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Η απαγόρευση των τοξικών χημικών ουσιών και τα φυτοφάρ-
μακα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζητήθηκαν δύο κοινο-
τικά νομοθετήματα που διέπουν τόσο τη ρύθμιση της παραγωγής και την 
αδειοδότηση των φυτοφαρμάκων όσο και την καλύτερη διαχείριση, ή 
ακόμη και μείωση, της χρήσης φυτοφαρμάκων. Σύμφωνα με την Hiltrud 
Breyer, εισηγήτρια ενός εκ των δύο εκθέσεων, η συμφωνία που έχει ήδη 
επιτευχθεί μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου αποτελεί "ορόσημο για 
το περιβάλλον, την υγεία και την προστασία των καταναλωτών". 

Τη μία εκ των δύο εκθέσεων που παρουσιάστηκαν στην Ολομέλεια συνέ-
ταξε η Hiltrud Breyer, μέλος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ε-
λεύθερης Συμμαχίας. Αφορά έναν κανονισμό για την τοποθέτηση στην 
αγορά νέων φυτοφαρμάκων, που θα αντικαταστήσει μια κοινοτική οδηγία 
που εγκρίθηκε το 1991. 

Τα προβλεπόμενα μέτρα συμπεριλαμβάνουν τα εξής: 

Δημιουργείται σε κοινοτικό επίπεδο ένας κατάλογος εγκεκριμένων δρα-
στικών ουσιών (ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή φυτο-
φαρμάκων). Αυτό σημαίνει ότι η άδεια για την κυκλοφορία των φυτοφαρ-
μάκων στο εμπόριο θα χορηγείται από τα κράτη μέλη με βάση τον παρα-
πάνω κατάλογο. 
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Προβλέπεται ότι οποιαδήποτε ιδιαίτερα τοξική χημική ουσία έχει νευροτοξικές, ανοσοτοξικές, και ενδοκρινικής 
διαταραχής ιδιότητες θα πρέπει να απαγορεύεται πλήρως. 

Αν μια δραστική ουσία είναι απαραίτητη για τον έλεγχο σοβαρού κινδύνου σχετικά με την υγεία των φυτών, θα 
μπορεί να εγκρίνεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα πέντε ετών ακόμη και αν δεν πληροί τα απαιτούμενα 
κριτήρια ασφαλείας. 

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιλαμβάνουν επιβλαβείς ουσίες θα πρέπει να αντικαθίστανται με εναλ-
λακτικές διεργασίες όπου είναι αυτό δυνατόν. 

Κάθε κράτος μέλος θα έχει τη δυνατότητα να απαγορεύει τη χρήση ορισμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
λόγω συγκεκριμένων γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών που ισχύουν στο έδαφος του. 

Όταν τέθηκε σε ισχύ η προηγούμενη οδηγία το 1991, περίπου 800 δραστικές ουσίες υπήρχαν στην αγορά, που 
μειώθηκαν κατά το ήμισυ. Σήμερα ο προβλεπόμενος κανονισμός αναμένεται να αποσύρει άλλες 22 σύμφωνα με 
την κα Breyer. 

Υπό συζήτηση και η ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων 

Επίσης  συζητήθηκε και η έκθεση της Christa Klass, μέλος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και 
των Ευρωπαίων Δημοκρατών, που διέπει την καθημερινή χρήση των φυτοφαρμάκων. Στόχος της εν λόγω οδηγί-
ας είναι η μείωση του αντίκτυπου των φυτοφαρμάκων και η προώθηση μη-χημικών εναλλακτικών λύσεων.  
Η συμφωνία που έχει ήδη επιτευχθεί μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: 

Για να διευκολυνθεί η ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν εθνικά 
σχέδια δράσης τα οποία θα αποβλέπουν στον καθορισμό ποσοτικών στόχων, μέτρων και χρονοδιαγραμμάτων 
για τη μείωση τόσο της χρήσης των φυτοφαρμάκων όσο και των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περι-
βάλλον. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανι-
σμών δίνοντας προτεραιότητα σε εναλλακτικές μεθόδους φυτοπροστασίας χωρίς χημικά μέσα. 

Αναφορικά με τον αεροψεκασμό φυτοφαρμάκων, προβλέπεται ότι θα πρέπει να επιβληθεί γενική απαγόρευση 
με δυνατότητα παρέκκλισης στις περιπτώσεις όπου χορηγείται σχετική άδεια από τις εθνικές αρχές. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και για 
την πρόληψη της μόλυνσης των πηγών άντλησης πόσιμου νερού. 

Απαγορεύεται ή περιορίζεται η χρήση των φυτοφαρμάκων στις περιοχές που συχνάζουν οι ευπαθείς πληθυσμια-
κές ομάδες και το ευρύ κοινό, όπως τα πάρκα, οι δημόσιοι κήποι, τα αθλητικά γήπεδα, οι χώροι σχολείων και οι 
παιδικές χαρές. 

Μπορείτε να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες μέσω των παρακάτω συνδέσμων: 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/066-45730-012-01-03-911-20090108STO45590-2009-
12-01-2009/default_el.htm 
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Το κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Αθήνα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του, 
υλοποίησε τα παρακάτω σεμινάρια: 

1. Στις 09.02.09 έως και 20.02.09, υλοποιήθηκε ένα επιμορφωτικό σεμινάριο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ 
ΣΤΡΑΤΟΥ, με τίτλο «Υγεία και Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημάτων». Το πρόγραμμα διάρκειας εβδομή-
ντα (70) ωρών, το παρακολούθησαν τέσσερα (4) άτομα. 

