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Εργασιακά Νέα
Βάση δεδομένων με στοιχεία και
αριθμούς για τις ΜΣΠ που συνδέονται
με την εργασία
Από εκθέσεις ανάλυσης δεδομένων σε εθνικό
και ενωσιακό επίπεδο έως περιπτωσιολογικές
μελέτες, που διερευνούν στρατηγικές πρόληψης
και ειδικές ανά τομέα κατευθυντήριες γραμμές
για την εξάλειψη των κινδύνων, περιλαμβάνονται σε μια βάση δεδομένων για τους εργαζομένους, τους εργοδότες και
τους υπεύθυνους χάραξης
πολιτικής, σχετικά με τις συνηθέστερες παθήσεις που συνδέονται με την εργασία στην
Ευρώπη.
περισσότερα...

Το μέλλον του κατασκευαστικού κλάδου:
προκλήσεις και ευκαιρίες για την ΥΑΕ
Οι ερευνητές, οι ιθύνοντες χάραξης πολιτικής,
οι εργοδότες και οι επαγγελματίες του κλάδου
οφείλουν να προβλέπουν και να προετοιμάζονται για την εμφάνιση νέων κινδύνων και την αύξηση των ήδη υπαρχόντων που απορρέουν από
τον εκσυγχρονισμό του
εργασιακού
περιβάλλοντος και των λοιπών
μεταβολών στην κατασκευαστική βιομηχανία...
περισσότερα...

Το μέλλον της γεωργίας και της δασοκομίας:
τάσεις και επιπτώσεις στην ΥΑΕ
Συνοπτική εικόνα των πορισμάτων του έργου διερεύνησης προοπτικών του EU-OSHA
σχετικά με τις οργανωτικές
και τεχνολογικές αλλαγές που
αντιμετωπίζει ο τομέας της γεωργίας και της δασοκομίας, καθώς και τις συνακόλουθες προκλήσεις για την επαγγελματική
ασφάλεια και υγεία...
περισσότερα...

Προστασία της ψυχικής υγείας των
εργαζομένων στον τομέα υγειονομικής
περίθαλψης κατά την πανδημία Covid-19
Οι εργαζόμενοι στον τομέα υγειονομικής περίθαλψης
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στη μάχη κατά της
πανδημίας Covid-19 για περισσότερο από έναν χρόνο,
με μεγάλο φόρτο εργασίας, μεγάλης διάρκειας ωράρια, ελάχιστο χρόνο ξεκούρασης και ανάκαμψης, ενώ
συνεχώς εκτίθενται σε κίνδυνο μόλυνσης. Αρκετοί έρχονται αντιμέτωποι με
βία, παρενόχληση και
στιγματισμό. Όλη αυτή
η κατάσταση επηρεάζει την ψυχική υγεία και
την ευημερία τους...
περισσότερα...

Βιοαεροζόλ και ΕΑΥ (OSHwiki)
Οι μικρο- και μακροοργανισμοί και οι δομές και οι ουσίες που παράγουν, ενδεχομένως να επιδρούν αρνητικά στην υγεία των ατόμων που εκτίθενται σ’ αυτές. Οι
βιολογικοί παράγοντες που μεταδίδονται ως βιοαεροζόλ έχουν τη μεγαλύτερη επιδημιολογική σημασία. Τουλάχιστον εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι εκτιμάται
ότι εκτίθενται σε αυτούς τους κινδύνους κατά την εργασία τους, παγκοσμίως...
περισσότερα...
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Συστάσεις της SLIC για το νέο
στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την ΕΑΥ
2021-2027

Προστασία της ακοής των εργαζομένων
Tο 27% των εργαζομένων στις επιχειρήσεις κοινής
ωφέλειας, το 23% των εργαζομένων στα μεταλλεία και το 18% των εργαζομένων στη μεταποίηση
έχουν απώλεια ακοής. Η απώλεια ακοής που σχετίζεται με την εργασία
προκαλείται από δυνατό θόρυβο και χημικές
ουσίες
(ωτοτοξικές)
που προκαλούν βλάβη
στον έσω ους...

