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Εργασιακά Νέα
Ενσωμάτωση της ΕΑΥ στην αξιολόγηση
των κινδύνων για την κυβερνοασφάλεια

Γνωστικός αυτοματισμός: επιπτώσεις στην ΕΑΥ
Μια νέα έκθεση επικεντρώνεται στην αυτοματοποίηση των γνωστικών καθηκόντων, η οποία σχετίζεται με την προηγμένη ρομποτική και τα συστήματα που βασίζονται στην ΤΝ. Εξετάζει τον αντίκτυπο
στην ΕΑΥ. Αξιολογούνται οι υφιστάμενες έρευνες
σχετικά με τις συνέπειες της
αυτοματοποίησης των γνωστικών καθηκόντων και τις επιπτώσεις της σε συγκεκριμένες
δραστηριότητες, καθήκοντα
και τομείς. Περισσότερα...

Όταν εξετάζονται οι επιπτώσεις μιας κυβερνοεπίθεσης, δεν δίνεται αρκετή
προσοχή σε πτυχές της
σωματικής και ψυχικής
υγείας των εργαζομένων,
επειδή η κυβερνοεπίθεση
θεωρείται εξωτερική απειλή, ενώ τα ζητήματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ)
αντιμετωπίζονται εσωτερικά. Περισσότερα...
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Υποστήριξη των εργαζομένων στον
τομέα της υγείας, αναφορικά με το φύλο
και τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους
Η ενδυνάμωση αυτών των ατόμων να είναι ο
εαυτός τους στον εργασιακό χώρο, ώστε να
μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
στους ασθενείς και τα νοσηλευτικά ιδρύματα
με το σύνολο των δυνατοτήτων τους, απαιτεί
φορείς και cisgender ή στρέιτ
συμμάχοι να υποστηρίξουν τις
ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητες δημιουργώντας μια κουλτούρα συμπερίληψης και θεσπίζοντας προοδευτικές πολιτικές. Περισσότερα...

Επτά κοινές λανθασμένες αντιλήψεις
σχετικά με τις ψηφιακές πλατφόρμες
εργασίας
Το γεγονός ότι πολύ λίγοι άνθρωποι εργάζονται μέσω διαδικτύου, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει
νομοθετικό πλαίσιο για αυτόν τον τομέα; Δημιουργούν οι πλατφόρμες σταθερή απασχόληση
για άτομα με επισφαλές
εισόδημα; Μπορεί η ψηφιακή πλατφόρμα εργασίας
να σας αποφέρει υψηλό εισόδημα; Περισσότερα...

Προηγμένη ρομποτική και αυτοματισμός: επιπτώσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία
Οι αναδυόμενες τεχνολογίες μεταβάλλουν
τον χώρο εργασίας. Αντικείμενο της έκθεσης
αυτής είναι η αυτοματοποίηση των εργασιών
χάρη στην προηγμένη ρομποτική και στα συστήματα που βασίζονται
στην ΤΝ, και ο αντίκτυπος
αυτών των συστημάτων για
την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ).
Περισσότερα...

Χαρτογράφηση της ελληνικής βιομηχανίας
που περιλαμβάνει υλικά NORM
Ανταποκρινόμενες στους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας, οι βιομηχανίες που εφαρμόζουν πρακτικές
με υλικά NORM (φυσικά ραδιενεργά υλικά - naturally
occurring radioactive materials) κατέθεσαν στην
ΕΕΑΕ τις απαιτούμενες πληροφορίες και εντάχθηκαν στο νέο κανονιστικό πλαίσιο. Αυτό επέτρεψε
τη σύνταξη, για πρώτη φορά, μιας ολοκληρωμένης
έκθεσης που αφορά στον κανονιστικό έλεγχο των οργανισμών που διενεργούν πρακτικές παραγωγής ή διαχείρισης
NORM υλικών στην Ελλάδα.
Περισσότερα...