2. Ένα ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο σε συνεργασία με την επιχείρηση ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ Α.Ε., με θέμα «Υγεία 
και Ασφάλεια της εργασίας». Το πρόγραμμα διάρκειας οκτώ (8) ωρών, το παρακολούθησαν είκοσι πέντε 
(25) άτομα , 10.02.09 έως και 13.02.09. 

3. Τέλος άλλο ένα ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο σε συνεργασία με την επιχείρηση ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ Α.Ε., με θέ-
μα «Υγεία και Ασφάλεια της εργασίας». Το πρόγραμμα διάρκειας οκτώ (8) ωρών, το παρακολούθησαν εί-
κοσι πέντε (25) άτομα , 16.02.09 έως και 19.02.09. 

Επίσης πρόκειται να υλοποιήσει τα παρακάτω σεμινάρια: 

1. Ένα σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας Α’ κατηγορίας, με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημά-
των». Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας εκατό (100) ωρών, περιλαμβάνει εβδομήντα πέντε (75) ώρες θε-
ωρία και είκοσι πέντε (25) ώρες πρακτική. Το πρόγραμμα θα το παρακολουθήσουν είκοσι πέντε (25) άτομα 
επιπέδου Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. ,από τις 09.03.09 έως τις 06.04.09. 

2. Στις 16.03.09 & 18.03.09, ένα σεμινάριο Εργοδοτών Γ’ κατηγορίας, με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια της Ερ-
γασίας», διάρκειας δέκα (10) ωρών, το οποίο θα παρακολουθήσουν είκοσι τέσσερα (24) άτομα. 

3. Επίσης στις 30.03.09 & 01.04.09, ένα σεμινάριο Εργοδοτών Γ’ κατηγορίας, με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια 
της Εργασίας», διάρκειας δέκα (10) ωρών, το οποίο θα παρακολουθήσουν τριάντα τρία (33) άτομα.  

4. Τέλος μέσα στον μήνα Μάιο πρόκειται να υλοποιηθεί ένα επιμορφωτικό σεμινάριο, σε θέματα Επαγγελμα-
τικής Υγείας, που απευθύνεται σε στρατιωτικούς Ιατρούς. 

Προγραμματίζονται: 

• σεμινάρια για Τεχνικούς Ασφάλειας Α’ κατηγορίας, με θέμα: «Υγεία & Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημά-
των». Το πρόγραμμα, διάρκειας εκατό (100) ωρών, απευθύνεται σε άτομα επιπέδου ΑΕΙ – ΤΕΙ.  

• σεμινάρια διάρκειας δέκα (10) ωρών και τριάντα πέντε (35) ωρών, για εργοδότες επιχειρήσεων Β’ και Γ’ 
κατηγορίας επικινδυνότητας. 

• ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα, με θέμα: «Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας» (κατόπιν εκδήλωσης εν-
διαφέροντος των επιχειρήσεων) 

• βραχυχρόνια εξειδικευμένα σεμινάρια μικρής διάρκειας, με θέμα: Εργονομία, Γραπτή εκτίμηση, Πυρο-
προστασία – Πυρασφάλεια, Α’ Βοήθειες, ΣΑΥ – ΦΑΥ. 

ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΟΥ  ΕΛ . ΙΝ .Υ.Α .Ε .  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Το Παράρτημα της Θεσσαλονίκης : 

• Υλοποίησε 2/2/09 και 4/2/09 εξειδικευμένο βραχυχρόνιο σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών με θέμα 
«Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου» 

• Υλοποιεί από 16/2/09 έως 27/3/09 Σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας Α’ κατηγορίας με θέμα «Υγιεινή και 
Ασφάλεια- Πρόληψη Ατυχημάτων» για απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ διάρκειας 100 ωρών 

Μετά το Πάσχα προγραμματίζονται: 

• Σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας Α’ κατηγορίας με θέμα «Υγιεινή και Ασφάλεια- Πρόληψη Ατυχημάτων» 
για απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ διάρκειας 100 ωρών 

• Βραχυπρόθεσμα σεμινάρια σε εξειδικευμένα αντικείμενα όπως «Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου», 
«Πυρασφάλεια», «Πρώτες Βοήθειες», «Μέσα Ατομικής Προστασίας» για απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ, διάρκει-
ας 5 ή 10 ωρών 

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται καθημερινά δεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 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, τηλ. 2310 50 10 20, 2310 50 10 33 φαξ. 2310 50 10 55 

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθεύονται τις αιτήσεις τους  από την γραμματεία του Κ.Ε.Κ.  και την σελίδα 
του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε  www. elinyae@.gr, και να επικοινωνούν στα τηλ.: 210 82 00 136, 210 82 00 111, 210 82 00 
139, φαξ: 210 82 00 103. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Το Παράρτημα Ιωαννίνων του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) 
προγραμματίζει για το έτος 2009, στα Ιωάννινα την υλοποίηση σεμιναρίου επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφάλειας 
διάρκειας 100 ωρών. Το σεμινάριο θα υλοποιείται απογευματινές ώρες (16.00 – 21.00) καθημερινά εκτός Σαβ-
βάτου και Κυριακής στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου από το ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ (Καπλάνη 7, 1ος όροφος). 

Συνεχίζεται η συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Ιωαννίνων για την υλοποίηση σεμιναρίων εργοδοτών επι-
χειρήσεων Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας για τα μέλη του συλλόγου. 

Επίσης συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για την υλοποίηση σεμιναρίων εργοδοτών επιχειρήσεων Β’ και Γ’ κατηγο-
ρίας επικινδυνότητας (35 και 10 ωρών αντίστοιχα) και αιτήματα για μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων σε εγκα-
ταστάσεις επιχειρήσεων και για ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια. 

