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Με το βλέμμα στον άνθρωπο…
Το συνέδριο θα επιχειρήσει
να ανιχνεύσει τις σημερινές
προκλήσεις στα θέματα της
υγείας και της ασφάλειας
στους χώρους εργασίας υπό
ένα ανθρωποκεντρικό πρίσμα
γνωρίζοντας ότι τα όρια
μεταξύ εργασίας και άλλων
κοινωνικών δραστηριοτήτων
είναι πλέον ρευστά.

Έναρξη υποβολής εργασιών:
10 Μαΐου 2022
Περισσότερα στο site του
Συνεδρίου...
Έρευνα για την ΥΑΕ σε δραστηριότητες απεντόμωσης - μυοκτονίας – απολύμανσης
Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Απεντομώσεων & Μυοκτονιών Ελλάδος (Σ.Ε.Α.Μ.Ε.) έχουν αναπτύξει
συνεργασία για την ΥΑΕ σε δραστηριότητες απεντόμωσης - μυοκτονίας – απολύμανσης. Σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνεται η διεξαγωγή έρευνας, μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, με σκοπό την ανάδειξη των προτεραιοτήτων
πρόληψης και εκπαίδευσης για τα σχετικά θέματα. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε εργαζόμενους/ες και εργοδότες σε τέτοιου είδους δραστηριότητες στην Ελλάδα και είναι προσβάσιμο εδώ.
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Εργασιακά Νέα
Το δικαίωμα στην εργασία: να δοθεί η
δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία να
εξελιχθούν στην αγορά εργασίας

Εξωσκελετοί: εκτίμηση κινδύνου βήμα
προς βήμα
Οι εξωσκελετοί χρησιμοποιούνται εδώ και αρκετό καιρό με καλά αποτελέσματα στην ιατρική
αποκατάσταση. Οι εξωσκελετοί ειδικά για χρήση
σε εμπορικούς χώρους εργασίας εμφανίζονται
τώρα όλο και περισσότερο στην αγορά. Αυτά τα
συστήματα προορίζονται να παρέχουν μηχανική
βοήθεια κατά τη διάρκεια
επίπονων εργασιών όπως
η ανύψωση φορτίων ή η
εκτέλεση εργασιών πάνω
από το ύψος του κεφαλιού.

Περίπου 87 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη έχουν κάποιο είδος αναπηρίας και πολλοί από
εμάς είναι πιθανό να αντιμετωπίσουμε μια αναπηρία στη ζωή μας, είτε από ατύχημα, ασθένεια
είτε απλώς να μεγαλώσουμε. Το να έχεις δουλειά
είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους διασφάλισης της ανεξαρτησίας και της κοινωνικής
ένταξης...
Περισσότερα...

Περισσότερα...

Επαγγελματική Υγεία: η αξία της προσφοράς

Ενίσχυση των συστημάτων επιθεώρησης
εργασίας για αυξημένη συμμόρφωση
με την εργατική νομοθεσία μέσω της
αναπτυξιακής συνεργασίας

Η έκθεση μόλις πρόσφατα κυκλοφόρησε στην
Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αυτήν εξετάζονται οι τρεις γενικοί λόγοι (νομικοί, ηθικοί και οικονομικοί) για τους οποίους οι εργοδότες παρέχουν στους εργαζομένους
πρόσβαση σε υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας και συνοψίζονται τα καλύτερα διαθέσιμα
και πιο πρόσφατα τεκμήρια
από όλο τον κόσμο για διαφορετικές παρεμβάσεις υγείας
στο χώρο της εργασίας.

Η νέα έκδοση προσφέρει μια
επισκόπηση του προγράμματος
LABADMIN/OSH της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με
το εργατικό δίκαιο σε όλο τον
κόσμο.
Περισσότερα...

Περισσότερα...

