 3D Briefcase projects. 
• An online teaching tool The Briefcase game 
• The Briefcase book of daily use minerals - Book with augmented reality 

feature 
• NEW video ‘Minerals and metals in your life’ 

 
 
 
 
Δ. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

• Ενημέρωση για την καμπάνια της EU OSHA σχετικά με την Υγεία και 
Ασφάλεια στην ψηφιακή οικονομία (Healthy workplaces campaign 2023-

http://briefcase.eitrawmaterials.eu/
https://www.thebriefcasegame.eu/
http://briefcase.eitrawmaterials.eu/sites/default/files/BriefCase_AR_book_final_30June2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TkswXsik0Mo
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2025 OSH in the digital economy. Ensuring effective preventive in the 
digital world work”) 

 

Κύρια σημεία 

Οι εξελίξεις στην ψηφιακή οικονομία δημιουργούν μεγάλες ευκαιρίες αλλά και 
προκλήσεις στο χώρο της εργασίας. Τα θέματα Υ&Α πρέπει να αντιμετωπιστούν και 
αυτά με βάση τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις.  

Ευκαιρίες και προκλήσεις 

 

− Η μεταμόρφωση και διαφοροποίηση των παραδοσιακών εργασιακών σχέσεων 
(εργοδότη/εργαζόμενου)  και δομών με νέες μορφές εργασίας όπως η 
τηλεργασία και η εργασία σε πλατφόρμα   

− Η διεύρυνση της συμβατικής έννοιας του εργασιακού χώρου ώστε να 
περιλαμβάνει την τηλεργασία και τις νέες δυνατότητες εργασίας που 
προκύπτουν από τις ψηφιακές τεχνολογίες 

− Οι προκλήσεις όσον αφορά στον προσδιορισμό της ευθύνης για τα θέματα 
Υγείας και Ασφάλειας εργασίας (πχ ποιος είναι ο εργοδότης) και η προσαρμογή 
του ήδη υπάρχοντος κανονιστικού πλαισίου για την Υγεία και Ασφάλεια 
εργασίας. Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα «υπερελέγχου» των εργαζομένων και η 
πρόκληση ψυχοκοινωνικών θεμάτων από τις νέες μορφές εργασίας 

− Κινητικότητα, ευελιξία, συνεχής συνδεσιμότητα και  διαθεσιμότητα 
(ανεξαρτήτως ωραρίου και αργιών) και ασάφεια στα όρια μεταξύ προσωπικής 
και επαγγελματικής ζωής 

− Συνεχής ψηφιακή παρακολούθηση, απώλεια αυτονομίας, κίνδυνος 
εντατικοποίησης εργασίας και πίεση απόδοσης με ένα συγκεκριμένο πρότυπο 

− Απώλεια θέσεων εργασίας μεσαίων στελεχών και αντικατάστασή τους από 
αλγόριθμους που κατανέμουν εργασίες στους εργαζόμενους και 
παρακολουθούν την απόδοσή τους 

− Απώλεια εργασιακού ελέγχου, κατακερματισμός των θέσεων εργασίας σε 
καθήκοντα, περιορισμός του περιεχόμενου εργασίας και των απαιτούμενων 
προσόντων (de-skilling) 

− Απομόνωση  του εργαζόμενου, αύξηση των εικονικών αλληλεπιδράσεων, 
απώλεια της αλληλοϋποστήριξης μεταξύ συνεργατών και απώλεια της 
ανθρώπινης διάστασης στην εργασία (dehumanization)  

− Ο διχασμός μεταξύ εργαζομένων που μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως 
και αυτών που δεν μπορούν. Επίσης μεταξύ εργαζομένων υψηλών προσόντων 
που χειρίζονται τις ψηφιακές τεχνολογίες και των εργαζομένων χαμηλών 
προσόντων που αδυνατούν και βρίσκονται σε κίνδυνο ανεργίας (διαχωρισμός 
σε precariats-professionals), αφού οι απλές εργασίες πρόκειται να 
αυτοματοποιηθούν και οι σύνθετες απαιτούν νέου τύπου προσόντα (γνώσεις-
δεξιότητες-ικανότητες)  
 

Χρειάζεται επαναπροσδιορισμός των όρων «εργασία», «εργαζόμενος», «εργοδότης» 
όπως και εφαρμογή των υπαρχόντων κανόνων ασφάλειας  και των ευθυνών που 
πηγάζουν από αυτήν. 
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Παρά τις σημαντικές έρευνες σχετικά με την επιρροή των νέων συστημάτων στην Υ&Α 
τα στοιχεία ακόμα είναι ανεπαρκή. Χρειάζεται πρόσθετη και εστιασμένη έρευνα  που 
θα αντιμετωπίσει το σύνολο των προκλήσεων που προκύπτουν από τις νέες μορφές 
εργασίας. 

Η καμπάνια θα ασχοληθεί με πέντε περιοχές  προτεραιότητας στις οποίες  η τεχνητή 
νοημοσύνη έχει οριζόντια αντιμετώπιση: 

− Απομακρυσμένη και εικονική εργασία 
− Έξυπνα ψηφιακά συστήματα για τη βελτίωση της Επαγγελματικής Υγείας και 

Ασφάλειας εργασίας 
− Ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας 
− Προωθημένη ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη για αυτοματοποίηση των 

εργασιών 
− Νέες μορφές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού βασισμένες στην τεχνητή 

νοημοσύνη 
 

Η εκστρατεία ασχολείται με τα εξής αντικείμενα στρατηγικής σημασίας: 

− Ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη σημασία, τη συνάφεια και τις επιπτώσεις του 
ψηφιακού μετασχηματισμού της εργασίας στην επαγγελματική υγεία και 
ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικής διάστασης, με γεγονότα 
και αριθμούς 

− Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της πρακτικής γνώσης όλων, σε όλους 
τους τομείς, όλους τους τύπους εργασιακών χώρων (συμπεριλαμβανομένων 
των εικονικών και απομακρυσμένων χώρων εργασίας) όπως και σε 
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συγκεκριμένες ομάδες  εργαζομένων (γυναίκες, μετανάστες), σε θέματα 
ασφαλούς χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών στην εργασία 

