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Πλατινένιος Χορηγός

Εργασιακά Νέα
Σφυγμομέτρηση ΕΑΥ - Η επαγγελματική
ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας μετά την πανδημία

Η εξέλιξη των ελαστομερών μασκών μισού
προσώπου και των βαλβίδων εκπνοής
Το ενδιαφέρον για τη χρήση των μασκών με ελαστομερές υλικό κατασκευής
(EHMRs), ως εναλλακτική των
μασκών με φίλτρο N95 (FFRs)
σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης, αυξάνεται λόγω της
ιδιότητάς τους να καθαρίζονται,
να απολυμαίνονται και να επαναχρησιμοποιούνται.
Περισσότερα...

Η έρευνα «Flash Eurobarometer – OSH Pulse»,
που διενεργήθηκε για λογαριασμό του EUOSHA παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο που
είχε η πανδημία COVID-19
στην υγεία και την ευεξία
των εργαζομένων.
Περισσότερα...

Στοιχεία από την ευρωπαϊκή έρευνα για
τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER)

Αλγοριθμική διαχείριση: Τι είναι, τι κάνει
και τι σημαίνει για το μέλλον της εργασίας
(Podcast)

Από μελέτη στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής έρευνας για τους νέους και τους αναδυόμενους
κινδύνους στις επιχειρήσεις και μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τη διαχείριση της
ΕΑΥ στον τομέα της εκπαίδευσης
στην Ευρώπη, προέκυψε ότι οι
κίνδυνοι ΕΑΥ που αντιμετωπίζει
ο συγκεκριμένος τομέας είναι συνήθως ψυχοκοινωνικοί και σχετίζονται με μυοσκελετικές παθήσεις. Περισσότερα...

Η αλγοριθμική διαχείριση έχει
θεωρηθεί ως ένας θετικός τεχνολογικός και ψηφιακός παράγοντας στην οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά
συνοδεύεται και από μια σειρά
προκλήσεων. Περισσότερα...

Ανακύκλωση μπαταριών: προσοχή στην έκθεση σε μέταλλα!
Η σκόνη και οι ατμοί που δημιουργούνται κατά τις
διαδικασίες ανακύκλωσης των μπαταριών ενδέχεται να περιέχουν τοξικά μέταλλα όπως κάδμιο, κοβάλτιο, νικέλιο, λίθιο, μόλυβδο… Σε μελέτη βιοπαρακολούθησης σε εργαζόμενους που εκτέθηκαν
σε μέταλλα στη βιομηχανία ανακύκλωσης μπαταριών του Εθνικού Ινστιτούτου Έρευνας και Ασφάλειας
της Γαλλίας, μετρήθηκαν
υψηλά επίπεδα μετάλλων
στα ούρα, μαρτυρώντας τα
υψηλά επίπεδα εισπνεόμενων μετάλλων στο εργασιακό τους περιβάλλον. Περισσότερα...

Κατάλογος του ETUI σχετικά με τα επικίνδυνα φαρμακευτικά προϊόντα
Εργαζόμενοι που εκτίθενται σε επικίνδυνα
φαρμακευτικά προϊόντα (HMPs) ή επικίνδυνα φάρμακα, τα οποία είναι καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή τοξικά για την αναπαραγωγή
(CMRs), κατά την έννοια της πρόσφατα εγκριθείσας Οδηγίας για Καρκινογόνα, Μεταλλαξιογόνα και Τοξικά για την Αναπαραγωγή (CMRD – Οδηγία (EU)
2022/431 ), πρέπει να λαμβάνουν
ειδική εκπαίδευση από τους εργοδότες τους για την πρόληψη
των κινδύνων για την υγεία τους.
Περισσότερα...

Έρευνα Adecco «Global Workforce of the
Future»
Τα ευρήματα της παγκόσμιας έρευνας που διεξήγαγε ο όμιλος ADECCO και στην οποία συμμετείχε
και η Ελλάδα, έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει

να υιοθετήσουν μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση
που θα προάγει την ευεξία, θα διαφυλάσσει την
ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής
ζωής και θα εξασφαλίζει την οικονομική σταθερότητα των εργαζομένων
απέναντι στην αύξηση
του κόστους ζωής.
Περισσότερα...
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Πώς η μετάβαση σε μια Κυκλική Οικονομία
θα επηρεάσει την ΕΑΥ;

Νέα έκθεση για δοκιμές και ανίχνευση λοιμώξεων από τον ιό της ζωονοσογόνου
γρίπης σε ανθρώπους και μέτρα ΕΑΥ για
όσους εκτίθενται κατά την εργασία τους

Σε μελέτη του EU-OSHA για την Κυκλική Οικονομία, έχουν αναπτυχθεί διάφορες προοπτικές
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η επαγγελματική ασφάλεια και
υγεία θα μπορούσε
να επηρεαστεί από
την ενισχυμένη κυκλικότητα.
Περισσότερα...

