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ETHICS HOTLINE

ΠΑΡΑΒΙΑΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ

ΗΜΕΙΑ ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΤ

τον ανανεωμένο κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος αφορά αλλά και
πρέπει να γίνεται αποδεκτός από
όλους, γίνεται αναφορά στην αξιοπρέπεια και το σεβασμό μέσα στον
εργασιακό χώρο. Δυστυχώς τα
φαινόμενα παράτυπων και αντιεπαγγελματικών συμπεριφορών δεν
έχουν εκλείψει (ελέω στόχων) και
αναρωτιόμαστε τελικά ποιους πραγματικά αφορά ο κώδικας δεοντολογίας ή υπάρχει απλά για να λέμε
ότι έχουμε. Θέλουμε να πιστεύουμε
ότι η νέα ψηφιακή δυνατότητα
καταγγελίας μέσω της εφαρμογής
SAP δεν θα αποτελεί μια απλή
καταγραφή ειδικά τέτοιων περιστατικών, αλλά θα συμβάλει πραγματικά στον περιορισμό του φαινομένου
mobbing. Καλό είναι οι εργαζόμενοι του Ομίλου να αξιοποιήσουν
στο μέγιστο δυνατό βαθμό αυτή τη
δυνατότητα. Παράλληλα να συνεχίζουν τις καταγγελίες στο ύλλογό
μας ώστε να παρεμβαίνει όπου αυτό
είναι δυνατό. Βέβαια θα έχει πραγματικά ενδιαφέρον να δημοσιοποιηθούν στατιστικά στοιχεία από το
HR.

Και σαν να μην έφτανε που έχουμε
παράτυπες συμπεριφορές (ειδικά
στα καταστήματα), ο ύλλογος
δέχεται παράπονα για παραβίαση
διαδικασιών στο βωμό επίτευξης
στόχων!!! Εφιστούμε την προσοχή
στα μέλη μας να μην υποκύπτουν
σε τέτοιου είδους πιέσεις, να ελέγχουν αυστηρά τις εγκρίσεις που
δίνουν γιατί στην πρώτη «στραβή»
που θα γίνει θα κληθούν σε απολογία, για να μην πούμε ότι κινδυνεύουν να φύγουν μόνο με το σακάκι τους (η αιτιολογία με χτύπησε
η πανδημία στόχων δεν…). Η κατάσταση είναι πλέον απελπιστική
καθώς ο βομβαρδισμός με e-mails
από κάθε απίθανο segment παραμένει ανελέητος. Εμφανίζεται το
φαινόμενο η μισή τράπεζα να στέλνει e-mails στην άλλη μισή!!! Σο
δόγμα «περισσότερα από λιγότερους» δεν έχει όριο και αν πραγματικά είναι να γίνονται όλα από
όλους θα πρέπει επιτέλους να
επιστρατευτούν και οι διάφοροι
«επόπτες» ακόμα και τα F16 (;) τα
οποία εμφανίζονται να παραμένουν
αραγμένα στα υπόστεγα.

ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ:

ΚΑΣΑΚΗΝΨΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Επιστολή προς τις διοικήσεις των
τραπεζών απέστειλε η ΟΣΟΕ,
ζητώντας την κάλυψη του κόστους
για τα παιδιά των εργαζομένων. Οι
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται
στο HR4U για πληροφορίες.

ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΧΕΙ.
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ
Ή ΕΞΟΝΣΨΗ;

Αν ρίξουμε μια ματιά στο
ημερολόγιο μας θα παρατηρήσουμε ότι κάθε μέρα είναι
προγραμματισμένη και από
μία τουλάχιστον τηλεδιάσκεψη. Ήταν να μην ανακαλύψουμε τα Microsoft Teams και
Webex Meetings και του δώσαμε και κατάλαβε. Μάλλον
αποτελεί είδος διασκέδασης
για ορισμένους, που φροντίζουν να ποστάρουν και μια
τηλεδιάσκεψη μακράς διαρκείας πολλές φορές για ανούσια
θέματα, σε συχνά διαστήματα,

ίσως γιατί δεν έχουν δουλειά;
Πραγματικά το φαινόμενο έχει
πάρει διαστάσεις επιδημίας και
δεν ξέρουμε αν το HR έχει
διάθεση να ελέγξει την κατάσταση μετά και την ανακοίνωση
Νο 09/01-06-2021. Άλλωστε η
πρώτη παράγραφος της ανακοίνωσης, παρότι κομψά γραμμένη, τα λέει όλα.
Οι πρακτικές αυτές είναι απαράδεκτες και δεν πρέπει να
έχουν συνέχεια.
Ισχύει η σύσταση προς τα μέλη
μας για την απενεργοποίηση
των «ενοχλητικών» εφαρμογών,
με το πέρας των εργασιών.

