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Κάντε την εγγραφή σας εδώ
25 - 29 Οκτωβρίου
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια
και την Υγεία στην Εργασία

Το ΕΛΙΝΥΑΕ έχει συνάψει ειδικό Μνημόνιο
Συνεργασίας, σε θέματα έρευνας και εκπαίδευσης,
με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής,
Αθλητισμού και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας (ΤΕΦΑΑ-ΠΘ).

Κάθε χρόνο τον Οκτώβριο (την 43η ημερολογιακή
εβδομάδα), διοργανώνεται από τον EU-OSHA η
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία
στην Εργασία. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες
εκδηλώσεις της εκστρατείας για Ασφαλείς και Υγιείς
Χώρους Εργασίας, με εκατοντάδες
εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης σε
ολόκληρη την ΕΕ και εκτός αυτής.

Στο πλαίσιο του μνημονίου θα συνεργαστεί με
το ΤΕΦΑΑ-ΠΘ στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών, που ίδρυσε φέτος το Τμήμα, με τίτλο
«Εργονομία Επαγγελματική
Φυσιολογία
και Υγεία της
Εργασίας Ποιότητα ζωής».

Την διετία 2020 - 2022 θέμα της
εκστρατείας είναι η πρόληψη
των
μυοσκελετικών
παθήσεων
(ΜΣΠ) με σύνθημα «Μειώστε την
καταπόνηση». Περισσότερα...

Περισσότερα...
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Εργασιακά Νέα
Το δικαίωμα στην αποσύνδεση

Εργασία σε πλατφόρμα: ποιοι είναι οι κίνδυνοι για την ΥΑΕ και πώς μπορούμε να
τους αντιμετωπίσουμε;

Νέα μελέτη του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την
Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) δείχνει ότι οι τηλεργαζόμενοι
έχουν διπλάσιες πιθανότητες να ξεπεράσουν το
όριο των 48 ωρών εργασίας, να μην ξεκουράζονται επαρκώς και να εργάζονται στον ελεύθερό
τους χρόνο, με αρνητικές συνέπειες για την σωματική και την ψυχική τους υγεία. Aρκετές χώρες έχουν κατοχυρώσει το «δικαίωμα στην αποσύνδεση» στην εθνική
τους νομοθεσία. Περισσότερα...

Νέα βιβλιογραφική ανασκόπηση προσδιορίζει τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι
σε ψηφιακές πλατφόρμες, από την
ανεπαρκή κοινωνική προστασία
και την ψηφιακή επιτήρηση μέχρι
την εργασιακή και εισοδηματική
ανασφάλεια. Περισσότερα...

H «Προστασία από Πτώσεις» παραμένει
στην κορυφή της λίστας του OSHA με τις
10 πιο συχνές παραβάσεις

Η ΔΟΕ υιοθετεί κώδικα καλής πρακτικής
για την ΥΑΕ στις βιομηχανίες υφάσματος, ένδυσης, δέρματος και υποδημάτων

Στις 12 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου
και της Έκθεσης για θέματα ασφάλειας NSC 2021
σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικάνικου οργανισμού OSHA και του περιοδικού Safety+Health, το
Πρότυπο «Προστασία από
πτώσεις - Γενικές απαιτήσεις»
είχε τις περισσότερες αναφορές για 11ο συνεχόμενο οικονομικό έτος. Περισσότερα...

Περισσότεροι από 60 εκατομμύρια εργαζόμενοι
σε όλον τον κόσμο θα ωφεληθούν από συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες για τη βελτίωση της ασφάλειας και της
υγείας σε έναν από τους
παλαιότερους βιομηχανικούς κλάδους στον κόσμο. Περισσότερα...

Διερεύνηση των αναδυόμενων και επίμονων
κινδύνων για την ΥΑ, καθώς και καινοτόμων
λύσεων για την κατασκευαστική βιομηχανία

Ασφάλεια σε κάθε σκαλοπάτι. Η εκπαίδευση των εργαζομένων στη χρήση σκάλας είναι απαραίτητη

Το Αμερικάνικο Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης
στον κλάδο των Κατασκευών (CPWR), συγκεντρώνει ερευνητές και ενδιαφερόμενα μέρη του κλάδου για τη διεξαγωγή έρευνας
σχετικά με τους κινδύνους για
την ΥΑ των κατασκευών και
τους τρόπους περιορισμού
των κινδύνων. Περισσότερα...

Τα πρότυπα του OSHA περιλαμβάνουν θέματα
εκπαίδευσης για την ασφάλεια κατά τη χρήση
κλιμάκων. Οι επιθεωρήσεις των κλιμάκων, η επίβλεψη των εργαζομένων και η
εκτίμηση του κινδύνου για να
προσδιοριστεί εάν μια σκάλα
είναι ο κατάλληλος εξοπλισμός
για την εκτέλεση μιας εργασίας
είναι μεταξύ των μέτρων ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται. Περισσότερα...