Κοινή έκθεση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από
το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου
Νόσων (ECDC), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για
την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EUOSHA), την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια
των Τροφίμων (EFSA) και το Εργαστήριο Αναφοράς της ΕΕ για τη Γρίπη των Πτηνών και τη Νόσο
του Newcastle, καθοδηγεί σχετικά με τον τρόπο
αναγνώρισης ανθρώπινων λοιμώξεων με ιούς της γρίπης των
ζώων όσο το δυνατόν νωρίτερα
για την έγκαιρη προειδοποίηση
και ενημέρωση, καθώς και για την
επιβολή τυχόν μέτρων.
Περισσότερα...

Κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ για την
ψυχική υγεία στην εργασία
Οι κατευθυντήριες οδηγίες του
ΠΟΥ στοχεύουν στη βελτίωση της
εφαρμογής τεκμηριωμένων παρεμβάσεων για την ψυχική υγεία
στην εργασία.
Περισσότερα...

Πρόληψη μολυσματικών κινδύνων σε
εγκαταστάσεις που φροντίζουν μικρά
παιδιά

Η ΔΟΕ χαιρετίζει την πρώτη παγκόσμια
συμφωνία για τις συνθήκες εργασίας και
τα δικαιώματα των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών

Σε φυλλάδιο που εξέδωσε πρόσφατα το Εθνικό
Ινστιτούτο Έρευνας και Ασφάλειας της Γαλλίας (INRS) παρέχονται
πρακτικές συστάσεις για την πρόληψη μολυσματικών κινδύνων σε
εγκαταστάσεις που φροντίζουν
μικρά παιδιά, προκειμένου να διαφυλαχθεί η υγεία και η ασφάλεια
των εργαζομένων που εκτίθενται
σε αυτούς τους κινδύνους. Περισσότερα...

Η Παγκόσμια Συμφωνία Εργασίας αναγνωρίζει
τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου για τη βελτίωση των δικαιωμάτων και των συνθηκών εργασίας των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών,
ανδρών και γυναικών.
Περισσότερα...

Επικαιρότητα
Ο κίνδυνος κατάθλιψης παραμένει σε
υψηλά επίπεδα μετά την πανδημία
COVID-19
Χαμηλότερα επίπεδα υγείας, αυξανόμενη
οικονομική πίεση και, σε ένα μεγάλο βαθμό,
ανεκπλήρωτες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης είναι τα ευρήματα του 5ου γύρου
της διαδικτυακής έρευνας Living, Working
and COVID-19: Living in a
new era of uncertains. H
έρευνα διενεργήθηκε από
την άνοιξη του 2020 έως
την άνοιξη του 2022.
Περισσότερα...

Η πανδημία COVID-19 και ο διαχωρισμός των
φύλων στην εργασία και στο σπίτι
Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωπαϊκού
Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)
σχετικά με την πανδημία COVID-19 και
το χάσμα μεταξύ των φύλων στη δουλειά και στο σπίτι, ο αντίκτυπος από την
κρίση της COVID-19 έχει οξύνει τις παραδοσιακές διαφορές μεταξύ των φύλων σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της
αγοράς εργασίας, των συνθηκών εργασίας, της σύγκρουσης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και
του συνολικού χρόνου εργασίας. Περισσότερα...
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Η αξιοπρεπής εργασία, το θεμέλιο της
κοινωνικής δικαιοσύνης (video)

Τα συνδικάτα πρέπει να συνεργαστούν και να
βρουν τρόπους να σχεδιάσουν νέες μορφές
εργασίας

Αξιοπρεπής εργασία θεωρείται η παραγωγική εργασία που προσφέρει δίκαιο εισόδημα, δικαιώματα, κοινωνική προστασία και
υποστηρίζει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Βρίσκεται στο
επίκεντρο της ατζέντας των Ηνωμένων
Εθνών για το 2030. Περισσότερα...