Παραβίαση διαδικασιών
Ψηφιακή κάρτα εργασίας
Smart working & Eurobank
Πάμε για τρέξιμο ( 2ο μέρος)
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Σ Η Κ Ι Α Σ Η Φ Η ΦΙ ΑΚ Η  Κ ΑΡ Σ Α Ε ΡΓ ΑΙ Α
(;)
Μόνο στο άκουσμα της ψηφιακής κάρτας
εργασίας και ενώ ακόμα το νομοσχέδιο
δεν είχε ψηφιστεί, διενεργείτο έλεγχος
οπλισμού καταστημάτων από τη Διεύθυνση Υυσικής Ασφάλειας. Δυστυχώς από τα
ευρήματα που κοινοποιήθηκαν διαπιστώνεται ότι η αποχώρηση στην πλειοψηφία
των καταστημάτων πραγματοποιείται
αργά το απόγευμα, χωρίς μάλιστα σε
αρκετές περιπτώσεις να πληρώνονται
υπερωρίες, παρά τις αντίθετες δηλώσεις
της Διοίκησης.
Εκτός όμως από τον φόρτο εργασίας λόγω
έλλειψης προσωπικού, σε αρκετά επαρχιακά καταστήματα παρατηρείται το φαινόμενο να διενεργούνται συναλλαγές πέραν
του νόμιμου ωραρίου αλλά και να καθυστερεί χαρακτηριστικά η συμφωνία των
ταμείων κατά παράβαση των επίσημων
οδηγιών της Σράπεζας!!!

η έγκαιρη αποχώρηση αποτελεί απόδειξη ομαλής και συντονισμένης λειτουργίας δίνοντας περισσότερο χρόνο στην
προσωπική ζωή και ψυχική ηρεμία που
όλοι έχουμε ανάγκη.
Τπενθυμίζουμε σε όσους δεν θυμούνται
αλλά και όσους συνεχίζουν επιδεικτικά
να αγνοούν ότι, το ωράριο συναλλαγών
στα καταστήματα των Σραπεζών ορίζεται ως εξής: από 08:00 έως 14:00 για
όλες τις εργάσιμες ημέρες κάθε εβδομάδας (Δευτέρα-Παρασκευή).
Έχει ενδιαφέρον πάντως να δούμε αν η
ψηφιακή κάρτα εργασίας θα επιτελέσει
σωστά το ρόλο της.
Μάλλον δεν είναι τυχαίο ότι η τράπεζα
απουσιάζει εδώ και χρόνια από τις
λίστες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα.

Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι,

ΟΣΟΕ γηα εργαζηαθό: Καλείς εργαδόκελος δελ κπορεί κόλος ηοσ λα αληηζηαζεί ζηολ εργοδόηε