− Βελτίωση και ενίσχυση της γνώσης σε θέματα νέων και αναδυόμενων κινδύνων 
όπως και απότοκων προκλήσεων που προκύπτουν από τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό της εργασίας 

− Προώθησης της εκτίμησης κινδύνου και της υγιούς και ασφαλούς προληπτικής  
διαχείρισης του ψηφιακού μετασχηματισμού της εργασίας, παρέχοντας 
πρόσβαση σε σχετικές πηγές: όπως καλές πρακτικές, λίστες ελέγχων, εργαλεία 
και καθοδήγηση 

− Συνέργειες μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφορίας, γνώσης και καλών πρακτικών και ενεργοποίηση της 
συνεργασίας με στόχο τον ασφαλή και παραγωγικό ψηφιακό μετασχηματισμό 
της εργασίας 
 

 

Τα γενικά μηνύματα της εκστρατείας είναι τα εξής: 

− Μήνυμα ομπρέλα (umbrella message): οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι 
ασφαλείς, υγιείς και παραγωγικές όταν σχεδιάζονται, εφαρμόζονται, 
διαχειρίζονται και χρησιμοποιούνται σε ισορροπία με την ανθρωποκεντρική 
προσέγγιση 

− Οριζόντιο μήνυμα 1 (transversal message 1): η ανθρωποκεντρική 
προσέγγιση πρέπει να είναι στο επίκεντρο και στη βάση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού, όπου η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει αλλά δεν 
αντικαθιστά τον ανθρώπινο έλεγχο και τις αποφάσεις, την πληροφορία, τη 
συμβουλευτική και τη συμμετοχή των εργαζομένων 

− Οριζόντιο μήνυμα 2 (transversal message 2): η υγεία και ασφάλεια πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη ήδη από το στάδιο σχεδιασμού των ψηφιακών 
τεχνολογιών και διαδικασιών και όχι μόνο στο στάδιο εφαρμογής 

− Οριζόντιο μήνυμα 3 (transversal message 3): οι ψυχοκοινωνικοί 
παράγοντες είναι σε ειδική συσχέτιση όταν πρόκειται για χρήση ψηφιακών 
τεχνολογιών κατά την εργασία: ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί στον αντίκτυπο 
των ψηφιακών τεχνολογιών στην πνευματική και ψυχική υγεία των 
εργαζομένων και την ευζωία τους όπως και στα ειδικά μέτρα πρόληψης 

− Οριζόντιο μήνυμα 4 (transversal message 4): Μέτρα στους τομείς 
εκπαίδευσης, εξέλιξης προσόντων και ευαισθητοποίησης που στοχεύουν στην 
ασφαλή και ορθή χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στην εργασία και των σχετικών 
προβληματισμών για την υγεία και ασφάλεια. Κατάλληλος σχεδιασμός της 
εργασίας και εφαρμογή των νέων τεχνολογικών μέσων, ώστε όλοι οι 
εργαζόμενοι να αντιμετωπίζονται σε ισότιμη βάση  

 

Κύριες προτεραιότητες της εκστρατείας είναι τα εξής: 
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1. Προτεραιότητα 1: απομακρυσμένη και εικονική εργασία: η  υγιής, ασφαλής 
και παραγωγική εξ αποστάσεως εργασία προϋποθέτει τη λήψη προληπτικών 
μέτρων που να επαρκούν για την εφαρμογή της διαφοροποιημένης έννοιας του 
εργασιακού χώρου, κάτι το οποίο απέχει από τις προθέσεις των εργοδοτών 

2. Προτεραιότητα 2: Έξυπνα ψηφιακά συστήματα για τη βελτίωση της 
υγείας και ασφάλειας: νέα, έξυπνα ψηφιακά συστήματα μπορούν να 
συνεισφέρουν αποτελεσματικά στη βελτίωση της υγείας και ασφάλειας 
εργασίας, εάν εφαρμοστούν και αντιμετωπιστούν  με διαφανή, αξιόπιστο, 
ενθαρρυντικό, κατανοητό και σαφή τρόπο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
όλοι πρόκειται να ωφεληθούν  

3. Προτεραιότητα 3: Εξελιγμένη ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη για τον 
αυτοματισμό των εργασιών: ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει τον κεντρικό 
έλεγχο  των χρησιμοποιούμενων και αυτοματοποιημένων συστημάτων που 
βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, των συνεργατικών ρομπότ και 
αντίστοιχων τεχνολογιών, ώστε να εξασφαλίζεται το απαιτούμενο πλαίσιο 
υγείας και ασφάλειας 

4. Προτεραιότητα 4: Νέες μορφές εργασίας και διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού, βασισμένες στην Τεχνητή Νοημοσύνη: η τεχνητή νοημοσύνη 
ως υποστηρίκτρια της διαφανούς, υγιούς, ασφαλούς ανθρωποκεντρικής 
προσέγγισης στη διαχείριση των εργαζομένων. Εξασφάλιση ότι η διαχείριση 
ανθρώπινου δυναμικού θα βασίζεται στη συμμετοχή των εργαζομένων, 
συμβουλευτική, διαβούλευση και εμπιστοσύνη 

 

Τα ψηφιακά συστήματα μπορεί να είναι μια ευκαιρία για την Υ&Α στην εργασία μόνο 
εάν οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι που εγείρονται από αυτά και τη χρήση τους, 
αντιμετωπιστούν. 

Τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές βελτιώσεις συνθηκών 
εργασίας και Υ&Α. Ενθαρρύνουν επίσης την ασφαλή συμπεριφορά των εργαζομένων. 
Παρόλα αυτά η πρόληψη δεν είναι κάτι που πρέπει να προσεγγιστεί σε προσωπικό 
επίπεδο, αλλά κατά προτεραιότητα σε συλλογικό επίπεδο. 

