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Εργασιακά Νέα

Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι 
Άγχος, παρενόχληση, βία, επαγγελματική εξουθένω-
ση… Όλοι οι τομείς δραστηριότητας επηρεάζονται 
από ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Αυτοί οι κίνδυνοι 
μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία 
των εργαζομένων και στην απόδοση της εταιρεί-
ας: απουσίες, εργατικά ατυχήματα, απογοήτευση, 
κύκλος εργασιών, επιδείνωση της εικόνας της εται-
ρείας... Η πρόληψη των ψυχοκοινω-
νικών κινδύνων αποτελεί επομένως 
μια πρόκληση. Ανακαλύψτε την προ-
σφορά του Γαλλικού Ινστιτούτου 
Έρευνας και Ασφάλειας (INRS) για 
ευαισθητοποίηση και δράση για την 
πρόληψη. 

Περισσότερα...

Βασικές προσαρμοσμένες προσεγγίσεις 
για τη βελτιστοποίηση της προστασίας 
από την επαγγελματική έκθεση στην 
ακτινοβολία
Οι ειδικοί στο τρίτο Διεθνές Συνέδριο για την 
επαγγελματική έκθεση στην ακτινοβολία, που 
πραγματοποιήθηκε μεταξύ 5-9 Σεπτεμβρίου 
στη Γενεύη, συμφώνησαν ότι οι μέθοδοι και 
οι προσεγγίσεις πρέπει να προσαρμοστούν 
σύμφωνα με τις ευρύτερες απαιτήσεις του 
εργατικού δυναμικού, καθώς η χρήση της 
ακτινοβολίας και των 
πυρηνικών τεχνολογι-
ών αυξάνεται σε μια 
σειρά τομέων. 

Περισσότερα...

40 μέρες από το Συνέδριο
 ¾ 3 ολομέλειες
 ¾ 15 παράλληλες συνεδρίες 
 ¾ 15 κεντρικές ομιλίες  
 ¾ 135 προφορικές εργασίες και αναρτημένες 
ανακοινώσεις

 ¾ 600 εγγραφές 
 ¾ 20 χορηγοί / εκθέτες  
 ¾ 6 συνεργαζόμενοι φορείς
 ¾ 4 χορηγοί επικοινωνίας

.... και συνεχίζουμε!

http://www.elinyae.gr
http://www.elinyae.gr
https://www.inrs.fr/publications/essentiels/risques-psychosociaux.html
https://www.iaea.org/newscenter/news/tailored-approaches-key-to-optimizing-occupational-radiation-protection
https://elinyae-congress.gr/
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Καθορισμός στόχων για τεχνολογίες 
ανίχνευσης της κόπωσης
Μια αποτελεσματική επιλογή για τον μετριασμό 
της κόπωσης που σχετίζεται με την εργασία είναι 
ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα διαχείρισης κιν-
δύνου κόπωσης, το οποίο μπορεί να στηρίζεται 
σε πολλές προσεγγίσεις και εργαλεία, 
όπως οι τεχνολογίες ανίχνευσης κόπω-
σης. Περισσότερα...

Εφαρμογές για smartphone που έχουν 
σχεδιαστεί για τη βελτίωση της υγείας, 
ασφάλειας και ευεξίας στους χώρους 
εργασίας
Οι εφαρμογές λογισμικού για την επαγγελμα-
τική υγεία, ασφάλεια και ευεξία συνεχώς αυ-
ξάνονται. Μελέτη στοχεύει στον εντοπισμό 
των διαθέσιμων εφαρμογών smartphone που 
έχουν σχεδιαστεί για τη βελτίωση της επαγγελ-
ματικής υγείας, ασφάλειας και ευεξίας και να 
εξετάσει σε ποιο βαθμό οι εφαρ-
μογές είναι επιστημονικά έγκυ-
ρες. Περισσότερα...