Νέες πηγές για την πρόληψη και αντιμετώπιση της υπερβολικής χρήσης οπιοειδών και την προώθηση φιλικών προγραμμάτων ανάκαμψης στον χώρο εργασίας

Οι συνεταιριστικές πλατφόρμες διασφαλίζουν τη φροντίδα στην οικονομία διαμοιρασμού

Η «κρίση των οπιοειδών» έχει ενταθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Στοιχεία από το
Εθνικό Κέντρο Στατιστικών Υγείας του Κέντρου
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ
(CDC) δείχνουν ότι το 2020 σημειώθηκε αύξηση
29% στον αριθμό των θανάτων από υπερβολική
δόση σε σύγκριση με το ίδιο χρονικό διάστημα το
προηγούμενο έτος. Αυτή η κρίση έχει επηρεάσει σοβαρά το
εργατικό δυναμικό των ΗΠΑ,
ειδικά τις βιομηχανίες με υψηλό κίνδυνο πρόκλησης τραυματισμού.

Είτε πρόκειται για το δίκτυο υπηρεσιών φιλοξενίας «couch surfing», είτε για φύλαξη βρεφών, για
παράδοση πίτσας ή για συναρμολόγηση επίπλων
Ikea από κάποιον που μπορεί να το κάνει καλύτερα, οι πλατφόρμες μπορούν να μεσολαβήσουν για
κάθε είδους εθελοντικές ή επαγγελματικές
υπηρεσίες. Η εργασία
σε πλατφόρμες βρίσκεται στο επίκεντρο της
«οικονομίας διαμοιρασμού». Περισσότερα...

Περισσότερα...
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Oικογένειες εργατών οικοδομών κινδυνεύουν από «τοξίνες που μεταφέρονται στο
σπίτι»

Συμμετοχή των εργαζομένων στην πρόληψη των μυοσκελετικών κινδύνων στην
εργασία

Οι εργαζόμενοι στις κατασκευές διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να μεταφέρουν ακούσια διάφορα
τοξικά μέταλλα από το εργοτάξιο στα σπίτια τους
– δυνητικά θέτοντας σε κίνδυνο τα μέλη της οικογένειας, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα πρόσφατης
μελέτης που διεξήχθη από
ερευνητές της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου της Βοστώνης και το Πανεπιστήμιο του
Χάρβαρντ T.H. Περισσότερα...

Η έκθεση προτείνει μεθόδους για την ενεργό
συμμετοχή των εργαζομένων στην πρόληψη
των ΜΣΠ. Περιλαμβάνει πρακτικά παραδείγματα και περιπτωσιολογικές μελέτες από χώρους
εργασίας όπου οι εργαζόμενοι συμμετείχαν στην
επιτυχή αντιμετώπιση των ΜΣΠ.
Παρουσιάζει επίσης τους παράγοντες και τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική συμμετοχή των εργαζομένων.

Επιτυχημένη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της Ευρώπης

Βελτίωση των σχολείων με την προώθηση της μυοσκελετικής υγείας

Ο υψηλός φόρτος εργασίας, η πίεση χρόνου και
οι απαιτητικοί πελάτες είναι οι συνηθέστεροι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στις μικρές επιχειρήσεις. Η
COVID-19 είχε επίσης αρνητικό αντίκτυπο στη ζωή
των εργαζομένων. Η έκθεση, η οποία συμπληρώνει τα αποτελέσματα της έρευνας
ESENER 2019, εξετάζει τον τρόπο με
τον οποίο οι πολύ μικρές και μικρές
επιχειρήσεις διαχειρίζονται τους νέους και αναδυόμενους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Περισσότερα...

Περισσότερα...

Η συμμετοχή των σχολείων στην αντιμετώπιση
των προβλημάτων ΕΑΥ μπορεί να συμβάλει στην
πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ).
Είναι σημαντικό να ενσωματωθούν τα θέματα
ΕΑΥ στην εκπαίδευση, ώστε να καλλιεργηθεί μια
νοοτροπία πρόληψης στους μαθητές. Η έκθεση
εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο
τα σχολεία μπορούν να συμβάλλουν στην έγκαιρη και μακροπρόθεσμη πρόληψη και παρουσιάζει
διάφορες προοπτικές ασφάλειας και υγείας. Περισσότερα...