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές καθημερινά στα γραφεία του ΚΕΚ ΕΛΙΝΥΑΕ Ιωαννίνων (Καπλάνη 7, 1ος 
όροφος, τηλ επικοινωνίας 2651083290) ή μέσω της ιστοσελίδας του ΕΛΙΝΥΑΕ http://www.elinyae.gr 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

Από τις  21/01/2009 είναι σε εξέλιξη το  σεμινάριο  Τεχνικών Ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ –ΤΕΙ, διάρκειας 100 
ωρών,  το οποίο θα διαρκέσει μέχρι 11/03/2009. 

Επίσης το Παράρτημα Τρίπολης είναι στο στάδιο της προετοιμασίας για την υλοποίηση  σεμιναρίου επιμόρφω-
σης εργοδοτών επιχειρήσεων  Γ΄ κατηγορίας διάρκειας 10 ωρών, μέσα στο μήνα Απρίλιο. 

Προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο σε επιχείρηση της ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης το 
μήνα Μάρτιο. 

Το παράρτημα της Τρίπολης δέχεται αιτήσεις για υλοποίηση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων. 

Το παράρτημα συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για υλοποίηση σεμιναρίων εργοδοτών επιχειρήσεων Β΄ και Γ΄ 
κατηγορίας επικινδυνότητας καθώς και αιτήματα για μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων σε εγκαταστάσεις 
επιχειρήσεων. 

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές καθημερινά στα γραφεία του ΚΕΚ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Τρίπολης (Γρ. Λαμπράκη 
και Σπηλιωτοπούλου 1, Πλ.Κολοκοτρώνη), είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου  (http://
www.elinyae.gr ) 

Πληροφορίες: κα Παπαγεωργίου Γεωργία, τηλ.: 2710 221100, fax: 2710 221122. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΟΥ 

Προβλέπεται η πραγματοποίηση νέου σεμιναρίου τεχνικών ασφαλείας επιπέδου ΑΕΙ-ΤΕΙ διάρκειας 100 ωρών. 
Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές καθημερινά στα γραφεία του παραρτήματος στο Βόλο (Αλαμάνας 33 με 
Κωλέττη), είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου http://www.elinyae.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες: 2421- 91670, fax: 24210 91671 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

Ν. 3667/2008 - Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις 

Άρθρο 5  

Παράταση προθεσμίας άσκησης καθηκόντων ιατρού εργασίας  

Η προθεσμία των πέντε (5) ετών που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν.3144/2003, πέραν της 
οποίας δεν επιτρέπεται σε ιατρό που δεν κατέχει την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας να προσφέρει υπηρε-
σίες ως ιατρός εργασίας και εντός της οποίας οι ιατροί των περιπτώσεων α΄ και β΄ της ιδίας παραγράφου, έτσι 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν.3227/2004, πρέπει να αποκτήσουν τον τίτλο ειδικότητας ιατρι-
κής της εργασίας, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 8 Μαΐου 2010. 

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/114b_08.1234781291859.pdf 
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Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ,  Οι εργασιακές σχέσεις στον κλάδο του καθαρισμού: αποτε-
λέσματα εμπειρικής έρευνας , Αθήνα , Ιανουάριος 2009 

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ανέλαβε την εκπόνηση έρευνας με το συγκεκριμένο αντικείμενο με-
τά από σχετική ανάθεση της ΓΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών υπαλλήλων 
και της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στο χώρο της Παναττικής  Ένωσης 
Καθαριστών και Οικιακού Προσωπικού (ΠΕΚΟΠ). 

Ερευνώντας τις συνθήκες εργασίας στο συγκεκριμένο κλάδο καταγράφεται ένα πλαίσιο εργασιακών σχέσεων 
που παραπέμπει σε όρους που αναδεικνύουν μία εργασιακή πραγματικότητα που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα 
για το ουσιαστικό περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων που λειτουργεί στην ελληνική αγορά εργασίας. 

 Η εν λόγω έρευνα διενεργήθηκε στο δεύτερο εξάμηνο του 2008 και περιλαμβάνει τρεις ενότητες. 

Στην πρώτη ενότητα καταγράφεται το περίγραμμα της απασχόλησης στον κλάδο του καθαρισμού στην Ελλάδα. 
Στην δεύτερη ενότητα καταγράφονται τα κύρια νομικά ζητήματα που αναδεικνύονται ως προς το εργασιακό κα-
θεστώς των εργαζομένων στον καθαρισμό τόσο από πλευράς ισχύουσας νομοθεσίας και νομοθετικών κενών όσο 
και από πλευράς καταστρατήγησης του υπάρχοντος νομικού πλαισίου. Τέλος, στην Τρίτη ενότητα περιλαμβάνε-
ται ένα απάνθισμα επώνυμων μαρτυριών και καταγγελιών εργαζομένων και εκπροσώπων του σωματείου, ανα-
φορικά με την ποικιλία των μορφών παραβίασης δικαιωμάτων που αναφέρονται σε όλο το φάσμα της εργατικής 
νομοθεσίας. 

Η έρευνα διενεργήθηκε από τον τομέα εργασιακών σχέσεων του ΙΝΕ με υπεύθυνο και συντονιστή του Γιάννη 
Κουζή (συμμετοχή Άντας Σταμάτη, Αποστόλη Καψάλη, Σοφία Λαμπουσάκη). 

Η εργασία στηρίχθηκε σε υλικό που συγκέντρωσαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις (παρέμβαση συνδικάτων, 
υλικό ΣΕΠΕ) που ανέθεσαν την έρευνα. 

