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Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) έχει καθιερώσει την 28η Απριλί-
ου από το 2001  ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλει-
α στην Εργασία», με στόχο την επικέντρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος 
στα θέματα πρόληψης ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών και 
προαγωγής της υγείας στους χώρους εργασίας σε όλο τον κόσμο. 

Το φετινό θέμα είναι το «Εργασιακό στρες: μια πρόκληση για όλους». 

Ο χώρος εργασίας αποτελεί μια πηγή ψυχοσωματικών κινδύνων αλλά και 
ιδανικό πεδίο για την  αντιμετώπισή τους, με γνώμονα τη διαφύλαξη της 
υγείας και ευεξίας των εργαζόμενων μέσα από την εφαρμογή συλλογικών 
μέτρων. 

Σε μία εποχή αλλαγών στον εργασιακό βίο επιβάλλεται η επιτυχής διαχεί-
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ριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία για την προστασία της υγείας και ευεξίας των εργαζόμενων 
και για την ενίσχυση της παραγωγικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητο η επαγγελματική υγεία να 
«στοχεύει στην διαφύλαξη και την προαγωγή του υψηλότερου επιπέδου σωματικής και ψυχικής υγείας 
και κοινωνικής ευεξίας». 

Η φετινή έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), η οποία ανακοινώνεται κάθε χρόνο , σε  κάθε εορ-
τασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία επικεντρώνεται στις τάσεις  που 
επικρατούν σε χώρες του αναπτυσσόμενου και του αναπτυγμένου κόσμου αναφορικά με το εργασιακό άγχος, 
όσο και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την έκταση του προβλήματος αυτού σε ένα νέο παγκοσμιοποιημένο 
εργασιακό πλαίσιο. 

Το ΕΛΙΝΥΑΕ μετέφρασε την αφίσα της Παγκόσμιας Ημέρας και την ανάρτησε  στο διαδίκτυο ενώ παράλληλα 
τύπωσε έναν μικρό αριθμό και τις διένειμε δωρεάν σε όλους τους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία του Ινστιτο-
ύτου στην Αθήνα . Επίσης  αναρτήθηκε σε λεωφορεία και τρόλεϊ της Αθήνας , σε σταθμούς του μετρό και σε 
γραφεία των ΕΛΤΑ. 

Περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ilo.org/safework/events/
safeday/lang--en/index.htm 

Η έκθεση για το εργασιακό στρες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 
της: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/
wcms_466547.pdf 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα του εργασιακού άγχους και των άλλων ψυχοκοινωνικών κινδύνων 
στην εργασία (όπως ενημερωτικό υλικό, παρουσιάσεις από ημερίδες, καλές πρακτικές, εργαλεία κ.α.) μπορείτε 
να αναζητήσετε αν επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες που είναι αφιερωμένες στην Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2014-2015, η οποία οργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EU-
OSHA και το Δίκτυο των Εθνικών Εστιακών Πόλων του με τη συμμετοχή περισσότερων από 30 χωρών και είχε 
ως βασικό θέμα τη "Διαχείριση του άγχους και των άλλων ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία". 

Δείτε και το σχετικό έντυπο (μετάφραση αποσπάσματος από το SOLVE Training Package, ILO): Οικονο-
μικό στρες 

 

http://www.ypakp.gr/index.php?ID=WQoGn6ATDhg53Rza 
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Το κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Αθήνα: 

Πρόκειται να υλοποιήσει: 

• Σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας, στις 9/5/16 – 03/06/2016, για επιχειρήσεις Α’ κατηγορίας, με θέμα: 
«Υγεία & Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημάτων», το οποίο απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ– ΤΕΙ. Η κα-
τάρτιση αφορά 25 άτομα.  

Υλοποιεί: 

• σεμινάρια Τεχνικών Ασφάλειας, για επιχειρήσεις Α’ κατηγορίας επικινδυνότητας, με θέμα: «Υγεία & 
Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημάτων», τα οποία απευθύνονται σε απόφοιτους ΑΕΙ– ΤΕΙ,  

• σεμινάρια για εργοδότες & εργαζόμενους επιχειρήσεων Β’ και Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας, διάρ-
κειας 35 και 10 ωρών, αντίστοιχα 

• «επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα επαγγελματικής υγείας», διάρκειας 20 ή 30 ωρών, τα οποία απευθύ-
νονται σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων 

• σεμινάρια με θέμα «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας», διάρκειας 20 ωρών, τα οποία απευθύνονται σε 
Μέλη Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 

• πρόγραμμα κατάρτισης ΕΦΕΤ, στην Υγιεινή τροφίμων, κατ’ εφαρμογή της ΥΑ 14708/10.08.2007, διάρκε-
ιας δέκα (10) ωρών, στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.. 

• στο πλαίσιο της  ΚΥΑ 15616/398, σεμινάρια βασικής εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης εργατοτεχνικού 
και επιστημονικού προσωπικού απασχολούμενου σε εργασίες με αμίαντο ή αμιαντούχα υλικά. Τα σεμινά-
ρια διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και εγκρίνονται από την αρμόδια Δ/νση του Υπουρ-
γείου Εργασίας, ενώ στους εκπαιδευομένους χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης  βάσει σχετικής 
Υπουργικής Έγκρισης. 

Αναλυτικότερα διενεργούνται: 

Α. Σεμινάρια Βασικής εκπαίδευσης 

Τα συγκεκριμένα σεμινάρια έχουν διάρκεια είκοσι (20) ώρες και απευθύνονται σε εργαζόμενους που δεν έχουν 
παρακολουθήσει εντός της τελευταίας τριετίας αντίστοιχο πρόγραμμα του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Πρακτικά πρόκειται για 
επαγγελματίες που δεν είναι ήδη ενταγμένοι στο μητρώο εκπαιδευθέντων του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε για σεμινάρια αμιάν-
του και είναι δύο κατηγοριών: 

Κατηγορία 1α: Εργατοτεχνικό προσωπικό : περιλαμβάνονται 10 ώρες θεωρίας και 10 ώρες πρακτικής 
άσκησης.  

Κατηγορία 1β: Επιστημονικό προσωπικό : περιλαμβάνονται, 15 ώρες θεωρίας και 5 ώρες πρακτικής άσκησης.  

Το θεματολόγιο ορίζεται βάσει της ΚΥΑ 15616/398. 

ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΟΥ  ΕΛ . ΙΝ .Υ.Α .Ε .  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
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Β. Σεμινάριο Επανεκπαίδευσης 

Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει διάρκεια επτά (7) ώρες (5 ώρες θεωρίας και 2 ώρες πρακτικής) και απευθύνεται 
σε πρόσωπα που έχουν ήδη παρακολουθήσει εντός της τελευταίας τριετίας αντίστοιχο πρόγραμμα βασικής εκπα-
ίδευσης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.  

Κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος υλοποιούνται ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια (τα οποία απευθύνονται σε επι-
χειρήσεις). 

Τέλος, το ΚΕΚ του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε στην Αθήνα, υλοποιεί, κατόπιν αιτήσεως, εξειδικευμένα σεμινάρια μικρής 
διάρκειας, με θέματα:  

• «Χρήση Ανυψωτικών Μηχανημάτων-Περονοφόρα» (ενδεικτικά θέματα εισηγήσεων: νομοθεσία, 
έλεγχοι ανυψωτικών μηχανημάτων, περονοφόρα, χειρισμός και ασφάλεια περονοφόρων κ.λπ.) 