Τν λνκνζρέδην νδεγεί ζηελ απνδπλάκωζε ηωλ ζπιινγηθώλ ζπκβάζεωλ εξγαζίαο, ζηελ απνδπλάκωζε ηνπ ξόινπ ηνπ
ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο, ζηελ απνξξύζκηζε ηωλ εξγαζηαθώλ δηθαηωκάηωλ ηωλ εξγαδόκελωλ. Η ΟΤΟΕ είλαη αληίζεηε ζηε δηεπζέηεζε ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο κε αηνκηθή ζπκθωλία. Γηαηί θαλείς εργαδόκελος, ούηε τζες, ούηε ζήκερα,
ούηε αύρηο, κπορεί απέλαληη ζηολ εργοδόηε λα αληηζηαζεί ζε ασηά ποσ ζέιεη, ζε ζρέζε κε ην ωξάξην εξγαζίαο.
Επίζεο κε ηηο λέεο δηαηάμεηο περηορίδεηαη σπέρκεηρα ηο δηθαίωκα ηες απεργίας πνπ είλαη έλα ζπληαγκαηηθό θαηνρπξωκέλν δηθαίωκα. Ο ξόινο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο είλαη αλαληηθαηάζηαηνο ζηε ζύγρξνλε νηθνλνκία, θνηλωλία,
δεκνθξαηία, γηα ηελ πξνζηαζία ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη ηε ξύζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο.
Ο ύιιογός κας ζε ζσλεργαζία κε ηοσς λοκηθούς ηοσ σκβούιοσς, ζσκκεηείτε ελεργά ζηε δηακόρθωζε ηοσ
σποκλήκαηος ποσ θαηαηέζεθε από ηελ ΟΣΟΕ ζηε δηαδηθαζία δηαβούιεσζες ηοσ εργαζηαθού λοκοζτεδίοσ.
Δείηε ην ππόκλεκα εδώ: https://www.otoe.gr/uploads/files/otoe_15560Ergasiaka.pdf

ΠΑΜΕ ΓΙ Α ΣΡΕΞΙΜΟ (2ο κέρος)

Λεδάληα πνπ πεξηγξάθεη
ηελ εηθόλα ή ην γξαθηθό.

το 2ο μέρος θα ασχοληθούμε την
κατάλληλη επιλογή παπουτσιών, αλλά
και τι μας δείχνουν οι βασικές ιατρικές εξετάσεις που πρέπει να κάνουμε.
Running παπούτσια. Τπάρχουν τρείς
κατηγορίες:
1. ουδέτερο πάτημα (cushioning).
2. ελέγχου κίνησης-σταθερότητας
(motion control-stability).
3. αγωνιστικά (performance-racing).
Κατά την αγορά πρέπει να επιλέγουμε
0,5-1 νούμερο μεγαλύτερο από τα
πολιτικά μας παπούτσια και να φοράμε τις αθλητικές μας κάλτσες. Ένα
απλό πελματογράφημα (footscan) το
οποίο μπορούμε να κάνουμε στα
μεγάλα καταστήματα πώλησης αθλητικών ειδών, με τη βοήθεια εξειδικευμένου πωλητή για να επιλέξουμε την
κατάλληλη κατηγορία. Πχ αν έχουμε
κανονική μορφολογία πέλματος θα
επιλέξουμε την πρώτη κατηγορία. Αν
έχουμε υπτιασμό ή πρινισμό
(πλατυποδία) θα επιλέξουμε την
δεύτερη κατηγορία. Η τρίτη κατηγορία, προφανώς αφορά τους συστηματικά
αθλούμενους και τους επαγγελματίες

αθλητές και όχι εμάς.
Όλα αυτά προκειμένου να αποφύγουμε
τραυματισμούς στα πόδια μας από την
επιλογή λάθους κατηγορίας παπουτσιών.
Ιατρικές εξετάσεις. Όπως προαναφέραμε,
απαραίτητος είναι ο προαθλητικός
έλεγχος. Αυτός περιλαμβάνει: Καρδιολογικό έλεγχο, δηλαδή α) Λήψη ιατρικού
ιστορικού. Ο καρδιολόγος θα μας κάνει
κάποιες ερωτήσεις αρχικά, σχετικά με
πιθανά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίσαμε ή αντιμετωπίζουμε τόσο εμείς
όσο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογενείας μας (κληρονομικότητα). β) Κλινική
εξέταση. Δηλ ακρόαση καρδιάς και
μέτρηση αρτηριακής πίεσης. γ)
Ηλεκτροκαρδιογράφημα. υμβάλει στον
εντοπισμό ασυμπτωματικών δρομέων
που χρήζουν περαιτέρω ελέγχου (πιθανή
εμφάνιση αρρυθμιών, φυσήματος κλπ).
δ) Τπέρηχος καρδιάς. Η εξέταση αυτή
ελέγχει την πλήρη λειτουργία της
καρδιάς. Δηλαδή τον ρυθμό, την λειτουργία των βαλβίδων, τις διαστάσεις κόλπων, κοιλιών κ.α.. Όλα αυτά είναι σημαντικά προκειμένου το καρδιοαναπνευστικό μας σύστημα να αρχίσει να λει-