Οι βασικές αρχές της προστασίας των 
εργαζομένων από πτώση 
Ένας εργαζόμενος μπορεί να βιώσει ξαφνικά 
μια πτώση, που προκαλείται από στιγμιαία έλ-
λειψη συγκέντρωσης, άστοχη τοποθέτηση του 
ποδιού, αντίδραση σε έναν απροσδόκητα δυ-
νατό θόρυβο, γλίστρημα ή απλώς απώλεια της 
ισορροπίας. Οι πτώσεις είναι η δεύτερη κύρια 
αιτία θανάτων στον χώρο εργασίας. Υπάρχουν 
πολλά που μπορούν να γί-
νουν για να αποφευχθούν 
οι πτώσεις. 

Περισσότερα...

Η τηλεργασία εξακολουθεί να 
ρυθμίζεται σε μεγάλο βαθμό σε 
εταιρικό επίπεδο στην Ευρώπη
Η πρόσβαση στην τηλεργασία και οι ρυθμίσεις 
εργασίας για απασχόληση από το σπίτι εξακο-
λουθούν να καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό σε 
εταιρικό επίπεδο στα περισσότερα κράτη-μέλη 
της ΕΕ, με μόνο τη Γαλλία, 
τη Λιθουανία και την Πορ-
τογαλία να κατοχυρώ-
νουν -επί του παρόντος- 
στη νομοθεσία το δικαίω-
μα αίτησης για τηλεργασία. Περισσότερα...

Ρομπότ φτιαγμένα από μαλακά υλικά που 
πιάνουν με το σωστό μέγεθος δύναμης
Οι ερευνητές δημιούργησαν ένα σύστημα που επι-
τρέπει στα ρομπότ να χρησιμοποιούν αποτελεσμα-
τικά εργαλεία με τη σωστή δύναμη. Η χρήση ερ-
γαλείων αποτελεί εδώ και καιρό χαρακτηριστικό 
της ανθρώπινης νοημοσύνης, καθώς και πρακτικό 
πρόβλημα που πρέπει να 
λυθεί για μια τεράστια 
γκάμα ρομποτικών εφαρ-
μογών. 

Περισσότερα...

Σχεδιασμός χώρων εργασίας και 
εργασιακών εγκαταστάσεων
Ο σχεδιασμός χώρων εργασίας ή εργασιακών κα-
ταστάσεων παρουσιάζει μεγάλες προκλήσεις όσον 
αφορά στην υγεία και την ασφάλεια. Αυτό καθιστά 
δυνατή την αποφυγή της εμφάνισης προβλημάτων 
που είναι δύσκολο να αντιστραφούν και τα οποία 
μπορούν να μετριαστούν μόνο με το κόστος διορ-
θωτικών ενεργειών, οι 
οποίες είναι δαπανηρές 
και περιορισμένης απο-
τελεσματικότητας. 

Περισσότερα...

Έρευνα του EU-OSHA σχετικά με τους παρά-
γοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου
Η έρευνα εξετάζει τον τρόπο έκθεσης των ευρω-
παίων εργαζομένων σε μια επιλεγμένη σειρά πα-
ραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου, 
προκειμένου να προσδιοριστούν καλύτερα οι πα-
ράγοντες που ευθύνονται για την πλειονότητα των 
μορφών έκθεσης. Η εργασία πεδί-
ου θα διαρκέσει έως τον Ιανουάριο 
του 2023 και η δημοσίευση των 
πρώτων πορισμάτων προγραμμα-
τίζεται για τα τέλη του 2023. 

Περισσότερα...

