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Ετήσια έρευνα ΕΛΙΝΥΑΕ
Διερευνούμε τις προτεραιότητες πρόληψης
για την υγεία και την ασφάλεια
Καταγράφουμε τις προτάσεις σας
Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. πραγματοποιεί έρευνα για να
καταγράψει τις σύγχρονες προκλήσεις και τις
προτεραιότητες πρόληψης και εκπαίδευσης για την
προστασία της ΥΑΕ και στο ευρύτερο περιβάλλον
κατοικίας και κοινωνικής δραστηριότητας.
Για να συμμετέχετε πατήστε εδώ

Εργασιακά Νέα
Το IARC αξιολογεί την καρκινογένεση λόγω
επαγγελματικής έκθεσης στους πυροσβέστες

Πρόληψη σοβαρών τραυματισμών και
θανατηφόρων ατυχημάτων: μια
συζήτηση

Το Διεθνές Κέντρο Έρευνας γα τον Καρκίνο (IARC),
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, πρόσφατα
ταξινόμησε την επαγγελματική έκθεση των πυροσβεστών ως «καρκινογόνα», αλλάζοντας την
προηγούμενη ταξινόμηση, σύμφωνα με την οποία
ήταν «πιθανώς καρκινογόνα». Η αναταξινόμηση
ήρθε μετά από πολλές νέες μελέτες,
που παρείχαν επαρκή στοιχεία ότι η
επαγγελματική έκθεση στην πυρκαγιά προκαλεί καρκίνο.

Η πρόληψη σοβαρών τραυματισμών και θανατηφόρων ατυχημάτων είναι ένας από τους
πρωταρχικούς στόχους των επαγγελματιών
ασφάλειας στον χώρο
εργασίας. Ποια πρόσφατα βήματα έχουν
γίνει και πώς φαίνεται
το μέλλον της πρόληψης τους;
Περισσότερα...

Περισσότερα...

Προστασία των εγκύων εργαζομένων και
των νέων μητέρων

Οπτικός έλεγχος – Μέτρα προστασίας
έναντι ηλεκτροπληξίας σε συστήματα TN

Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την παροχή
ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, ενώ
παράλληλα οφείλουν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κινδύνους για την υγεία και την
ασφάλεια όλων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών που βρίσκονται σε αναπαραγωγική
ηλικία. Περισσότερα...

Η ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
και οι διαδικασίες ελέγχου είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και κρίσιμο πεδίο για την εφαρμοσμένη
ηλεκτροτεχνία και τους
ηλεκτρολόγους, καθώς
επίσης για ολόκληρη την
οικονομία και την κοινωνία.
Περισσότερα...
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«Ποτέ δεν μπορείς να κάνεις αρκετά»:
Η ψυχική υγεία στον ψηφιακό χώρο
εργασίας

Διασφάλιση, ασφαλών στη χρήση, χημικών,
υλικών και προϊόντων
Μέσω της στρατηγικής για τη βιωσιμότητα των
χημικών προϊόντων, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει
μια σημαντική βάση για την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο κύριος στόχος είναι ένας
ασφαλής και βιώσιμος σχεδιασμός χημικών και
υλικών. Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό
Ινστιτούτο για την Ασφάλεια και την
Υγεία στην Εργασία (BAuA) συμβάλλει σε αυτό με τον μακροπρόθεσμο
στρατηγικό του στόχο «Διασφάλιση,
ασφαλών στη χρήση, χημικών ουσιών και προϊόντων». Περισσότερα...

Με την πανδημία της COVID-19 και την άνοδο
της ψηφιακής και της εξ αποστάσεως εργασίας, οι άνθρωποι αισθάνονται αυξημένη πίεση,
άγχος, κατάθλιψη και κόπωση. Εκτός από την
πρόταση να γίνει το 2023 το Ευρωπαϊκό Έτος
Ψυχικής Υγείας, η Maria Walsh, συγγραφέας
της έκθεσης, προτείνει λύσεις σε επίπεδο ΕΕ:
δικαίωμα αποσύνδεσης, καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής
και προσωπικής ζωής.
Περισσότερα...

Βελτίωση των συνθηκών εργασίας των
γυναικών στην ύπαιθρο
Το βίντεο κινουμένων σχεδίων της ΔΟΕ στοχεύει να
αυξήσει την προβολή και την ευαισθητοποίηση σχετικά με ορισμένα από τα εργασιακά ζητήματα που
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες εργαζόμενες της υπαίθρου και να προωθήσει την αύξηση της συμμόρφωσης ως προς την εργατική νομοθεσία, την ΕΑΥ και
την ισότητα των φύλων
μέσω της συμμετοχής
των εργαζομένων για τη
βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης και εργασίας.
Περισσότερα...

