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Εργασιακά Νέα

Γυναίκες στην ασφάλεια και την υγεία
Η Gail Grace εξηγεί πώς να δημιουργηθεί μια 
σίγουρη, επιτυχημένη και ευτυχισμένη ισορ-
ροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπι-
κής ζωής 
Η Gail Grace, σύμβουλος σε θέ-
ματα ισορροπίας μεταξύ επαγ-
γελματικής και προσωπικής 
ζωής, εξηγεί ως μητέρα πώς 
μπορεί να επιτευχθεί αυτή η 
ισορροπία έχοντας εμπιστοσύ-
νη στον εαυτό σας στον χώρο 
εργασίας. Εστιάζει στην σημασία της αυτοφροντί-
δας και δίνει προτεραιότητα στην υγεία και την ευ-
ημερία σας. Περισσότερα...

Σύμφωνα με μελέτη, τα γραφεία όρθιας 
θέσης συμβάλλουν σε μικρές βελτιώσεις 
ως προς το άγχος και την ευημερία των 
εργαζομένων
Μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική δο-
κιμή διαπίστωσε ότι οι υπάλληλοι γραφείου 
που χρησιμοποιούν γραφείο όρθιας θέσης, σε 
συνδυασμό με άλλες παρεμβάσεις που τους 
ενθαρρύνουν να κάθονται λιγότερο και να κι-
νούνται, μείωσαν τον 
χρόνο καθίσματος 
κατά μία ώρα την 
ημέρα σε διάστημα 
ενός έτους. 
Περισσότερα...

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής 
για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 2022-2027

Υ.Α. 73066/2022 (ΦΕΚ 4359/Β` 17.8.2022) Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία 
και Ασφάλεια στην Εργασία 2022-2027

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 73066 
Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και 
Ασφάλεια στην Εργασία 2022-2027. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών «Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και 
την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2021-2027. 
Ασφάλεια και υγεία στην εργασία σε έναν μεταβαλλόμε-
νο κόσμο εργασίας» [COM(2021) 323 final/ 28.6.2021].

2. Το άρθρο 127 του ν. 4808/2021 «Για την Προστασία 
της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής “Επιθεώ-
ρηση Εργασίας” - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διε-
θνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας 
και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση 
της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
για το 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 επαγ-
γελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 101).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης» (Α’ 168).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

7. Το  π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

8. Τα υπ’ αρ. 03/09.05.2022, 04/30.05.2022 και 05/ 
22.06.2022 πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου 
Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.).

9. Την υπ’ αρ. 37706/19.04.2022 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εγκρίνεται η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και 

Ασφάλεια στην Εργασία 2022-2027, ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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https://elinyae-congress.gr/%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%b7/
http://www.elinyae.gr
http://www.elinyae.gr
https://elinyae-congress.gr/
https://www.shponline.co.uk/wellbeing-2/gail-grace-on-how-to-create-a-confident-successful-and-happy-work-life-balance/
https://www.ioshmagazine.com/2022/08/18/standing-desks-contributes-small-improvements-workers-stress-and-wellbeing-study-finds
https://www.elinyae.gr/sites/default/files/2022-08/4359b_2022.pdf
https://www.elinyae.gr/sites/default/files/2022-08/4359b_2022.pdf
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Πρότυπο Κώδικα Πρακτικής: Διαχείριση 
ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία
Ο κρατικός οργανισμός Safe Work Australia τρο-
ποποίησε το πρότυπο αναφορικά με τους Κανονι-
σμούς για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργα-
σία (WHS) και δημοσίευσε ένα νέο πρότυπο κώδικα 
πρακτικής για να καταστήσει σαφέ-
στερες τις υποχρεώσεις σε σχέση 
με τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους 
και να βοηθήσει τους εργαζόμενους 
να συμμορφωθούν με αυτές τις υπο-
χρεώσεις. Περισσότερα...

Βέλτιστες πρακτικές για την προστασία των 
προσωρινά απασχολούμενων εργαζομένων
Οι προσωρινά απασχολούμενοι εργαζόμενοι είναι 
εκείνοι που αμείβονται από μια εταιρεία ανθρώπι-
νου δυναμικού και τους ανατίθεται να εργαστούν 
για έναν εργοδότη, ο οποίος έχει την επίβλεψη 
εκτέλεσης, τόσο των βραχυπρόθεσμων όσο και 
των μακροπρόθεσμων εργασιών του εργαζόμε-
νου. Αυτή η διευθέτηση διπλής απασχόλησης πα-
ρουσιάζει μοναδικές 
προκλήσεις για την 
επαγγελματική ασφά-
λεια και υγεία.
Περισσότερα...