Αλγόριθμοι και το μέλλον της εργασίας
Ο αλγόριθμος είναι μια σειρά από ακριβείς, 
βήμα προς βήμα, οδηγίες που χρησιμοποιούνται 
από μια μηχανή για να εκτελέσει μια μαθηματι-
κή πράξη. Η χρήση συστημάτων και συσκευών 
με δυνατότητα αλγόριθμου θα αποφέρει πολλά 
οφέλη στην ΥΑΕ, αλλά, όπως συμ-
βαίνει με πολλές νέες τεχνολογίες, 
υπάρχουν επίσης κίνδυνοι για τους 
εργαζόμενους. Περισσότερα...

https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2022/09/14/fmdt3/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9364491/pdf/12889_2022_Article_13821.pdf
https://ohsonline.com/articles/2022/09/01/the-fundamentals-of-fall-protection.aspx?admgarea=news
https://www.eurofound.europa.eu/news/news-articles/telework-still-largely-regulated-at-company-level-in-europe
https://news.mit.edu/2022/soft-robots-grasp-right-amount-force-0922
https://www.inrs.fr/demarche/conception-lieux-situations-travail/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://osha.europa.eu/el/highlights/fieldwork-start-eu-oshas-survey-cancer-risk-factors
https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2022/09/21/algorithms-fow/
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Επικαιρότητα

Εργασία για οικονομικούς λόγους πέ-
ραν του θεσμοθετημένου ορίου συ-
νταξιοδότησης. Παράγοντες κινδύνου 
και συσχετίσεις με την υγεία σε προχωρη-
μένη ηλικία
Παρά την αυξανόμενη τάση για παράταση 
του εργασιακού βίου, λίγα είναι γνωστά για 
τους παράγοντες κινδύνου, όταν για οικο-
νομικούς λόγους επιλέγεται η εργασία πέ-
ραν της ηλικίας συνταξιοδότησης και για 
το πώς αυτοί οι λόγοι σχετίζονται με την 
υγεία. 

Περισσότερα...

Η Επιτροπή προτείνει μέτρα για την απαγόρευ-
ση των προϊόντων καταναγκαστικής εργασίας 
στην αγορά της ΕΕ
Η Επιτροπή πρότεινε την απαγόρευση των προϊόντων 
καταναγκαστικής εργασίας στην αγορά της ΕΕ. Η πρό-
ταση καλύπτει όλα τα προϊόντα, και συγκεκριμένα εκεί-
να που παράγονται στην ΕΕ για εγχώρια κατανάλωση 
και εξαγωγές, καθώς και τα εισαγόμενα εμπορεύματα, 
χωρίς να στοχεύει συγκεκριμένες εταιρείες ή κλάδους 
παραγωγής. Εκτιμάται ότι 27,6 εκατομμύ-
ρια άνθρωποι απασχολούνται σε κατανα-
γκαστική εργασία, σε πολλούς κλάδους 
και σε όλες τις ηπείρους. Περισσότερα...

Μοντέλα διαστρέβλωσης για την εκτίμη-
ση των πιθανοτήτων ανθρώπινου λάθους
Τα μεγάλα ατυχήματα στη βιομηχανία μπορεί να 
έχουν καταστροφικές συνέπειες. Γι’ αυτό είναι 
υψίστης σημασίας να υπάρχουν τεχνικές που να 
επιτρέπουν τη μέτρηση και, στη συνέχεια, τη μεί-
ωση των σχετικών κινδύνων. Από αυτή την άπο-
ψη, η ανάλυση ανθρώπινης αξιοπιστίας (HRA) 
συλλέγει τις διαφορετικές ποι-
οτικές και ποσοτικές μεθόδους 
που στοχεύουν στην ανάλυση 
των ανθρώπινων σφαλμάτων 
που εμπλέκονται στα ατυχήματα  
αυτά. 
Περισσότερα...

Υποκειμενική ποιότητα ύπνου και ημερή-
σια υπνηλία του νοσηλευτικού προσωπι-
κού στην Ελλάδα. Πολυκεντρική διατομεακή 
μελέτη
Η έλλειψη και ο κακής ποιότητας ύπνος συμβάλ-
λουν στην κούραση, τη μείωση της παραγωγικό-
τητας, στον αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων και 
λαθών στην εργασία. Ο στόχος της μελέτης είναι 
να διερευνήσει περαιτέρω τη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας του ύπνου και της υπνηλίας κατά τη δι-
άρκεια της ημέρας, με τα δημογραφικά χαρακτη-
ριστικά και τα χαρακτηριστικά του εργασιακού 
περιβάλλοντος, μεταξύ του νοσηλευτικού προ-
σωπικού. 
Περισσότερα...