• «Πρώτες Βοήθειες» (ενδεικτικά θέματα εισηγήσεων: βασική υποστήριξη ζωής, αυτόματη εξωτερική απι-
νίδωση, κατάγματα, τραυματισμοί κεφαλής κ.λπ.) 

• «Εργονομία» (ενδεικτικά θέματα εισηγήσεων: χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, μέθοδοι εκτίμησης κιν-
δύνων, εργονομικοί παράγοντες κ.λπ.) 

• «Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου»,  

• «Πυροπροστασία-Πυρασφάλεια»,  

• «ΣΑΥ - ΦΑΥ». 

 

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές καθημερινά είτε στα γραφεία του ΚΕΚ (Λιοσίων 143 και Θειρσίου 6, Πλατεία 
Αττικής), είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://www.elinyae.gr  

 

Πληροφορίες: τηλ.:  210 8200111, 210 8200136, φαξ: 210 8200103 και μέσω της ιστοσελίδας http://
www.elinyae.gr  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Κατάρτιση 

Το ΚΕΚ, Παράρτημα Θεσσαλονίκης υλοποίησε από τις 21 Μαρτίου έως 27 Απριλίου σεμινάριο Τεχνικών Ασ-
φάλειας 100 ωρών για απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Το πρόγραμμα παρακολούθησαν δεκαέξι (16) μηχανικοί και 
στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης υλοποιήθηκαν τρεις εκπαιδευτικές επισκέψεις του τμήματος σε ΤΙΤΑΝ 
Α.Ε., ΗB BODΥ, ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και KLEEMANN ΗΕΛΛΑΣ Α.Ε.. 

Τέλος το ΚΕΚ, προγραμματίζει να υλοποιήσει τα παρακάτω: 

• Βραχυχρόνιο εξειδικευμένο σεμινάριο «Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου» διάρκειας 10 ωρών στις 16 
και 18 Μαΐου. Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 11 Μαΐου. Λεπτομέρειες μπορεί να βρει κα-
νείς στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου ή να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία του σεμιναρίου στη Θεσσα-
λονίκη. 

• Σεμινάρια Β΄ και Γ' κατηγορίας διάρκειας 35 και 10 ωρών αντίστοιχα, μόλις εκδοθεί η εγκύκλιος υλοποί-
ησης του νέου έτους. Αιτήσεις γίνονται δεκτές συνεχώς, ώστε να δημιουργηθούν τμήματα για άμεση αί-
τηση έγκρισης στο Υπουργείο. 

• Σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας 100 ωρών για απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους. 

• Σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων του ΕΦΕΤ διάρκειας 10 ωρών. Αιτήσεις γίνονται δεκτές 
καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. 

Αιτήσεις συμμετοχής ανοιχτές μη δεσμευτικές γίνονται καθημερινά δεκτές από τις 9.00-16.00 στα γραφεία του 
ΚΕΚ ΕΛΙΝΥΑΕ Θεσσαλονίκης (26ης Οκτωβρίου 90, Περιοχή Σφαγεία, Porto Center, Γ1 κτίριο, 1ος όροφος) ή 
μέσω της ιστοσελίδας του ΕΛΙΝΥΑΕ http://www.elinyae.gr 

Πληροφορίες: κα Τσαμπάζη Σοφία, κα Αργυρίου Κέλλυ 

Τηλ.: 2310 50 10 50 ή 2310 50 10 51, φαξ: 2310 50 10 55 

Cancer and Work Network (CANWON)  

 
Στη συνάντηση με τίτλο "Towards a framework for EU guide-
lines on cancer and work." του Ευρωπαϊκού προγράμματος 
CANWON που διεξήχθη στο Zabreb 14-16/4/2016, ο Αντώνης 
Ταργουτζίδης και ο Χρήστος Χατζηιωάννου παρουσίασαν την 
υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα σχετικά με τη νομοθεσία 
και τις απόψεις σχετικά με την επιστροφή στην εργασία μετά 
τον καρκίνο. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Κατάρτιση 

• Στη 1/4/2016 υλοποίησε ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο για μέλη επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας της 
εταιρίας COSMOTE το οποίο παρακολούθησαν 13 άτομα. 

• Στις 11/4/2016 υλοποίησε ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο σε για προϊσταμένους και διευθυντές του Δήμου 
Ιωαννιτών το οποίο παρακολούθησαν 13 άτομα. 

• Στις 16/4/2016 υλοποίησε ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο για τους εργαζόμενους του λατομείου της εταιρίας 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ το παρακολούθησαν 17 άτομα 

• Στις 18/4/2016 υλοποίησε ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο για προϊσταμένους και διευθυντές του Δήμου Ιω-
αννιτών το οποίο παρακολούθησαν 27 άτομα. 

Το Παράρτημα προγραμματίζει για το έτος 2016, στα Ιωάννινα την υλοποίηση σεμιναρίου επιμόρφωσης Τεχνι-
κών Ασφάλειας διάρκειας 100 ωρών. Το σεμινάριο θα υλοποιείται απογευματινές ώρες (16.00 – 21.00) καθημε-
ρινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου από το ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ (Καπλάνη 7, 
1ος όροφος). 

Ακόμη θα υλοποιήσει πιστοποιημένα προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφί-
μων ελεγχόμενα από ΕΦΕΤ. 

Επίσης συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για την υλοποίηση σεμιναρίων εργοδοτών επιχειρήσεων Β’ και Γ’ κατηγο-
ρίας επικινδυνότητας (35 και 10 ωρών αντίστοιχα) καθώς και αιτήματα για μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων σε 
εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και για ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια, καθημερινά στα γραφεία του ΚΕΚ ΕΛΙΝΥΑ-
Ε Ιωαννίνων (Καπλάνη 7, 1ος όροφος, τηλ επικοινωνίας 2651083290, φαξ 2651083294) ή μέσω της ιστοσελίδας 
του ΕΛΙΝΥΑΕ http://www.elinyae.gr. 

Επισκέψεις μαθητών, σπουδαστών στο ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 

 
1ο Επαγγελματικό  Λύκειο Γαλατσίου – 6ο Εργαστηριακό Κέντρο 
Αθήνας , Τμήμα Ηλεκτρολογίας  
Τον χώρο επισκέφθηκαν 20 μαθήτριες/τές  με τους συνοδούς καθηγητές 
τους στις 29  Μαρτίου 2016.  
Χαιρετισμός Προέδρου, Παρουσίαση του ΕΛΙΝΥΑΕ (Α. Δαϊκου), Κίν-
δυνοι και μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία (Λ. Αδαμάκης), Παρου-
σίαση βιβλιοθήκης και εκδόσεις (Κ. Καψάλη) 
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ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας  
Στα πλαίσια του μαθήματος Πρόληψη και Προαγωγή της Υγείας 
στο Εργασιακό Περιβάλλον επίσκεψη για  ενημέρωση των δράσεων 
του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 
Παρουσίαση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Α. Δαΐκου), Θέματα Ιατρικής Εργα-
σίας και ενημέρωση για τον επαγγελματικό κίνδυνο (Β. Δρακόπου-
λος), επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη και εκδόσεις (Κ. Καψάλη) 
Τον χώρο επισκέφθηκαν  12 σπουδαστές  1/4/2106 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(ΚΕ.ΣΥ.Π) του Νομού Ηρακλείου Κρήτης, οργάνωσε εκπαιδευτική 
επίσκεψη για το 2ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Ηρακλείου, 
Τομέα Υγείας και Πρόνοιας,  στον χώρο του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 
Τον χώρο επισκέφθηκαν 40 μαθήτριες/τές  με τους συνοδούς καθηγη-
τές τους στις 12 Απριλίου 2016.  