Η νέα βάση δεδομένων της ΔΟΕ υπογραμμίζει τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας
για τα άτομα με αναπηρία
Νέοι δείκτες για την αγορά εργασίας είναι πλέον διαθέσιμοι στη βάση δεδομένων
της ΔΟΕ (ILOSTAT). Οι δείκτες
αποκαλύπτουν τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα
άτομα με αναπηρία όταν πρόκειται για τον κόσμο της εργασίας. Περισσότερα...

Έλλειψη οδηγών βαρέων οχημάτων στην
Ευρώπη
Το 2021 παρατηρήθηκε μια συνολική έλλειψη
400.000 οδηγών HGV (βαρέων οχημάτων) σε ολόκληρη την Ευρώπη. Χαμηλοί μισθοί, απουσία ενδιαφέροντος και χωρισμός από την οικογένεια: η
δουλειά δεν προσελκύει πλέον τις νεότερες γενιές.
Αναζητώντας νέες πηγές για προσλήψεις, ο τομέας των μεταφορών παίρνει μέτρα για έναν συγκεκριμένο σκοπό: την προώθηση και τη βελτίωση των
συνθηκών εργασίας σε ένα
επάγγελμα που κινεί την οικονομία και την κοινωνία.
Περισσότερα...

Ειδικό σχέδιο απόκρισης σε ραδιολογική ή πυρηνική έκτακτη ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ) εξαιτίας
σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση εκτός συνόρων
Στην έγκριση του «Ειδικού Σχεδίου Απόκρισης σε Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη
Ανάγκη, εξαιτίας σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση εκτός συνόρων»
προχώρησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Περισσότερα...
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Ηθικά ζητήματα στον ψηφιακό εργασιακό
χώρο
Οι τεχνολογίες ψηφιοποίησης
και αυτοματισμού, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης (AI), μπορούν να επηρεάσουν τις συνθήκες εργασίας με
διάφορους τρόπους. Η χρήση
τους στον χώρο εργασίας εγείρει
μια σειρά από νέες ηθικές ανησυχίες. Περισσότερα...

Ασφάλεια και υγεία στην εργασία: κατανόηση
των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και του
ρόλου των τεκμηρίων
Το Βρετανικό Κοινωφελές Ίδρυμα Lloyd’s Register
Foundation ανέθεσε στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό
RAND Europe, να διεξάγει μελέτη για την καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της ΑΥΕ. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο πώς χρησιμοποιούνται ή δεν χρησιμοποιούνται τα τεκμήρια κατά τη λήψη
αποφάσεων που σχετίζονται με
την ΥΑΕ, σε όλα τα επίπεδα εντός
των οργανισμών. Περισσότερα...

Νέα εργαλεία OIRA
Το ΕΛΙΝΥΑΕ ανάπτυξε
τρία νέα εργαλεία OiRA:
για τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών,
ηλεκτρολόγους και καφετέριες,
καφέ και εστιατόρια στο
πλαίσιο
προγράμματος
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.
Περισσότερα...

Εργαζόμενοι καθ’ οδόν
Από τα καταναλωτικά
αγαθά που μεταφέρονται με πλοίο ή με φορτηγό και τα γεύματα
που μας παραδίδονται
απευθείας με ποδήλατο, μέχρι τα τρένα
και τα λεωφορεία που
παίρνουμε καθημερινά για να πάμε στη
δουλειά και τις πτήσεις που κλείνουμε για
διακοπές, είναι σαφές ότι οι εργαζόμενοι
στις μεταφορές είναι απολύτως απαραίτητοι για την καθημερινότητά μας.
Περισσότερα...