Οι πληροφορίες που  δίνονται μέσω των νέων συστημάτων, μπορούν να βοηθήσουν 
σημαντικά εργοδότες και εργαζόμενους για τη σωστή εφαρμογή κανονισμών Υ&Α και 
συστημάτων πρόληψης (καλύτερος εντοπισμός κινδύνων, αξιολόγηση επικίνδυνων 
συμβάντων, παρ’ ολίγον ή κανονικών ατυχημάτων, μελέτες επικινδυνότητας, υγεία 
εργασίας, αντιμετώπιση κινδύνων που οδηγούν σε επαγγελματικές ασθένειες κτλ.) 
Επίσης τα νέα συστήματα μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη λειτουργία των 
επιθεωρήσεων εργασίας.  

Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στα εξής θέματα: 

− Τα ψηφιακά συστήματα ίσως δεν μπορούν έχουν αποτελεσματική πρόληψη 
ατυχημάτων όπως είναι σήμερα, με δεδομένο ότι λείπουν standards και 
υπάρχει σύγχυση ως προς το πεδίο εφαρμογής τους 

− Θα πρέπει να γίνεται ειδική διαχείριση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 
των εργαζομένων και να υπάρχει σεβασμός της ιδιωτικότητας τους και των 
δικαιωμάτων τους 

− Δεν θα πρέπει να υπάρχει ασάφεια ορίων μεταξύ συνεχούς  monitoring και 
ανεξαρτησίας εργαζόμενου (να μην αισθάνεται ότι είναι κάτω από ένα συνεχές 
καθεστώς επιχείρησης) 
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− Υπάρχει ο κίνδυνος να εκχωρηθεί η εργασιακή λειτουργία και η μελέτη 
επικινδυνότητας σε συσκευές Monitoring, κάτι που ξεπερνά τα θέματα των 
υποχρεώσεων και της διαβούλευσης μεταξύ των εργαζομένων σε θέματα 
υγείας και ασφάλειας. Έτσι ενδέχεται να χαθεί η ανθρώπινη συμμετοχή στη 
λήψη αποφάσεων 

− Υπάρχει ο κίνδυνος επίσης να χαθεί η ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού σε θέματα υγείας και ασφάλειας. Αυτό αντιμετωπίζεται με μια 
αλλαγή διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού όπου ο εργαζόμενος θα 
αισθάνεται ότι μετέχει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των συστημάτων νέας 
τεχνολογίας παρακολούθησης και ελέγχου υγείας και ασφάλειας στους 
εργασιακούς χώρους. Επίσης σημαντικό είναι να μπουν όρια στη διαχείριση 
δεδομένων  

 

 

 Η καμπάνια καλείται να αντιμετωπίσει τους προαναφερμένους κινδύνους όπως και τις 
αναδυόμενες προκλήσεις με τη χρήση καλών πρακτικών.   

 
 

• Methodological study on underreporting of occupational accidents in 
European Union 

 
Ο στόχος της μελέτης αυτής ήταν να προσδιορίσει το επίπεδο Underreporting 
(υποαναφοράς ή υποαπολογισμού) για τα μη θανατηφόρα ατυχήματα, προκειμένου 
να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα και να υπάρξει μακροπρόθεσμα ένα καλύτερο  
σύστημα απολογισμού υγείας και ασφάλειας εργασίας. 
 
Με βάση τα υφιστάμενα αριθμητικά στοιχεία, θα μπορούσε να καθιερωθεί μία 
μεθοδολογία για τη δημιουργία ενός ρυθμιζόμενου μηχανισμού σύγκρισης 
αποτελεσμάτων για τον καθορισμό του μεγέθους και του αριθμού των μη 
θανατηφόρων ατυχημάτων στα ευρωπαϊκά κράτη μέλη. 
 
Ενώ υπάρχουν πραγματικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε., όσον 
αφορά στο reporting των θανατηφόρων περιστατικών, συνολικά  αλλά και σε 
διαφορετικούς τομείς, τα προσαρμοσμένα νούμερα για λιγότερα μη θανατηφόρα 
περιστατικά στην Ε.Ε. είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο κοντά στις χώρες που 
έχουν καλύτερα απολογιστικά αποτελέσματα. Οι διαφορές προκύπτουν από 
επιλεγμένες τεχνικές διαδικασίες, εργαλεία, μεθόδους εργασίας, επίπεδο 
μηχανοποίησης, αυτοματοποίηση και επίπεδο εργασιών υψηλών εντάσεων (εργασιών 
υψηλών απαιτήσεων) στα κράτη μέλη. 
 
Οι πρακτικές διοικητικού απολογισμού από χώρους εργασίας είναι εξίσου 
διαφορετικές. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat διεξήχθη το 
συμπέρασμα ότι ο συνολικός αριθμός μη θανατηφόρων ατυχημάτων που κυμαίνεται 
σε ένα εύρος 2,4 εκ καταγεγραμμένων περιπτώσεων έως 6,9 εκ. τέτοιων 
τραυματισμών το χρόνο, αμφισβητείται. Σε ανάλυση περίπτωσης ανά χώρα ποικίλλουν 
ακόμα περισσότερο. 
 
Αυτό θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στις περισσότερες δράσεις  για την πρόληψη και θα 
μπορούσαν ενδεχομένως να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα συστήματα ασφάλισης 
και κοινωνικής υποστήριξης θυμάτων εργατικών ατυχημάτων.  
Τα σχετικά σπάνια θανατηφόρα ατυχήματα δεν θα παράσχουν επαρκή γνωστική βάση 
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προς την κατεύθυνση της προσπάθειας επίτευξης του μακροπρόθεσμου 
προγράμματος zero και «zero harm». 
 
 
Εκτός από την παρουσίαση της μελέτης για την ανάλυση των λόγων του 
underreporting, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν και για τη συμπερίληψη της COVID 
στα occupational related diseases, δηλαδή τις ασθένειες που συσχετίζονται με το 
επάγγελμα. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα και στην Ιρλανδία, βάσει ευρωπαϊκών 
αναλύσεων (ΕUROSTAT), ο COVID-19 συνδέεται ως ασθένεια με την εργασία αλλά 
δεν διευκρινίζεται αν μπορεί να θεωρηθεί ως ατύχημα στην εργασία ή ως 
επαγγελματική ασθένεια. Περισσότερο δηλαδή η παρεχόμενη πληροφορία αναφέρεται 
σε συγκεκριμένους τομείς και επαγγέλματα όπως στον Τομέα Υγείας αλλά και σε 
άλλους τομείς και επαγγέλματα όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος έκθεσης στον COVID-
19 κατά τη διάρκεια της εργασίας. 
 