Η Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας
(SLIC) δημοσίευσε μια έκθεση όπου έχουν συγκεντρωθεί οι συστάσεις για το νέο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την ΕΑΥ 2021-2027. Η SLIC βοηθάει
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παρακολούθηση της
εφαρμογής της νομοθεσίας
της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο
και έχει την εντολή να εκφράζει την άποψή της σε
όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την νομοθεσία
περί ασφάλειας και υγείας
στην εργασία...

περισσότερα...

Ισπανία: η Covid-19 χαρακτηρίστηκε
ως επαγγελματική ασθένεια για τον
τομέα της υγειονομικής και κοινωνικής
φροντίδας

περισσότερα...

Μελέτη έδειξε ότι αν οι εργοδότες και οι πάροχοι
επαγγελματικής υγείας θέλουν να μειώσουν την εργασιακή ανικανότητα μεταξύ των
εργαζομένων με κατάθλιψη,
θα πρέπει να παρέχουν μια
συνδυαστική θεραπεία που
θα εστιάζει εξίσου στην ιατρική αγωγή και στην εργασιακή
απασχόληση...

Η ισπανική κυβέρνηση αναγνώρισε την Covid-19 ως
επαγγελματική ασθένεια για τους επαγγελματίες
στον τομέα υγειονομικής και κοινωνικής φροντίδας, οι οποίοι προσβλήθηκαν από τον ιό κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους. Έτσι οι γιατροί,
οι νοσηλευτές και οι λοιποί εργαζόμενοι στον τομέα, οι οποίοι προσβλήθηκαν από τον κορωνοϊό θα
έχουν οικονομική
ενίσχυση, η οποία
μπορεί να διαρκέσει καθ’ όλη
τη διάρκεια του
εργασιακού τους
βίου...

περισσότερα...

περισσότερα...

Έκθεση σε
ψυχοκοινωνικούς
κινδύνους κατά την
απασχόληση στην
οικονομία επιμέρους
παραδοτέων αγαθών
και υπηρεσιών (gig
economy): συστηματική
ανασκόπηση

Coping - Στρατηγικές
διαχείρισης
στρεσογόνων
καταστάσεων
Δίκτυο Υπηρεσιών
Πληροφόρησης &
Συμβουλευτικής
Εργαζομένων και
Ανέργων

Μπορούμε να βοηθήσουμε τα άτομα
με κατάθλιψη ώστε να μπορούν να
εργάζονται

περισσότερα...

περισσότερα...
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Επικαιρότητα
Επικαιροποίηση του εγγράφου
καθοδήγησης της ΕΕ σχετικά με την
προσαρμογή των χώρων εργασίας και
την προστασία των εργαζομένων κατά
την πανδημία COVID-19

Πρωτοβουλία των εργοδοτών για την
ενδοοικογενειακή βία κατά τη διάρκεια
της πανδημίας Covid-19
Κατά την πανδημία COVID-19 παρουσιάστηκε αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας ως συνέπεια του περιορισμού των μετακινήσεων και της στροφής προς
την εργασία από το σπίτι. Η πρωτοβουλία των εργοδοτών για την ενδοοικογενειακή βία (EIDA) έχει
συγκεντρώσει μερικές χρήσιμες συμβουλές, καθώς και διασυνδέσεις με πηγές, ώστε να
βοηθήσει τους εργοδότες να
στηρίξουν τους εργαζόμενους
που ήδη βιώνουν ή ίσως βιώσουν ενδοοικογενειακή βία...

Η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) παρέχει πρακτική υποστήριξη για την προσαρμογή της
εργασίας στις νέες συνθήκες και συμβάλλει στην
καταπολέμηση της μετάδοσης της νόσου COVID-19. Ο
EU-OSHA δημοσίευσε πρόσφατα την αναθεωρημένη
έκδοση των οδηγιών της ΕΕ
για την ΕΑΥ...
περισσότερα...

περισσότερα...

