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Εργασιακά Νέα

Εργαζόμενοι σε ψηφιακή πλατφόρμα μιλούν για 
την εμπειρία τους
Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας έχει συ-
νομιλήσει με εργαζόμενους σε ψηφιακές 
πλατφόρμες σε όλο τον κόσμο. 

Κάντε κλικ στον διαδραστικό χάρτη για 
να ακούσετε τις ιστορίες τους. Περισσότερα...

Ο Napo συμβάλλει στην ασφαλή 
ψηφιακή μετάβαση
Ο Napo επιθυμεί η με-
τάβαση αυτή να γίνει με 
όσο το δυνατόν περισ-
σότερη ασφάλεια και 
υγεία. Περισσότερα...

Save the date

http://www.elinyae.gr
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/video-interviews/WCMS_772450/lang--en/index.htm
https://osha.europa.eu/el/highlights/napo-plays-his-part-safe-digitalisation
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Ασθένειες και τραυματισμοί που σχετίζο-
νται με την εργασία και COVID-19 - Δυνα-
τότητα αναγνώρισης και καταγραφής της 
COVID-19 στο σύστημα εγγραφών επαγ-
γελματικής νοσηρότητας (σε εθνικό επίπε-
δο στις χώρες της ΕΕ και της ΕΖΕΣ
Άρθρο του Δρ Βασίλη Δρακόπουλου, Ιατρού Ερ-
γασίας. Περισσότερα...

Μυοσκελετικές παθήσεις σε εργαζομένους 
με σκλήρυνση κατά πλάκας: οπτική επικε-
ντρωμένη στα καθήκοντα
Οι μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) 
και ο τρόπος που επιδρούν στη 
σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ) δεν 
είναι πλήρως κατανοητά, όμως επη-
ρεάζουν την ποιότητα ζωής των 
ατόμων με την συγκεκριμένη πάθη-
ση. Περισσότερα...

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, διαμορφώ-
θηκε 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...

Τα δικαιώματα 
των εποχικών 
εργαζομένων 
στην ΕΕ 
Περισσότερα...

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

Συνάντηση ευαισθητοποίησης σε θέματα 
προστασίας της αναπνευστικής οδού
Το δελτίο ενημερώνει τους ερ-
γαζόμενους στις κατασκευές για 
την προστασία της αναπνευστικής 
οδού στον χώρο εργασίας. 

Περισσότερο...

Τέσσερις επικίνδυνες χημικές ουσίες προ-
στέθηκαν στον κατάλογο υποψήφιων ου-
σιών υψηλής ανησυχίας
Ο κατάλογος υποψήφιων 
ουσιών υψηλής ανησυχίας 
περιέχει τώρα 223 καταχω-
ρήσεις για χημικές ουσίες 
που μπορούν να βλάψουν 
τους ανθρώπους ή το περιβάλλον. Περισσότερα...

Πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων 
κατά την τηλεργασία
Η πανδημία COVID-19 επιτάχυνε 
την ήδη αυξητική τάση της τηλερ-
γασίας. Η κατ’ οίκον εργασία έχει 
ορισμένα πλεονεκτήματα, όπως η 
εξοικονόμηση χρόνου από τη με-
τάβαση στο γραφείο. 

Περισσότερο...
Ψηφιακή εποχή: επιπτώσεις της αυτο-
ματοποίησης, της ψηφιοποίησης και των 
πλατφορμών στην εργασία και την απα-
σχόληση
Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Βελ-
τίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας 
(Eurofound) παρουσιάζει τον τρό-
πο με τον οποίο η ψηφιακή πρό-
οδος, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, 
η εικονική πραγματικότητα και οι 
πλατφόρμες εργασίας, επηρεά-
ζουν την απασχόληση και τον κοι-
νωνικό διάλογο. Περισσότερα...

Προτάσεις της ΕΕ για την βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας των ατόμων που ερ-
γάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών
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...

https://www.elinyae.gr/sites/default/files/2022-01/astheneies-traumatismoi-covid19.pdf
https://osha.europa.eu/el/publications/musculoskeletal-disorders-workers-multiple-sclerosis-task-oriented-view
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/554BC288C419DA22C22587CA0029FDA1?OpenDocument
https://www.sepenet.gr/liferayportal/rights4allseasons/
https://voices.ilo.org/podcast/is-the-menopause-a-workplace-issue#headline
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2022-102/pdfs/2022-102.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB2022102
https://echa.europa.eu/-/four-hazardous-chemicals-added-to-the-candidate-list
https://osha.europa.eu/el/publications/preventing-musculoskeletal-disorders-when-teleworking
https://www.sepenet.gr/liferayportal/rights4allseasons/
https://www.eurofound.europa.eu/publications/flagship-report/2021/the-digital-age-implications-of-automation-digitisation-and-platforms-for-work-and-employment
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10120
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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...