• Συμμετοχή στο High Level Conference: Quality work for the Quality of 
Life-Addressing the challenges for sustainable work 

 

Η δημογραφική αλλαγή έχει πυροδοτήσει συζητήσεις πολιτικής και απαντήσεις σε όλη 
την Ευρώπη. Η ανάγκη να παραμείνουν οι εργαζόμενοι στην απασχόληση για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απαιτεί νέες λύσεις για τις συνθήκες εργασίας και τις 
επαγγελματικές διαδρομές που βοηθούν τους εργαζόμενους να διατηρήσουν τη 
σωματική και ψυχική τους υγεία –καθώς και τα κίνητρα και την παραγωγικότητά τους– 
καθ' όλη τη διάρκεια μιας εκτεταμένης εργασιακής ζωής. 

Πρέπει να δημιουργηθεί ένα εργασιακό περιβάλλον που να ικανοποιεί τις ανάγκες 
διαφορετικών ομάδων εργαζομένων –όχι μόνο εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας 
αλλά και εκείνων με ευθύνες φροντίδας, για παράδειγμα, ή ατόμων με σωματικές 
αναπηρίες ή προβλήματα ψυχικής υγείας– ώστε να επιτρέπεται η μεγαλύτερη δυνατή 
συμμετοχή μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων στο εργατικό δυναμικό. Η διατήρηση 
της ποιότητας της εργασίας θα είναι ζωτικής σημασίας για τους εργαζόμενους και τις 
επιχειρήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία ανάκαμψη από την οικονομική 
κρίση που προκύπτει από την πανδημία COVID-19. 

Η διατήρηση της υγείας και της ευημερίας στο χώρο εργασίας είναι επίσης ένας στόχος 
από μόνος του, καθώς ωφελεί τόσο τους εργαζομένους όσο και τους εργοδότες, αλλά 
και την κοινωνία στο σύνολό της. Η υγεία είναι ένα πλεονέκτημα που συνδέεται στενά 
με την ποιότητα ζωής και τη μακροζωία, καθώς και με την ικανότητα των ανθρώπων 
να εργαστούν. Μια υγιής κοινωνία και οικονομία εξαρτώνται από ένα υγιές εργατικό 
δυναμικό και υγιείς χώρους εργασίας, για να αποφευχθεί η απώλεια απόδοσης λόγω 
κακής υγείας των εργαζομένων. 
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Ο γενικός στόχος που τέθηκε παραπάνω μπορεί να περιγραφεί ως «να γίνει η εργασία 
βιώσιμη κατά τη διάρκεια της ζωής».H  Eurofound έχει ορίσει τη «βιώσιμη εργασία» 
ως την αλληλεπίδραση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης που είναι τέτοιες «που 
υποστηρίζουν τους ανθρώπους να ασχοληθούν και να παραμείνουν στην εργασία 
κατά τη διάρκεια μιας εκτεταμένης επαγγελματικής ζωής» (Eurofound, 2015, σ. 5). 

Αυτός ο ορισμός λαμβάνει την προοπτική του εργαζόμενου ατόμου που είναι 
ενσωματωμένο σε μια συγκεκριμένη εργασιακή κατάσταση που αλληλεπιδρά με τον 
τομέα της ιδιωτικής του ζωής. Τα βασικά χαρακτηριστικά αφορούν την ποιότητα της 
εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της υγείας και της ασφάλειας και τις ευέλικτες 
ρυθμίσεις εργασίας), την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων και απασχολησιμότητας. 

Η υποστήριξη μέσω μεταβάσεων και κατά τη διάρκεια κρίσιμων γεγονότων της ζωής 
είναι ένα περαιτέρω κρίσιμο στοιχείο σε αυτήν την προσέγγιση. Πραγματοποιούνται 
μεταβάσεις όχι μόνο μεταξύ θέσεων εργασίας αλλά και μεταξύ απασχόλησης και 
ανεργίας, περιόδων μάθησης ή φροντίδας ή κατά την επιστροφή στην εργασία μετά 
από μια περίοδο ασθένειας. Αυτό δείχνει τον κεντρικό ρόλο των πολιτικών, των 
υποδομών, των κανονισμών και των πρακτικών στη διαμόρφωση τόσο του ατομικού 
όσο και του εργασιακού πλαισίου. 
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Πλαίσιο της Eurofound για τη βιώσιμη εργασία 

Η βιώσιμη εργασία απαιτεί αντιστοιχία μεταξύ της θέσης εργασίας και της 
διαθεσιμότητας για εργασία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο μοχλοί για να 
αυξηθούν οι πιθανότητες επίτευξης αντιστοιχίας μεταξύ εργασίας και ατόμου: 

-η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας (για να ταιριάζει καλύτερα με τη διαθεσιμότητα 
ενός ατόμου για εργασία) και 

-Βελτίωση της διαθεσιμότητας για εργασία του ατόμου (για να ανταποκρίνεται 
καλύτερα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας) 

 

Το βασικό πλαίσιο: Ποιότητα εργασίας 

Ο πιο άμεσος και προφανής καθοριστικός παράγοντας της βιωσιμότητας της εργασίας 
είναι τα χαρακτηριστικά της εργασίας. Σύμφωνα με το Eurofound, μπορούν να 
διακριθούν επτά διαστάσεις της ποιότητας της εργασίας. 