Διαβάστε τα αποτελέσματα της έρευνας στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.inegsee.gr/ 

 
 
 
 

Η Γραμματεία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της  ΓΣΕΕ εξέδωσε την παρακάτω Ανακοίνωση: 

Η Γ.Σ.Ε.Ε. εκφράζει την έντονη ανησυχία της για το ενδεχόμενο διαμόρφωσης αρνητικής νομολογίας από πιθα-
νή επικύρωση από τον  Άρειο Πάγο πρακτικής απολύσεων ασθενούντων και ευάλωτων ομάδων εργαζομένων με 
την αιτιολογία ότι δεν είναι αποδεκτοί ή αποτελούν «κίνδυνο» για το εργασιακό τους περιβάλλον (περίπτωση 
φορέα AIDS).  

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ  &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ  ΝΕΑ  
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Αβάσιμες επιστημονικά αντιδράσεις απέναντι στον κίνδυνο μετάδοσης μιας ασθένειας δεν μπορούν να δικαιολο-
γήσουν την απόλυση, για να αποτραπεί το κλίμα ανασφάλειας και μάλιστα σε εργασιακούς χώρους μη υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος. 

Μια τέτοια αντίληψη θέτει σε κίνδυνο την εργασία ασθενούντων ή μειονεκτούντων προσώπων και επιτρέπει την 
άσκηση πιέσεων για την απομάκρυνση εργαζομένων που μπορεί να μην είναι αποδεκτοί λόγω αναπηρίας, εθνοτι-
κής ή φυλετικής καταγωγής, θρησκευτικών πεποιθήσεων, γενετήσιου προσανατολισμού κ.λπ., πρακτικές που 
πρέπει να καταδικάζονται γιατί είναι αντίθετες σε αδιαπραγμάτευτα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα 

 
 
Η γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα 

Τα ευρήματα της Πανελλήνιας Έρευνας του Κ.Ε.Θ.Ι (Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας), βάζουν έναν νέο 
όρο στο θέμα μετακίνησης πληθυσμών, μιλώντας για πρώτη φορά για την «θηλυκοποίηση της μετανάστευσης». 

H έρευνα με τίτλο: «Η Γυναικεία Μετανάστευση στην Ελλάδα» αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση κατανόησης των 
ιδιαιτεροτήτων της γυναικείας μετανάστευσης στη χώρα μας. Πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν γυναίκες ηλικί-
ας 16-77 ετών, σε πανελλήνιο επίπεδο και με υπηκοότητες από την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Γεωργία, τη Ρωσί-
α, την Ουκρανία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Μολδαβία, την Αρμενία και τις Φιλιππίνες. 

 
Αποτελέσματα:  Το προφίλ των μεταναστριών του δείγματος 

• Οι περισσότερες μετανάστριες κατάγονται από την Αλβανία (67,2%), 11,3% από τις Βαλκανικές χώρες 
(Ρουμανία, Βουλγαρία), 16,5% από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ και οι υπόλοιπες (5,1%) από την Πολωνία 
και τις Φιλιππίνες. 

• Οι περισσότερες είναι μέσης ηλικίας 30-49 χρόνων.  

•  Σημαντικές διαφορές, παρατηρούνται όσον αφορά στην οικογενειακή κατάσταση των γυναικών ανάλογα με 
την υπηκοότητά τους. Συγκεκριμένα, οι Αλβανίδες είναι σε μεγαλύτερο βαθμό έγγαμες από ό,τι οι γυναίκες 
που προέρχονται από Βαλκανικές χώρες. Ακόμη, αυτές που προέρχονται από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, 
είναι λιγότερο συχνά παντρεμένες και αρκετά πιο συχνά ανύπαντρες, χωρισμένες ή σε διάσταση. 

• Επιπλέον, οι περισσότερες γυναίκες μετανάστριες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο του οικογενειακού 
κύκλου ζωής, έχοντας η πλειοψηφία τους παντρευτεί και τεκνοποιήσει και συγκεκριμένα το 66,4% των γυ-
ναικών έχει 1 ή 2 παιδιά. Χαρακτηριστικό είναι, επίσης, ότι ο μικτός γάμος είναι συνηθισμένο φαινόμενο ανά-
μεσα στις γυναίκες και συνολικά 1 στις 10 γυναίκες μετανάστριες έχει παντρευτεί σύζυγο άλλης εθνικότητας. 

 
Η εκπαίδευσή τους 

• Έχουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης εφόσον 19,1% από αυτές έχει τελειώσει την 9χρονη υποχρεωτική εκπαί-
δευση, 48,5% το Λύκειο (12χρονη), ενώ 26,5% έχει εκπαίδευση πάνω από 13 χρόνια σπουδών. 

•  Οι περισσότερες γυναίκες έχουν φοιτήσει ή έχουν πτυχίο από Παιδαγωγικές Σχολές, από Σχολές Επιστημών 
Υγείας και από Σχολές του κλάδου των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.. 
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Γιατί επέλεξαν την Ελλάδα ως τόπο διαμονής τους 

Ο συνηθέστερος λόγος έχει σχέση με την παρουσία συγγενικών προσώπων εδώ. Ο δεύτερος σημαντικότερος 
παράγοντας είναι η γεωγραφική εγγύτητα της Ελλάδας με τις χώρες καταγωγής των γυναικών μεταναστριών από 
την Αλβανία και τη Βουλγαρία. 