Χαιρετισμός Προέδρου, Παρουσίαση ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Α. Δαΐκου), 
Θέματα Ιατρικής Εργασίας και ενημέρωση για τον επαγγελματικό 
κίνδυνο (Β. Δρακόπουλος), επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη και εκδόσεις 
(Κ. Καψάλη) 
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Άλλες δραστηριότητες ΕΛ.ΙΝ.ΥΑ.Ε. 

Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας για τη ψυχολογία υγείας της εργασίας  

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία για την Ψυχολογία Υγείας της 
Εργασίας διοργάνωσε το  12ο συνέδριό της με θέμα: «Η 
συμβολή της Ψυχολογίας Υγείας της Εργασίας σε περιό-
δους αλλαγών: Κοινωνία και περιβάλλον εργασίας». Το 
συνέδριο διεξήχθη  στο ξενοδοχείο Royal Olympic 
(Αθανασίου Διάκου 28, Αθήνα) από τις 11 έως τις 13 Απρι-
λίου 2016. 

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλάμβανε διαλέξεις σχετικά με τους ψυχοκοινωνικούς κίνδυνους στο χώρο ερ-
γασίας από τους γνωστούς καθηγητές Joan Benach (Ισπανία), Christina Maslach (ΗΠΑ), Karina Nielsen (Ην. 
Βασίλειο) κ..ά. 

Η κα Κουκουλάκη εκπροσώπησε το ΕΛΙΝΥΑΕ με την εισήγηση:  

«Restructuring seriously damages health and safety of workers: the case of the re-
structuring programme in local administration in Greece» 

Το βιβλίο των πρακτικών του συνεδρίου  υπάρχει στη βιβλιοθήκη του ΕΛΙΝΥΑΕ. 

Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα του συνεδρίου δείτε: http://
www.eaohp.org/conference.html 

Εκδήλωση για  παρουσίαση βιβλίου με θέμα τα μεταλλεία Σερίφου 

Ο Σύνδεσμος ον εν Αθήναις Σεριφίων διοργάνωσε εκδήλωση 
για τη παρουσίαση του βιβλίου της Δρ. Αγγελικής Μέρου με 
τίτλο: 
«Μια ιστορία γεννιέται Σέριφος-Σπηλιαζέζα (1880-1904)» 
στην αίθουσα της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας , στη στοά του 
Βιβλίου. 
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες ομιλίες, σχε-
τικές με τα μεταλλεία. 
Μεταξύ των ομιλητών ήταν και η κ.Θ.Κουκουλάκη  υπεύθυνη 
του Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ που πα-
ρουσίασε τους «Επαγγελματικούς κινδύνους στα μεταλλεία» 

Η κα Κουκουλάκη στην ημερίδα των  
Μεταλλείων Σερίφου. 

http://www.eaohp.org/conference.html�
http://www.eaohp.org/conference.html�
http://www.eaohp.org/conference.html�
http://www.eaohp.org/conference.html�
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Ημερίδα για την ηλεκτρική ασφάλεια στη Σιβιτανίδειο (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) 

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η Hμερίδα Ενημέρωσης στo πλαίσιο του Εθ-
νικού Μήνα Ηλεκτρικής Ασφάλειας που διοργανώθηκε από τη Σιβιτανί-
δειο Σχολή (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου 2 και τον Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισ-
μού του Εργαστηριακού της Κέντρου, και πραγματοποιήθηκε την Παρασ-
κευή 8 Απριλίου (από τις 1530 μέχρι τις 2000) στο χώρο της αίθουσας 
πολλαπλών χρήσεων της Σχολής. 

Κατά τη φετινή τρίτη συνεχόμενη χρονιά που πραγματοποιείται η δράση 
της Ελληνικής Ηλεκτρικής Ασφάλειας, αποδείχτηκε για ακόμα μια φορά 
περίτρανα, πως η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση μαθητών, γονέων, 
τεχνιτών επαγγελματιών, εκπαιδευτικών, αλλά και του κάθε ενδιαφερόμε-
νου σε θέματα Ηλεκτρικής Ασφάλειας, αποτελεί μια όαση στην έρημο 
της κοινωνικής και εκπαιδευτικής μιζέριας και εσωστρέφειας που βιώνο-
υμε. Έτσι, η Ηλεκτρική Ασφάλεια καθιερώθηκε πλέον ως θεσμός στο 

χώρο της Ηλεκτρολογίας στην Ελλάδα, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε εκπαιδευτικό επίπεδο. 

 

Στην ημερίδα για την ηλεκτρική ασφάλεια συμμετείχε το ΕΛΙΝΥΑΕ με 
την κ. Αφροδίτη Δαΐκου, Χημικό, (Φωτο) με διανομή έντυπου υλικού και 
πληροφόρηση για θέματα υγείας και ασφάλειας. 

 

 

 

Πανελλήνιο Συνέδριο Συνδέσμου Υγειονομικών Τεχνολόγων Παρασκευαστών 2016  

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του συνδέσμου υγειονομικών Τεχνολόγων Παρασκευασ-
τών Ιατρικών εργαστηρίων Ελλάδος από τις 7 – 10 Απριλίου 2016. 

Το συνέδριο ήταν πολυθεματικό και αναφέρθηκε σε όλους τους εργαστηριακούς τομείς: μικροβιολογία – αιμα-
τολογία – παθολογοανατομικά θέματα – βιοχημικά θέματα – αναγεννητική Ιατρική – ανοσολογικά θέματα κα-
θώς επίσης  και μια μεγάλη γκάμα από επαγγελματικά θέματα 

Το ΕΛΙΝΥΑΕ εκπροσωπήθηκε με ομιλία του κ. Β. Δρακόπουλου, Δρ. Ιατρό Εργασίας. 

Περισσότερες πληροφορίες: 

http://www.syntepa.gr/synedria/102-synedria-imerides 

http://www.syntepa.gr/synedria/102-synedria-imerides�
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 Τα… "άχρηστα" ρομπότ που προκάλεσαν το κλείσιμο δύο εστιατορίων 

Οι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει ρομπότ σχεδόν για τα πάντα. 
Μπορούν να περπατήσουν, να μιλήσουν, να παίξουν απίστευτα 
δύσκολα παιχνίδια, ακόμη και να διοικήσουν ολόκληρα ξενο-
δοχεία το ίδιο καλά με τους ανθρώπους, ωστόσο υπάρχει ένα 
πολύ απλό πράγμα που αδυνατούν να κάνουν. Να σερβίρουν 
ποτά. 

Αυτό το έμαθε με τον άσχημο τρόπο ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας 
εστιατορίων Hewelai στην Κίνα, ο οποίος αγόρασε ρομπότ αξί-

ας 7.000 δολαρίων για σερβιτόρους σε τρία από τα καταστήματά του. Δύο από τα καταστήματα αναγκάστηκαν να 
κλείσουν, αφότου απεδείχθη το πόσο κακοί σερβιτόροι ήταν τα ρομπότ, ενώ το τρίτο "γλίτωσε" το λουκέτο αφού 
τα ρομπότ αντικαταστάθηκαν έγκαιρα από αληθινούς σερβιτόρους.  

