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Save the date

Εργασιακά Νέα
Εργαζόμενοι σε ψηφιακή πλατφόρμα μιλούν για
την εμπειρία τους

Ο Napo συμβάλλει στην ασφαλή
ψηφιακή μετάβαση

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας έχει συνομιλήσει με εργαζόμενους σε ψηφιακές
πλατφόρμες σε όλο τον κόσμο.

Ο Napo επιθυμεί η μετάβαση αυτή να γίνει με
όσο το δυνατόν περισσότερη ασφάλεια και
υγεία. Περισσότερα...

Κάντε κλικ στον διαδραστικό χάρτη για
να ακούσετε τις ιστορίες τους. Περισσότερα...
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Ασθένειες και τραυματισμοί που σχετίζονται με την εργασία και COVID-19 - Δυνατότητα αναγνώρισης και καταγραφής της
COVID-19 στο σύστημα εγγραφών επαγγελματικής νοσηρότητας (σε εθνικό επίπεδο στις χώρες της ΕΕ και της ΕΖΕΣ

Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια
και Υγεία στην Εργασία 2021-2027
Η νέα Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια
και Υγεία στην Εργασία 2021-2027, διαμορφώθηκε ύστερα από διαβούλευση με τα μέλη του
Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας
και του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος
και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις
21/12/2021. Περισσότερα...

Άρθρο του Δρ Βασίλη Δρακόπουλου, Ιατρού Εργασίας. Περισσότερα...

Τα δικαιώματα
των εποχικών
εργαζομένων
στην ΕΕ

Μυοσκελετικές παθήσεις σε εργαζομένους
με σκλήρυνση κατά πλάκας: οπτική επικεντρωμένη στα καθήκοντα
Οι μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ)
και ο τρόπος που επιδρούν στη
σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ) δεν
είναι πλήρως κατανοητά, όμως επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των
ατόμων με την συγκεκριμένη πάθηση. Περισσότερα...

Περισσότερα...

Αποτελεί η εμμηνόπαυση πρόβλημα στον
χώρο εργασίας;
Οι γυναίκες στην ηλικία της
εμμηνόπαυσης αντιπροσωπεύουν πλέον το 11% του εργατικού δυναμικού μεταξύ
των επτά πλέον αναπτυγμένων βιομηχανικά κρατών
του πλανήτη (G7) και ο αριθμός που επηρεάζεται
θα αυξάνεται παγκοσμίως, καθώς ο πληθυσμός
γερνά. Περισσότερα...

Τέσσερις επικίνδυνες χημικές ουσίες προστέθηκαν στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών υψηλής ανησυχίας
Ο κατάλογος υποψήφιων
ουσιών υψηλής ανησυχίας
περιέχει τώρα 223 καταχωρήσεις για χημικές ουσίες
που μπορούν να βλάψουν
τους ανθρώπους ή το περιβάλλον. Περισσότερα...

Συνάντηση ευαισθητοποίησης σε θέματα
προστασίας της αναπνευστικής οδού

Πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων
κατά την τηλεργασία

Το δελτίο ενημερώνει τους εργαζόμενους στις κατασκευές για
την προστασία της αναπνευστικής
οδού στον χώρο εργασίας.

Η πανδημία COVID-19 επιτάχυνε
την ήδη αυξητική τάση της τηλεργασίας. Η κατ’ οίκον εργασία έχει
ορισμένα πλεονεκτήματα, όπως η
εξοικονόμηση χρόνου από τη μετάβαση στο γραφείο.

Περισσότερο...

Ψηφιακή εποχή: επιπτώσεις της αυτοματοποίησης, της ψηφιοποίησης και των
πλατφορμών στην εργασία και την απασχόληση

Περισσότερο...

Προτάσεις της ΕΕ για την βελτίωση των
συνθηκών εργασίας των ατόμων που εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας
(Eurofound) παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιακή πρόοδος, όπως η τεχνητή νοημοσύνη,
η εικονική πραγματικότητα και οι
πλατφόρμες εργασίας, επηρεάζουν την απασχόληση και τον κοινωνικό διάλογο. Περισσότερα...

Σύνολο μέτρων για την βελτίωση των συνθηκών
εργασίας, στην εργασία με πλατφόρμα και για
την στήριξη της βιώσιμης
ανάπτυξης των ψηφιακών
πλατφορμών
εργασίας
στην Ε.Ε. Περισσότερα...
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Επικαιρότητα
Δήλωση – Ενημέρωση για την COVID-19: Το
κύμα της Όμικρον απειλεί να εξαντλήσει την
υγεία του εργατικού δυναμικού
Δήλωση του Δρ Hans Henri P. Kluge, Περιφερειακού Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας για την Ευρώπη
Περισσότερα...