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 δραστη-
ριότητες που συνήθως απολαμβάνετε

 μείνετε συνδεδε-
μένοι με φίλους και 
οικογένεια

 μείνετε στις 
κανονικές συνήθει-
ες διατροφής και 
ύπνου

 προσπαθήστε να 
εστιάσετε στα θετι-
κά

Περισσότερα...

Περιβάλλον

Κλιματική δράση
Επιτυχημένες εμπειρίες και πολλά υποσχόμενες πρακτικές από το Βραβείο της Κοινω-
νίας 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 εμπλεκόμε-
νους φορείς. Περισσότερα...

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Επένδυση 
στα Παιδιά (EPIC) δημοσιεύει την ετήσια θεμα-
τική έκθεση που διερευνά τον τρόπο με τον 
οποίο τα κράτη-μέλη της ΕΕ στήριξαν τις εργα-
ζόμενες οικογένειες 
κατά τη διάρκεια της της 
COVID-19 το 2020
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 Ελέγ-
χου των μέσων ατομικής προστασίας 
(ΜΑΠ), εφιστά την προσοχή του κατα-
ναλωτικού κοινού ως προς ορισμένα 
σημεία για την ασφαλή επιλογή των 
μέσων προστασίας της αναπνοής 
(μάσκες FFP2). 

Περισσότερα...

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, Περιφερεια-
κού Διευθυντή του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας για την Ευρώπη

Περισσότερα...

https://ypergasias.gov.gr/diefkolynseis-gia-goneis-logo-nosisis-teknon-apo-koronoio-eidiki-adeia-astheneias-ergazomenon-sto-idiotiko-tomea-logo-nosisis-apo-covid/
https://ypergasias.gov.gr/nees-epipleon-adeies-gia-ton-covid-19-me-apozimioseis-symfones-me-tin-pagia-nomothesia/
https://www.facebook.com/WHO/photos/a.750907108288008/5097229680322374/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/98b01454-741e-11ec-9136-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&newsId=10134&langId=en
https://www.mindev.gov.gr/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ae-%ce%bc%ce%ad%cf%83%cf%89/
https://www.mindev.gov.gr/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ae-%ce%bc%ce%ad%cf%83%cf%89/
https://www.mindev.gov.gr/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ae-%ce%bc%ce%ad%cf%83%cf%89/
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/statements/2022/statement-update-on-covid-19-omicron-wave-threatening-to-overcome-health-workforce


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

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

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

Εκδηλώσεις

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

Ακολουθήστε μας

Νομοθετικά Νέα

 ¾ Εφαρμογή για το έτος 2022 της υπουργικής 
απόφασης 39278/1823/25.7.2018 «Επιμόρ-
φωση 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 ερ-
γασίας – Άρθρο 7 – Κανονική άδεια – Χρόνος ερ-
γασίας – 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...

https://perosh.eu/news/wellbeing-at-work-conference-13-15-june-2022-online-call-for-abstracts/
https://www.festivalsalutesicurezzalavoro.it/en/
https://www.festivalsalutesicurezzalavoro.it/en/
https://icoh2022.net/
https://icoh2022.net/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/events/combatting-work-related-cancer-promoting-more-effective-regulation/?__cf_chl_jschl_tk__=RQr721zS1hz9ZlGdnHkmN2WahufJXLBF4EzAqTEvaKg-1642414001-0-gaNycGzNCH0
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/events/combatting-work-related-cancer-promoting-more-effective-regulation/?__cf_chl_jschl_tk__=RQr721zS1hz9ZlGdnHkmN2WahufJXLBF4EzAqTEvaKg-1642414001-0-gaNycGzNCH0
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/events/combatting-work-related-cancer-promoting-more-effective-regulation/?__cf_chl_jschl_tk__=RQr721zS1hz9ZlGdnHkmN2WahufJXLBF4EzAqTEvaKg-1642414001-0-gaNycGzNCH0
https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/egk-3572022-fek-412022
https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-gpoik-811852021-fek-6324b-30122021
https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-gpoik-811852021-fek-6324b-30122021
https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-gp-oik-9892022-fek-46b-1212022
https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-1404242021-fek-6254b-27122021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020CJ0514&from=el
https://www.mforsafety.com/safetygala22.html