Η υπό εξέλιξη έρευνα για την υποστήριξη
της συμμόρφωσης στον τομέα της ΕΑΥ

Μέτρα κατά της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία με απόφαση του
υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, σε
εφαρμογή του νόμου 4808/2021 για την
Προστασία της Εργασίας

Έρευνα του EU-OSHA (2021-2024) για να αναλυθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση και οι τρόποι βελτίωσής
της, ιδίως μεταξύ των πολύ μικρών και των μικρών επιχειρήσεων (με ιδιαίτερη έμφαση στον
αγροδιατροφικό τομέα και τον
τομέα των κατασκευών).

Περισσότερα...

Περισσότερα...
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Η ασφάλεια είναι πάντα επίκαιρη με
την βοήθεια των εργαλείων OiRA για τα
κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής

Πιο επίκαιρη από ποτέ η έρευνα των συνδικαλιστικών οργάνων
Στις 23 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, η 13η ετήσια συνδιάσκεψη του Δικτύου
Συνδικαλιστικών Ερευνητικών Ινστιτούτων (TURI).
Πολλά από τα Ινστιτούτα έχουν αναπτύξει μελέτες
σχετικά με τον αντίκτυπο
της πανδημίας στις αγορές
εργασίας και στις συνθήκες
εργασίας. Περισσότερα...

Στην Κύπρο αναπτύχθηκε το πρώτο διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου
(OiRA) για τα κομμωτήρια.
Πλέον είναι διαθέσιμα για
τον συγκεκριμένο κλάδο, 17
απλά ως προς τη χρήση εργαλεία OiRA, με πληροφοριακά
γραφήματα και σε διάφορες
γλώσσες. Περισσότερα...

Ενσωμάτωση της ασφάλειας και της υγείας
στην επαγγελματική κατάρτιση (ΕΑΥΕΕΚ)

Κοινές εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
για τις δυσμενείς επιπτώσεις των ασθενειών και των
τραυματισμών στην εργασία,
2000-2016. Περισσότερα...

Σε μια νέα ενότητα του διαδικτυακού του τόπου,
ο EU-OSHA εξηγεί τι κάνει για να προωθήσει την
ΕΑΥ στους εκπαιδευτικούς και
τους σπουδαστές που συμμετέχουν στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Περισσότερα...

Επικαιρότητα
10 Οκτωβρίου - Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής
Υγείας
Προστασία της ψυχικής υγείας στο εργασιακό περιβάλλον εν μέσω της πανδημίας
COVID-19
Οι ρυθμίσεις και οι συνθήκες εργασίας έχουν αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας της
COVID-19. Το γεγονός αυτό έχει επιφέρει νέες ψυχοκοινωνικές προκλήσεις για την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων. Ο οδηγός της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας (ILO)
περιέχει σημαντικά στοιχεία
που είναι απαραίτητα για
την προστασία της υγείας
και της ευημερίας στην εργασία. Περισσότερα...

Προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευεξίας στον χώρο εργασίας
Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρα Ψυχικής Υγείας είναι «Ψυχική υγεία σε έναν άνισο κόσμο». Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και το
άγχος στην εργασία συγκαταλέγονται μεταξύ
των δυσκολότερων ζητημάτων στον τομέα
της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Τα ζητήματα
αυτά ήταν ιδιαίτερα σημαντικά στο πλαίσιο της πανδημίας
COVID-19, η οποία έχει προκαλέσει σημαντικό αντίκτυπο
στην υγεία των ατόμων, των οργανισμών και
των εθνικών οικονομιών.
Περισσότερα...

9 Οκτωβρίου - Εθνική Ημέρα Νανοτεχνολογίας: μια μεγάλη μέρα για μικρά πράγματα
Στις 9 Οκτωβρίου στις ΗΠΑ γιορτάζεται η Εθνική Ημέρα Νανοτεχνολογίας. Η
Ημέρα δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη νανοτεχνολογία, τον τρόπο χρήσης της σε προϊόντα που εμπλουτίζουν την καθημερινότητά μας, καθώς και τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που θα προσφέρει στο
μέλλον. Περισσότερα...
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Ο EU-OSHA θέτει στο επίκεντρο τις χρόνιες ΜΣΠ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
κατά της Αρθρίτιδας

Το ζήτημα της υγιεινής των χεριών ανά
τον κόσμο
Μια παγκόσμια έκκληση για δράση ώστε να
γίνει η υγιεινή των χεριών προτεραιότητα
στην πολιτική και στην πρακτική εφαρμογή

Με αφορμή την 12η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αρθρίτιδας, ο EU-OSHA επικεντρώνεται φέτος στους κινδύνους και τις επιπτώσεις
των ρευματικών και των μυοσκελετικών παθήσεων (ΡΜΠ) στον χώρο εργασίας. Με την στήριξη
της Ευρωπαϊκής Ρευματολογικής Εταιρείας ενισχύει την ευαισθητοποίηση γύρω
από τον τομέα προτεραιότητας για
τις χρόνιες παθήσεις και την εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας — Μειώστε την καταπόνηση». Περισσότερα...