Όπως μεταδίδει το The Verge, υπάλληλος στην αλυσίδα παραπονέθηκε ότι τα ρομπότ δεν ήταν σε θέση να χύσο-
υν ζεστό νερό, να μεταφέρουν σούπα ή να λάβουν εντολές από τους προϊσταμένους. Το κόστος συντήρησης και 
επισκευής ήταν χαμηλότερο από τον μισθό των εργαζομένων, αλλά το όνειρό του εργοδότη να αντικαταστήσει 
τους ανθρώπους με μία "καλολαδωμένη μηχανή" φαίνεται μακριά. 

http://www.capital.gr/texnologia/3118309/ta-axrista-rompot-pou-prokalesan-to-kleisimo-duo-estiatorion 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ  &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

• Υ.Α. 28159/3183/2016  (ΦΕΚ 1233/Β`/27.4.2016) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 
81526/11940/24.12.2015 (Β΄ 3017/31.12.2015) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα περιορισμού κυκλο-
φορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2016» 

• Υ.Α. 39507/167/Φ.9.2/2016  (ΦΕΚ 1047/Β`/13.4.2016) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδη-
γία 2014/33/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την 
εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά 
στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες 

• Ν. 4384/2016  (ΦΕΚ 78/Α`/26.4.2016) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγ-
ροτικού χώρου και άλλες διατάξεις 

http://www.capital.gr/texnologia/3118309/ta-axrista-rompot-pou-prokalesan-to-kleisimo-duo-estiatorion�
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=11564�
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=11502�
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=11562�
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Δραστηριότητα Δήμου Φιλοθέης –Ψυχικού για την 28η Απριλίου Παγκόσμια Ημέρα για την υγεία και την 
Ασφάλεια.  

O Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού, στα πλαίσια της ενεργού συμμετοχής του στη φετινή Παγκόσμια Ημέρα για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, στις 28 Απριλίου 2016 (η οποία έχει ως θέμα: "Εργασιακό Στρες: Μια 
πρόκληση για όλους"), εκπόνησε και δημοσιοποίησε ευρέως, αφίσα, με οδηγίες για την πρόληψη και την ελάττω-
ση του εργασιακού στρες, οι οποίες αφορούν τους εργαζομένους στο Δήμο και τους δημότες, ιδιαίτερα εκείνους 
που επισκέπτονται οποιοδήποτε από τα δημοτικά κτίρια.  

Συγγραφέας αυτών των οδηγιών είναι ο Δρ Θεόδωρος Μπάζας, MD, PhD, Ειδικός Ιατρός της Εργασίας, Αντιπρό-
εδρος της Επιτροπής Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, Ανώτερο Μέλος της Σχολής Ιατρικής 
της Εργασίας του Βασιλικού Κολλεγίου Ιατρών του Λονδίνου, που συνεργάστηκε με την Δρα Ελένη Ζορμπά, 
MD, Ειδική Ιατρό Εργασίας του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.  

Ακολούθως (με την έγκριση του Δημάρχου Φιλοθέης-Ψυχικού), η ίδια αφίσα,  σε συνεργασία με τους Ειδικούς 
Ιατρούς Εργασίας κκ Σαμουήλ Ζορμπά και Ηλία Ζορμπά (οι οποίοι είχαν συμβάλει εξ υπαρχής στη δημιουργία 
της) δημοσιοποιήθηκε κατά τον ίδιο τρόπο και στο Δήμο Αχαρνών, στο Δήμο Καλλιθέας και σε ιδιωτική εταιρεί-
α, προς όφελος της επαγγελματικής ψυχικής υγείας περίπου 1400 εργαζομένων στους παραπάνω τρεις Δήμους 
και στην ιδιωτική εταιρεία, και, επίσης, αρκετών χιλιάδων κατοίκων αυτών των δήμων." 



 

Σελίδα 12   Απρίλιος 2016 

 

Ασφαλιστική εταιρία πληρώνει τους υπαλλήλους της για να κοιμούνται!  

 

Στο πλαίσιο της αυξανόμενης τάσης των εταιριών να παρέχουν στους εργαζόμενους προγράμματα ευεξίας στο 
χώρο εργασίας, η ασφαλιστική εταιρία Aetna παρέχει ένα μοναδικό προνόμιο: πληρώνει τους υπαλλήλους της 
για να κοιμούνται αρκετά. 

Οι εργαζόμενοι του ασφαλιστικού κολοσσού, κερδίζουν λίγο περισσότερο από ένα δολάριο για κάθε νύχτα που 
κοιμούνται περισσότερο από 7 ώρες. 

Η έλλειψη ύπνου μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοση-
μάτων. Και για Aetna, αποτελεί επίσης θέμα παραγωγικότητας. 

"Οι δουλειές μπορούν να γίνουν γρηγορότερα εάν οι άνθρωποι είναι "πνευματικά" παρόντες και προετοιμασμένο-
ι", δήλωσε ο Mark Bertolini, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Aetna, σε συνέντευξή του στο CNBC. 
"Δεν μπορεί κάποιος να είναι προετοιμασμένος εάν μισό-κοιμάται", τόνισε. 

Η λύση: Για κάθε 20 βραδιές οι εργαζόμενοι κοιμούνται 7 ώρες ή περισσότερο και κερδίζουν $25, που σημαίνει 
$1,25 τη βραδιά. Η ανταμοιβή ανέρχεται στα $300 το χρόνο. 

Πώς όμως ελέγχει η εταιρία εάν οι υπάλληλοι κοιμούνται αρκετά; 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Business Insider, εάν οι εργαζόμενοι έχουν συσκευές, όπως για παράδειγμα το 
Fitbit, ο χρόνος ύπνου μπορεί να συλλέγεται αυτόματα. Οι εργαζόμενοι που δεν έχουν φορητές συσκευές μπορο-
ύν να εισέλθουν στο σύστημα της εταιρίας χειροκίνητα. 

Το πρόγραμμα ύπνου, το οποίο αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος ευεξίας της Aetna, περιλαμβάνει 
πολλές πρωτοβουλίες. Tweets υπενθυμίζουν στους εργαζόμενους τη σημασία του ύπνου. Δημοσίευση στην πλατ-
φόρμα Tumblr συμβουλεύει για την ιδανική στάση ύπνου. Βίντεο στο YouTube δείχνει πόσο αντιπαραγωγικοί 
είναι οι άνθρωποι όταν στερούνται ύπνο. 

http://www.nextdeal.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=27560%3Aasfalistikh-etairia-plhrwnei-toys-
ypallhloys-gia-na-koimoyntai&Itemid=12 

 

http://www.nextdeal.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=27560%3Aasfalistikh-etairia-plhrwnei-toys-ypallhloys-gia-na-koimoyntai&Itemid=12�
http://www.nextdeal.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=27560%3Aasfalistikh-etairia-plhrwnei-toys-ypallhloys-gia-na-koimoyntai&Itemid=12�
http://www.nextdeal.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=27560%3Aasfalistikh-etairia-plhrwnei-toys-ypallhloys-gia-na-koimoyntai&Itemid=12�
http://www.nextdeal.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=27560%3Aasfalistikh-etairia-plhrwnei-toys-ypallhloys-gia-na-koimoyntai&Itemid=12�
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Το πρώτο «Βραβείο Καινοτομίας και Πρακτικής στην Ψυχολογία Υ-
γείας της Εργασίας Eusebio Rial González» απονέμεται στην Karina 
Nielsen  

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία για την Ψυχολογία Υγείας της Εργασίας 
(EAOHP) και ο EU-OSHA είχαν την τιμή να απονείμουν στην καθηγήτρι-
α Karina Nielsen το πρώτο Βραβείο Καινοτομίας και Πρακτικής στην Ψυ-
χολογία Υγείας της Εργασίας Eusebio Rial González. Το βραβείο ανακοι-
νώθηκε στη διάρκεια του συνεδρίου της EAOHP στην Αθήνα την περασ-
μένη εβδομάδα, όπου η καθηγήτρια Nielsen παρουσίασε το έργο της ως 
προσκεκλημένη ομιλήτρια. 

