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Η Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο
και οι Εργαζόμενοι του ΕΛΙΝΥΑΕ
σας εύχονται ευτυχισμένο το
Εργασιακά Νέα
Υγεία στον κόσμο της εργασίας
Ο ΠΟΥ εγκαινίασε δίκτυο «Υγεία στον Κόσμο της Εργασίας» (H-WoW Network). Σκοπός η ενίσχυση της συνεργασίας
και η ανταλλαγή γνώσεων ώστε οι φορείς του δικτύου να
αναλάβουν ενημερωμένη δράση, θέτοντας «την υγεία στο
κέντρο» ετοιμότητας και αντιμετώπισης της πανδημίας
για τη δημιουργία υγιών, ασφαλών και
ανθεκτικών χώρων εργασίας για όλους
τους εργαζόμενους. Περισσότερα...

Έκθεση σε βίαιες και απειλητικές συμπεριφορές
στον χώρο εργασίας και ο κίνδυνος κατάθλιψης:
μια προοπτική μελέτη
Ανάλυση της προοπτικής συσχέτισης μεταξύ της αυτο-χαρακτηριζόμενης έκθεσης σε απειλές και βία στην εργασία
και του κινδύνου κατάθλιψης, όπως διερευνήθηκε από
μια τυποποιημένη ψυχιατρική συνέντευξη και από νέες
συνταγογραφήσεις αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. Περισσότερα...

Το 2022 γινόμαστε πιο ψηφιακοί και καινοτόμοι
αλλά παραμένουμε ασφαλείς και υγιείς!
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια
και την Υγεία στην Εργασία εκφράζει θερμές
ευχαριστίες στο προσηλωμένο δίκτυό του.
Περισσότερα...
© www.napofilm.net
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Πιλοτική εφαρμογή μέτρων προστασίας των εργαζομένων στις
ψηφιακές πλατφόρμες από τους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και
τους κοινωνικούς εταίρους
Οι κυβερνήσεις, οι κοινωνικοί εταίροι, οι
τοπικές οργανώσεις και οι πλατφόρμες
σε όλη την ΕΕ ανέλαβαν πιλοτικές πρωτοβουλίες με σκοπό την βελτίωση των
συνθηκών εργασίας και την κάλυψη της
κοινωνικής προστασίας των
εργαζομένων στις ψηφιακές
πλατφόρμες. Περισσότερα...

Σύνδεση της επαγγελματικής
ασφάλειας και υγείας με τη δημόσια υγεία
Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας
Covid-19, μια ιδιαίτερη έννοια άρχισε
ξαφνικά να εμφανίζεται στα έγγραφα και
τις συζητήσεις πολιτικής της ΕΕ, καθώς
και σε συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα στον τομέα της επαγγελματικής
ασφάλειας και υγείας: αυτή της
σημαντικής σύνδεσης μεταξύ
ΕΑΥ και δημόσιας υγείας (PH).
Περισσσότερα...

Η μηχανή ως εργαζόμενος, ο εργαζόμενος ως μηχανή

Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και μυοσκελετικές
παθήσεις που σχετίζονται με την εργασία

Ο Ιταλός κοινωνιολόγος Dario Fontana και ο
Angelo Ferracuti συζητούν σχετικά με την οικονομία της πλατφόρμας, το μέλλον του καπιταλισμού της ψηφιακής παρακολούθησης και
τη νέα, αυτοματοποιημένη πραγματικότητα για
τους εργαζόμενους. Περισσότερα...

Νέα έκθεση διερευνά τη σχέση μεταξύ ψυχοκοινωνικών παραγόντων και μυοσκελετικών παθήσεων
στον χώρο εργασίας με βάση τα στοιχεία
από την τελευταία ευρωπαϊκή έρευνα για
τις συνθήκες εργασίας και εκείνη για τους
νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους
στις επιχειρήσεις. Περισσότερα...

AgriSafetyNet – Εκπαιδευτική πλατφόρμα για την πρόληψη του κινδύνου στον
αγροτικό τομέα
Η πλατφόρμα, που συγχρηματοδοτείται από
το Erasmus+, είναι δομημένη σε έξι εκπαιδευτικές ενότητες που καλύπτουν διαφορετικούς
τομείς επαγγελματικής ασφάλειας
και υγείας - από βασικές έννοιες
ΕΑΥ έως συγκεκριμένους γεωργικούς κινδύνους ή νομοθεσία σε
εθνικό επίπεδο. Περισσότερα...

Μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές
για τον τομέα των κομμωτηρίων
Περιλαμβάνουν προτάσεις για τους εργοδότες
σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνου, τα προληπτικά μέτρα και την εκπαίδευση, χρήσιμους συνδέσμους με διαδικτυακά εργαλεία και
μέσα, καθώς και συμβουλές για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων, όπως
αυτοί που σχετίζονται με το άγχος και
την εργονομία. Περισσότερα...

Ψηφιακή πλατφόρμα εργασίας και επαγγελματική ασφάλεια και υγεία: ανασκόπηση

Η επιστροφή στον χώρο εργασίας
πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά

Η ανασκόπηση ορίζει και χαρακτηρίζει την εργασία και
τους εργαζόμενους στην ψηφιακή πλατφόρμα και εξετάζει τους σχετικούς κινδύνους για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία που προκύπτουν, π.χ. από την ψηφιακή παρακολούθηση, την πίεση απόδοσης και την εργασιακή
ανασφάλεια. Περισσότερα...

Ειδικοί από το Φινλανδικό Ινστιτούτο για
την Επαγγελματική Υγεία (FIOH) έχουν
καταρτίσει μια λίστα με χρήσιμες συμβουλές που αφορούν στην επιστροφή
στον εργασιακό χώρο.
Περισσότερα...

Γεωργία και δασοκομία: ο αντίκτυπος της ψηφιακής τεχνολογίας στην ΑΥΕ
Ρομποτικές μηχανές συγκομιδής, μηχανές εξόντωσης ζιζανίων, αυτόματα συστήματα άρδευσης — νέα τεχνολογία φέρνει επανάσταση στις γεωργικές και
δασοκομικές πρακτικές. Όμως κι η αξιολόγηση των κινδύνων θα πρέπει να συμβαδίζει με την πρόοδο αυτή.

Το μέλλον της εργασίας σε ένα εικονικό περιβάλλον και η ΑΥΕ
Το έγγραφο εξετάζει -μεταξύ άλλων- την
σημασία των συγκυριακών ζητημάτων,
τις προβλεπόμενες επιπτώσεις
του ψηφιακού μετασχηματισμού, τις επιπτώσεις, καθώς και
τις ευκαιρίες που προσφέρουν
για την ΕΑΥ. Περισσότερα...

Περισσότερα...

Μελέτη υποστήριξης της εκτίμησης των επιπτώσεων στην βελτίωση των εργασιακών συνθηκών
σε ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας
Η μελέτη υποστηρίζει την εκτίμηση των επιπτώσεων της νομοθετικής πρωτοβουλίας της
ΕΕ, με στόχο την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων των
ατόμων που εργάζονται μέσω πλατφορμών.
Περισσότερα...
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Χρήση ψηφιακών εργαλείων και
προσαρμογή των διαδικασιών κοινωνικού διαλόγου
Η έκθεση εξετάζει τον τρόπο με τον
οποίο οι κοινωνικοί εταίροι υιοθετούν
ολοένα και περισσότερο τεχνολογικές
λύσεις για την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν στα μέλη τους και τη
διευκόλυνση των διαδικασιών συλλογικών διαπραγματεύσεων. Περισσότερα...

Επικαιρότητα
Περιστατικά βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας: Πώς θα διενεργείται η διαδικασία
ενώπιον του ΣΕΠΕ
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, ρυθμίζονται ειδικά ζητήματα της διαδικασίας ενώπιον του ΣΕΠΕ (παράσταση μερών, απόδειξη κ.λπ.) για περιστατικά
βίας και παρενόχλησης στην εργασία. Περισσότερα...

Η Φινλανδία έχει το υψηλότερο ποσοστό τηλεργασίας στην ΕΕ πριν και κατά την διάρκεια
της πανδημίας

Αξιοπρεπείς και δίκαιες αμοιβές για
όλους τους εργαζόμενους
Στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ επετεύχθη
συμφωνία επί των προτάσεων Οδηγιών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επάρκεια των
κατώτατων μισθών και τη μισθολογική διαφάνεια, δηλαδή την διασφάλιση ότι γυναίκες
και άνδρες στην ΕΕ λαμβάνουν ίση αμοιβή για
όμοια εργασία. Περισσότερα...

Σχεδόν ένας στους τέσσερις εργαζόμενους (22,4%)
στη Φινλανδία συνήθιζε να εργάζεται από το σπίτι
κατά τη διάρκεια του 2020. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό σε ολόκληρη την
ΕΕ, όπου ο μέσος όρος είναι 10,8%.
Περισσότερα...

3 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων
με Αναπηρία 2021

Πως οι εταιρείες στην ΕΕ προσαρμόστηκαν
στην πανδημία COVID-19

Το φετινό θέμα είναι «Αγωνιζόμαστε για τα
δικαιώματα στη μετα-COVID εποχή», καθώς
τα άτομα με αναπηρία συγκαταλέγονται στους πληθυσμούς
που έχουν πληγεί περισσότερο
κατά την διάρκεια της πανδημίας.
Περισσότερα...

