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Εργασιακά Νέα
Η ναυτιλιακή βιομηχανία υιοθετεί
τροποποιήσεις στη Σύμβαση Ναυτικής
Εργασίας για τη βελτίωση των εργασιακών
συνθηκών των ναυτικών
Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι
εμπλεκόμενοι στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία
έχουν υιοθετήσει τροποποιήσεις
στη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας
(MLC 2006), για τη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των ναυτικών. Περισσότερα...

Εργασία χωρίς βία και παρενόχληση: Οδηγός
του ΣΕΒ για τις επιχειρήσεις
Με αυτό το μήνυμα, και με εργαλείο τον Οδηγό του
ΣΕΒ προς τις επιχειρήσεις για εργασία χωρίς βία και
παρενόχληση, η Ομάδα για τη Διαφορετικότητα, τη
Συμπερίληψη και την Ισότητα του Συνδέσμου διοργάνωσε στις 16/05/2022 ανοιχτή ψηφιακή εκδήλωση,
με θέμα «Εργασία χωρίς βία και παρενόχληση: Οδηγός του ΣΕΒ για τις επιχειρήσεις».
(βίντεο εκδήλωσης)

Εργασία χωρίς βία και παρενόχληση:
Οδηγός του ΣΕΒ για τις επιχειρήσεις
Παρενόχληση και βία στην εργασία. Μέτρα και ρυθμίσεις
του ν. 4808/21 Q&A

Οι σημερινοί μαθητές είναι οι αυριανοί
εργαζόμενοι: μακροπρόθεσμη
προοπτική για τη μυοσκελετική υγεία
Περίπου το ένα τρίτο των παιδιών και των
νέων υποφέρουν από μυοσκελετικές παθήσεις. Όταν αρχίσουν να εργάζονται, τα ήδη
υπάρχοντα μυοσκελετικά προβλήματα μπορεί να εμφανίσουν επιδείνωση.
Η υιοθέτηση μιας διά βίου προσέγγισης πρόληψης και διαχείρισης των ΜΣΠ αποτελεί το
επίκεντρο του νέου τομέα προτεραιότητας
«Μειώστε την καταπόνηση» για τις «Μελλοντικές
γενιές», ο οποίος προωθεί τη μυοσκελετική
υγεία των παιδιών και
των νέων.
Περισσότερα...

Μελέτη βιοπαρακολούθησης
βιομηχανία γαλβανισμού

Η έκθεση στο εξασθενές χρώμιο σχετίζεται
με καρκινογόνες επιπτώσεις. Οι εργαζόμενοι στην βιομηχανία γαλβανισμού εκτίθενται, τόσο στο εξασθενές χρώμιο (Cr(VI))
όσο και σε άλλες ενώσεις χρωμίου [κυρίως
τρισθενές χρώμιο (Cr(III))], λόγω της χρήσης λουτρών χρωμικού οξέος. Το Γαλλικό
Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ασφάλειας
διεξήγαγε μια μελέτη
βιοπαρακολούθησης
σχετικά με την έκθεση
στο καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο (Cr(VI))
στη βιομηχανία.
Περισσότερα...
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Αποτελεσματική απομάκρυνση των
αναδυόμενων ρύπων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων

Μπορούν τα μεγάλα δεδομένα να μας
βοηθήσουν να κατανοήσουμε το μέλλον
της εργασίας; (Podcast)

Τα συστήματα επεξεργασίας επιτρέπουν να περάσουν οι μισοί, κατά μέσο όρο, από τους αναδυόμενους ρύπους που βρίσκονται στα λύματα.
Οι επιστήμονες αναπτύσσουν νέες τεχνολογίες
για να κάνουν τις υποδομές πιο αποτελεσματικές και να απομακρύνουν τους υπόλοιπους ρύπους, που διαφορετικά θα απορρίπτονταν στις
πλωτές οδούς. Προσδιορίστηκε η αποτελεσματικότητα αφαίρεσης ενός συγκεκριμένου τύπου
μολυσματικού παράγοντα που προκαλεί
ορμονικές διαταραχές:
τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Περισσότερα...

Το podcast διερευνά τις δυνατότητες χρήσης μεγάλων δεδομένων για την ανάλυση των συνεχιζόμενων τάσεων εργασίας, τόσο στις
ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες ως μέσο πρόβλεψης μελλοντικών εργασιακών αναγκών. Περισσότερα...

Τηλεδιάσκεψη στην εργασία: ποιοι είναι
οι κίνδυνοι;
Βοηθώντας τις εταιρείες να αποτρέψουν τους
κινδύνους
Οι συναντήσεις τηλεδιάσκεψης αποτελούν
πλέον μέρος της καθημερινότητας πολλών
εταιρειών. Αν και η χρησιμότητά της είναι αδιαμφισβήτητη, αυτή η επαγγελματική πρακτική
δεν είναι χωρίς κίνδυνο. Δύο νέα
φυλλάδια του Γαλλικού Εθνικού
Ινστιτούτου Έρευνας και Ασφάλειας (INRS) προσφέρουν συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές
για να βοηθήσουν τις εταιρείες
να αποτρέψουν τους κινδύνους
που σχετίζονται με την τηλεδιάσκεψη. Περισσότερα...