Επτά διαστάσεις της ποιότητας της εργασίας και οι δείκτες που συνθέτουν κάθε 
διάσταση 
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Πηγή: Source: Eurofound (2017a) 

Κάθε μία από τις επτά διαστάσεις επηρεάζει τη βιωσιμότητα της εργασίας καθ' όλη τη 
διάρκεια της ζωής, επειδή καθεμία από αυτές επηρεάζει την ευημερία των 
εργαζομένων. Η σχετική σημασία των διαφορετικών διαστάσεων μπορεί να ποικίλλει 
ανάλογα με τις εργασίες και η υψηλή ποιότητα σε μια διάσταση μπορεί να 
αντισταθμίσει τη χαμηλότερη ποιότητα σε μια άλλη. Για παράδειγμα, οι υψηλότερες 
αποδοχές μπορούν να βοηθήσουν στην αντιστάθμιση ορισμένων προβλημάτων 
ποιότητας του χρόνου εργασίας ή έντασης εργασίας. Ωστόσο, μια διάσταση δεν μπορεί 
ποτέ να υποκαταστήσει τέλεια μια άλλη, και είναι αμφίβολο εάν ορισμένα στοιχεία μιας 
εργασίας μπορούν πραγματικά να αντισταθμιστούν. Για παράδειγμα, ορισμένες 
σωματικές απαιτήσεις δεν μπορούν να αντισταθμιστούν από τα κέρδη καθώς μπορεί 
να έχουν μη αναστρέψιμο αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία. 

Ενώ οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι σχεδόν ασήμαντες στις κύριες 
διαστάσεις της ποιότητας της εργασίας, γίνονται σημαντικές σε πολλές υποδιαστάσεις. 
Οι άνδρες αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα ποσοτικών απαιτήσεων, ενώ οι γυναίκες 
είναι πιο πιθανό να αναφέρουν έκθεση σε συναισθηματικές απαιτήσεις. Οι άνδρες 
τείνουν να λαμβάνουν λιγότερη υποστήριξη από συναδέλφους και διευθυντές, ενώ οι 
γυναίκες εκτίθενται περισσότερο σε δυσμενείς κοινωνικές συμπεριφορές. Η πρόσβαση 
στην κατάρτιση, η οποία είναι σχετικά πιο περιορισμένη στα λιγότερο εξειδικευμένα 
επαγγέλματα, είναι επίσης φτωχότερη για τις γυναίκες. Οι προοπτικές σταδιοδρομίας 
είναι ελαφρώς καλύτερες συνολικά για τους άνδρες, αν και οι καλύτερες προοπτικές 
σταδιοδρομίας φαίνεται να απολαμβάνουν οι γυναίκες επαγγελματίες του κλάδου και 
της επιστήμης (Eurofound, 2020a). 

Ωστόσο, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία υπάλληλοι συμμετέχουν επίσης λιγότερο στην 
εκπαίδευση2 και έχουν περιορισμένες προοπτικές σταδιοδρομίας. Οι εργαζόμενοι 
ηλικίας 45–54 ετών αναφέρουν λιγότερες ποσοτικές απαιτήσεις, αλλά το επίπεδο 
έκθεσής τους σε φυσικούς κινδύνους είναι σχεδόν τόσο υψηλό όσο αυτό των νεότερων 
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εργαζομένων. Ένα κρίσιμο ζήτημα για τους εργαζόμενους ηλικίας 35–44 ετών είναι η 
ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, καθώς τείνουν να εργάζονται 
περισσότερες ώρες και έχουν περισσότερες ευθύνες φροντίδας. Οι άνδρες αναφέρουν 
φτωχότερη ικανότητα από τις γυναίκες, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο 
ότι οι άνδρες σε αμειβόμενη απασχόληση έχουν περισσότερες ώρες εργασίας από τις 
γυναίκες σε αμειβόμενη απασχόληση. Τα αποτελέσματα είναι μικτά για τους νεότερους 
εργαζόμενους (ηλικίας 35 ετών και κάτω) όσον αφορά το κοινωνικό περιβάλλον στην 
εργασία. Είναι πιο πιθανό να έχουν κοινωνική υποστήριξη και θετική ενθάρρυνση από 
τους συναδέλφους και το αφεντικό τους, αλλά και να βιώνουν δυσμενή κοινωνική 
συμπεριφορά πιο συχνά – ιδιαίτερα τις γυναίκες. Είναι επίσης πιο πιθανό να 
εργαστούν με προσωρινές συμβάσεις, κάτι που μπορεί να συμβάλει στη μεγαλύτερη 
εργασιακή ανασφάλεια που αναφέρουν. (Eurofound 2017b). 

Η εργασιακή ανασφάλεια και η απασχολησιμότητα συνδέονται στενά με την υγεία και 
την ευημερία των εργαζομένων και τη βιωσιμότητα της εργασίας. Οι εργαζόμενοι που 
αισθάνονται ότι η δουλειά τους δεν είναι ασφαλής είναι λιγότερο πιθανό να αναφέρουν 
ότι μαθαίνουν νέα πράγματα στη δουλειά ή λαμβάνουν αμειβόμενη εκπαίδευση. Είναι 
επίσης λιγότερο πιθανό να αισθάνονται ότι έχουν καλή ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Από την άλλη πλευρά, είναι πιο πιθανό να 
αισθάνονται αρνητικό αντίκτυπο από την εργασία στην υγεία τους και περισσότερες 
από διπλάσιες πιθανότητες να αναφέρουν κακή ψυχική ευεξία. 

 

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 

Νέες προκλήσεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία αναδύονται υπό το 
πρίσμα της μειωμένης σταθερότητας των εργασιακών σχέσεων, των νέων εργασιακών 
προτύπων και της γήρανσης του εργατικού δυναμικού, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο 
τη βιωσιμότητα της εργασίας. Το νέο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την ΕΑΥ στοχεύει 
στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων που συνδέονται με την ψηφιακή, την 
πράσινη και τη δημογραφική μετάβαση. Η διασφάλιση προστασίας από 
επαγγελματικούς τραυματισμούς και κακή υγεία όλων των εργαζομένων, ανεξάρτητα 
από το εργασιακό τους καθεστώς, και η αντιμετώπιση των «γκρίζων ζωνών» (όπως η 
«εξαρτημένη» και η «ψεύτικη» αυτοαπασχόληση) προσφέρει έναν σημαντικό τρόπο 
μείωσης της επισφάλειας και του κοινωνικού κόστους, ενώ βελτίωση της απόδοσης 
των επιχειρήσεων. Οι προσπάθειες επανένταξης και αποκατάστασης εργαζομένων με 
προβλήματα υγείας απαιτούν την ενεργό συμμετοχή των εργοδοτών όσον αφορά την 
επανεκπαίδευση ή/και την προσαρμογή του χώρου εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η 
ενθάρρυνση και η επιβολή προληπτικών και διορθωτικών μέτρων στις μικρές 
επιχειρήσεις παραμένει βασική πρόκληση πολιτικής. Μελέτη που βασίζεται στην 
Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας καταδεικνύει ότι οι μοχλοί που 
επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων στην εργασία μπορούν να 
βρεθούν τόσο στη μείωση των απαιτήσεων εργασίας5 όσο και στην αύξηση των 
πόρων εργασίας (Eurofound, 2019a). 