Το υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ εκδίδει
αυστηρότερες οδηγίες σχετικά με τον
κορωνοϊό στους εργασιακούς χώρους
Νέες κατευθυντήριες οδηγίες της OSHA για τον
περιορισμό και την πρόληψη της εξάπλωσης ιών
στους εργασιακούς χώρους
Η Διοίκηση Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας των
ΗΠΑ (OSHA) εξέδωσε αυστηρότερες οδηγίες ασφάλειας εργαζομένων ώστε να βοηθήσει τους εργοδότες και
τους εργαζόμενους να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα
πρόληψης κατά του κορωνοϊού και να αναγνωρίσουν
καλύτερα τους κινδύνους, οι οποίοι θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην έκθεση και τη μόλυνση: “Protecting
Workers:
Guidance
on
Mitigating and Preventing
the Spread of COVID-19 in
the Workplace”...
περισσότερα...

Παγκόσμια Ημέρα κατά του
Καρκίνου 2021: πρόληψη των
κινδύνων εμφάνισης καρκίνου στην
εργασία
Οι εταίροι του χάρτη πορείας παρουσίασαν
μια νέα στρατηγική για την περίοδο 20202024, στο πλαίσιο του συνεδρίου της γερμανικής Προεδρίας της ΕΕ με θέμα «Σταματήστε τον καρκίνο στον χώρο εργασίας». Οι
στόχοι της περιλαμβάνουν την παροχή βοήθειας σε επιχειρήσεις και εργαζομένους για
την πρόληψη της έκθεσης σε καρκινογόνους
παράγοντες κατά την εργασία και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών
τους στο εργατικό δυναμικό...
περισσότερα...

Νομοθετικά Νέα
¾

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00
έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00. Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969/2021 (ΦΕΚ 648/Β` 20.2.2021)

¾

Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε ειδικές περιπτώσεις. Εγκ. 6978/174/15.2.2021

¾

Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων ιατρών, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να
ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας σε επιχειρήσεις κατά τα οριζόμενα στον Κ.Ν.Υ.Α.Ε. (Ιατροί που κατέχουν
την ειδικότητα Ιατρικής της Εργασίας και Ιατροί που περιλαμβάνονται στις περ. β› και γ› της παρ. 1 του
άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Iατρού Εργασίας μέσω ΟΠΣ - ΣΕΠΕ Υ.Α.
5685/121/2021 (ΦΕΚ 669/Β 22.2.2021)
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Περιβάλλον
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: στόχοι και προκλήσεις για βιώσιμη ανάπτυξη.
Η κλιματική αλλαγή αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση του πλανήτη. Η Ευρώπη
έχει αναπτύξει μια νέα στρατηγική, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με στόχο να καταστεί η πρώτη ήπειρος με μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου
έως το 2050. Η Πράσινη Συμφωνία συνιστά τον σύγχρονο οδικό χάρτη πορείας
της Ε.Ε. προς τη βιώσιμη ανάπτυξη...
περισσότερα...

Διαδικτυακές εκδηλώσεις
Do psychosocial risks at work contribute to musculoskeletal disorders? Research evidence
and prevention strategies, 11/03/2021 Bilbao, Spain (Webinar)
International ORP Conference, Vision Zero and the Great Reset, Safety, Health and Wellbeing for a new and better future, 17/03/2021-18/03/2021, Spain (Online)
13th SAFETY GALA titled “An endless safety experience for lifetime safety”.
Virtual workshop 2021, 13/04/2021-14/04/2021, Athens, Greece

To ΕΛΙΝΥΑΕ εκφράζει τη θλίψη του για τον θάνατο του Ανδρέα Κολλά.
Ο Ανδρέας Κολλάς υπήρξε αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΕΛΙΝΥΑΕ,
από το 2003 έως το 2013.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Ακολουθήστε μας
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“

“

Ο φορέας των κοινωνικών εταίρων για την υγεία
και την ασφάλεια στην εργασία, με παρουσία και
εμπειρία στην έρευνα, την πληροφόρηση, την
ενημέρωση, τη συμβουλευτκή υποστήριξη και την
εκπαίδευση επιχειρήσεων και εργαζομένων