Οι εργοδότες δεν καταφέρνουν να
προσφέρουν τα οφέλη της υβριδικής
εργασίας στις γυναίκες (Έρευνα)
Οι εργοδότες δεν κάνουν αρκετά για να υποστηρίξουν τη μετάβαση σε ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας, σύμφωνα με τη δεύτερη έρευνα
της Βρετανικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών Deloitte σχετικά με τις Γυναίκες στην
Εργασία. H έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι οι ερωτηθέντες
βιώνουν
έλλειψη
ευελιξίας και αισθάνονται αποκλεισμένοι.
Περισσότερα...

Βελτίωση της συμμόρφωσης προς τους κανονισμούς για την ΕΑΥ: σφαιρική ανασκόπηση
Παρουσιάζονται, εν συντομία, τα πορίσματα ενός
ερευνητικού έργου που επιδίωξε να
παράσχει μια σφαιρική ανασκόπηση
της βιβλιογραφίας σχετικά με την
εξωτερική θεσμική υποστήριξη για τη
βελτίωση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στο πλαίσιο της
εξέλιξης της διάρθρωσης, της οργάνωσης και του ελέγχου της εργασίας
στην ΕΕ. Περισσότερα...

Εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους και
έκθεση σε δηλητηριώδη φυτά
Για πολλούς εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους (και ορισμένους που εργάζονται σε εσωτερικούς), η επαφή με
δηλητηριώδη φυτά είναι ένας
κοινός επαγγελματικός κίνδυνος. Μεταξύ των εργαζομένων
που κινδυνεύουν είναι εκείνοι
που απασχολούνται στις κατασκευές, οι αγρότες, οι κηπουροί
και οι δενδροκόμοι, οι βαφείς εξωτερικού χώρου,
οι εργαζόμενοι σε στέγες και οι δασικοί πυροσβέστες. Περισσότερα...

Η σοβαρή υπόθεση της εργασιακής ευτυχίας
(podcast ΔΟΕ)
Είναι αποδεδειγμένο ότι η ευτυχία συνδέεται με
καλύτερη υγεία και μακροζωία, αλλά ένας αυξανόμενος αριθμός επιστημονικών ερευνών την συνδέει με θέματα που αφορούν στην εργασία, όπως
η παραγωγικότητα, η καινοτομία και η διατήρηση του προσωπικού. Συνεπώς,
οφείλουν οι εργοδότες να δώσουν προσοχή στην ευτυχία του
προσωπικού. Περισσότερα...
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Επικαιρότητα
Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: ένας ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την υγεία στην
υπηρεσία των ανθρώπων και της επιστήμης

Ζώντας και δουλεύοντας στην Ευρώπη
Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των
Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)
συνέχισε το έργο του για την διερεύνηση και
την καταγραφή των πολλών και διαφορετικών
επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Η έκδοση παρέχει
μια σύνοψη των αλλαγών στην
απασχόληση, την εργασία και τις
συνθήκες διαβίωσης στην Ευρώπη, όπως συγκεντρώθηκαν μέσα
από τις ερευνητικές δραστηριότητες του Eurofound το 2021.
Περισσότερα...

Η ΕΕ εγκαινίασε τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων
για την Υγεία (EHDS). Ο EHDS θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να ελέγχουν τα δεδομένα
υγείας τους στη χώρα καταγωγής τους ή σε άλλα
κράτη-μέλη. Παρέχει ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό πλαίσιο για τη χρήση των
δεδομένων υγείας για την έρευνα,
την καινοτομία, τη χάραξη πολιτικής
και τις ρυθμιστικές δραστηριότητες. Περισσότερα...

Μετάδοση και έλεγχος του SARS-CoV-2
στις επίγειες δημόσιες συγκοινωνίες: μια
ταχεία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
έως τον Μάιο του 2021

Ενδυνάμωση των νέων μέσω της προώθησης της ΥΑΕ για ένα καλύτερο μέλλον
Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί! Αυτό είναι το
σύνθημα του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, μιας
πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με
στόχο να ενθαρρύνει τους νέους να γίνουν ενεργοί πολίτες και φορείς θετικής αλλαγής. Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας συμβαδίζει με το πρόγραμμα ανάκαμψης NextGenerationEU, το οποίο
ανοίγει ξανά προοπτικές για
τους νέους, συμπεριλαμβανομένων ποιοτικών θέσεων εργασίας και ευκαιριών εκπαίδευσης
και κατάρτισης για την Ευρώπη
του μέλλοντος. Περισσότερα...

Η έκθεση για τον κλάδο των δημόσιων συγκοινωνιών συνοψίζει τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα
επί του παρόντος σχετικά με την μόλυνση και την
θνησιμότητα από την COVID-19 μεταξύ των εργαζομένων στον συγκεκριμένο κλάδο, καθώς και
παράγοντες κινδύνου για
μέτρα ελέγχου μόλυνσης
και λοιμώξεων. Περισσότερα...