Επικαιρότητα
Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης της ΔΟΕ
(ITCILO) - Προγράμματα κατάρτισης ΕΑΥ
για τα έτη 2022/23

Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και
την Υγεία στην Εργασία 2022
Φέτος η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και
την Υγεία στην Εργασία διερευνά το θέμα της
συμμετοχής και του κοινωνικού διαλόγου για τη
δημιουργία μιας θετικής κουλτούρας ασφάλειας
και υγείας.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας (ITCILO) προσφέρει ένα ευρύ φάσμα
διαδικτυακών και δια ζώσης μαθημάτων για την
επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) και την
επιθεώρηση εργασίας για το 2022.

Μέσω αποτελεσματικού κοινωνικού διαλόγου, οι
κυβερνήσεις και οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις φάσεις των διαδικασιών
λήψης αποφάσεων για την ΕΑΥ.
Αυτό είναι σημαντικό από την
ανάπτυξη και την αναθεώρηση
της πολιτικής και των ρυθμιστικών πλαισίων, για την αντιμετώπιση επίμονων και νέων προκλήσεων.
Περισσότερα...

• E-learning Course on Labour Inspection - 9

May/1 July 2022, Online
• National Programmes and Systems on Occu-

pational Safety and Health - 6/17 June 2022,
Turin (Italy)
• Master in Occupational Safety and Health (2022/2023 - 5
September 2022/30 September
2023, Blended
Περισσότερα...
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Διατίθενται πλέον μεταφράσεις για τις εκδόσεις σχετικές με την ψηφιοποίηση

Πράσινη Βίβλος σχετικά με τη γήρανση
Τα τελευταία 50 χρόνια, το προσδόκιμο ζωής
έχει αυξηθεί κατά περίπου 10 χρόνια, για άνδρες
και γυναίκες. Η Πράσινη Βίβλος για τη Γήρανση,
ανοίγει μια ευρεία συζήτηση για τον αντίκτυπο
αυτής της τάσης για τους πολίτες, ανεξάρτητα
από την ηλικία τους, και για την κοινωνία συνολικά. Εγείρει ερωτήματα που εκτείνονται σε όλο τον κύκλο ζωής, από
τα χρόνια διαμόρφωσης, την ηλικία
εργασίας, τη συνταξιοδότηση και
τα στάδια των αυξανόμενων αναγκών. Περισσότερα...

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία διαθέτει πλέον
μεταφράσεις των εκδόσεων που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση του χώρου
εργασίας. Περισσότερα...

Ανακοίνωση των νικητών των 15ων Βραβείων Καλής Πρακτικής για Ασφαλείς και
Υγιείς Χώρους Εργασίας
Ο EU-OSHA παρουσίασε τα κορυφαία παραδείγματα πρόληψης των μυοσκελετικών παθήσεων
στην εργασία. Μεταξύ των νικητών περιλαμβάνονται οκτώ εταιρείες και οργανισμοί από ολόκληρη
την Ευρώπη σε διάφορους τομείς. Εργοδότες κι
εργαζόμενοι συνεργάστηκαν για την εφαρμογή
βιώσιμων και μεταβιβάσιμων προσεγγίσεων διαχείρισης της ασφάλειας και της
υγείας στην εργασία που βελτιώνουν τη μυοσκελετική υγεία,
όπως οι φορητοί εξωσκελετοί
ή οι καινοτόμες μέθοδοι λειτουργίας. Περισσότερα...