Διευκολύνσεις για γονείς λόγω νόσησης
τέκνων από κορωνοϊό – Ειδική άδεια
ασθενείας εργαζομένων στον ιδιωτικό
τομέα λόγω νόσησης από COVID
Περισσότερα...

Νέες, επιπλέον άδειες για την Covid-19,
με αποζημιώσεις σύμφωνα με την πάγια
νομοθεσία
Περισσότερα...

Ενημέρωση για την ασφαλή επιλογή μέσων
ατομικής προστασίας της αναπνοής (μάσκες)
Η Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας &
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας,
ως αρμόδια αρχή Εποπτείας και Ελέγχου των μέσων ατομικής προστασίας
(ΜΑΠ), εφιστά την προσοχή του καταναλωτικού κοινού ως προς ορισμένα
σημεία για την ασφαλή επιλογή των
μέσων προστασίας της αναπνοής
(μάσκες FFP2).

Κατάθλιψη: τι πρέπει να γνωρίζετε (ΠΟΥ)
Η COVID-19 είχε μεγάλες επιπτώσεις στην
ψυχική υγεία των ανθρώπων. Εάν αισθάνεστε
κατάθλιψη, δείτε τι μπορείτε να κάνετε:
μιλήστε σε κάποιον που εμπιστεύεστε για
το πώς αισθάνεστε
αναζητήστε επαγγελματική βοήθεια
προσπαθήστε να παρακολουθείτε δραστηριότητες που συνήθως απολαμβάνετε
μείνετε συνδεδεμένοι με φίλους και
οικογένεια

Περισσότερα...

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Επένδυση
στα Παιδιά (EPIC) δημοσιεύει την ετήσια θεματική έκθεση που διερευνά τον τρόπο με τον
οποίο τα κράτη-μέλη της ΕΕ στήριξαν τις εργαζόμενες οικογένειες
κατά τη διάρκεια της
της
COVID-19 το 2020
Περισσότερα...

μείνετε στις
κανονικές συνήθειες διατροφής και
ύπνου
προσπαθήστε να
εστιάσετε στα θετικά
Περισσότερα...

Περιβάλλον
Κλιματική δράση
Επιτυχημένες εμπειρίες και πολλά υποσχόμενες πρακτικές από το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών της ΕΟΚΕ για το 2021.
Η κλιματική αλλαγή είναι μια καθοριστική πρόκληση για την ανθρωπότητα στον 21ο
αιώνα και τώρα βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή: πρέπει να την σταματήσουμε κι
αυτό θα απαιτήσει τεράστια προσπάθεια από όλα τα έθνη και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Περισσότερα...
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Νομοθετικά Νέα
¾ Εφαρμογή για το έτος 2022 της υπουργικής
απόφασης 39278/1823/25.7.2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα
άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας
σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας» (ΦΕΚ
B΄3001, ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει. Εγκ. 357/4.1.2022
¾ Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την
υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σύμφωνα
με το άρθρο 24 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238). Υ.Α.

ΓΠ.οικ. 81185/2021 (ΦΕΚ 6324/Β` 30.12.2021),
τροποποίηση Υ.Α. Γ.Π. Οικ. 989/2022 (ΦΕΚ
46/Β` 12.1.2022)
¾ Τροποποίηση της υπ’ αρ. 618/43/2005 κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Δημόσιας Τάξης «Προϋποθέσεις διάθεσης
στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες
συντήρησης επανελέγχου και αναγόμωσης»
(Β’ 52). Υ.Α. 140424/2021 (ΦΕΚ 6254/Β`
27.12.2021)

Νομολογία
Οδηγία 2003/88/ΕΚ – Οργάνωση του χρόνου εργασίας – Άρθρο 7 – Κανονική άδεια – Χρόνος εργασίας – Υπερωρίες – Υπολογισμός του χρόνου
εργασίας σε μηνιαία βάση – Μη παροχή προσαύ-

ξησης για υπερωρίες σε περίπτωση λήψης άδειας.
Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της
13ης Ιανουαρίου 2022, Υπόθεση C-514/20.
Περισσότερα...

Εκδηλώσεις
33rd International Congress on
Occupational Health 2022
06/02/2022-10/02/2022, Melbourne, Australia (Digital Congress)

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

EU Presidency Conference: Acting on Occupational Cancers: for a better effectiveness
of prevention
07/03/2022- 08/03/2022, TBC, Paris, France

The International Festival of Health and Safety at Work
04/05/2022 – 06/05/2022, Palazzo Ducale
di Urbino, Urbino, Italy (ONLINE)

Ακολουθήστε μας