Τεχνητή νοημοσύνη για τη διαχείριση των εργαζομένων:
επισκόπηση
Τα δεδομένα που αφορούν στους
εργαζόμενους και τον τρόπο με τον
οποίο εκτελούν τις εργασίες τους
συγκεντρώνονται σε πραγματικό
χρόνο από συστήματα τεχνητής
νοημοσύνης και χρησιμοποιούνται
για την αυτόματη ή ημιαυτόματη
λήψη αποφάσεων διαχείρισης των
εργαζομένων στον χώρο εργασίας.
Η αμετάκλητη αύξηση της χρήσης
αυτών των συστημάτων διαχείρισης εργαζομένων που βασίζονται
στην τεχνητή νοημοσύνη συνεπάγεται
ευκαιρίες
αλλά και κινδύνους
και προκλήσεις για
αυτούς.
Περισσότερα...

Έρευνα – Τι Αναζητούν οι Εργαζόμενοι:
Από την επιβίωση στην πανδημία, στην
ευημερία στον χώρο εργασίας
Η ManpowerGroup
διερευνά μαζί με
τη Thrive τι σημαίνει ευελιξία στην
εργασία και αναζητά τρόπους με
τους οποίους οι
εργοδότες θα μπορούν να υποστηρίζουν την ευημερία
των εργαζομένων τους. Περισσότερα...

Οδηγός αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης στον Δημόσιο Τομέα
Η ΑΔΕΔΥ και το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ κυκλοφόρησαν τον «Οδηγό αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης στον δημόσιο τομέα». Ο οδηγός
είναι διαθέσιμος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και μπορείτε να τον κατεβάσετε ή να τον προμηθευτείτε από τα γραφεία του Κοινωνικού Πολύκεντρου της
ΑΔΕΔΥ. Περισσότερα...

Υβριδική εργασία και ΜΣΠ

Podcast: περιοδικό του IOSH
Ο ειδικός σε θέματα εργονομίας Matt Birtles του Βρετανικού
Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας (HSE), σε συνέντευξή του
στο Podcast του περιοδικού IOSH magazine, αναφέρει τι πρέπει να κάνουν οι οργανισμοί ώστε να
προστατεύσουν από τις μυοσκελετικές
παθήσεις εκείνους που ασκούν υβριδική εργασία. Περισσότερα...
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Εκπαίδευση και κατάρτιση σχετικά με τις
μάσκες αναπνευστικής προστασίας για εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο
Διάφοροι τύποι μασκών αναπνευστικής προστασίας χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλούς χώρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εργοταξίων. Η χρήση μάσκας αποτελεί μέρος μιας πολυεπίπεδης στρατηγικής πρόληψης
για την COVID-19 και πολλοί χώροι
εργασίας απαιτούν ή ενθαρρύνουν
τους εργαζόμενους να τις φορούν.
Περισσότερα...

Ποια μέτρα μπορούν να λάβουν οι εταιρείες για να αξιολογήσουν τις πρακτικές
διαχείρισης της ασφάλειας και να εντοπίσουν ευκαιρίες για βελτίωση;
Τα πιο συχνά μέτρα απόδοσης ασφάλειας που
λαμβάνονται είναι οι υστερούμενοι δείκτες, όπως
ο αριθμός των τραυματισμών και το κόστος. Ενώ
οι δείκτες υστέρησης μπορεί να είναι επωφελείς, η χρήση τους ως το
μόνο μέτρο ασφάλειας μπορεί να
αποτελέσει εμπόδιο στη βελτίωση
της ασφάλειας. Περισσότερα...

Νέα διαθέσιμα στοιχεία OiRA – Ιούλιος 2022
Νέα στοιχεία των εργαλείων OiRA είναι διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των χρηστών, του αριθμού των εκτιμήσεων κ.λπ. Μάθετε πόσες εταιρείες από
όλη την Ευρώπη βασίζονται στα εργαλεία OiRA για την εκτίμηση κινδύνου. Δείτε αν
υπάρχει κάποιο εργαλείο διαθέσιμο για εσάς σε εθνικό επίπεδο για τον δικό σας τομέα, ανακαλύψτε τι πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα! Περισσότερα...

Επικαιρότητα
Ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση
της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ

Επισκόπηση 2022 για την απασχόληση
και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια
έκθεσή της για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ. Η έκθεση περιγράφει τα
μέτρα επιβολής που έλαβε η Επιτροπή το 2021
για να διασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών και των
επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Επιτροπή
δημοσίευσε επίσης την τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης. Περισσότερα...

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη δείχνει ότι η απώλεια θέσεων
εργασίας λόγω του οικονομικού
αντίκτυπου της COVID-19 έπληξε περισσότερο τους νέους.
Δείχνει επίσης ότι η ανάκαμψη
ήταν πιο αργή γι΄ αυτούς απ’ ότι
για τις άλλες ηλικιακές ομάδες.
Περισσότερα...