Η Karina Nielsen διαθέτει εξαιρετική ερευνητική εμπειρία με έμφαση 
στην προστασία της υγείας των εργαζομένων μέσω οργανωτικών και συμ-

μετοχικών παρεμβάσεων. Το έργο της έχει συμβάλει στη δημιουργία ενός υγιούς ψυχοκοινωνικού εργασιακού 
περιβάλλοντος σε πολλούς χώρους εργασίας. Ο EU-OSHA συγχαίρει την καθηγήτρια Karina Nielsen! 

EAOHP   
Καθηγήτρια Karina Nielsen   
Επισκεφτείτε την εκστρατεία Διαχείριση του Άγχους σε Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας  2014-2015 και βρε-
ίτε πόρους για τη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στον εργασιακό χώρο 
https://osha.europa.eu/el/highlights/first-eusebio-rial-gonzalez-innovation-and-practice-award-occupational-health
-psychology 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ  ΝΕΑ  

Στη μνήμη του δρ Eusebio Rial Gon-
zález (1966-2014) πρώην Προϊσταμέ-
νου της Μονάδας Πρόληψης και 
Έρευνας του EU-OSHA 

Βίντεο για τα εργαλεία OiRA στον κλάδο του ζωντανού θεάματος  

Οι κοινωνικοί εταίροι από τον κλάδο του ζωντανού θεάματος της ΕΕ (Pearle* και η Ευρω-
παϊκή συμμαχία στις τέχνες και την ψυχαγωγία (European arts and entertainment alliance, 
EAEA), η οποία περιλαμβάνει τη Διεθνή ομοσπονδία μουσικών (Federarion International 

des Musiciens, FIM), τη Διεθνή ομοσπονδία ηθοποιών (FIA) και την Ευρωπαϊκή ομοσπονδία ΜΜΕ, ψυχαγωγίας 
και τεχνών (UNI MEI) ) παρουσίασαν ένα βίντεο για τα επιγραμμικά εργαλεία διαδραστικής εκτίμησης των κιν-
δύνων (OiRA) τους. Τα εργαλεία αναπτύχθηκαν για την εκτίμηση κινδύνων που σχετίζονται με την υγεία και την 
ασφάλεια σε χώρους εργασίας και επιχειρήσεις παραγωγής, ιδίως σε μικρές επιχειρήσεις. 

Οι χώροι εργασίας του κλάδου του ζωντανού θεάματος ενέχουν πολλούς και ποικίλους κινδύνους για την υγεία 
και την ασφάλεια. Οι εν λόγω κίνδυνοι πηγάζουν από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως είναι οι σκηνικές 
παραστάσεις, οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα ειδικά εφέ, η παρουσία κοινού, καθώς και περιβαλ-
λοντικές παράμετροι όπως ο φωτισμός και η θερμοκρασία. Οι στρατηγικές περί ειδικών εκτιμήσεων κινδύνων 
είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή ατυχημάτων και προβλημάτων υγείας στον κλάδο. Τα εργαλεία OiRA 
αναπτύχθηκαν για την υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτών των 
προκλήσεων. 

Παρακολουθήστε το βίντεο για τα εργαλεία OiRA, με υπότιτλους στα ισπανικά και τα ελληνικά 
Πρόσβαση στα εργαλεία OiRA , Μάθετε τα πάντα για τα εργαλεία OiRA  

https://osha.europa.eu/el/oshnews/first-eusebio-rial-gonzalez-innovation-and-practice-award�
https://osha.europa.eu/el/oshnews/first-eusebio-rial-gonzalez-innovation-and-practice-award�
https://osha.europa.eu/el/oshnews/first-eusebio-rial-gonzalez-innovation-and-practice-award�
https://osha.europa.eu/el/oshnews/first-eusebio-rial-gonzalez-innovation-and-practice-award�
https://osha.europa.eu/el/oshevents/conference-ohp-times-change-society-and-workplace�
http://www.eaohp.org/�
https://www.uea.ac.uk/norwich-business-school/people/profile/k-nielsen�
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/el�
https://osha.europa.eu/el/highlights/first-eusebio-rial-gonzalez-innovation-and-practice-award-occupational-health-psychology�
https://osha.europa.eu/el/highlights/first-eusebio-rial-gonzalez-innovation-and-practice-award-occupational-health-psychology�
https://osha.europa.eu/el/highlights/first-eusebio-rial-gonzalez-innovation-and-practice-award-occupational-health-psychology�
https://osha.europa.eu/el/highlights/first-eusebio-rial-gonzalez-innovation-and-practice-award-occupational-health-psychology�
https://osha.europa.eu/el/highlights/video-oira-tools-live-performance-sector?pk_campaign=201604�
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https://youtu.be/XhMEmIq03YM�
https://youtu.be/LMRPmts0nlg�
https://youtu.be/jqiRdwfzu2s�
http://www.oiraproject.eu/oira-tools?pk_campaign=201604�
http://www.oiraproject.eu/?pk_campaign=201604�
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Ο EU-OSHA με το κανάλι Euronews: Οικονομία της υγείας και της 
Ασφάλειας  

 Αρκετές μελέτες έχουν αποδείξει ότι τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγ-
γελματικές ασθένειες έχουν αντίκτυπο όχι μόνο στην οικονομική απόδοση 
των επιχειρήσεων αλλά επίσης και στην εθνική οικονομία. 
 Η δημοσιογράφος του Euronews Monica Pinna ταξίδεψε στο Μπιλμπάο 
της Ισπανίας όπου εδρεύει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας και Υγε-

ίας στην Εργασία και συνάντησε την Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας και Ασφάλειας στο Μπιλ-
μπάο την Christa Sedlatschek 
Η Christa Sedlatschek αναφέρει ότι πολλές χώρες στην Ευρώπη ακολουθούν την δική τους μεθοδολογία στον υ-
πολογισμό του κόστους. Όπως η Γερμανία για παράδειγμα. Εκεί λοιπόν έχουν υπολογίσει ότι τα χαμηλά επίπεδα 
επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας έχουν σαν αποτέλεσμα απώλειες της τάξεως των 90 δις ευρώ, που αντιστοι-
χεί περίπου στο 3,2% του ΑΕΠ. 
Οι απώλειες στο παγκόσμιο ΑΕΠ εξαιτίας των εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών εκτιμάται πως ανέρχονται 
στο 4%. Στην Ευρώπη, το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ του 2,6 και του 3,8% ετησίως. 
Οι μελέτες περιπτώσεων αποδεικνύουν ότι η Υγεία και η Ασφάλεια δεν πρέπει πλέον να αντιμετωπίζεται ως κάτι 
κοστοβόρο. Επενδύοντας 1 ευρώ στην εργασιακή ευημερία, το όφελος που επιστρέφεται μπορεί να είναι τουλά-
χιστον 2,2 ευρώ. 