Βελτίωση της επαγγελματικής υγείας 
και της ασφάλειας στον κλάδο των 
κομμωτηρίων
Πρόσφατο άρθρο στη σελίδα OSHwiki απο-
καλύπτει έναν μακρύ κατάλογο παραγόντων 
κινδύνου για την ασφάλεια και την υγεία στον 
κλάδο των κομμωτηρίων. Συνοψίζει επίσης τη 
σκληρή δουλειά και τα επιτεύγματα των κοι-
νωνικών εταίρων της ΕΕ 
για ένα ασφαλέστερο και 
υγιέστερο περιβάλλον για 
τους ανθρώπους που ερ-
γάζονται σε κομμωτήρια. 
Περισσότερα...

Το περιφερειακό πρόγραμμα του 
OSHA (ΗΠΑ) στοχεύει σε εργασίες 
που εκτελούνται σε αποθήκες και 
εξωτερικούς χώρους διανομής 
Ένα νέο περιφερειακό πρόγραμμα της Υπηρε-
σίας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του 
Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ (OSHA) στοχεύ-
ει στην μείωση των εργατικών ατυχημάτων και 
επαγγελματικών ασθε-
νειών κατά την εκτέλεση 
εργασιών σε αποθήκες 
και εξωτερικούς χώρους 
διανομής. Περισσότερα...

Εταιρεία που δραστηριοποιείται στον 
χώρο των ΜΜΕ παρουσιάζει στο 
προσωπικό της μια εφαρμογή για την 
εμμηνόπαυση 
Η βρετανική εταιρεία Immediate Media Co φέ-
ρεται να έχει γίνει η πρώτη εταιρεία μέσων 
ενημέρωσης που διαθέτει στο προσωπικό της 
την εφαρμογή για την εμμηνόπαυση balance+. 
Η Balance+ επικεντρώνεται στην 
άρση των εμποδίων στην υποστή-
ριξη της εμμηνόπαυσης, ειδικά στο 
χώρο εργασίας. Περισσότερα...

Πώς να προστατεύσετε τους εργαζόμενους 
από τη δυνατή μουσική
Οι άνθρωποι που εργάζονται σε χώρους που πραγ-
ματοποιούνται γάμοι, σε μπαρ και εστιατόρια εκτί-
θενται συχνά σε δυνατό 
θόρυβο. Πώς μπορούν 
να προστατευθούν αυ-
τοί οι εργαζόμενοι από 
τον κίνδυνο έκθεσης 
στον θόρυβο; Περισσότερα...

Ευαισθητοποίηση για την ψυχική υγεία στον 
αγροτικό τομέα
Η εργασία στον αγροτικό τομέα είναι 
γνωστό ότι είναι μια σωματικά και ψυχι-
κά απαιτητική απασχόληση. Ψυχοκοινω-
νικοί παράγοντες όπως οι πολλές ώρες εργασίας, η 
απομόνωση ή η οικονομική αβεβαιότητα, μπορούν 
να επηρεάσουν πολύ τη σωματική και ψυχική υγεία 
των εργαζομένων στη γεωργία. Περισσότερα...

Το νέο Μεταπτυχιακό του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος
Τον Οκτώβριο, ξεκινάει το νέο διεπιστημονι-
κό – διαθεματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών «Χημική Βιομηχανία: Διαχείριση Ποιό-
τητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας» 
στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της 
Ελλάδος, Τμήμα Χημείας, Σχο-
λή Θετικών Επιστημών. 
Περισσότερα...

https://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/default/files/2022-08/model_code_of_practice_-_managing_psychosocial_hazards_at_work_25082022_0.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/enews/enewsv20n4.html
https://oshwiki.eu/wiki/Improving_the_Occupational_Health_and_Safety_in_the_Hairdressing_sector_%E2%80%93_A_long-term_commitment_from_the_EU_sectoral_social_dialogue_stakeholders
https://www.safetyandhealthmagazine.com/articles/22954-osha-emphasis-program-targets-warehousing-storage-and-distribution-yard-operations
https://www.shponline.co.uk/wellbeing-2/immediate-media-launches-menopause-app-to-staff/
https://ohsonline.com/articles/2022/08/22/how-to-keep-workers.aspx?admgarea=news
https://osha.europa.eu/en/oshnews/farmres-raising-awareness-mental-health-agriculture-sector
http://hssqe.ihu.gr
https://elinyae-congress.gr/
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Επικαιρότητα