Η Υπηρεσία Υγιεινής και Ασφάλειας Ορυχείων
(ΗΠΑ) επικεντρώνεται στην προστασία των
εργαζομένων από το πυρίτιο
Η Υπηρεσία Ασφάλειας και Υγείας των Ορυχείων
(MSHA) στις ΗΠΑ εργάζεται για την ανάπτυξη ενός προτύπου για την έκθεση των εργαζομένων σε αναπνεύσιμο κρυσταλλικό πυρίτιο. Το κρυσταλλικό πυρίτιο μπορεί
να βλάψει τον ιστό στους πνεύμονες και να οδηγήσει σε πνευμονική
νόσο, πνευμονοκονίαση των ανθρακωρύχων, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή ανίατη πυριτίαση. Περισσότερα...
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Απομακρυσμένη εργασία, απομακρυσμένοι χώροι εργασίας και συνέπειες για την ΕΑΥ
Το συγκεκριμένο άρθρο παρέχει μια σύντομη επισκόπηση της απομακρυσμένης
εργασίας και των πιθανών τύπων απομακρυσμένων χώρων εργασίας, συζητώντας τις πιθανές επιπτώσεις για την ΕΑΥ.
Περισσότερα...

Επικαιρότητα
Ο αντίκτυπος της νόσου Long COVID στους εργαζομένους και στους χώρους εργασίας
και ο ρόλος της ΕΑΥ
Το έγγραφο συζήτησης περιγράφει τις προκλήσεις σχετικά με την πρόληψη και τη
διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με την YAE λόγω της νόσου Long COVID.
Διερευνά, επίσης, μέτρα που μπορούν να ληφθούν σε επίπεδο πολιτικής, έρευνας και
εφαρμογής για τη μείωση των επιπτώσεων της Long COVID και για την προστασία
από μελλοντικές πανδημίες. Περισσότερα...

Παραπληροφόρηση: η ΕΕ χαιρετίζει τον
νέο ισχυρότερο και πιο περιεκτικό κώδικα
δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση

Η ΕΑΥ γίνεται μια από τις Θεμελιώδεις Αρχές και Δικαιώματα της ΔΟΕ στην
εργασία

Στις 16 Ιουνίου η Επιτροπή εξέφρασε την
ικανοποίησή της για τη δημοσίευση του
ενισχυμένου κώδικα δεοντολογίας για την
παραπληροφόρηση. Ο νέος κώδικας προβλέπει
εκτενείς και ακριβείς δεσμεύσεις που πρέπει να αναλάβουν
οι πλατφόρμες και η βιομηχανία για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.
Περισσότερα...

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ)
ενέκρινε νέο ψήφισμα για να συμπεριλάβει την επαγγελματική
ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) ως μία από τις Θεμελιώδεις Αρχές και Δικαιώματα στην Εργασία κατά
τη διάρκεια της 110ης Διεθνούς Συνδιάσκεψης
Εργασίας (ILC). Περισσότερα...

Εργασία στη ζέστη

Εφαρμογή βοηθά στην προστασία των
εργαζομένων σε εξωτερικούς χώρους
από τους κινδύνους του ήλιου

Το θερμικό στρες μπορεί να επηρεάσει πολλούς
εργαζόμενους σε εξωτερικούς και εσωτερικούς
χώρους. Για την πρόληψη των ασθενειών και
των τραυματισμών που σχετίζονται με την ζέστη, οι εργοδότες θα πρέπει να αναπτύξουν και
να
χρησιμοποιήσουν
ένα
ολοκληρωμένο
πρόγραμμα πρόληψης
στον χώρο εργασίας.
Περισσότερα...

Η εφαρμογή SunSmart Global UV παρέχει πενθήμερες προβλέψεις UV και καιρού σε τοποθεσίες,
με δυνατότητα αναζήτησης, σε όλο τον κόσμο.
Υπογραμμίζει τα χρονικά διαστήματα όταν απαιτείται αντηλιακή προστασία, με στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποφύγουν την υπερβολική έκθεση στην
υπεριώδη ακτινοβολία
και να γνωρίζουν πότε
να
χρησιμοποιήσουν
αντηλιακή προστασία.
Περισσότερα...

Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης
των εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών
H ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./
ΓΣΕΕ), ενημερώνουν τους εργαζόμενους για την
αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης λόγω
υψηλών θερμοκρασιών, στη βάση και των σχετικών Οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και της
Διεύθυνσης Υγείας και
Ασφάλειας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας και του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας.
Περισσότερα...