Δείτε τη συνέντευξη με τη  Christa Sedlatschek, Διευθύντρια EU-OSHA 
Who is doing well in Europe for Health and Safety?  
What to do to improve Health & Safety implementation?  

Επίσης το News Channel δημοσίευσε ένα video και ένα  online άρθρο για τα οφέλη της υγείας και της ασφάλειας 
και το ρόλο τους στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. 

Δείτε το video και διαβάστε το πλήρες άρθρο : The Economics of Health & Safety  
 https://osha.europa.eu/el/oshnews/eu-osha-euronews-economics-health-safety?pk_campaign=032016 

Η ευρωπαϊκή έρευνα διαπιστώνει ότι τα τρία τέταρτα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αναφέρουν την 
ύπαρξη τουλάχιστον ενός ψυχοκοινωνικού κινδύνου  

Η παρούσα έκθεση παρέχει μια επισκόπηση των πορισμάτων της δεύτερης ευρωπαϊκής 
έρευνας για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους 
(ESENER-2), εστιάζοντας εν γένει σε θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας 
(ΕΑΥ), ιδίως δε στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και στη συμμετοχή των εργαζομέ-

νων στη διαχείριση της ΕΑΥ. 

Μπορείτε να επιλέξετε να δείτε τις απαντήσεις της έρευνας, οι οποίες διατίθενται μέσω ενός διαδραστικού εργα-
λείου προβολής δεδομένων, ανά μέγεθος επιχείρησης, τομέα δραστηριότητας και χώρα. 

Διεξοδικότερες αναλύσεις και περισσότερες εκθέσεις πρόκειται να δημοσιευθούν στα επόμενα έτη. 

Διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο 
Διαβάστε την έκθεση επισκόπησης της έρευνας ESENER-2 
Διαβάστε την περίληψη της έρευνας ESENER-2 για αποκτήσετε μια γενική εικόνα του περιεχομένου της 
(διατίθεται σε 25 γλώσσες) 

Christa Sedlatschek  

http://www.euronews.com/2016/03/07/who-is-doing-well-in-europe-for-health-and-safety/�
http://www.euronews.com/2016/03/07/what-to-do-to-improve-hs-implementation/�
http://www.euronews.com/2016/03/07/the-economics-of-health-safety/�
https://osha.europa.eu/el/oshnews/eu-osha-euronews-economics-health-safety?pk_campaign=032016�
https://osha.europa.eu/el/highlights/european-survey-finds-three-quarters-european-establishments-report-presence-least-one?pk_campaign=201604�
https://osha.europa.eu/el/highlights/european-survey-finds-three-quarters-european-establishments-report-presence-least-one?pk_campaign=201604�
https://osha.europa.eu/el/highlights/european-survey-finds-three-quarters-european-establishments-report-presence-least-one?pk_campaign=201604�
https://osha.europa.eu/el/highlights/european-survey-finds-three-quarters-european-establishments-report-presence-least-one?pk_campaign=201604�
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/interactive-dashboard?pk_campaign=201604�
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/interactive-dashboard?pk_campaign=201604�
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/interactive-dashboard?pk_campaign=201604�
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/interactive-dashboard?pk_campaign=201604�
https://osha.europa.eu/el/about-eu-osha/press-room/european-survey-finds-three-quarters-european-establishments-report?pk_campaign=201604�
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/second-european-survey-enterprises-new-and-emerging-risks-esener/view?pk_campaign=201604�
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/reports/esener-ii-summary.pdf/view?pk_campaign=201604�
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World Day for Safety and Health at Work and Workers’ Memorial Day 28 April  

Στην Αυστραλία παρότι τα θανατηφόρα ατυχήματα έχουν πτωτική τάση , 193 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, το 
2015, στην εργασία τους! 

Αναγνωρίζουν την 28η Απριλίου Παγκόσμια  Ημέρα Υγείας και Ασφάλειας και ημέρα μνήμης για τους εργαζό-
μενους που χάθηκαν στις εργασίες τους και σκέφτονται μέτρα πρόληψης  για τα εργατικά ατυχήματα τις ασθένει-
ες και τους τραυματισμούς. 

Διαβάστε περισσότερα για τις δραστηριότητες : 
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/media-events/world-safety-day/pages/world-safety-day#fn1  

Η 28η Απριλίου είναι μέρα πένθους και μνήμης  για 
τον Καναδά και είναι αφιερωμένη στις ζωές των ερ-
γαζομένων που χάθηκαν την ώρα της εργασίας τους, 
σε αυτούς που τραυματίστηκαν και έμειναν ανάπη-
ροι ή νόσησαν στην εργασία τους. 

 

 

ΔΙΕΘΝΗ  ΝΕΑ  

http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/media-events/world-safety-day/pages/world-safety-day#fn1�


 

Σελίδα 16   Απρίλιος 2016 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

https://www.ccohs.ca/events/mourning/ 

Workers Memorial Day Message 2016 

http://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2016/05/11/
nfl-suicides/ 

 

 

https://www.ccohs.ca/events/mourning/�
http://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2016/05/11/nfl-suicides/�
http://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2016/05/11/nfl-suicides/�
http://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2016/05/11/nfl-suicides/�
http://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2016/05/11/nfl-suicides/�
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Το EUROSHNET είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη προτυποποίηση και σχετικά θέματα για την υγεία και ασφά-
λεια στην εργασία . 

Διαβάστε περισσότερα :  http://www.euroshnet.eu/ 

Ηλικιωμένοι οδηγοί εργαζόμενοι  

Οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι, ως οδηγοί, επιδεικνύουν ιδιαίτερη ικανότητα, γνώση 
και εμπειρία που έχει αποκτηθεί με την πάροδο πολλών χρόνων. Έρευνες έχουν 
αποδείξει ότι οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι τείνουν περισσότερο, σε σύγκριση με 
τους νεώτερους τους, να υιοθετούν ασφαλέστερες συμπεριφορές όπως η χρήση 
ζωνών ασφαλείας και η συμμόρφωση με τα όρια ταχύτητας. Ωστόσο, εκείνοι που 
είναι ηλικίας 55 ετών και άνω διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο να χάσουν τη ζωή 
τους σε περίπτωση τροχαίου εν ώρα εργασίας, σε σύγκριση με τους νεότερους 
οδηγούς. Ένας βασικός λόγος είναι ότι οι πιο ηλικιωμένοι είναι πιθανότερο να 
τραυματιστούν όταν εμπλακούν σε τροχαίο και ακόμη πιο πιθανό να πεθάνουν αν 
τραυματιστούν. 

Αυτό το δελτίο παρέχει πληροφοριακό υλικό προς τους εργαζόμενους και τους εργοδότες σχετικά με τις σωματι-
κές και ψυχικές αλλαγές που επιφέρει η γήρανση στον τρόπο οδήγησης των ηλικιωμένων οδηγών. Είναι σημαντι-
κή η προσαρμογή σε αυτές τις αλλαγές έτσι ώστε οι γηραιότεροι εργαζόμενοι να μπορούν να συνεχίσουν να 
προσφέρουν τις εξειδικευμένες επαγγελματικές τους γνώσεις σε όσο το δυνατόν ασφαλέστερες συνθήκες.             