Η οικογενειακή τους κατάσταση 

• Οι γυναίκες από την Αλβανία ζουν, ως επί το πλείστον με όλα τα παιδιά τους στη χώρα μας (89%) και λίγες 
μητέρες έχουν αφήσει το/α παιδί/ά τους πίσω. Το ίδιο συμβαίνει και με τις γυναίκες από τις Φιλιππίνες/
Πολωνία. Αντίθετα, πολλές μητέρες από τις Βαλκανικές χώρες και τις Χώρες της πρώην Δημ. Σοβιετικής 
Ένωσης είτε έχουν αποχωριστεί τα παιδιά τους (40% περίπου) είτε έχουν επιλέξει το μεικτό σχήμα, δηλαδή 
κάποια τα έχουν κοντά τους και ζουν μαζί εδώ στη χώρα μας και κάποια έχουν μείνει πίσω στη πατρίδα σε 
συγγενικά τους πρόσωπα (10% περίπου). 

Συνθήκες διαβίωσης 

• Σε σχέση με τις συνθήκες κατοικίας, η πλειοψηφία των μεταναστριών ζει με ενοίκιο (85,1%), ενώ μόνο 
10,5% διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία. Οι γυναίκες από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, την Πολωνία και τις Φιλιπ-
πίνες κατοικούν πιο συχνά στην εργασία τους (10%), δηλαδή εργάζονται ως εσωτερικές. 

Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μετανάστριες 

• Προβλήματα γραφειοκρατίας, κυρίως όσον αφορά στην απόκτηση άδειας παραμονής και εργασίας,  

• Εργασιακά προβλήματα (δυσκολίες στην εύρεση εργασίας, ιδίως νόμιμης, χαμηλές αποδοχές για τη ζωή 
στην Ελλάδα, πολλές ώρες εργασίας). 

Η γνώση της ελληνικής γλώσσας 

• Σχετικά με την κατανόηση και την ομιλία, μεγαλύτερη ικανότητα έχουν οι Αλβανίδες μετανάστριες, ενώ α-
κολουθούν οι γυναίκες από τις Βαλκανικές χώρες και τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ. Το χαμηλότερο ποσοστό 
παρατηρείται ανάμεσα στις μετανάστριες από τις Φιλιππίνες και την Πολωνία που επενδύουν λιγότερο στο 
ζήτημα της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Πάντως, το επίπεδο γνώσεων όσον αφορά στη γραφή της 
ελληνικής γλώσσας είναι πολύ χαμηλό σε όλες τις υπηκοότητες. 

• Επίσης φαίνεται ότι οι περισσότερες γυναίκες μαθαίνουν να μιλούν τα ελληνικά είτε στην εργασία τους, είτε 
με ατομική προσπάθεια, ενώ οι οργανωμένες δομές εκπαίδευσης της ελληνικής γλώσσας δεν αποτελούν συ-
χνό τόπο εκμάθησης. 

Τα σχέδια των γυναικών για το μέλλον 

• Σχεδόν οι μισές από τις Αλβανίδες, τις γυναίκες από τις Βαλκανικές χώρες και τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ 
επιθυμούν να μείνουν για πάντα στη χώρα μας. Αντίθετα, οι μετανάστριες από τις Φιλιππίνες και την Πολω-
νία απάντησαν στην πλειοψηφία τους ότι σκοπεύουν να γυρίσουν στη χώρα τους. 

Διαβάστε τη μελέτη στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:   

http://www.kethi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=127%3A2008-12-18-09-39-
06&catid=29%3A-2006&Itemid=23&lang=el 
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Αντιμετώπιση των κινδύνων των μεγάλων ατυχημάτων 

2009/10/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2008 , για τη θέσπιση εντύπου αναφοράς μεγάλου 
ατυχήματος σύμφωνα με την οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων 
ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 7530] (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:006:0064:0078:EL:PDF 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ  ΝΕΑ  

Ευρωπαϊκό Έτος Δημιουργικότητας και Καινοτομίας  

Το Ευρωπαϊκό Έτος Δημιουργικότητας και Καινοτομίας αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
αναδεικνύει την σημασία της δημιουργικότητας και της καινοτομίας για την ατομική, κοινωνική και οικονομική 
ανάπτυξη. Πολλά ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα συμμετέχουν στη διάδοση καλών πρακτικών, στην ενίσχυση της 
εκπαίδευσης και της έρευνας και στην προώθηση του διαλόγου και της ανάπτυξης συγκεκριμένης πολιτικής. 

Επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα 

 
Υπηρεσία Ειδοποίησης ΕU-OSHA 

Πληροφορηθείτε άμεσα για τα θέματα περί ασφάλειας και υγείας από την υπηρεσία ειδοποίησης 
ΕU-OSHA. Απλά κάντε κλικ στα θέματα που σας ενδιαφέρουν και κάθε φορά που εκδίδουμε 

νέες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα αυτά θα λαμβάνετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα. Εγγραφείτε εδώ 

 
Γαλλική έρευνα για την υγεία SUMER 2009 

Η έρευνα SUMER (Surveillance MEdicale des Risques professionnels) διεξάγεται από ιατρούς 
εργασίας επί των εργαζομένων που τους επισκέπτονται τακτικά και καλύπτει εργασιακούς παρά-

γοντες σωματικούς και ψυχο-κοινωνικούς. Στοχεύει επίσης στην παροχή μίας βάσης για την έκθεση στους επαγ-
γελματικούς κινδύνους. 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία συμμετείχε στην επιστημονική επι-
τροπή στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Κινδύνων. 