Στρατηγική, σχεδιασμένη προσέγγι-
ση κρίσιμη για την στήριξη των εργα-
ζομένων με μακροχρόνια συμπτώ-
ματα της Covid, αναφέρει η Εταιρεία 
Ιατρικής της Εργασίας του ΗΒ
Οι οργανισμοί πρέπει να ακολουθήσουν μια 
στρατηγική, σχεδιασμένη προσέγγιση για να 
στηρίξουν τους εργαζόμενους που ζουν με 
μακροχρόνια συμπτώματα της νόσου Covid 
και να μην βασίζονται απλώς στους προϊ-
σταμένους για να αποφασίσουν πώς να δι-
αχειριστούν καλύτερα τις μεμονωμένες πε-
ριπτώσεις. Η Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας 
(SoM) του Ηνωμένου Βασιλείου, δημοσίευσε 
λεπτομερείς οδηγίες τονίζοντας την ανάγκη 
για έγκαιρες και κατάλ-
ληλες παρεμβάσεις, την 
άμεση ένταξη και την 
ασφαλή αποκατάσταση. 
Περισσότερα...

SOS συμβουλές για τον καύσωνα – Η θερμο-
πληξία απειλεί ηλικιωμένους και παιδιά
Η πρόληψη αλλά και η έγκαιρη διάγνωση της θερμοπλη-
ξίας είναι πολύ σημαντική. Οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παι-
διά και οι χρόνιοι ασθενείς αποτελούν τους 
ευπαθείς πληθυσμούς που απαιτούν ιδιαί-
τερη φροντίδα στις υψηλές θερμοκρασίες. 
Περισσότερα...

Επενδύοντας σε πολιτικές για την νε-
ολαία
Οι φωνές των νέων πρέπει να εισακούο-
νται. Το πρώτο βήμα είναι να γίνει η νεο-
λαία προτεραιότητα. Με σημείο αφετηρίας 
το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 –ορό-
σημο για την οικοδόμηση ενός μέλλοντος 
που θα είναι πιο πράσινο, χωρίς αποκλει-
σμούς και ψηφιακό– η σημασία 
της νεολαίας κορυφώθηκε την 
Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας (12 
Αυγούστου). Περισσότερα...

Βία κατά των γυναικών: μέχρι πότε?
Η έμφυλη βία αποτελεί ένα καθημερινό, κοινωνικό 
και παγκόσμιο φαινόμενο με τις γυναίκες και τα κορί-
τσια να πλήττονται στη συντριπτική πλειοψηφία των 
περιπτώσεων. Όλες οι γυναίκες μπορεί να υποστούν 
έμφυλη βία, ανεξάρτητα από την ηλικία, το 
μορφωτικό επίπεδο, την κοινωνική τάξη και 
την εθνικότητά τους. Περισσότερα...

Θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στη 
Μεγάλη Βρετανία, 2022
Η Εκτελεστική Αρχή για την Υγεία και την 
Ασφάλεια (HSE) δημοσίευσε έκθεση για τα θα-
νατηφόρα ατυχήματα όπου φαίνεται ότι 123 
εργαζόμενοι έχασαν την ζωή τους, από ατύ-
χημα στην εργασία στη Μεγάλη Βρετανία κατά 
το διάστημα 2021/22. Αν και επιτυγχάνεται μια 
ελαφρά μείωση σε σχέση με την προηγούμενη 
περίοδο 2020/21, είναι ξεκάθα-
ρα απαράδεκτο να συνεχίζουν 
να τραυματίζονται άτομα, με-
ρικές φορές θανάσιμα, στον 
χώρο εργασίας. Περισσότερα...

Έγγραφο διατύπωσης θέσης από την 
Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας (SΟM) του 
Ηνωμένου Βασιλείου: Long COVID και 
επιστροφή στην εργασία – Τι είναι 
αποτελεσματικό; 
Το έγγραφο αυτό παρουσιάζει μια σύνοψη του δι-
αδικτυακού σεμιναρίου της SΟM που διεξήχθη τον 
Μάρτη του 2022 με τίτλο «Long COVID and return 
to work support – what works?» και το οποίο διορ-
γανώθηκε λόγω των διαφορετικών 
προσεγγίσεων για την διαχείριση 
των μακροχρόνιων συμπτωμάτων 
COVID σε ολόκληρο το Ηνωμένο 
Βασίλειο και αλλού. Περισσότερα...

Η GEP, ο πρώτος πιστοποιημένος Πάροχος Εκ-
παιδεύσεων GWO στην Ελλάδα 
Η GEP είναι ο πρώτος πιστοποιημένος Πάροχος Εκπαι-
δεύσεων GWO στην Ελλάδα και ήδη από το 2015 έχει 
πραγματοποιήσει πάνω από 2.000 εκπαιδεύσεις σε 
εργαζόμενους εταιριών που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα των αιολικών πάρκων.

