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Ενσωμάτωση της ΕΑΥ στην αξιολόγηση 
των κινδύνων για την κυβερνοασφάλεια
Όταν εξετάζονται οι επι-
πτώσεις μιας κυβερνοεπί-
θεσης, δεν δίνεται αρκετή 
προσοχή σε πτυχές της 
σωματικής και ψυχικής 
υγείας των εργαζομένων, 
επειδή η κυβερνοεπίθεση 
θεωρείται εξωτερική απειλή, ενώ τα ζητήμα-
τα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) 
αντιμετωπίζονται εσωτερικά. Περισσότερα...

Εργασιακά Νέα

Γνωστικός αυτοματισμός: επιπτώσεις στην ΕΑΥ
Μια νέα έκθεση επικεντρώνεται στην αυτοματο-
ποίηση των γνωστικών καθηκόντων, η οποία σχετί-
ζεται με την προηγμένη ρομποτική και τα συστήμα-
τα που βασίζονται στην ΤΝ. Εξετάζει τον αντίκτυπο 
στην ΕΑΥ. Αξιολογούνται οι υφιστάμενες έρευνες 
σχετικά με τις συνέπειες της 
αυτοματοποίησης των γνωστι-
κών καθηκόντων και τις επι-
πτώσεις της σε συγκεκριμένες 
δραστηριότητες, καθήκοντα 
και τομείς. Περισσότερα...

http://www.elinyae.gr
http://www.elinyae.gr
https://osha.europa.eu/el/publications/incorporating-occupational-safety-and-health-assessment-cybersecurity-risks
https://osha.europa.eu/el/publications/cognitive-automation-implications-occupational-safety-and-health
https://elinyae-congress.gr/
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Η νέα βάση δεδομένων της ΔΟΕ υπογραμ-
μίζει τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας 
για τα άτομα με αναπηρία
Νέοι δείκτες για την αγορά εργασίας είναι πλέον δι-
αθέσιμοι στη βάση δεδομένων 
της ΔΟΕ (ILOSTAT). Οι δείκτες 
αποκαλύπτουν τις πολλές προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζουν τα 
άτομα με αναπηρία όταν πρό-
κειται για τον κόσμο της εργασί-
ας. Περισσότερα...

Χαρτογράφηση της ελληνικής βιομηχανίας 
που περιλαμβάνει υλικά NORM
Ανταποκρινόμενες στους Κανονισμούς Ακτινοπρο-
στασίας, οι βιομηχανίες που εφαρμόζουν πρακτικές 
με υλικά NORM (φυσικά ραδιενεργά υλικά - naturally 
occurring radioactive materials) κατέθεσαν στην 
ΕΕΑΕ τις απαιτούμενες πληροφορίες και εντάχθη-
καν στο νέο κανονιστικό πλαίσιο. Αυτό επέτρεψε 
τη σύνταξη, για πρώτη φορά, μιας ολοκληρωμένης 
έκθεσης που αφορά στον κα-
νονιστικό έλεγχο των οργανι-
σμών που διενεργούν πρακτι-
κές παραγωγής ή διαχείρισης 
NORM υλικών στην Ελλάδα. 
Περισσότερα...

Επτά κοινές λανθασμένες αντιλήψεις 
σχετικά με τις ψηφιακές πλατφόρμες 
εργασίας
Το γεγονός ότι πολύ λίγοι άνθρωποι εργάζο-
νται μέσω διαδικτύου, μας οδηγεί στο συμπέ-
ρασμα ότι δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει 
νομοθετικό πλαίσιο για αυτόν τον τομέα; Δημι-
ουργούν οι πλατφόρμες σταθερή απασχόληση 
για άτομα με επισφαλές 
εισόδημα; Μπορεί η ψηφι-
ακή πλατφόρμα εργασίας 
να σας αποφέρει υψηλό ει-
σόδημα; Περισσότερα...

Υποστήριξη των εργαζομένων στον 
τομέα της υγείας, αναφορικά με το φύλο 
και τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους
Η ενδυνάμωση αυτών των ατόμων να είναι ο 
εαυτός τους στον εργασιακό χώρο, ώστε να 
μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
στους ασθενείς και τα νοσηλευτικά ιδρύματα 
με το σύνολο των δυνατοτήτων τους, απαιτεί 
φορείς και cisgender ή στρέιτ 
συμμάχοι να υποστηρίξουν τις 
ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητες δημιουργώ-
ντας μια κουλτούρα συμπερίλη-
ψης και θεσπίζοντας προοδευτι-
κές πολιτικές. Περισσότερα...