Η Διεθνής Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας
φτάνει στην 100η επικύρωση
Φτάνοντας σε αυτό το ορόσημο, η Διεθνής Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας παρέχει στη ναυτιλιακή
βιομηχανία παγκοσμίως αναγνωρισμένα πρότυπα που καλύπτουν
περισσότερο από το
96 τοις εκατό της παγκόσμιας ναυτιλίας.
Περισσότερα...

Περιβάλλον
Οι επιπτώσεις της βιομηχανίας της κλωστοϋφαντουργίας στο περιβάλλον (γράφημα)
Τα ρούχα, τα υποδήματα και τα υφαντουργικά είδη ευθύνονται
για τη ρύπανση των υδάτων, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την υγειονομική ταφή. Η γρήγορη μόδα -η συνεχής παροχή νέων στυλ σε πολύ χαμηλές τιμές- έχει οδηγήσει σε μεγάλη
αύξηση της ποσότητας των παραγόμενων και απορριπτόμενων
ενδυμάτων. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, η ΕΕ επιθυμεί να επιταχύνει τη μετάβαση προς μια κυκλική
οικονομία.
Περισσότερα...

Αυξανόμενη ανησυχία εξαιτίας των ατμοσφαιρικών
ρύπων
Ενδεχόμενοι ατμοσφαιρικοί ρύποι και πώς θα μπορούσαν να
παρακολουθούνται βάσει μελλοντικών οδηγιών για την ποιότητα του αέρα
Η έκθεση παρουσιάζει πληροφορίες για τέσσερις ρύπους που δεν
ρυθμίζονται επί του παρόντος
από την ευρωπαϊκή νομοθεσία
για την ποιότητα
του αέρα και έναν
δείκτη ατμοσφαιρικού αέρα για
την καύση βιομάζας.
Περισσότερα...
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Νομοθετικά Νέα
¾ Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
(ΕΕ) 2020/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2020 για τη
θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την Οδηγία 96/71/ΕΚ και την Οδηγία 2014/67/ΕΕ για την
απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση της Οδηγίας
2006/22/ΕΚ, όσον αφορά τις απαιτήσεις. Υ.Α.
Φ451/107877/2022 (ΦΕΚ 1765/Β` 12.4.2022)
¾ Αποζημίωση διανομέων αντί παροχής προστατευτικού κράνους και χρήσης ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου. Υ.Α. 29510/2022 (ΦΕΚ 1542/Β`
1.4.2022)

¾ Εγκύκλιος Οδηγία για τις ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου ανελκυστήρα σε
υφιστάμενα κτίρια κατοικιών. Εγκ. ΥΠΕΝ/
ΔΑΟΚΑ/29640/1000/28.3.2022
¾ Παράταση ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62
του ν. 4886/2022 (Α΄ 12) για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή της από τον ασφαλιστικό φορέα. Υ.Α.
35432/2022 (ΦΕΚ 1820/Β` 13.4.2022)

Εκδηλώσεις
Vision Zero Summit Japan 2022: Redefining Safety, Health and Well-being
for the New Normal
11/05/2022-13/05/2022, JAPAN (ONLINE)
Sixth International Workshop on Business Data Collection Methodology
13-15 June 2022, Oslo, Norway
ENETOSH and EU-OSHA workshop: Strategies to promote good physical health in
education
23/06/2022, EU (ONLINE)

ISES 2022 Annual Meeting
From Exposure to Human Health: New Developments and Challenges in a Changing Environment
25/09/2022-30/09/2022, PT Meeting Center,
center of Parques das Nacoes, Lisbon, Portugal

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

A blueprint for equality
June 22, 2022 - June 24, 2022 (ONLINE)

Ιnternational Bio-Agent Day 2022: Biological
agents at work - lessons learned from the SARSCoV-2 pandemic
07/09/2022, Federal Press Office (Bundespresseamt) Press and Visitors Centre Reichstagufer 14 D-10117 Berlin Germany

7th EUROSHNET Conference “Artificial Intelligence
meets Safety and Health at work”
20/10/2022, Paris, France

Ακολουθήστε μας