O GWO (Global Wind Organization) είναι Διεθνής Μη 
Κερδοσκοπικός Οργανισμός. Iδρύθηκε από κατασκευ-
αστές και φορείς εκμετάλλευσης ανεμογεννητριών. 
Έθεσε ένα παγκόσμιο πρότυπο ασφάλειας για την ερ-
γασία στις ανεμογεννήτριες, αναγνωρισμένο από την 
αιολική βιομηχανία. Περισσότερα...

https://www.ioshmagazine.com/2022/08/15/strategic-planned-approach-critical-support-employees-long-covid-says-som
https://www.sosiatroi.gr/iatrikes-symvoules/sos-symvoules/symvoules-kausonas/
https://osha.europa.eu/el/highlights/investing-policies-work-youth
https://socialpolicy.gr/2022/08/%ce%b2%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b3%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%bc%ce%ad%cf%87%cf%81%ce%b9-%cf%80%cf%8c%cf%84%ce%b5.html
https://www.hse.gov.uk/statistics/pdf/fatalinjuries.pdf
https://www.som.org.uk/take-planned-approach-managing-long-covid-workforce-new-som-guide
https://www.gepgroup.gr/wp-content/uploads/2022/06/GEP-Group-GWO-Training-Brochure-May-2022.pdf
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Περιβάλλον

Καθαρός Αέρας για Γαλάζιους Ουρανούς
Διεθνής Ημέρα για Καθαρό Αέρα
Το θέμα της φετινής Διεθνούς Ημέρας για Κα-
θαρό Αέρα και Γαλάζιους Ουρανούς, στις 7 
Σεπτεμβρίου, είναι «ο Αέρας που μοιραζόμα-
στε», όπου τονίζεται η σημασία της επείγουσας 
δράσης για τη βελτίω-
ση της ποιότητας του 
αέρα και την προστασία 
της ανθρώπινης υγείας. 
Περισσότερα...

Κλιματική αλλαγή: Γιατί ευνοεί τους ντό-
πιους εργαζόμενους στον αγροτικό τομέα
Μία ακόμη επίδραση της κλιματικής αλλαγής επι-
σημαίνεται στον τομέα των αγροτικών εργασιών. 
Μία νέα μελέτη του Davide Testa, Ερευνητή στο 
Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας FAME 
Lab (Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας, 
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγω-
γής & Αθλητισμού – Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλίας) εξετάζει μία νέα 
διάσταση της κλιματικής κρίσης. 
Περισσότερα...

Νομοθετικά Νέα

 ¾ Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία 
και Ασφάλεια στην Εργασία 2022-2027. Υ.Α. 
73066/2022 (ΦΕΚ 4359/Β` 17.8.2022)

 ¾ Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός 
ύψους προστίμων που επιβάλλονται από 
την Επιθεώρηση Εργασίας για παραβάσεις: 
α) κοινής εργατικής νομοθεσίας, β) βίας και 
παρενόχλησης στην εργασία, γ) συστήματος 
ψηφιακής κάρτας εργασίας, καθώς και δ) 
για ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις 
εργατικής νομοθεσίας και υγείας και ασφάλειας 
στην εργασία. Υ.Α. 80016/2022 (ΦΕΚ 4629/Β` 
1.9.2022)

 ¾ Τροποποίηση των άρθρων 10 παρ. 1 και 
13 παρ. 1 του προεδρικού διατάγματος 
116/2004 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για 
την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων 
στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των 
χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους 

και των απενεργοποιημένων καταλυτικών 
μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο 
τέλος του κύκλου ζωής τους» του Συμβουλί-
ου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000» (Α’ 81), όπως 
ισχύει, με σκοπό την προσαρμογή της ελληνι-
κής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για 
την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ 
για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής 
τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές 
στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 
2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (L 150), κατά το 
μέρος αυτής που αφορά στην τροποποίηση της 
οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος 
του κύκλου ζωής τους. Π.Δ. 58/2022 (ΦΕΚ 155/
Α` 22.8.2022)

https://www.cleanairblueskies.org/
https://news.b2green.gr/22682
https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-730662022-fek-4359b-1782022
https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-730662022-fek-4359b-1782022
https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-800162022-fek-4629b-192022
https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/pd-582022-fek-155a-2282022


Το ΕΛΙΝΥΑΕ φορέας υποστήριξης του 
12th Annual Capital Link Sustainability Forum 

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

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

Presidency Conference on 
Integration of People with 
Disabilities into the Labour 
Market

20/09/2022 - 21/09/2022, 
TBC, Prague, Czech Republic

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

Εκδηλώσεις

Ακολουθήστε μας
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