Η έκθεση εστιάζει σε πρακτικές και χαρακτηριστικά στον χώρο εργασίας που βοήθησαν τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την
ΕΕ να αναπτύξουν λειτουργική ανθεκτικότητα, διατηρώντας παράλληλα
ασφαλείς τους εργαζόμενους και τους
πελάτες. Περισσότερα...

Νομοθετικά Νέα
¾ Καθορισμός του ελάχιστου κόστους της παρ. 4
του αρθρ. 67 του ν. 4808/2021 (Α’ 101) για την
τηλεργασία. Υ.Α. οικ. 98490/2021 (ΦΕΚ 5646/
Β` 3.12.2021)
¾ Τροποποίηση της απόφασης 101195/17.09.2021
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» (Β’ 4654). Υ.Α.
129600/2021 (ΦΕΚ 5635/Β` 2.12.2021)

¾ Έγκριση της υπ’ αρ. 13/2021 Πυροσβεστικής
Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός της
διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων
δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των
διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε
επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 167 του ν. 4662/2020». Υ.Α. 69019
οικ. Φ.700.13/2021 (ΦΕΚ 5519/Β` 29.11.2021)

Νομολογία
Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 2003/88/ΕΚ –
Οργάνωση του χρόνου εργασίας – Προστασία της
υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων – Άρθρο 7, παράγραφος 1 – Δικαίωμα ετήσιας άδειας

μετ’ αποδοχών – Ύψος αποδοχών – Μειωμένες
αποδοχές λόγω ανικανότητας προς εργασία. Υπόθεση C-217/20. Περισσότερα...
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Εκδηλώσεις
33rd International Congress on
Occupational Health 2022
06/02/2022-10/02/2022, Melbourne, Australia (Digital Congress)

11ο Διεθνές Συνέδριο «Ιατρική της
Άθλησης στον 21ο Αιώνα»
1-3 Απριλίου 2022, Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη

Vision Zero Japan Summit 2022
11/05/2022-13/05/2022, Tokyo, Japan

10th International Congress on Occupational Safety and Health “Strong
Communication, Safe Workplaces”
14/05/2022-17/05/2022, Instanbul, Turkey

Wellbeing At Work Conference
13-15 June 2022 (online)

Supporting knowledge comparison to promote good practice in occupational health
psychology
06/07/2022-08/07/2022, Bordeux, France

4η διεθνής έκθεση Elec.tec
7-9 Οκτωβρίου 2022
Με τη σοφή ρήση «κάθε εμπόδιο για καλό» και με αμέριστο αίσθημα ευθύνης η
μοναδική στοχευμένη διεθνής έκθεση «Elec.tec» μετακινείται - οριστικά – για τον μήνα
Οκτώβριο κάθε δύο χρόνια, αρχής γενομένης με τον Οκτώβριο του 2022.
Στις 7 έως 9 Οκτωβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η 4η διεθνής έκθεση Elec.tec / Ηλεκτρολογικό
Υλικό – Φωτισμός – Συστήματα Ασφαλείας στο εκθεσιακό κέντρο MEC στην Παιανία. Με ξεκάθαρο το
μήνυμα της αγοράς η Τεχνοεκδοτική / T–Press πρωταγωνιστεί και πάλι στις εξελίξεις και επιλέγει να
ορίσει τον Οκτώβριο ως τον σταθερό μήνα διεξαγωγής της έκθεσης κάθε δύο χρόνια.
Με βαθύ αίσθημα ευθύνης προς τον κλάδο που στηρίζει την έκθεσή του όλα αυτά τα χρόνια και
συνεκτιμώντας το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον εκθετών και συνέδρων από την Ελλάδα και το
εξωτερικό για συμμετοχή στη νέα ημερομηνία της έκθεσης, η απόφαση για διεξαγωγή της τον
Οκτώβριο υπήρξε μονόδρομος!
Στόχος μας, στην 30χρονη πορεία μας, υπήρξε πάντα η διοργάνωση ποιοτικών εκθέσεων, με
υπευθυνότητα και ασφάλεια. Εκτιμούμε ότι η επιλογή της συγκεκριμένης σταθερής χρονικής περιόδου
θα αποδώσει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα σε εκθέτες, συνέδρους και επισκέπτες, ώστε η έκθεση
Elec.tec να είναι για ακόμη μία φορά απολύτως επιτυχημένη!

Ακολουθήστε μας