Έλλειψη οδηγών βαρέων οχημάτων στην 
Ευρώπη
Το 2021 παρατηρήθηκε μια συνολική έλλειψη 
400.000 οδηγών HGV (βαρέων οχημάτων) σε ολό-
κληρη την Ευρώπη. Χαμηλοί μισθοί, απουσία εν-
διαφέροντος και χωρισμός από την οικογένεια: η 
δουλειά δεν προσελκύει πλέον τις νεότερες γενιές. 
Αναζητώντας νέες πηγές για προσλήψεις, ο τομέ-
ας των μεταφορών παίρνει μέτρα για έναν συγκε-
κριμένο σκοπό: την προώ-
θηση και τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας σε ένα 
επάγγελμα που κινεί την οι-
κονομία και την κοινωνία. 
Περισσότερα...

Προηγμένη ρομποτική και αυτοματι-
σμός: επιπτώσεις για την επαγγελματι-
κή ασφάλεια και υγεία
Οι αναδυόμενες τεχνολογίες μεταβάλλουν 
τον χώρο εργασίας. Αντικείμενο της έκθεσης 
αυτής είναι η αυτοματοποίηση των εργασιών 
χάρη στην προηγμένη ρομποτική και στα συ-
στήματα που βασίζονται 
στην ΤΝ, και ο αντίκτυπος 
αυτών των συστημάτων για 
την επαγγελματική ασφά-
λεια και υγεία (ΕΑΥ). 

Περισσότερα...

Ειδικό σχέδιο απόκρισης σε ραδιολογική ή πυρηνική έκτακτη ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ) εξαιτίας 
σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση εκτός συνόρων
Στην έγκριση του «Ειδικού Σχεδίου Απόκρισης σε Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη 
Ανάγκη, εξαιτίας σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση εκτός συνόρων» 
προχώρησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Περισσότερα...

https://ilostat.ilo.org/new-ilo-database-highlights-labour-market-challenges-of-persons-with-disabilities/
https://eeae.gr/NORM_%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7_2022.pdf
https://www.etui.org/sites/default/files/2022-05/HesaMag_25_Workers%20on%20the%20route_1.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9007258/pdf/41581_2022_Article_573.pdf
https://www.etui.org/sites/default/files/2022-05/HesaMag_25_Workers%20on%20the%20route_1.pdf
https://osha.europa.eu/el/publications/advanced-robotics-and-automation-implications-occupational-safety-and-health
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/1703_2022_apofasi_egkrisis_esarpea_me_synimmeno_60k746npith-6pss.pdf
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Νέα εργαλεία OIRA
Το ΕΛΙΝΥΑΕ ανάπτυξε 
τρία νέα εργαλεία OiRA: 
για τις υπηρεσίες ταχυ-
μεταφορών, ηλεκτρο-
λόγους και καφετέριες, 
καφέ και εστιατόρια στο 
πλαίσιο προγράμματος 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφά-
λεια και την Υγεία στην Εργασία. 
Περισσότερα...

Ηθικά ζητήματα στον ψηφιακό εργασιακό 
χώρο
Οι τεχνολογίες ψηφιοποίησης 
και αυτοματισμού, συμπεριλαμ-
βανομένης της τεχνητής νοημο-
σύνης (AI), μπορούν να επηρεά-
σουν τις συνθήκες εργασίας με 
διάφορους τρόπους. Η χρήση 
τους στον χώρο εργασίας εγείρει 
μια σειρά από νέες ηθικές ανησυ-
χίες. Περισσότερα...

Εργαζόμενοι καθ’ οδόν
Από τα καταναλωτικά 
αγαθά που μεταφέρο-
νται με πλοίο ή με φορ-
τηγό και τα γεύματα 
που μας παραδίδονται 
απευθείας με ποδή-
λατο, μέχρι τα τρένα 
και τα λεωφορεία που 
παίρνουμε καθημερινά για να πάμε στη 
δουλειά και τις πτήσεις που κλείνουμε για 
διακοπές, είναι σαφές ότι οι εργαζόμενοι 
στις μεταφορές είναι απολύτως απαραί-
τητοι για την καθημερινότητά μας. 

Περισσότερα...