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομερείς αναλύσεις 

http://www.create2009.europa.eu/index_en.html
http://osha.europa.eu/el/teaser/eu-osha_alert_service_01.08012009
http://osha.europa.eu/el/campaign/alertservice
http://osha.europa.eu/el/teaser/french_health_survey_sumer_2009_ready_start_01.16012009
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-dares/statistiques/sante-au-travail/
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Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ΜΜΕ (16/01/2009) 

Η πρώτη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ΜΜΕ, που πραγματοποιείται το διάστημα 6-4 Μαΐου 2009, εί-
ναι μία εκστρατεία για την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη και για την πληροφό-
ρηση των επιχειρηματιών σχετικά με την υποστήριξη που είναι διαθέσιμη σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επί-
πεδο. Επιτρέπει στις ΜΜΕ να συγκεντρώσουν διάφορες πληροφορίες και συμβουλές, καθώς και να ανακαλύ-
ψουν μορφές υποστήριξης και ιδέες που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους. 

Διαβάστε περισσότερα 

ΔΙΕΘΝΗ  ΝΕΑ  

Η επιβάρυνση του πληθυσμού από το κάπνισμα 
στις ΗΠΑ 

Η χρήση του καπνού είναι η πιο κοινή προβλέψιμη αιτία 
ασθένειας, ανικανότητας και θανάτου στην Αμερική. Κά-
θε χρόνο εκτιμάται ότι 443.000 άτομα πεθαίνουν από το 
κάπνισμα και από την έκθεσή τους στο κάπνισμα 
(παθητικό κάπνισμα). Επίσης 8.6 εκατομμύρια από τον 
υπόλοιπο πληθυσμό έχουν σοβαρές ασθένειες εξαιτίας 
του καπνίσματος. Για κάθε άτομο που πεθαίνει από το 
κάπνισμα, 20 άλλοι άνθρωποι υποφέρουν από μια σοβαρή 
ασθένεια λόγω του καπνίσματος. Παρ’ όλους αυτούς τους 
κινδύνους  43,4 εκατομμύρια ενήλικα άτομα στις ΗΠΑ 
καπνίζουν. 

Ο καπνός, τα τσιγάρα, τα πούρα, οι πίπες, έχουν τραγικές  
επιπτώσεις στο ανθρώπινο σώμα, στον οισοφάγο, στους 

πνεύμονες και γενικά  είναι υπαίτιοι για την ανάπτυξη στοματικών καρκίνων. 

Οι τραγικές επιπτώσεις στην υγεία δεν συμβαίνουν μόνο στους καπνιστές. Περισσότεροι από 126 εκατομμύρια 
αμερικάνοι μη καπνιστές εκτίθενται στο καπνό του τσιγάρου. Οι μη καπνιστές εισπνέουν πολλές από τις καρκι-
νογόνες  και επικίνδυνες χημικές ουσίες  του καπνού του τσιγάρου σαν να κάπνιζαν και εκείνοι. 

Το παθητικό κάπνισμα προξενεί επικίνδυνες ασθένειες ακόμα και θάνατο. Καρδιακές παθήσεις, καρκίνο στους 
πνεύμονες στους ενήλικες και σύνδρομο ξαφνικού θανάτου, αναπνευστικά προβλήματα, προβλήματα στα αυτιά, 
άσθμα στα παιδιά. Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο 3.000 μη καπνιστές πεθαίνουν από καρκίνο των πνευμόνων, περισ-
σότεροι από 46.000 από καρδιακές παθήσεις και περίπου 150.000-300.000 παιδιά μικρότερα των 18 μηνών 
έχουν προβλήματα στο κατώτερο αναπνευστικό σύστημα. Η οικονομική επιβάρυνση  είναι μεγαλύτερη από 96 
δις δολάρια το χρόνο για ιατρικά έξοδα και άλλα 97 δις δολάρια το χρόνο αποτέλεσμα της χαμένης παραγωγικό-
τητας. 

http://osha.europa.eu/el/teaser/european_sme_week_01.16012009
http://ec.europa.eu/enterprise/policy/entrepreneurship/sme-week/index_en.htm
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Την αναλυτική παρουσίαση του προβλήματος θα την διαβάσετε αναλυτικά στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: 

http://www.cdc.gov/NCCDPHP/publications/aag/osh.htm 

Επίσης σχετικό υλικό θα βρείτε στα παρακάτω ηλεκτρονικά αρχεία: 
• Tobacco—At A Glance 2009 (PDF–3.5Mb) 
• Tobacco—Success Stories (PDF–766Kb) 
• CDC's Smoking & Tobacco Use Web Site 
• Preventing Tobacco Use 
• State and Program Example (PDF–128Kb) 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  

Το INRS εκδίδει ένα νέο δίγλωσσο, ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο 

Το νέο δίγλωσσο ηλεκτρονικό δελτίο του INRS (Institut National de Recherche 
et de Securite) με τίτλο «Η επαγγελματική υγεία και ασφάλεια με μια ματιά» 
“OSH at a glance”, έχει σκοπό να κάνει γνωστό το έργο του INRS , τις συνερ-
γασίες του με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, και  να δημοσιοποιήσει 
νέα από το παγκόσμιο χώρο της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας 

Το δελτίο θα εκδίδεται κάθε δύο μήνες, στα αγγλικά και γαλλικά. 