τουργεί με ασφάλεια σε υψηλότερες
εντάσεις πέραν της ηρεμία, όπως αυτές
όταν τρέχουμε.
Αιματολογικές εξετάσεις. Εξετάζουμε
από την Γενική Αίματος τις τιμές
του αιματοκρίτη, της αιμοσφαιρίνης και
των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Οι
δείκτες αυτοί μας δείχνουν την κατάσταση ενυδάτωσης, αναιμίας, καθώς
όλα αυτά αποτυπώνουν την ικανότητα
του σώματος μας να μεταφέρει το
εισπνεόμενο οξυγόνο στους μύες και
τους ιστούς προκειμένου να διοχετευτεί
σ΄ αυτά η επαρκής ποσότητα αυτού,
προκειμένου να παραχθεί η κίνηση,
δηλαδή να τρέξουμε. Οι βιοχημικές
εξετάσεις λαμβάνονται υπόψη μεν, αλλά
δεν επηρεάζουν άμεσα την ικανότητα
της συγκεκριμένης δραστηριότητας
άσκησης. Μετά από όλα αυτά, τα οποία
είναι βασικά για την ασφάλεια της
υγείας μας,.
Ξεκινάμε!!!
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SM ART WORKING & EUROB ANK
Ευτυχώς που υπάρχουν και τα
ΜΜΕ ώστε να πληροφορούμαστε για το τι συμβαίνει μέσα
στην τράπεζα. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε σε μεγάλης κυκλοφορίας κυριακάτικη εφημερίδα
άρθρο με θέμα την ανακατασκευή του κεντρικού κτιρίου
της καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος και την ώθηση σε
ανάπτυξη που αναμένεται να
δώσει στον Πειραιά.
το κτίριο αυτό μετακόμισε
πρόσφατα το προσωπικό της
Διεύθυνσης Retail Banking.

Μέσω αυτού του άρθρου πληροφορηθήκαμε για το υβριδικό
σχήμα εργασίας που θα εφαρμόζεται, με παρουσία 3 ημερών
σε γραφείο και 2 ημερών τηλεργασίας. Μια μορφή εργασίας που θα παραμένει στην
πλήρη ευχέρεια(;) του εργαζόμενου να την ακολουθήσει,
υιοθετώντας στοιχεία από το
smart working.
Κάθε εργαζόμενος δεσμεύει
γραφείο για συγκεκριμένο
χρόνο και το παραδίδει
«αεροδρόμιο» προς χρήση στον
επόμενο.

Αυτό το μοντέλο εφαρμόζεται
σε μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού όπως οι Google, Amazon και Microsoft.
Δεν πρέπει να μας διαφεύγει
όμως ότι καλές είναι οι επενδύσεις για ανάπτυξη σε υποδομές αλλά πραγματική ανάπτυξη μπορεί να προκύψει και
μέσα από το διαθέσιμο εισόδημα προς κατανάλωση των εργαζομένων.
Και προς αυτή την κατεύθυνση οφείλει να κινηθεί η Σράπεζα...

ΜΙΑ ΑΓ ΝΧΣΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΔΙ ΑΧΗ ΣΗΝ Κ ΑΣΟΥΗ
Ο ζπγγξαθέαο Ηιίαο Βελέδεο πεξηγξάθεη γιαθπξόηαηα ζην “Χξνληθόλ
ηεο Τξαπέδεο ηεο Διιάδνο” έθδνζεο
1955, νιόθιεξε ηελ επηρείξεζε
θπγάδεπζεο ησλ απνζεκάησλ ρξπζνύ
πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηεο ε Τξάπεδα
ηεο Διιάδνο, ιίγν πξηλ ηε γεξκαληθή
εηζβνιή ζηε ρώξα.

Γεώξγην”, κεηέθεξαλ κέζα ζε θηβώηηα ζην Ηξάθιεην ρξπζό θαζαξνύ
βάξνπο ζε νπγθηέο 610.796 ηελ
Καζαξά Γεπηέξα ηνπ 1941. Λίγεο
κέξεο αθνύ είραλ θηάζεη όινη ζώνη
ζηελ Κξήηε, έπεζε ε Αζήλα θαη ζηε
ζπλέρεηα άξρηζαλ νη αεξνπνξηθέο
επηδξνκέο ζηα Χαληά.