Ασφάλεια και υγεία στην εργασία: κατανόηση 
των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και του 
ρόλου των τεκμηρίων
Το Βρετανικό Κοινωφελές Ίδρυμα Lloyd’s Register 
Foundation ανέθεσε στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό 
RAND Europe, να διεξάγει μελέτη για την καλύτερη κα-
τανόηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων στο πλαί-
σιο της ΑΥΕ. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο πώς χρη-
σιμοποιούνται ή δεν χρησιμοποι-
ούνται τα τεκμήρια κατά τη λήψη 
αποφάσεων που σχετίζονται με 
την ΥΑΕ, σε όλα τα επίπεδα εντός 
των οργανισμών. Περισσότερα...

Η Υπηρεσία Υγιεινής και Ασφάλειας Ορυχείων 
(ΗΠΑ) επικεντρώνεται στην προστασία των 
εργαζομένων από το πυρίτιο
Η Υπηρεσία Ασφάλειας και Υγείας των Ορυχείων 
(MSHA) στις ΗΠΑ εργάζεται για την ανάπτυξη ενός προ-
τύπου για την έκθεση των εργαζομένων σε αναπνεύσι-
μο κρυσταλλικό πυρίτιο. Το κρυσταλλικό πυρίτιο μπορεί 
να βλάψει τον ιστό στους πνεύμο-
νες και να οδηγήσει σε πνευμονική 
νόσο, πνευμονοκονίαση των αν-
θρακωρύχων, χρόνια αποφρακτι-
κή πνευμονοπάθεια ή ανίατη πυρι-
τίαση. Περισσότερα...

Απομακρυσμένη εργασία, απομα-
κρυσμένοι χώροι εργασίας και συ-
νέπειες για την ΕΑΥ
Το συγκεκριμένο άρθρο παρέχει μια σύ-
ντομη επισκόπηση της απομακρυσμένης 
εργασίας και των πιθανών τύπων απο-
μακρυσμένων χώρων εργασίας, συζη-
τώντας τις πιθανές επι-
πτώσεις για την ΕΑΥ. 

Περισσότερα...

https://oiraproject.eu/el/oira-tools?f%5B0%5D=country%3AGreece
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef22038en.pdf
https://www.etui.org/sites/default/files/2022-05/HesaMag_25_Workers%20on%20the%20route_1.pdf
https://www.rand.org/randeurope/research/projects/occupational-safety-and-health--understanding-decision-making-an.html
https://www.safetyandhealthmagazine.com/articles/22689-msha-enforcement-effort-focused-on-protecting-workers-from-silica
https://oshwiki.eu/wiki/Remote_work,_remote_workplaces_and_implications_for_OSH
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Εφαρμογή βοηθά στην προστασία των 
εργαζομένων σε εξωτερικούς χώρους 
από τους κινδύνους του ήλιου
Η εφαρμογή SunSmart Global UV παρέχει πενθή-
μερες προβλέψεις UV και καιρού σε τοποθεσίες, 
με δυνατότητα αναζήτησης, σε όλο τον κόσμο. 
Υπογραμμίζει τα χρονικά διαστήματα όταν απαι-
τείται αντηλιακή προστασία, με στόχο να βοηθή-
σει τους ανθρώπους να αποφύγουν την υπερ-
βολική έκθεση στην 
υπεριώδη ακτινοβολία 
και να γνωρίζουν πότε 
να χρησιμοποιήσουν 
αντηλιακή προστασία. 
Περισσότερα...

Εργασία στη ζέστη 
Το θερμικό στρες μπορεί να επηρεάσει πολλούς 
εργαζόμενους σε εξωτερικούς και εσωτερικούς 
χώρους. Για την πρόληψη των ασθενειών και 
των τραυματισμών που σχετίζονται με την ζέ-
στη, οι εργοδότες θα πρέπει να αναπτύξουν και 
να χρησιμοποιήσουν 
ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα πρόληψης 
στον χώρο εργασίας. 
Περισσότερα...

Η ΕΑΥ γίνεται μια από τις Θεμελιώδεις Αρ-
χές και Δικαιώμα-
τα της ΔΟΕ στην 
εργασία
Η Διεθνής Οργάνω-
ση Εργασίας (ΔΟΕ) 
ενέκρινε νέο ψή-
φισμα για να συμπεριλάβει την επαγγελματική 
ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) ως μία από τις Θεμελι-
ώδεις Αρχές και Δικαιώματα στην Εργασία κατά 
τη διάρκεια της 110ης Διεθνούς Συνδιάσκεψης 
Εργασίας (ILC). Περισσότερα...