Η κατάσταση της ευτυχίας των Ελλήνων
H μελέτη ερευνά τους παράγοντες που συμβάλλουν στην δημιουργία της υποκειμενικής αίσθησης
της ευτυχίας των εργαζομένων και των πολιτών.
Τα αποτελέσματά της εκτείνουν την έννοια της
ευτυχίας πέρα από αυτό το ύψιστο, αυταπόδεικτο αγαθό, καθώς
μέσω διευρυμένης αντίληψης της
ατομικής και συλλογικής ευτυχίας,
επανεντάσσει το συγκεκριμένο ζήτημα στον πυρήνα των κοινωνικών
σχέσεων. Περισσότερα...

Κοινωνική προστασία για τους άτυπους
εργαζόμενους κατά την διάρκεια της
πανδημίας
Τα μέτρα, που εισήχθησαν από τα κράτη-μέλη
της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας όσον
αφορά στα επιδόματα ανεργίας,
τα επιδόματα ασθενείας και τις
ειδικές άδειες για γονείς, δεν βελτίωσαν ουσιαστικά την επίσημη
πρόσβαση σε συστήματα κοινωνικής προστασίας για τους άτυπους
εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους. Περισσότερα...

Ο αντίκτυπος της κρίσης στην Ουκρανία
στον κόσμο της εργασίας: αρχικές εκτιμήσεις

Αυτό το ενημερωτικό δελτίο παρέχει μια αρχική εκτίμηση του αντίκτυπου που επιφέρει η κρίση στην
Ουκρανία στον κόσμο της εργασίας, τόσο στην Ουκρανία όσο και τις
γειτονικές της χώρες και όχι μόνο.
Περισσότερα...
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Περιβάλλον
Οι επιπτώσεις της μειωμένης χρήσης φυτοφαρμάκων στα οικοσυστήματα

Κλιματική αλλαγή και έμφυλη ισότητα
στη Μεσόγειο και την Ελλάδα (Έρευνα)

Ένα νέο πρόγραμμα με επικεφαλής το Καναδικό
Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ασφάλειας (INRS)
θα μελετήσει πώς ανταποκρίνονται οι ζωντανοί οργανισμοί στη μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων. Τα
φυτοφάρμακα επηρεάζουν την υγεία των γεωργικών εδαφών και των υδάτινων οδών. Πώς όμως
αντιδρούν οι ζωντανοί οργανισμοί στα οικοσυστήματά μας εάν μειώσουμε τη
χρήση αυτών των ρύπων;
Περισσότερα...

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε έκθεση με τα αποτελέσματα του α’ μέρους της έρευνας «Κλιματική αλλαγή και έμφυλη ισότητα στη Μεσόγειο
και την Ελλάδα». Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Women On Top, που υλοποιήθηκε σε
συνεργασία με την SUSTAINABLEWE και τη
συνδρομή ερευνητών και
ερευνητριών του ΕΚεΠεΚ
του Παντείου Πανεπιστημίου.
Περισσότερα...

Νομοθετικά Νέα
¾ Τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του
προεδρικού διατάγματος 396/1994 (Α’ 220), όπως
ισχύει, με σκοπό την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ)
2019/1832 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου
2019 «για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι,
ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας 89/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου
όσον αφορά τις καθαρά τεχνικές προσαρμογές»
(Ε.Ε. L279/31.10.2019). Π.Δ. 34/2022 (ΦΕΚ 93/Α`
13.5.2022)
¾ Τεχνικά χαρακτηριστικά αεροϋποστηριζόμενων θόλων του άρθρου 20Α του ν. 4067/2012,
χρόνος διατήρησης και συναφή θέματα. Υ.Α.
ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/45615/1554/2022 (ΦΕΚ 2402/Β`
16.5.2022)

¾ Τροποποίηση
της
υπό
στοιχεία
οικ.
92108/1045/Φ.15/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων
που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β’ 1048) κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου
20 του ν. 3982/2011 (Α’ 143)» (Β’ 3833). Υ.Α.
ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/44874/649/2022 (ΦΕΚ 2298/Β`
11.5.2022)

Εκδηλώσεις
8ο Διεθνές Συνέδριο Οδικής
Ασφάλειας και Προσομοίωσης
8-10 Ιουνίου 2022, Ζάππειο, Αθήνα,
Ελλάδα

Sixth International Workshop on
Business Data Collection Methodology
13-15 June 2022, Oslo, Norway
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6th International Conference on
Wellbeing at Work 2022: Wellbeing in hectic times
13/06/2022-15/06/2022, Poland
(ONLINE)
A blueprint for equality
June 22, 2022 - June 24,
2022 (ONLINE)

ENETOSH and EU-OSHA workshop: Strategies to promote
good physical health in education
23/06/2022, EU (ONLINE)
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

7th

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
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

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

Ακολουθήστε μας