Όια μεθίλεζαλ κε ηελ απόθαζε λα
κεηαθεξζνύλ ν βαζηιηάο θαη ε θπβέξλεζε αξρηθά ζηελ Κξήηε θαη ζηε
ζπλέρεηα ζην Κάηξν πξνθεηκέλνπ λα
ζπλερίζνπλ ηνλ αγώλα από έμσ θαη
είλαη απηνί πνπ δήηεζαλ από ηε
δηνίθεζε ηεο Τ.η.Δ. λα ηνπο αθνινπζήζεη θαη λα κεηαθέξεη ηελ έδξα ηεο
εθηόο. Πξηλ όκσο θύγνπλ, κε ηε
ζπλδξνκή ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ
πνπ δηέζεζε 2 αληηηνξπηιηθά ην
“Βαζίιηζζα Όιγα” θαη ηνλ “Βαζηιέα

Όηαλ έγηλε αληηιεπηό όηη δελ ζ’
αξγνύζε θαη ε θαηάιεςε ηεο Κξήηεο,
έπξεπε πιένλ ν ρξπζόο λα κεηαθεξζεί εθηόο ρώξαο ζε αζθαιή πξννξηζκό θαη απηόο ζα ήηαλ ε Νόηηα
Αθξηθή θαη ζπγθεθξηκέλα ε Πξαηηώξηα. Από ην Ηξάθιεην ελ κέζσ ππξώλ
κεηαθέξζεθε κ’ έλα κηθξό αγγιηθό
ξπκνπιθό ην “Σάιβπα” ζηε Σνύδα
θαη κεηαθνξηώζεθε ζην θαηαδξνκηθό
“Γηδώ”. Ο Βαζηιηάο, ν Πξόεδξνο ηεο
Κπβέξλεζεο θαη ν Γηνηθεηήο ηεο

Προζθορέ ς GRAND OPTIC AL
Καλοκαιράκι!!!
Πριν πάμε στη θάλασσα και
για να αντιμετωπίσουμε την
αυξημένη ηλιακή ακτινοβολία κάνουμε μια στάση στα
Grand Optical για γυαλιά
ηλίου και προστατεύουμε τα
μάτια μας.
Η επιτυχημένη συνεργασία
μας με τον διάσημο οίκο
οπτικών συνεχίζεται.
Μέσα από μια τεράστια γκάμα έχουμε τη δυνατότητα να

διαλέξουμε αυτά που μας ταιριάζουν σε τιμές για όλα τα
πορτοφόλια.
Έκπτωση 20% με την επίδειξη
της κάρτας μέλους.
Η έκπτωση δεν συνδυάζεται με
προσφορά που μπορεί να είναι
σε ισχύ. Τπάρχει δυνατότητα
επιλογής της πιο συμφέρουσας.
To δίκτυο καταστημάτων είναι
διαθέσιμο
στο
site
www.grandoptical.gr .

Τ.η.Δ. κεηά από πνιιέο δπζθνιίεο
έθηαζαλ ζηελ Αιεμάλδξεηα κε αληηηνξπηιηθό. Ο ρξπζόο παξέκεηλε ζηελ
Αιεμάλδξεηα έλα κήλα πεξίπνπ
πξνθεηκέλνπ λα μεπεξάζνπλ ηελ
άξλεζε ηεο αηγππηηαθήο ηξάπεδαο λα
ηνλ παξαδώζεη θαη λα νξγαλσζεί ε
κεηαθνξά ηνπ κε θνξηεγά ζπλνδεπόκελα από άξκαηα κάρεο κέζσ ηεο
εξήκνπ ζην Σνπέδ. Δθεί κε εκπνξηθό
πινίν θαη ζηε ζπλέρεηα κε ακαμνζηνηρία, έθηαζε ζηνλ πξννξηζκό ηνπ
κεηά από πεξηπεηεηώδεο ξηςνθίλδπλν
ηαμίδη...
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΓΙΝΕ ΚΙ ΕΣΥ ΜΕΛΟΣ
Υπερασπίσου τα δικαιώματά σου.
Συμπλήρωσε ΤΩΡΑ την αίτηση
που θα βρεις στο site μας
www.setee.gr και γίνε μέλος ενός
ιστορικού Συλλόγου με συνεχή
δράση
και
επιτυχίες,
απολαμβάνοντας
μοναδικά
προνόμια μέσα από επιλεγμένες
συνεργασίες.