Παραπληροφόρηση: η ΕΕ χαιρετίζει τον 
νέο ισχυρότερο και πιο περιεκτικό κώδικα 
δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση
Στις 16 Ιουνίου η Επιτροπή εξέφρασε την 
ικανοποίησή της για τη δημοσίευση του 
ενισχυμένου κώδικα δεοντολογίας για την 
παραπληροφόρηση. Ο νέος κώδικας προβλέπει 
εκτενείς και ακριβείς δεσμεύ-
σεις που πρέπει να αναλάβουν 
οι πλατφόρμες και η βιομη-
χανία για την καταπολέμη-
ση της παραπληροφόρησης. 
Περισσότερα...

Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης 
των εργαζομένων λόγω υψηλών θερμο-
κρασιών
H ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομέ-
νων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./
ΓΣΕΕ), ενημερώνουν τους εργαζόμενους για την 
αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης λόγω 
υψηλών θερμοκρασιών, στη βάση και των σχε-
τικών Οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και της 
Διεύθυνσης Υγείας και 
Ασφάλειας στην Εργα-
σία του Υπουργείου Ερ-
γασίας και του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας. 
Περισσότερα...

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχε-
δίου Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας με τίτλο 
«Εφαρμογή των διατάξεων της περ. β), παρ.3, του 
άρθρου 5 του ν. 3846/2010 (Α΄66), όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 67 του ν.4808/2021 (Α’ 101) 
περί παροχής εξ αποστάσεως εργασίας με τηλερ-
γασία μετά από αίτηση του εργαζομένου»
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 20ή Ιουλί-
ου 2022. 
Περισσότερα...

Επικαιρότητα

Ο αντίκτυπος της νόσου Long COVID στους εργαζομένους και στους χώρους εργασίας 
και ο ρόλος της ΕΑΥ
Το έγγραφο συζήτησης περιγράφει τις προκλήσεις σχετικά με την πρόληψη και τη 
διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με την YAE λόγω της νόσου Long COVID. 
Διερευνά, επίσης, μέτρα που μπορούν να ληφθούν σε επίπεδο πολιτικής, έρευνας και 
εφαρμογής για τη μείωση των επιπτώσεων της Long COVID και για την προστασία 
από μελλοντικές πανδημίες. Περισσότερα...

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_849145/lang--en/index.htm
https://www.cdc.gov/niosh/newsroom/feature/working-in-heat.html
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_848132/lang--en/index.htm
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3664
https://www.kepea.gr/article.php?id=2669
http://www.opengov.gr/minlab/?p=5690
https://osha.europa.eu/el/publications/impact-long-covid-workers-and-workplaces-and-role-osh
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Περιβάλλον

5 Ιουνίου 2022 - «Μόνο Μία Γη» : Το σύν-
θημα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλ-
λοντος 2022
Το σύνθημα «Μόνο Μία Γη» που προκρίθη-
κε φέτος, τονίζει την ανάγκη η ανθρωπότητα 
να ζει στο εξής βιώσιμα και σε αρμονία με τη 
φύση, επιφέροντας μετασχηματιστικές αλλαγές 
– μέσω των πολιτικών και των επιλογών που 
πραγματοποιούνται 
σε όλα τα επίπεδα – 
προς έναν καθαρότε-
ρο, πιο πράσινο τρό-
πο ζωής. 

Περισσότερα...

Η δράση για το κλίμα πρέπει να περιλαμ-
βάνει την ψυχική υγεία για την προστασία 
της σωματικής και ψυχικής υγείας των 
ανθρώπων από τις κλιματικές απειλές
O ΠΟΥ έχει αναπτύξει μια σύνοψη πολιτικής 
που περιγράφει τις διασυνδέ-
σεις μεταξύ της κλιματικής αλ-
λαγής και της ψυχικής υγείας 
και παρέχει πέντε βασικές συ-
στάσεις για πιθανές προσεγ-
γίσεις για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της κλιματι-
κής κρίσης στην ψυχική υγεία. 
Περισσότερα... 