Έκθεση που συγκεντρώνει σύνολα δεδομένων για να απεικονίσει
την τρέχουσα κατάσταση της υγιεινής των χεριών, να τονίσει την
καθυστερημένη πρόοδο και να
καλέσει τις κυβερνήσεις και τους
φορείς υποστήριξης σε δράση,
παραθέτοντας πολλά ενδιαφέροντα παραδείγματα για αλλαγή.
Περισσότερα...

Περιβάλλον
Ο EU-OSHA φιλοξενεί τη 15η συνάντηση του Greening Network
Με την συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων και ινστιτούτων της ΕΕ, η συνάντηση
αποσκοπεί στην ανταλλαγή πληροφοριών
και ορθών πρακτικών σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον,
όπως τον τρόπο μείωσης
του αποτυπώματος άνθρακα
ή την δημιουργία νέων βιώσιμων τρόπων διαχείρισης.
Περισσότερα...

Απαιτείται Δράση στη Διάσκεψη των
Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική
Αλλαγή (COP26) για να μειωθεί ο κίνδυνος φυσικών καταστροφών
Οι φυσικές καταστροφές απειλούν να εξαλείψουν την πολυετή αναπτυξιακή πρόοδο
που σημειώθηκε σε διάφορες περιοχές του
κόσμου. Πριν από την COP26, η ΔΟΕ ζητά
μεγαλύτερη παγκόσμια συνεργασία για τη
μείωση του κινδύνου
φυσικών καταστροφών και την παροχή υποστήριξης σε
όσους επηρεάζονται
από την κλιματική
αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές.
Περισσότερα...

Κυκλική οικονομία — Τι σημαίνει για την ΕΑΥ;
Η τρίτη μελέτη προβλέψεων του EU-OSHA εξετάζει
τις συνέπειες της κυκλικής οικονομίας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων
χρησιμοποιώντας τέσσερα πιθανά
μελλοντικά σενάρια, τα οποία εκπονήθηκαν μετά από βιβλιογραφική
ανασκόπηση και συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων.
Περισσότερα...

Μέλλον της Ευρώπης: οι πολίτες συζητούν για
την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον και υγεία
Η υγεία και η κλιματική αλλαγή βρέθηκαν στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων της
τρίτης ομάδας ευρωπαίων
πολιτών που πραγματοποιήθηκαν από την 1η ως τις 3
Οκτωβρίου στο Στρασβούργο. Περισσότερα...

Η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για ασφαλή και πράσινη
ενέργεια
H ενέργεια είναι ζωτικής σημασίας για την καθημερινότητά μας. H παραγωγή της
όμως αποτελεί σημαντική
πηγή βλαβερών εκπομπών.
Δείτε ποιες λύσεις προτείνει
η ΕΕ για την μείωση αυτών
των εκπομπών. Περισσότερα...
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Νομοθετικά Νέα
¾ Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Υ.Α. 101195/2021 (ΦΕΚ
4654/Β` 8.10.2021)
¾ Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των
αποβλήτων σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της
οδηγίας 99/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης
Απριλίου 1999 «περί υγειονομικής ταφής των
αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε με την
οδηγία (ΕΕ) 2018/850 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου
2018. Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1846/2021 (ΦΕΚ
4514/Β` 30.9.2021)

της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας
στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την
ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της
ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» - Ν. 4830/2021
- Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών δημοσίων υπαλλήλων

¾ Εγκ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/185/οικ.19379/11.10.2021
Ν. 4808/2021«Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο

¾ Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού
τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας. Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ.
64232/2021 (ΦΕΚ 4766/Β` 16.10.2021)

Εκδηλώσεις
7th International Conference on Construction, Safety and Health
05/11/2021-06/11/2021, Hotel Hilton Nicosia, Nicosia, Cyprus

The future of work - Safe and healthy work in
new rooms
09/11/2021-10/11/2021, Dresden, Germany

2nd International Congress on Safety Integrated - CISI 2021
16/11/2021 - 18/11/2021 Feira Internacional
de Lisboa – FIL, Lisbon, Portugal

1st European EMF Forum Conference:
8 years of experience with the EMF directive
15/11/2021, Dortmund, Germany

The Vision Zero Safety Future Congress
16/05/2022-18/05/2022, Lloret de Mar,
Spain

33rd International Congress on Occupational Health 2022
06/02/2022-10/02/2022, Melbourne,
Australia (Digital Congress)

Supporting knowledge comparison to promote good practice in occupational health psychology
06/07/2022-08/07/2022, Bordeux, France

Ακολουθήστε μας
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