Διαβάστε το πρώτο τεύχος, Δεκέμβριος 2008:  

http://en.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Pdf%
20OshAtGlance/$File/OshAtGlance.pdf 

 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή ερώτημα για την έκδοση απευθυνθείτε στο e-mail: oshataglance@inrs.fr 

 
Νέα βάση δεδομένων για βιολογικούς παράγοντες από το INRS 

To INRS δημιούργησε μια νέα βάση δεδομένων  “BAOBAB - BAse d'OBser-
vation des Agents Biologiques” για τους βιολογικούς παράγοντες 

Η νέα βάση δεδομένων περιλαμβάνει σχεδόν 400  μολυσματικούς βιολογικούς 
παράγοντες .  Επισκεφθείτε τη βάση στη παρακάτω διεύθυνση: www.inrs.fr/
baobab 

http://www.cdc.gov/NCCDPHP/publications/aag/pdf/tobacco.pdf
http://www.cdc.gov/NCCDPHP/publications/aag/pdf/tobacco_success.pdf
http://www.cdc.gov/tobacco
http://www.cdc.gov/NCCDPHP/publications/factsheets/Prevention/tobacco.htm
http://www.cdc.gov/NCCDPHP/examples/pdfs/tobacco_examples.pdf
http://en.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Pdf%20OshAtGlance/$File/OshAtGlance.pdf
http://www.inrs.fr/baobab
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Νέες εκδόσεις από το ΕΛΙΝΥΑΕ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα» - ΕΠΑΝ, μέτρο 1.1 «Βιομηχανικές, Τεχνολογικές & Επιχειρηματικές Υποδο-
μές», δράση 1.1.5 «Ενίσχυση της υποδομής του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.», πράξη 1.1.5.2 «Παροχή συμβουλευτι-
κών υπηρεσιών και διάδοσή τους στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία». 

 

Συλλογικό έργο, Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων στον τομέα μεταφοράς και διανομής φυσι-
κού αερίου, Αθήνα 2008, ISBN  978-960-7678-15-8 

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/Fysiko%20aerio.1232622863156.pdf 

 

 

Δαΐκου Α., Δοντάς Σ., Νομοθετικοί ορισμοί εννοιών και όρων σχετικών με την Υ.Α.Ε. , Αθή-
να 2008, ISBN  978-960-6818-16-5 

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/nomothetikoi_orismoi.1232548070078.pdf 

 

 

 

Γεωργιάδου Ε., Παπαδόπουλος Μ., Κίνδυνοι πυρκαγιάς – εκρήξεων. Μέτρα προστασίας, Αθή-
να 2008,  ISBN  978-960-6818-11-0 

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/Purkagia.1232542719390.pdf 

 

 

Συλλογικό έργο,  Εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου στις διοικητι-
κές υπηρεσίες, Αθήνα 2008, ISBN  978-960-6818-08-0 

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/limania.1232621321031.pdf 

 

 

Κατάλογος Εκδόσεων του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασί-
ας 1994-2008, Αθήνα 2008 

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/katalogosEkdoseonE.1232544291265.pdf 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  
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29 Απριλίου 2009 

Ημερίδα του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά, Αμφιθέατρο Νοσοκομείου, είσοδος ελεύ-
θερη, 8.30 πμ – 14.30 μμ 

Θέμα: "Ψυχοκοινωνική  αποκατάσταση ογκολογικού ασθενή" 

Διοργάνωση: Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά,  Διεύθυνση  Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

Πληροφορίες: Μαρία Βασταρδή Νοσηλεύτρια, ΜΒΑ στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Υπεύ-
θυνη Ποιότητας & Εκπαίδευσης 

Τηλ.: 210 4284444 (εσωτ.1730) 

Τηλ.-Φαξ: 210 4285008 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

4-5 Μαρτίου 2009 

Συνέδριο με θέμα: 170 χρόνια Πολυτεχνείο, οι Μηχανικοί και η Τεχνολογία στην Ελλάδα 

Πληροφορίες: Μαρία Γεραμπίνη, Κτήριο Διοίκησης ΕΜΠ, Ζωγράφου 15780 

Τηλ.: 210 7721876 

Φαξ: 210 7721878 

E-mail: mili@central.ntua.gr 

URL: www.ntua.gr/conf170/documents/anakoinwsh2.doc 

 

 

 

 

 

26-29 Μαρτίου 2009, Αθήνα 

1η Διεθνής Έκθεση Τεχνολογιών Νερού & Περιβάλλοντος Environment '09 

Διοργάνωση: LeaderTech 

Πληροφορίες: LeaderTech – LeaderExpo 

Τηλ.: 210 6141164 Φαξ: 210 8024267 

E-mail: info@leaderexpo.gr  

URL: http://www.leaderexpo.gr/ 
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8-12 March 2009, Mumbai, India 

14th World conference on tobacco or health 

“Global tobacco control: multisectoral approach to tobacco control-policies, pathways, partners and peo-
ple” 

Note: Organized by Salaam Bombay Foundation 46, Maker Chambers III, Nariman Point, Mumbai 

Tel.: 022 64523837 Fax: 022 22829534 

E-mail: secretariat@14wctoh.org URL: http://www.14wctoh.org/ 

 

 

 

 

 
17 March 2009 - IOSH 09 Conference and exhibition 

BT Convention Centre, Liverpool, UK 

Contact: IOSH, Wigston, Leicestershire, UK 

URL:  http://www.ioshconference.co.uk/ 

 

 

 

 

22-27 March 2009  

29th International Congress on Occupational Health: A Basic Right at Work - An Asset to Society 

Cape Town, South Africa 

Contact: International Commission on Occupational Health (ICOH) 2009 Congress, PO Box 16179, Lyttelton 
0140, South Africa  

Tel: +27 (0)12-667-5160 Fax: +27 (0)11-507-5085  

Email: admin@icoh2009.co.za URL: www.givengain.com/cgi-bin/giga.cgi?c=1600 
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26-28 March 2009 - Risk Management Seminar for Health and Safety 2009 

The University of Tokyo, Medical Campus, Tokyo, Japan 

Note: Organized by the Union of Risks Management for Preventive Medicine 
(URMPM), Japan 

Themes: Basic procedures of risk evaluation and management, and risk economics; human networking for risk 
and crisis management; risk informatics and the technology; risk and crisis reduction technology - Human Factors 
and ergonomics; decision sciences for risk and crisis management; communication and education for risk and cri-
sis, and consumer complaint. 