Απασχολησιμότητα και δεξιότητες 

Οι ατομικές δεξιότητες και ικανότητες είναι ζωτικής σημασίας για την είσοδο στην 
αγορά εργασίας και την παραμονή στην εργασία. Η έλλειψη δεξιοτήτων μπορεί να 
προκύψει από αρχικά προσόντα χαμηλού επιπέδου, μεταβαλλόμενες απαιτήσεις, 
απαξίωση των δεξιοτήτων με την πάροδο του χρόνου ή απλώς διαρθρωτικές αλλαγές 
στη ζήτηση εργασίας. Η διατήρηση των δεξιοτήτων ενημερωμένων καθ' όλη τη 
διάρκεια της ζωής σε μια μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας είναι πρόκληση. Η δίδυμη 
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μετάβαση προς μια πιο ψηφιοποιημένη και πιο πράσινη οικονομία αποτελεί ιδιαίτερη 
πρόκληση από αυτή την άποψη. Η συνεχής ανάπτυξη των ικανοτήτων και η απόκτηση 
προσόντων εξαρτώνται τόσο από τις ευκαιρίες δια βίου μάθησης όσο και από τις 
συνθήκες ζωής και εργασίας ενός ατόμου. Ωστόσο, ένα υψηλό επίπεδο 
απασχολησιμότητας αποτελεί – εκτός από την προσφορά θέσεων εργασίας – μια 
προϋπόθεση για την επίτευξη της ασφάλειας της απασχόλησης. Αντίθετα, τα χαμηλά 
επίπεδα απασχολησιμότητας θέτουν τα άτομα σε κίνδυνο να χάσουν την προσήλωσή 
τους σε μια μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας όπου η εργασιακή ασφάλεια δεν μπορεί 
να είναι πάντα εγγυημένη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους εργαζόμενους σε 
μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες (50+), καθώς όχι μόνο λαμβάνουν λιγότερη εκπαίδευση 
αλλά αναφέρουν επίσης πολύ χαμηλότερα επίπεδα απασχολησιμότητας από τους 
νεότερους ομολόγους τους. 

 

Ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 

Ο συνδυασμός επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής είναι σημαντικό στοιχείο στο 
πλαίσιο της βιώσιμης εργασίας, καθώς σηματοδοτεί τη διασταύρωση μεταξύ ποιότητας 
εργασίας και ποιότητας ζωής. Τα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις 
Συνθήκες Εργασίας δείχνουν ότι η καλή ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής είναι ένας από τους ισχυρότερους προγνωστικούς παράγοντες για τους 
ερωτηθέντες να αντιληφθούν τη δουλειά τους ως βιώσιμη. (Eurofound 2017b). Μια 
κακή ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μπορεί να οδηγήσει σε κακή 
απόδοση (εργαζομένων και οργανισμών) και μπορεί να λειτουργήσει ως εμπόδιο στην 
απασχόληση. Συνολικά, στην ΕΕ, περίπου το 1,9% του πληθυσμού ηλικίας 15 έως 64 
ετών δεν αναζητά εργασία λόγω ευθυνών φροντίδας για παιδιά ή για ενήλικες με 
αναπηρίες (3,6% των γυναικών και 0,2% των ανδρών). Αυτό αντιστοιχεί στο 7% του 
οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού (11% των γυναικών και 0,8% των ανδρών)7. 
Περίπου το ένα πέμπτο αυτής της ομάδας λέει ότι αυτό οφείλεται στην έλλειψη 
διαθέσιμων ή προσιτών υπηρεσιών για παιδιά ή ασθενείς, ανάπηρους ή ηλικιωμένους 
ενήλικες. Περισσότερα από 3 εκατ. άτομα στην ΕΕ ανέφεραν ότι δεν χρησιμοποιούσαν 
υπηρεσίες παιδικής μέριμνας λόγω υψηλού κόστους και 1,7 εκατ. είπε ότι καμία 
υπηρεσία δεν ήταν προσβάσιμη ή διαθέσιμη το 2020. Επιπλέον, το 20% των 
εργαζομένων με μερική απασχόληση ανέφερε τις ευθύνες περίθαλψης ως κύριο λόγο 
για τη μερική απασχόλησή τους το 2020 (26% των γυναικών με μερική απασχόληση 
και 5% των ανδρών). 

Η άποψη για την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής πρέπει να είναι 
ευρεία και πρέπει να υπερβαίνει την ισορροπία εργασίας-οικογένειας, λαμβάνοντας 
ρητά μια προοπτική της πορείας ζωής και αναγνωρίζοντας ότι οι απαιτήσεις εργασίας 
και ζωής (και πόροι) διαφέρουν στον κύκλο ζωής. Ο χρόνος για μάθηση, φροντίδα ή 
εθελοντισμό θα είναι επιθυμητός σε διαφορετικά στάδια της ζωής ενός ατόμου με 
διαφορετική ένταση. 
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Η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της εργασίας και άλλων πτυχών της ζωής είναι ολοένα 
και πιο θεμελιώδης για τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα για όσους έχουν ευθύνες 
φροντίδας. Πολλές εταιρείες στην ΕΕ το αναγνωρίζουν αυτό και προωθούν πολιτικές 
στο χώρο εργασίας που ευνοούν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν εργαζομένους. Πολλές 
πολιτικές που προσπαθούν να εξισορροπήσουν την ευελιξία φιλική προς τους 
εργοδότες και τους εργαζομένους είναι προς όφελος και των δύο πλευρών, καθώς οι 
εργαζόμενοι είναι σε καλύτερη θέση να οργανώνουν ιδιωτικές και σχετιζόμενες με την 
εργασία καθήκοντα και να είναι πιο αποτελεσματικοί, όπως οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες 
Εργασίας 