Μετάφρ. Μαρίνα Τριάντη 

NIOSH [2016]. Older drivers in the workplace: how employers and workers can prevent crashes. By Rodriguez-
Acosta R., Pratt S. and Olsavsky, R. Morgantown, WV: U.S. Department of Health and Human Services, Centers 
for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, DHHS (NIOSH) Pub-
lication 2016–116. 

Older Drivers in the Workplace: How Employers and Workers Can Prevent Crashes[PDF - 1.38 MB] 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  

http://www.euroshnet.eu/�
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2016-116/pdfs/2016-116.pdf�


 

Σελίδα 18   Απρίλιος 2016 

 

8-11 May  2016 ,  Halic Congress Center, In-
stanbul Turkey 
8th International Conference on Occupational 
Safety and Health   

“Sustainable Occupational Safety and Health”  
 

 

Organized by: Ministry of Labour and Social Security of Turkey 
Scientific Secretariat 
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 
e-mail: info@tioshconference.gov.tr  
Web: http://www.tioshconference.gov.tr/?p=home 
Εδώ μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις του συνεδρίου 
http://www.tioshconference.gov.tr/?p=oral_presentations 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

15ες  Διεθνείς Ημέρες Κοινωνιολογίας της Εργασίας  (JIST) 

Αθήνα 11-12-13 Μαΐου 2016. ΚΕΚΜΟΚΟΠ, Αθήνα 

Διεθνές γαλλόφωνο συνέδριο για τη «Κρίση της εργασίας», Αθήνα 11-12-
13 Μαίου, 2016 

Η 15η  διοργάνωση  του Γαλλόφωνου Συνεδρίου/Διεθνείς Ημέρες Κοινωνιολο-
γίας της Εργασίας 2016 (Quinzièmes Journées Internationales de Sociologie du 
Travail) θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 11-12-13 Μαίου 2016 στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο. Τo Συνέδριο συνδιοργανώνεται από το ΚΕΚΜΟΚΟΠ του Τμή-
ματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, το LEST (CNRS) 
και την Επιστημονική Εταιρία Κοινωνικής Πολιτικής. 

Επισημαίνουμε ότι η γλώσσα εργασίας είναι μόνο η γαλλική και το θέμα του 
Συνεδρίου είναι «Κρίση/εις και κόσμοι της εργασίας»/ «Crise(s) et mondes du travail». 

Ανθρωπολογικό στοιχείο του πυρήνα κάθε ανθρώπινου πολιτισμού, η εργασία, στις κοινωνικές της μορφές, μετα-
λάσσεται από την εκάστοτε δυναμική του καπιταλισμού. Είναι λοιπόν άρρηκτα συνδεδεμένη με τις κρίσεις που 
αυτός βιώνει μέσα από έναν συνεχή και επαναλαμβανόμενο τρόπο…… 

………. 

 Στα πλαίσια αυτής της γενικής προβληματικής, οι Διεθνείς Ημέρες Κοινωνιολογίας της Εργασίας (JIST 2016) 
επιχειρούν ένα ιδιαίτερο προσανατολισμό στις χώρες του Νότου. Η συνδιοργάνωση τους από το LEST, το KEK-
MOKOP του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και την Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής και η επι-
λογή της Αθήνας αποτυπώνει τον προσανατολισμό προς τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, κυρίως αυτές που αντι-
μετωπίζουν τις επιπτώσεις της κρίσης υπό το καθεστώς αυστηρής λιτότητας αλλά και με πρωτοφανείς κοινωνικές 

mailto:info@tioshconference.gov.tr�
http://www.tioshconference.gov.tr/?p=home�
http://www.tioshconference.gov.tr/?p=oral_presentations�
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κινητοποιήσεις. Αυτές οι χώρες δεν αποτελούν τα «εργαστήρια της κρίσης» μέσα στα οποία γίνονται πειραμα-
τισμοί για τους νέους κανόνες και τις νέες συνθήκες εργασίας; 

Ο προσανατολισμός μας περιλαμβάνει και τις χώρες της νότιας όχθης της Μεσογείου, που κι αυτές μαστίζονται 
από ιδιαίτερες κρίσεις, στις οποίες η αλληλεξάρτηση με τις χώρες του βορά επιτείνεται (κυκλοφορία προϊόντων, 
κεφαλαίων, προσώπων…) κρίσεις που επηρεάζουν άμεσα τις μορφές εισόδου στην εργασία (έμμισθη, άτυπη 
εργασία, μετανάστευση…). Ευρύτερα ο προσανατολισμός μας απευθύνεται στις χώρες και ηπείρους όπως οι 
χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής ή της Ασίας, οι οποίες έχουν γνωρίσει και δοκιμαστεί από μεγάλες 
περιόδους κρίσης και δομικών μεταρυθμίσεων. Τι έχουν να μας μάθουν; Τι μπορούμε να μάθουμε από την εμπε-
ιρία τους; 

Στις 15ες Διεθνείς Ημέρες Κοινωνιολογίας της Εργασίας (JIST) θα διερευνήσουμε και θα αξιολογήσουμε, τόσο 
την έννοια της κρίσης, όσο και τις εμπειρικές πραγματικότητες που περικλείει μέσα από την αμφίδρομη κίνηση 
της αποσύνθεσης και της ανασύνθεσης της εργασίας. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις κοινωνικές και επιστημο-
νικές χρήσεις της έννοιας, στην εννοιολόγηση της αλλά και στις εμπειρικές της μορφές που αναλύονται ή εκδη-
λώνονται με όρους τάξης, φύλου, φυλής, γενεάς.  Η πρόσκληση προτείνει να εντάξουμε αυτά τα ερωτήματα 
στους διαφορετικούς άξονες που τέμνουν τα κύρια αντικείμενα και τις θεματικές της κοινωνιολογίας της εργασί-
ας. 

Άξονας 1. Ο Βοράς και ο Νότος υπό το πρίσμα της κρίσης 
Άξονας 2. Εργασία και απασχόληση: η αποσύνθεση, η ανασύνθεση και οι ευκαιρίες 
Άξονας 3. Η ανασύνθεση των επαγγελμάτων στη κρίση 
Άξονας 4. Οργάνωση και περιεχόμενο της εργασίας 
Άξονας 5. Δημόσιες πολιτικές , δημόσιες παρεμβάσεις 
Άξονας 6. Εργασία και δραστηριότητες έξω από την απασχόληση. 
Άξονας 7.  Προσαρμογές, αντιστάσεις και κινητοποιήσεις 

http://jist2016.sciencesconf.org/user/createaccount 
http://jist2016.sciencesconf.org/ 
http://www.hellenicsociology.gr/sites/default/files/appelcomjist2016fr_0.pdf 

 

 

 

1rst Vision Zero Europe Conference 

7 – 9 September 2016, Technische Hochschule Georg Agricola –  Bochum, Germany 

A New Approach for Effective Prevention for Mining, Quarries & Cement Industries 

VISION ZERO and the 7 Golden Rules. ISSA ́s New Approach to Strengthen Safety & Health at Work in Min-
ing, Quarries, Aggregates & Cement Industries 