Contact: Union of Risks Management for Preventive Medicine (URMPM Head Office), 4-7-12-102 Hongo, Bun-
kyoku, Tokyo 113-0033, Japan 

Tel: + 81 3 3817 7010 

Fax: +81 3 3817 6770 

E-mail: secr-office@umin.net  

URL: www.urmpm.org, http://www.urmpm.org/RMBasic2009/Annuncement.pdf 

Επαγγελματικός καρκίνος  

B’ μέρος (Ξένη βιβλιογραφία) 

Η βιβλιογραφία για τον επαγγελματικό καρκίνο που ακολουθεί είναι ενδεικτική. Τα παρακάτω ντοκουμέντα 
(βιβλία και άρθρα) υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του ΕΛΙΝΥΑΕ) 

• Asbestos fibreyears and lung cancer : a two phase case-control study with expert exposure assessment  / H. 
Pohlabeln, …[et.al.], Occupational and environmental medicine, 2002, 59(6), σ. 410-414 

• The biology of cancer / R.A. Weinberg.- New York : Garland Science, 2007.- xix, 796 σ. – ISBN 0-8153-
4076-1 (4792) 

• Breast cancer risk and lifetime occupational history : employment in professional and managerial occupa-
tions / S.A. Petralia, …[et.al.], Occupational and environmental medicine, 1998, 55(1), σ. 43-48 

• Cancer incidence of dry cleaning, laundry, ana ironing workers in Sweden / N. Travier, …[et.al.], Scandi-
navian journal of work, environment and health, 2002, 28(5), σ. 341-348 

• Cancer mortality among European asphalt workers : selected papers for a study of cancer risk in the 
European asphalt industry coordinated by the IARC / I. Burstyn, P. Boffetta, American journal of industrial 
medicine, 2003, 43(1), σ.1-108 

• Cancer in relation to occupational exposure to trichloroethylene / Noel S. Weiss, Occupational and envi-
ronmental medicine, 1996, 53(1), σ. 1-5 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
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• Cancer risk from occupational and environmental exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons / P. 
Boffetta, Nadia Jourenkova, P. Gustavsson, Cancer causes and control, 1997, 8(3), σ. 444-472 (Ειδική συλλο-
γή άρθρων 361) 

• Cancer risk from occupational exposure to wood dust : a pooled analysis of epidemiological studies / P.A. 
Demers, P. Boffetta.- Lyon : IARC, 1998.- iii, 97 σ.- (IARC Technical Report ; 30)   ISBN 90-832-1444-7
(3851, 3383) 

• A cluster of male breast cancer in office workers / Samuel Milham, American journal of industrial medi-
cine, 2004, 46(1), σ. 86-87 

• Epidemiological aspects of cancer risk associated with exposure in the occupational environment / L. Si-
monato, M. Kogevinas, P. Boffetta, La medicina del lavoro, 1996, 87(1), σ.5-15 

• Exposure to crystalline silica, silicosis, and lung cancer other than cancer in diatomaceous earth industry 
workers : a quantitative risk assessment / R. Park, …[et.al.], Occupational and environmental medicine, 
2002, 59(1), σ. 36-43 

• Lung cancer and occupational risk factors in Greece / Γ. Ντανάκα, …[κ.α.], Journal of occupational and 
environmental medicine, 1999, 41(1), σ. 

• Mortality study of cancer risk among oil refinery workers  / P.A. Bertazzi, …[et.al.], International archives 
of occupational and environmental health, 1989, 61, σ. 261-270 

• Occupational and residential magnetic field exposure and breast cancer in females / U.M. Forssen, …
[et.al.], Epidemiology, 2000, 11(1), σ. 24-29 

• Occupational cancer : prevention and control /ILO .- 2η εκδ.-Geneva : ILO, 1988.- 122 σ. – ISBN 92-2-
106454-9 (363.11 ILO/OSHS 39) 

• Occupational cancer epidemiology in the coming decades / A. Blair, N. Rothman, S.H. Zahm, Scandinavian 
journal of work, environment and health, 1999, 25(6), σ.491-497 

• Occupational cancer in developing countries / N. Pearce (ed.) …[et.al.].- Lyon : IARC, 1994.- xi, 191 σ. – 
(IARC Scientific Publications ; 129) ISBN 92-832-2129-X  (3382) 

• Oesophageal cancer and occupational exposure to rubber : a nested case control study/ Yu Shunzhang, Li 
Ke, The annals of occupational hygiene, 2000, 44(5), σ. 355-359 

• Occupational exposure to magnetic fields and brain cancer / D.A. Savitz, Occupational and environmental 
medicine, 2001, 58(10), σ. 617-618 

• Textbook of cancer epidemiology/ H.-O. Adami, D. Hunter, D. Trichopoulos (eds.).- Oxford : Oxford Uni-
versity Press, 2002.- xxiv, 599 σ. – ISBN 0-19-510969-4  (5109) 
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Maintenance of a Greek ship in the commercial port of Piraeus, Greece 

(Εργασίες επισκευής σε ελληνικό πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά) 

Support:Slide 

Photographer: Maillard J. 

Country:Greece 

Date taken:1991 

Copyright:ILO 

Reference no.:c0773 

Από τη συλλογή φωτογραφιών του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) 
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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 