Η έρευνα δείχνει ότι ένας από τους ισχυρότερους προγνωστικούς παράγοντες για την 
αναφορά μιας καλής ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι 
εάν ο εργαζόμενος θεωρεί ότι είναι εύκολο να κανονίσει μια ή δύο ώρες άδεια για να 
φροντίσει προσωπικά ή οικογενειακά ζητήματα. Η παροχή αυτού του είδους ευελιξίας 
δεν συνεπάγεται υψηλό κόστος για τον εργοδότη. (Eurofound, 2018β) 

 

Η ευελιξία όσον αφορά στον τόπο εργασίας μέσω της εξ αποστάσεως εργασίας, από 
την άλλη πλευρά, ενέχει κινδύνους καθώς και ευκαιρίες για τη βελτίωση της ισορροπίας 
της επαγγελματικής ζωής. Η κοινή έρευνα της ΔΟΕ και του Eurofound κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι στην περίπτωση των τακτικών τηλεργαζομένων στο σπίτι και εκείνων 
που εργάζονται μόνο περιστασιακά εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη, η 
μεγαλύτερη αυτονομία του χρόνου εργασίας είχε τη δυνατότητα να συμβάλει στη 
βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Ωστόσο, 
αυτή η ευεργετική επίδραση δεν φαίνεται να ισχύει για όσους εργάζονται συχνά σε μια 
σειρά από χώρους εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη. Η έρευνα σχετικά με την 
αυξημένη χρήση της τηλεργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 
επιβεβαίωσε αυτό που είχε ήδη αποδειχθεί σε παλαιότερες έρευνες: όσοι εργάζονταν 
αποκλειστικά από το σπίτι ήταν πιο πιθανό να εργάζονται πολλές ώρες (πάνω από 48 
ώρες την εβδομάδα) και εργάζονταν πιο συχνά κατά τη διάρκεια της ελεύθερος χρόνος. 
Αυτό συσχετίστηκε με υψηλότερα ποσοστά που ανέφεραν συγκρούσεις μεταξύ της 
επαγγελματικής και της μη επαγγελματικής ζωής σε σύγκριση με εκείνα που 
εργάζονται από τις εγκαταστάσεις του εργοδότη (Eurofound, 2020b). Οι γυναίκες 
ανέφεραν περισσότερες δυσκολίες στο συνδυασμό εργασίας και ιδιωτικής ζωής από 
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τους άνδρες. Οι μεγαλύτερες διαφορές είναι εμφανείς μεταξύ εκείνων με παιδιά κάτω 
των 12 ετών. 29% 

Κοινωνικός διάλογος 

Μολονότι οι θεσμικές ρυθμίσεις και τα επίπεδα διοργανικής συνεργασίας διαφέρουν 
μεταξύ των χωρών, στα περισσότερα κράτη μέλη οι κοινωνικοί εταίροι διαδραματίζουν 
ρόλο παράλληλα με τις δημόσιες αρχές στη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και 
στη βελτίωση της βιωσιμότητας της εργασίας. Περιπτωσιολογικές μελέτες δείχνουν ότι 
οι κοινωνικοί εταίροι έχουν συμβάλει καθοριστικά στην προώθηση της βιώσιμης 
εργασίας σε πολλά κράτη μέλη (Eurofound, 2016). Οι κοινωνικοί εταίροι συχνά 
αυξάνουν την ευαισθητοποίηση, ξεκινούν συζητήσεις, παρέχουν υποστήριξη και 
εκστρατείες για κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με τη χαμηλή αμοιβή, τη δια βίου 
μάθηση, την υγεία και την ασφάλεια, την ισότητα των φύλων και τη βιώσιμη εργασία 
στο σύνολό της. 

Σημασία του επιπέδου του χώρου εργασίας 

Ο ίδιος ο χώρος εργασίας και οι σχετικές πρακτικές που καταλήγουν στην αντίληψη 
της δικαιοσύνης, της αναγνώρισης, της δίκαιης αμοιβής, των ευκαιριών σταδιοδρομίας 
και των παρακινητικών περιβαλλόντων έχουν σημασία για να κάνουν την εργασία 
βιώσιμη καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής (Bakker and Demerouti, 2014). Προηγούμενη 
έρευνα του Eurofound (2016; 2017a, 2019a, 2019b) έχει επισημάνει τις συσχετίσεις 
μεταξύ μέτρων στο χώρο εργασίας υψηλής συμμετοχής, όπως ο κοινωνικός διάλογος 
στο χώρο εργασίας και η συμμετοχή των εργαζομένων, και των βιώσιμων εργασιακών 
αποτελεσμάτων. Οι πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού χωρίς 
αποκλεισμούς (HRM) και η ισχυρή συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη 
αποφάσεων συνδέονται με ευεργετικά αποτελέσματα απόδοσης όσον αφορά την 
καινοτομία, την παραγωγικότητα και την ευημερία στο χώρο εργασίας. Τα επίπεδα 
δέσμευσης στην εργασία συνδέονται θετικά με την οργανωτική δικαιοσύνη και άλλα 
κίνητρα που συνδέονται με τον ενεργό ρόλο του εργαζομένου στο χώρο εργασίας. 