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας με τίτλο
«Εφαρμογή των διατάξεων της περ. β), παρ.3, του
άρθρου 5 του ν. 3846/2010 (Α΄66), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν.4808/2021 (Α’ 101)
περί παροχής εξ αποστάσεως εργασίας με τηλεργασία μετά από αίτηση του εργαζομένου»
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 20ή Ιουλίου 2022.
Περισσότερα...
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Περιβάλλον
Η δράση για το κλίμα πρέπει να περιλαμβάνει την ψυχική υγεία για την προστασία
της σωματικής και ψυχικής υγείας των
ανθρώπων από τις κλιματικές απειλές

5 Ιουνίου 2022 - «Μόνο Μία Γη» : Το σύνθημα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2022
Το σύνθημα «Μόνο Μία Γη» που προκρίθηκε φέτος, τονίζει την ανάγκη η ανθρωπότητα
να ζει στο εξής βιώσιμα και σε αρμονία με τη
φύση, επιφέροντας μετασχηματιστικές αλλαγές
– μέσω των πολιτικών και των επιλογών που
πραγματοποιούνται
σε όλα τα επίπεδα –
προς έναν καθαρότερο, πιο πράσινο τρόπο ζωής.

O ΠΟΥ έχει αναπτύξει μια σύνοψη πολιτικής
που περιγράφει τις διασυνδέσεις μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και της ψυχικής υγείας
και παρέχει πέντε βασικές συστάσεις για πιθανές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στην ψυχική υγεία.
Περισσότερα...

Περισσότερα...

Νομοθετικά Νέα
σβεστικής Διάταξης με θέμα «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας
πυροπροστασίας» (Β’ 2233). Υ.Α. 29321 οικ.
Φ.700.19/2022 (ΦΕΚ 2833/Β` 7.6.2022)

¾ Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων. Εγκ. 56163/15.6.2022
¾ Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση
υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα. Εγκ. Δ1α/
Γ.Π. οικ. 34174/10.6.2022
¾ Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 23083
Φ.700.19/11.6.2020 απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη
με θέμα: «Έγκριση της υπ’ αρ. 19/2020 Πυρο-

¾ Έγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.
ΕΠΕ) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα (3η
Αναθεώρηση). Υ.Α. ΥΠ 449/2022 (ΦΕΚ 3197/Β`
22.6.2022)

Νομολογία
¾ Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την
εργασία – Απαγόρευση των δυσμενών
διακρίσεων λόγω ηλικίας – Οδηγία 2000/78/
ΕΚ – Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχεία α΄και δ΄
– Πεδίο εφαρμογής – Θέση αιρετού προέδρου
οργανώσεως εργαζομένων – Καταστατικό της
οργανώσεως αυτής το οποίο προβλέπει ότι
στη θέση του προέδρου μπορούν να εκλεγούν
μόνο τα μέλη που δεν έχουν συμπληρώσει,
κατά την ημέρα της εκλογής, το 60ό ή το 61ο
έτος της ηλικίας τους. Yπόθεση C587/20/2022

¾ Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε
θέματα εργασίας και απασχόλησης – Οδηγία
2006/54/ΕΚ – Άρθρο 5, στοιχείο γ΄, και άρθρο
12 – Απαγόρευση των έμμεσων διακρίσεων
λόγω φύλου– Συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων – Εθνική ρύθμιση περί ετήσιας αναπροσαρμογής των συντάξεων κ.λπ. Υπόθεση
C-405/20/2022

Περισσότερα...
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Περισσότερα...

Εκδηλώσεις
15th European Academy of
Occupational Health Psychology Conference “Supporting
knowledge comparison to
promote good practice in occupational health psychology”
06/07/2022-08/07/2022, Bordeux, France

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

WOS conference 2022
“Focus on humans in a
technological world”
25-28 Sept. 2022, Algavre, Portugal

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

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

Ακολουθήστε μας