Η επείγουσα ανάγκη για ανάκαμψη των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε όλον τον κόσμο έχει τονιστεί
στην έκδοση του 2022 του International
Journal of Labor Research, που παρουσιάστηκε από το Γραφείο Δραστηριοτήτων για τους Εργαζόμενους (ACTRAV)
στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO).
Περισσότερα...

Ο αντικατοπτρισμός της ισότητας των φύλων
Ο όρος «αντικατοπτρισμός της ισότητας» αναφέρεται στην άποψη ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι ήδη πραγματικότητα. Κατά συνέπεια, τα
μέτρα που έχουν ήδη θεσπιστεί απορρίπτονται, δεν έχουν πλέον νόημα ή ενδέχεται να εισάγουν διακρίσεις έναντι άλλων ομάδων; Περισσότερα...

Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ - Σύμβαση συνεργασί- θεσης καταλόγου
ας του ΕΛΙΝΥΑΕ με το Εθνικό Κέντρο Τεκμη- και λειτουργιών βιβλιοθήκης.
ρίωσης (EKT)
Το ΕΛΙΝΥΑΕ στο πλαίσιο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της βιβλιοθήκης του, μοναδικής στην Ελλάδα σε θέματα ΥΑΕ, υπέγραψε νέα σύμβαση συνεργασίας με το ΕΚΤ για την υπηρεσία openABEKT,
η οποία αποτελεί μετεξέλιξη του Συστήματος Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ 5.6. που διέθετε μέχρι σήμερα.
H εξελιγμένη υπηρεσία openABEKT αποτελεί ένα
καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και ανοικτής διά-

Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν σύντομα με
την
ολοκλήρωση
του έργου και την
διάθεση του καταλόγου της βιβλιοθήκης στο κοινό.

Περιβάλλον
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργεί για να προστατεύσει καλύτερα τους ανθρώπους από τον
αμίαντο και να εξασφαλίσει ένα μέλλον χωρίς αυτόν
Ο αμίαντος είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη, καρκινογόνος ουσία που εξακολουθεί να
υπάρχει σε πολλά από τα κτίρια και είναι υπεύθυνος για πολλούς θανάτους που θα
μπορούσαν να αποφευχθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια συνολική προσέγγιση για την καλύτερη προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος από τον
αμίαντο, καθώς και για τη διασφάλιση ενός μέλλοντος χωρίς αυτόν. Περισσότερα...

Νομοθετικά Νέα
¾ Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία
των Επιχειρηματικών Πάρκων - Ενιαίο πλαίσιο
ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων
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Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών
Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την
ενίσχυση της ανάπτυξης. Ν. 4982/2022 (ΦΕΚ

¾ Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 45964/14.08.2013
υπουργικής απόφασης «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 9ης Ομάδας “Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς
εγκαταστάσεις” που ανήκουν στην υποο¾ Παράταση ισχύος της ρύθμισης του άρθρου
μάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» (Β’
62 του ν. 4886/2022 (Α’ 12) για τη χορήγηση
1987). Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99115/6722/2022
(ΦΕΚ 5208/Β` 7.10.2022)
ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων
λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 ¾ Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2022-2023
και την επιδότησή της από τον ασφαλιστι– Αντιγριπικός Εμβολιασμός. Εγκ. Δ1α/
κό φορέα. Υ.Α. 93108/2022 (ΦΕΚ 5304/B`
Γ.Π.οικ.55631/3.10.2022
195/Α` 15.10.2022)
(κεφ. Γ: Διατάξεις για την ατομική ενέργεια
και την ακτινοπροστασία, άρθρο 74: Χειρισμός μηχανημάτων έργου. Προσθήκη στον
Ν. 3982/2011 άρθρου 4Β “Άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας χειρισμού Μηχανημάτων Έργου”)

13.10.2022)

Εκδηλώσεις
Διαδικτυακό Σεμινάριο “Φωτιά,
θερμότητα και πλημμύρες:
προσεγγίσεις αποκρίσεων”
15 Νοεμβρίου 2022, 10:00-12:00
EST | Online

International scientific conference
“Cancer, Work &
Employment”
21/11/2022 - 22/11/2022, Paris, France

Ακολουθήστε μας