Στρατηγικές για την προαγωγή της σωματικής υγείας στην εκπαίδευση
Στις 23 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα την προαγωγή της σωματικής
υγείας στην εκπαίδευση. Απευθυνόταν στους εθνικούς εστιακούς πόλους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία (EU-OSHA), στη Διεθνή Κοινότητα
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Επαγγελματική
Ασφάλεια και Υγεία (ENETOSH), καθώς και σε πρόσωπα και οργανισμούς που
ασχολούνται με θέματα μυοσκελετικής υγείας στο πλαίσιο της μάθησης και της
εκπαίδευσης. Περισσότερα...

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1181 της Επιτροπής της 8ης Ιουλίου 2022 για την τροποποίηση του προοιμίου του
παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ). Περισσότερα...
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Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης: Μια παγκόσμια ανάλυση κατά
την εποχή της COVID-19

Έκθεση από την συνάντηση εργασίας της
PEROSH με θέμα την «Έκθεση σε ΗΜΠ
λόγω των ηλεκτρονικών συστημάτων
επιτήρησης εμπορεύματος σε εργασιακούς χώρους»

Οι γυναίκες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων από ό,τι σε άλλους
οικονομικούς τομείς, κερδίζοντας
κατά μέσο όρο 24% λιγότερα από
τους άνδρες συνομηλίκους τους,
σύμφωνα με μια νέα κοινή έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας (ΔΟΕ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).
Περισσότερα...

Η συνάντηση εργασίας της Σύμπραξης για την
Ευρωπαϊκή Έρευνα στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία (PEROSH) είχε σκοπό την ενημέρωση
σχετικά
με την εφαρμογή
των ηλεκτρονικών
συστημάτων
επιτήρησης εμπορεύματος σε καταστήματα λιανικής και
στις
εμπορευματικές μεταφορές.
Περισσότερα...

Κανονισμός και πολιτική για την πρόληψη
των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην Ευρώπη

Συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη

Ο ιταλικός οργανισμός INAIL και το Πανεπιστήμιο Cork της Ιρλανδίας (UCC) ξεκινούν μια ευρωπαϊκή έρευνα σχετικά με τον κανονισμό και την
πολιτική για την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών
κινδύνων στην Ευρώπη. Η έρευνα υποστηρίζεται επίσης από το Πανεπιστήμιο του Nottingham και την Ευρωπαϊκή
Ακαδημία Ψυχολογίας της Επαγγελματικής Υγείας. Περισσότερα...

Γυναίκες στο χώρο της πυρηνικής
ενέργειας
Η Lindsay Sedwards (CFIOSH), επικεφαλής
του τμήματος ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος στην εταιρεία πυρηνικών υπηρεσιών
NUVIA, προβλέπει
πιο
ανταποδοτικές σταδιοδρομίες
στον κλάδο, ιδιαίτερα για τις γυναίκες.
Περισσότερα...

Η ανάλυση αυτής της έκθεσης
για τις συνθήκες εργασίας στην
Ευρώπη συγκρίνει διάφορες
πτυχές της ποιότητας της εργασίας και των μισθών, αντί να βασίζεται στις αποδοχές ως μοναδικό δείκτη της ευημερίας των
εργαζομένων. Περισσότερα...

Ένωση Υγείας: Η HERA παρέχει κατάλογο με
τις 3 κορυφαίες απειλές κατά της υγείας για
τις οποίες πρέπει να προετοιμαστούμε
Η Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης της Επιτροπής
(HERA) παρουσίασε έναν κατάλογο προτεραιοτήτων
με τις τρεις κορυφαίες απειλές
κατά της υγείας που απαιτούν
συντονισμό μέτρων σε επίπεδο
ΕΕ στο πλαίσιο ιατρικών αντιμέτρων. Περισσότερα...
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Νομοθετικά Νέα
¾ Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε
κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή
χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου
Τομέα. Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/2022
(ΦΕΚ 3424/Β` 2.7.2022). Τροποποίηση Υ.Α.
ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/74248/559/2022 (ΦΕΚ 3794/Β`
18.7.2022). Σχετικές Εγκ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/209/οικ.
10814/5.7.2022, Εγκ. 11963/21.7.2022

¾ Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της
Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος. Υ.Α.
Γ5α/Γ.Π.οικ.37581/2022 (ΦΕΚ 3449/Β` 4.7.2022)
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.
61579/2022 (ΦΕΚ 3474/Β` 5.7.2022)

Εκδηλώσεις
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

Το ΕΛΙΝΥΑΕ φορέας υποστήριξης του
12th Annual Capital Link Sustainability Forum

Ακολουθήστε μας