Νομοθετικά Νέα

Νομολογία

 ¾ Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των ερ-
γαζομένων. Εγκ. 56163/15.6.2022

 ¾ Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση 
υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα. Εγκ. Δ1α/
Γ.Π. οικ. 34174/10.6.2022

 ¾ Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 23083 
Φ.700.19/11.6.2020 απόφασης των Υφυπουρ-
γών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη 
με θέμα: «Έγκριση της υπ’ αρ. 19/2020 Πυρο-

σβεστικής Διάταξης με θέμα «Διαδικασία επι-
βολής διοικητικών προστίμων για παραβά-
σεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας 
πυροπροστασίας» (Β’ 2233). Υ.Α. 29321 οικ. 
Φ.700.19/2022 (ΦΕΚ 2833/Β` 7.6.2022)

 ¾ Έγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.
ΕΠΕ) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα (3η 
Αναθεώρηση). Υ.Α. ΥΠ 449/2022 (ΦΕΚ 3197/Β` 
22.6.2022)

 ¾ Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την 
εργασία – Απαγόρευση των δυσμενών 
διακρίσεων λόγω ηλικίας – Οδηγία 2000/78/
ΕΚ – Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχεία α΄και δ΄ 
– Πεδίο εφαρμογής – Θέση αιρετού προέδρου 
οργανώσεως εργαζομένων – Καταστατικό της 
οργανώσεως αυτής το οποίο προβλέπει ότι 
στη θέση του προέδρου μπορούν να εκλεγούν 
μόνο τα μέλη που δεν έχουν συμπληρώσει, 
κατά την ημέρα της εκλογής, το 60ό ή το 61ο 
έτος της ηλικίας τους. Yπόθεση C587/20/2022 

Περισσότερα...

 ¾ Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε 
θέματα εργασίας και απασχόλησης – Οδηγία 
2006/54/ΕΚ – Άρθρο 5, στοιχείο γ΄, και άρθρο 
12 – Απαγόρευση των έμμεσων διακρίσεων 
λόγω φύλου– Συντάξεις δημοσίων υπαλλή-
λων – Εθνική ρύθμιση περί ετήσιας αναπρο-
σαρμογής των συντάξεων κ.λπ. Υπόθεση 
C-405/20/2022 

Περισσότερα...

https://www.worldenvironmentday.global/
https://www.who.int/publications/i/item/9789240045125
https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/egk-561632022-fek-1562022
https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/egk-d1agp-oik-341742022-fek-1062022
https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/egk-d1agp-oik-341742022-fek-1062022
https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-29321-oik-f700192022-fek-2833b-762022
https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-29321-oik-f700192022-fek-2833b-762022
https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-yp-4492022-fek-3197b-2262022
CURIA - Έγγραφα (europa.eu)
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258869&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9657441


WOS conference 2022 
“Focus on humans in a 
technological world”
25-28 Sept. 2022, Al-
gavre, Portugal 

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

Ακολουθήστε μας

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 Visi-

tors Centre Reichstagufer 14 D-10117 Berlin Germany

ISES 2022 Annual Meeting From Ex-
posure to Human Health: New Devel-
opments and Challenges in a Chang-
ing Environment
25/09/2022-30/09/2022, PT Meeting 

Center, center of Parques das Nacoes, Lisbon, Portugal

15th European Academy of 
Occupational Health Psychol-
ogy Conference “Supporting 
knowledge comparison to 
promote good practice in oc-

cupational health psychology”
06/07/2022-08/07/2022, Bordeux, France

Εκδηλώσεις

https://wos2022.net/
https://wos2022.net/
https://wos2022.net/
https://perosh.eu/news/7th-euroshnet-conference/
https://www.linkedin.com/company/elinyae/
https://twitter.com/elinyae_org
https://www.facebook.com/ELINYAE/
https://www.youtube.com/channel/UCIG6X6e-sNVlF9ZxgRUEUwg
http://www.elinyae.gr
https://www.baua.de/EN/Service/Events/Calendar/09.07-Bio-Agent-Day.html
https://www.baua.de/EN/Service/Events/Calendar/09.07-Bio-Agent-Day.html
https://www.baua.de/EN/Service/Events/Calendar/09.07-Bio-Agent-Day.html
https://www.baua.de/EN/Service/Events/Calendar/09.07-Bio-Agent-Day.html
https://intlexposurescience.org/ises-2022-annual-meeting/#event-info
https://intlexposurescience.org/ises-2022-annual-meeting/#event-info
https://intlexposurescience.org/ises-2022-annual-meeting/#event-info
https://intlexposurescience.org/ises-2022-annual-meeting/#event-info
https://www.eaohp.org/conference.html
https://www.eaohp.org/conference.html
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https://www.eaohp.org/conference.html