Νέα βάση δεδομένων της ΔΟΕ παρέχει ενη-
μερωμένους δείκτες που σχετίζονται με την 
εργασία προκειμένου να ανταποκρίνονται 
στα πιο πρόσφατα πρότυπα
Το πλαίσιο για τις στατιστικές απασχόλησης έχει 
δημοσιοποιηθεί ευρέως, ιδιαίτερα στους παραγω-
γούς δεδομένων και στους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής. Ωστόσο, ελάχιστα είναι μέχρι τώρα τα 
στοιχεία για τους χρήστες δεδο-
μένων που ενδιαφέρονται για διε-
θνείς συγκρίσεις. Η ILOSTAT δίνει 
τη λύση στο ζήτημα της διαχεί- ρι-
σης των επιπτώσεων των αναθε- ω-
ρημένων ορισμών που συμβαίνουν 
σε διαφορετικά χρονοδιαγράμματα 
σε όλο τον κόσμο. 

Περισσότερα...

Η Γραμμή SOS στηρίζει τις γυναίκες 
από την Ουκρανία
Δίπλα στις γυναίκες της δοκιμαζόμενης Ου-
κρανίας που βρίσκονται στη χώρα μας και 
έχουν δεχθεί οποιασδήποτε μορφή βίας ή 
απειλής βρίσκεται η τηλεφωνική Γραμμή 
SOS 15900. Στη Γραμμή υπάρχει η δυνατότη-
τα απευθείας διερμηνείας σε Ουκρανικά και 
Ρωσικά, με τη βοήθεια πολιτισμικής διαμεσο-
λαβήτριας. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη κα-
θημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και 
14.00-16.00, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας 
σε Ουκρανικά και Ρωσικά 
μέσω του e-mail: 

sos15900@isotita.gr

Περισσότερα...

https://www.mdpi.com/1660-4601/19/17/10505/htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5415
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0925753522002545?token=4F32C0D4BE57E3AAE54E00712CE7FCE1FA90851743B8714DB41C3688F0F8AC2D2B99D6CF43862673C0AFFB7FE350848E&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220922093548
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/HealthResJ/article/view/30422
https://ilostat.ilo.org/new-ilo-database-updates-work-related-indicators-to-meet-latest-standards/
https://ypergasias.gov.gr/i-grammi-sos-stirizei-tis-gynaikes-apo-tin-oukrania/


- 4 -

Κώδικας ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς 
υπαλλήλων του δημόσιου τομέα
Ο Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής 
Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημόσι-
ου Τομέα εμπεριέχει θεμελιώδεις αξί-
ες, καθώς και την αναμενόμενη, από 
τους υπαλλήλους του δημόσιου το-
μέα, συμπεριφορά κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 
Περισσότερα...

Οι θέσεις εργασίας στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας έφτασαν τα 12,7 εκα-
τομμύρια παγκοσμίως
Νέα έκθεση επιβεβαιώνει την ανάπτυξη 
θέσεων εργασίας στον τομέα των ανανεώ-
σιμων πηγών παρά τις πολλα-
πλές κρίσεις και ζητά στοχευ-
μένες στρατηγικές βιομηχα-
νίας για τη δημιουργία σταθε-
ρών αλυσίδων εφοδιασμού και 
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας. 

Περισσότερα...

Συλλογικές διαπραγματεύσεις για μια χωρίς 
αποκλεισμούς, βιώσιμη και ανθεκτική ανά-
καμψη
Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο σε πολλές χώρες για την εξασφά-
λιση της αξιοπρεπούς εργασίας και την διασφάλιση 
των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης. Κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας, οι συλλογικές διαπραγ-
ματεύσεις ήταν κρίσιμες για την προστασία των 
εργαζομένων και την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας των επιχειρή-
σεων και των αγορών εργασίας. 
Περισσότερα...