Υπεγράφη επιτέλους η νέα 3ετους διάρκειας επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας μεταξύ Τράπεζας και Union
στις 9/6/2021 (Η εξάντληση της μετενέργειας έγινε για
λόγους σύμπτωσης με την κατάθεση του εργασιακού
νομοσχεδίου. Σίγουρα όχι για διαπραγματεύσεις). Θα
μπορούσε να είναι και καλύτερη. Είναι πολύ σημαντικό
όμως να έχουμε σύμβαση σε μια πραγματικά δύσκολη
εποχή που αποτελεί βάση για εργασιακή σταθερότητα.
Ο Σύλλογός μας με την υπ΄ αριθ, πρωτ. Φ2/679 /
8/1/2021 επιστολή του είχε καταθέσει και γραπτώς τις
προτάσεις του. Είμαστε ικανοποιημένοι που συμπεριλήφθησαν αρκετές από αυτές (έστω με μικρές παραλλαγές) στη νέα επιχειρησιακή σύμβαση αποδεικνύοντας
περίτρανα ότι ο Σύλλογος παρότι δεν είναι αντιπροσωπευτικός αναγνωρίζεται από την Διοίκηση ως αξιόπιστος συνομιλητής, δημιουργεί αποτελέσματα που βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας όλων των εργαζόμενων
και εκτιμάται από αυτούς.
Θυμίζουμε ότι από την εποχή συγχώνευσης της τράπεζας Εργασίας το 2000, ο Σύλλογος συμμετείχε μόλις
δεύτερη φορά στις διαπραγματεύσεις της ΕΣΣΕ.

* Περισσότερα στην ανακοίνωση Νο 92/23-6-2021
** Αντίγραφο της σύμβασης υπάρχει στο Connected.

ΑΤΞΗΗ Θ ΑΝ ΑΣΧΝ ΑΠΌ ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΧΡΧΝ ΕΡΓ ΑΙ Α
ύμφωνα με μελέτη που ανακοίνωσαν οι ILO και WHO το
μήνα Μάϊο, έχουν αυξηθεί
παγκοσμίως οι θάνατοι από
καρδιακές νόσους και εγκεφαλικά επεισόδια σε ποσοστό 9%
του παγκόσμιου πληθυσμού ή
29% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού από το 2.000.
Οι θάνατοι αυτοί συνδέονται
με την εργασία πολλών ωρών
και κατά εκτίμηση λόγω υπέρβασης των 55 ωρών εβδομαδιαίως. Σα επαρκή στοιχεία
που παραθέτουν οι δύο οργανισμοί αναδεικνύουν με τον
χειρότερο τρόπο τους κινδύνους από υπερβολική εργασία,
δηλαδή άνω των 35-40 θεσμοθετημένων ωρών εβδομαδιαίως.
Η εξάπλωση της τηλεργασίας,
των νέων γενικά τεχνολογιών
και η αύξηση των ευέλικτων

μορφών εργασίας αύξησαν και
τις ώρες εργασίας.
Δυστυχώς ποσοστό 72% των
θανάτων αφορά τους άντρες.
Επίσης οι δύο οργανισμοί
προειδοποιούν ότι η εργασία
πολλών ωρών μπορεί να οδηγήσει σε πολυάριθμες ψυχικές, σωματικές και κοινωνικές
επιπτώσεις προτρέποντας τις
κυβερνήσεις να λάβουν τα
δεδομένα σοβαρά υπόψη και σε
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους να θεσπίσουν
πολιτικές και νόμους που θα
εξασφαλίζουν τα ωράρια εργασίας, βελτιώνοντας τα αρνητικά αποτελέσματα της υγείας
των εργαζομένων.
Πηγή:https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/
newsroom/news
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