Η έρευνα της Eurofound (2019a) έδειξε επίσης ότι τα κίνητρα στην εργασία – είτε 
εγγενώς καθοδηγούμενα από το περιεχόμενο της εργασίας είτε από οργανωτικούς 
παράγοντες όπως η αναγνώριση της καλής δουλειάς, η κατάλληλη αμοιβή, η 
προοπτική σταδιοδρομίας ή η δικαιοσύνη – είναι σημαντικά για τους εργαζόμενους 
από διάφορες απόψεις. Οι εργαζόμενοι με κίνητρα έχουν υψηλότερα επίπεδα 
εργασιακής δέσμευσης, μικρότερη πιθανότητα η εργασία τους να επηρεάσει αρνητικά 
την υγεία, λιγότερες ημέρες αναρρωτικής άδειας και γενικά είναι πιο πιθανό να 
αντιληφθούν τη δουλειά τους ως βιώσιμη. Η συστηματική μέτρηση των κινήτρων και 
της ευημερίας στο χώρο εργασίας μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη συστημάτων 
προειδοποίησης για παρέμβαση. Κατά συνέπεια, η βιωσιμότητα της εργασίας πρέπει 
επίσης να αντιμετωπιστεί στον χώρο εργασίας. Οι εταιρείες πρέπει να είναι 
προετοιμασμένες και πρόθυμες να διατηρήσουν και να επενδύσουν σε ηλικιωμένους 
υπαλλήλους. Οι κυβερνήσεις μπορούν να υποστηρίξουν καλές πρακτικές στο χώρο 
εργασίας με ταμεία καινοτομίας στο χώρο εργασίας και άλλα μέσα για την παροχή 
συμβουλών και κατάρτισης. Άλλα – πιο παγκόσμια – μέτρα πολιτικής μπορούν να 
βασιστούν σε τέτοιες πρακτικές. 
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Ολιστική προσέγγιση 

Η ιδέα της Eurofound για τη βιώσιμη εργασία αναγνωρίζει την ανάγκη των κρατών 
πρόνοιας να παρατείνουν τον εργασιακό βίο και να προσαρμοστούν σε νέους 
κινδύνους για τα συστήματα κοινωνικής προστασίας ως αποτέλεσμα της 
δημογραφικής αλλαγής, τονίζοντας την ανάγκη διατήρησης ισορροπίας μεταξύ των 
μέτρων πολιτικής σε μακροεπίπεδο , ευνοϊκά περιβάλλοντα εργασίας και μέτρα στο 
χώρο εργασίας και βελτιωμένη ποιότητα εργασίας. Ένα περαιτέρω ουσιαστικό στοιχείο 
είναι η προοπτική της πορείας ζωής που υποστηρίζει την ανάγκη αναγνώρισης των 
διαφορετικών αναγκών των εργαζομένων όλων των ηλικιακών ομάδων. Αυτό καθιστά 
τη βιώσιμη εργασία έναν περίπλοκο τομέα πολιτικής για τον οποίο είναι επιθυμητή μια 
ολιστική προσέγγιση. 

Από άποψη πολιτικής, το να γίνει η εργασία βιώσιμη σημαίνει να υπάρχει τεχνολογικός 
και οργανωτικός σχεδιασμός για τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας. 
Αυτή είναι η βάση για τη δημιουργία μιας προσαρμογής μεταξύ των δομικών 
χαρακτηριστικών μιας εργασίας (ποιότητα εργασίας) και των χαρακτηριστικών ενός 
ατόμου σε σχέση με την εργασία (ικανότητες, ανάγκες, υγεία, δεξιότητες κ.λπ.). Οι 
παρεμβάσεις πολιτικής που θα βοηθήσουν στην επίτευξη αυτού του αγώνα θα πρέπει 
να πραγματοποιούνται σε όλα τα επίπεδα: κυβερνητικό επίπεδο (μέσω νομοθεσίας, 
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κανονισμών, δημόσιων υπηρεσιών, υποδομών, δημόσιας χρηματοδότησης), κλαδικό 
και εταιρικό επίπεδο(συλλογικές συμβάσεις, κοινωνικός διάλογος), επίπεδο 
εργασιακού χώρου (ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, διοικητική υποστήριξη) και ατομικό 
επίπεδο (δια βίου μάθηση, νέα μάθηση, αναβάθμιση δεξιοτήτων, απασχολησιμότητα 
κ.λπ.). 

 

Πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή σε πολιτικές και πρακτικές που υποστηρίζουν όχι 
μόνο εκείνους που απασχολούνται αλλά και εκείνους που βρίσκονται επί του παρόντος 
εκτός της αγοράς εργασίας, λόγω, για παράδειγμα, απουσίας λόγω ασθένειας, 
ανεργίας ή υποχρεώσεων φροντίδας, λαμβάνοντας υπόψη την ισορροπία 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, υγεία, εργασιακή ικανότητα και δεξιότητες. 
Είναι προφανές ότι από την άποψη της αγοράς εργασίας ορισμένες ομάδες 
αντιμετωπίζουν έντονα μειονεκτήματα όπως για παράδειγμα εκείνα με λειτουργικές 
αναπηρίες, αναπηρίες ή χρόνιες ασθένειες. Τέλος, είναι καλά τεκμηριωμένο από 
προηγούμενες έρευνες ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στα αποτελέσματα 
βιώσιμης εργασίας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ως εκ τούτου, η ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου και η εστίαση στην ισότητα των φύλων είναι απαραίτητα για τον 
σχεδιασμό πολιτικών βιώσιμης εργασίας. 

 

 

Ε. ΜΜΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Με περισσότερες από 35 αναπαραγωγές του Δελτίου τύπου  για την ομιλία του   του κ 
Αθανασίου Κεφάλα  στο Διεθνές συνέδριο ορυκτού πλούτου  RAwmat2021 ο 
Σύνδεσμος  είχε μια καλή δημοσιότητα  το Μήνα Σεπτέμβριο. 
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Σύμφωνα με το Pr Value η απήχηση μέχρι τώρα ,από την αρχή της Χρονιάς των 
δελτίων Τύπου και των Άρθρων  του προέδρου έφθασαν στις 718.800 ευρώ 

Ενδεικτικά αναφέρουμε 

 

 

 

 



25 
 

 

Για το μήνα Οκτώβριο………………………………………………………….. 

 

Η ομιλία  του προέδρου του Συνδέσμου κ Αθ Κεφάλα  στο Olympia Forum στο Ζάππειο 
Μέγαρο έτυχε σημαντικής προβολής από τα ΜΜΕ τον Οκτώβριο. 

Περισσότερες από  τριάντα αναρτήσεις και δημοσιεύσεις  προβάλαν την ομιλία με 
τίτλους  

«Ενισχύουν την   Ανταγωνιστικότητα οι εξορυκτικές εταιρίες» «Μεταλλευτικές: οι τάσεις 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη» και  «Πως ο εξορυκτικός κλάδος πρωτοπορεί στην Βιώσιμη 
ανάπτυξη» 

Μερικές από τις αναρτήσεις 
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