Ατύχημα στο ALLOU FUN 
PARK
Άρθρο του 
Π ρ ο έ δ ρ ο υ 
του ΣΤΑΕ, 
κου Παν. Χα-
τζηδημητρά-
κη. 

Περισσότερα...

Εργονομία - Επαγγελματική Φυσιολογία και Υγεία της Εργασίας – 
Ποιότητα ζωής (ΠΜΣ)
Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο: «Ερ-
γονομία - Επαγγελματική Φυσιολογία και Υγεία της Εργασίας – Ποιότητα ζωής». 
Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται με τη σύμπραξη του ΕΛΙΝΥΑΕ, με το 
οποίο το ΤΕΦΑΑ-ΠΘ έχει συνάψει ειδικό Μνημόνιο Συνεργασίας, σε θέματα 
έρευνας και εκπαίδευσης. 
Περισσότερα...

Περιβάλλον

Τι είναι η ουδετερότητα του άνθρακα και 
πώς μπορεί να επιτευχθεί έως το 2050;
Σύμφωνα με τον ευ-
ρωπαϊκό νόμο για το 
κλίμα, η ΕΕ δεσμεύε- τ α ι 
να γίνει κλιματικά ου- δ έ -
τερη έως το 2050. Τι σ η -
μαίνει αυτό στην πρά- ξ η ; 
Περισσότερα...

Καθαρή ενέργεια: Η ΕΕ προωθεί τις ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργειας
Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η 
βελτίωση της ενεργεια-
κής ασφάλειας αποτε-
λούν προτεραιότητες 
της ΕΕ. Το ΕΚ θέλει να 
ενισχύσει την ενεργεια-
κή απόδοση και τη χρή-
ση ΑΠΕ. Περισσότερα...

https://www.sepe.gov.gr/wp-content/uploads/2022/08/KodikasIthEpaSympYpalDimTom-Ioulios2022-20220719.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_856649.pdf
https://www.ilo.org/infostories/en-GB/Campaigns/Social-dialogue/collective-bargaining-recovery#introduction
https://stae.gr/atychima-allou-fun-park-ta-legame-apo-to/?fbclid=IwAR1oDkiHJ2BUrM55O5FUXEVDSy8EUBCA6yGzDkO4ObBzpwAVS-9T3mHkPwc
http://tefaa.gr/index.php/ergonomics
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20190926STO62270/ti-einai-i-oudeterotita-tou-anthraka-kai-pos-mporei-na-epiteuchthei-eos-to-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20180109STO91387/klimatiki-allagi-i-politiki-tis-ee-gia-kathari-energeia


European Week for Safety and 
Health at Work 2022
24/10/2022-28/10/2022, Eu-
rope-wide, Bilbao and elsewere, 
Europe 

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

Networking event of the G7 
OSH institutions – Climate 
Change meets Occupational 
Safety and Health

17 - 18/10/2022, Congress Centre of the IAG Koe-
nigsbruecker Landstr. 2 01109 Dresden GERMANY

International sci-
entific conference 
“Cancer, Work & 
Employment”

21/11/2022 - 22/11/2022, Paris, France

Εκδηλώσεις

Ακολουθήστε μας

Νομοθετικά Νέα

 ¾ Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 39804/2812/2017 
κοινής υπουργικής απόφασης «Εναρμόνιση 
της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
2014/47/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 
σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση της 

καλής τεχνικής κατάστασης των οχημάτων 
επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν 
στην Ένωση και την κατάργηση της Οδηγίας 
2000/30/ΕΚ» (Β’ 2918), σε συμμόρφωση με 
την Οδηγία (ΕΕ) 2021/1716 της Επιτροπής. Υ.Α. 
274613/2022 (ΦΕΚ 4927/Β` 21.9.2022)
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