O r g a n i z e r s  
• TFH Georg Agricola University Bochum 
• ISSA Mining 

http://jist2016.sciencesconf.org/user/createaccount�
http://jist2016.sciencesconf.org/�
http://www.hellenicsociology.gr/sites/default/files/appelcomjist2016fr_0.pdf�
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• ISSA European Network IEN 
• The Polish Social Insurance Institution - ZUS, Poland 
• National Institute for Insurance against Accidents at Work – INAIL, Italy 
• Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie – BG RCI, Germany 

Topics 

• VISION ZERO – Illusion or Realistic Vision? 
• Leadership in OSH 
• Cost – Benefit Analysis 
• Solutions for SME´s 
• Technological Trends – but safe & healthy (Mining 4.0) 
• Life Long Learning – Competence needs Training and Qualification 
• Investment in Healthy Workforce pays 

Contact:  helmut.ehnes@bgrci.de 

Announcement:  
https://www.issa.int/documents/16329028/0/VIZE_Announcement.pdf/62fc1fbd-fbd4-4c2d-9a2a-71810a26bb37 

 

mailto:helmut.ehnes@bgrci.de�
https://www.issa.int/documents/16329028/0/VIZE_Announcement.pdf/62fc1fbd-fbd4-4c2d-9a2a-71810a26bb37�
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Επαναλαμβανόμενη εργασία  

 

Η βιβλιογραφία με θέμα την επαναλαμβανόμενη εργασία είναι ενδεικτική, από τη συλλογή της βιβλιοθήκης 
του ΕΛΙΝΥΑΕ. 

 

• Assessing the risks of repetitive work : other than draft standard prEN 1005 on the biomechanics of manual 
handling, there is no european standard on either assessing or preventing repetitive strain injury(RSI). And 
yet it is a burning issue on which instruments useful ... TUTB Newsletter : newsletter of the European 
Trade Union Technical Bureau for Health and Safety, 1997, (6), σ. 2-5  

 

• Assessment of repetitive tasks of the upper limps (the ART tool) : guidance for employers, HSE, 2010, 16 
σ. http://www.hse.gov.uk/pubns/indg438.pdf Carpal tunnel syndrome and work organisation in repetitive 
work : a cross sectional study in France / A. Leclerc, ...[et.al.], Occupational and environmental medicine, 
1998, 55(3), σ. 180-187  

 

• Computer mouse use and cumulative trauma disorders of the upper extremities / Maxwell Fogleman, 
George Brogmus, Ergonomics, 1995, 38(12), σ. 2465-2475  

 

• Impact of repetitive manual materials handling and psychosocial work factors on the future prevalence of 
chronic low-back pain among construction workers / Ute Latza, Annette Pfahlberg, Olaf Gefeller, Scandi-
navian journal of work, environment and health, 2002, 28(5), σ. 314-323  

 It's not a carpal tunnel syndrome : RSI theory and therapy for computer professionals / Suparna Damany, 
Jack Bellis.- Philadelphia : Simax, 2000.- zii, 231 σ. ISBN 0-9655109-9-9  (4883) 

 

• Managing upper limp disorders in the workplace : a bried guide, HSE, 2013, 6 σ. http://www.hse.gov.uk/
pubns/indg171.pdf 

 

• Physical exposure assessment in monotonous repetitive work - the PRIM study / Nils Fallentin ...[et.al.], 
Scandinavian journal of work, environment and health, 2001, 27(1), σ. 21-29  

 

• Repetitive strain injuries, Ottawa, CUPE National Health and Safety, 4 σ. http://cupe.ca/sites/cupe/files/
Repetitive_Strain_Injuries.pdf  Repetitive strain injury : a computer user's guide / Emil Pascarelli, Deborah 
Quilter.- New York : John Wiley, 1994.- xviii, 218 σ.  ISBN 0-471-59532-2  (3669) 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

http://www.hse.gov.uk/pubns/indg438.pdf�
http://www.hse.gov.uk/pubns/indg171.pdf�
http://www.hse.gov.uk/pubns/indg171.pdf�
http://www.hse.gov.uk/pubns/indg171.pdf�
http://www.hse.gov.uk/pubns/indg171.pdf�
http://cupe.ca/sites/cupe/files/Repetitive_Strain_Injuries.pdf�
http://cupe.ca/sites/cupe/files/Repetitive_Strain_Injuries.pdf�
http://cupe.ca/sites/cupe/files/Repetitive_Strain_Injuries.pdf�
http://cupe.ca/sites/cupe/files/Repetitive_Strain_Injuries.pdf�
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• Upper-limp disorders in repetitive work / Annette Leclerc ...[et.al.], Scandinavian journal of work, envi-
ronment and health, 2001, 27(4), σ. 268-278  

 

• Why does working my computer hurt so much : a comprehensive guide to help you prevent and treat com-
puter induced repetitive stress injuries / Perry Bonomo, Daniel Seidler.- New York : Ergaerobics, 1999.- 
128 σ. ISBN 0-9664090-0-0   (3671) Working hours spent on repeated activities and prevalence of back 
pain / H.-R. Guo Guo, How-Ran, Occupational and environmental medicine, 2002, 59(10), σ. 680-688  
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Εξειδικευμένα συνεργεία καθαρίζουν τους τοίχους της Εθνικής Βιβλιοθήκης από συνθήματα και μουντζούρες με 
σπρέι, χρησιμοποιώντας ειδικό αντιγκράφιτι υλικό, φιλικό προς το περιβάλλον, που προστατεύει τις επιφάνειες και 
μετά τον καθαρισμό τους. 

Ο Δήμος Αθηναίων κλιμακώνει την επιχείρηση καθαρισμού κτιρίων και τοποσήμων από συνθήματα. 

http://www.kathimerini.gr/859379/article/politismos/polh/xwris-ypografes-h-e8nikh-vivlio8hkh 

Χωρίς «υπογραφές» η Εθνική Βιβλιοθήκη, ΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ι ΣΤΟΡΙΚΟ  e -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΑΡΧΕΙΟ  

http://www.kathimerini.gr/859379/article/politismos/polh/xwris-ypografes-h-e8nikh-vivlio8hkh�
http://www.kathimerini.gr/authors?id=196�
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Συλλογή και επιμέλεια υλικού 
Φανή Θωμαδάκη 
Κωνσταντίνα Καψάλη 
 
 
Τεχνική επεξεργασία & επιμέλεια έκδοσης 
Ελένη Ζαρέντη 
Αλέξης Λεχουρίτης 

ΟΜΑΔΑ  ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ  

Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6 
104 45 
ΑΘΗΝΑ 

ΜΗΝΙΑΙΟ  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ  
ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ  
ΥΓΙΕΙΝΗΣ  ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΤΗΣ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  (ΕΛ .ΙΝ .Υ .Α .Ε . )  

Τηλ.: 210 8 200 100 
Fax: 210 8 200 222 
Email: info@elinyae.gr 

http://
www.elinyae.gr 

Εκδότης  
Α. Κομίνης  
 
Συντακτική Επιτροπή 
Λ. Αδαμάκης, Μ. Αναλυτής, Β. Δρακόπουλος, Φ. Θωμαδάκη, Κ. Καψάλη 
 
Συλλογή και επιμέλεια υλικού 
Φ. Θωμαδάκη, Κ. Καψάλη 
 
Τεχνική επεξεργασία & επιμέλεια έκδοσης 
Ε. Ζαρέντη, Α. Λεχουρίτης  
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