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Ο EU-OSHA δημοσιεύει τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό φωτογραφίας  

 

Ένας νέος διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία ανακοινώθηκε 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA). 

 Στον διαγωνισμό, που ξεκίνησε επίσημα την Ημέρα της Ευρώπης (9 Μαίου 2009), καλούνται να δηλώ-
σουν συμμετοχή όλοι όσοι -επαγγελματίες και ερασιτέχνες- αγαπούν τη φωτογραφία, οι οποίοι  και θα πρέ-
πει να υποβάλουν τις φωτογραφίες τους πριν από την 15η Αυγούστου 2009.  

Μια διεθνής επιτροπή από επαγγελματίες φωτογράφους και εμπειρογνώμονες ΥΑΕ θα επιλέξει τις τρεις καλύτε-
ρες φωτογραφίες, στις οποίες θα απονεμηθούν βραβεία συνολικού ύψους 7.000€. 

Επίσης το ευρύ κοινό θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την αγαπημένη του 
φωτογραφία. 

Ο διαγωνισμός – με τίτλο «Ποια εικόνα έχετε για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία;» - είναι ανοι-
χτός για όλους τους πολίτες της ΕΕ και αποτελεί μέρος της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Ερ-
γασίας» του EU-OSHA με δικό του αποκλειστικό ιστότοπο από όπου μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλη 
τη σχετική πληροφόρηση:  

www.osha-photocompetition.eu   (αγγλική έκδοση) 

www.osha-photocompetition.eu/home_el.html  (ελληνική έκδοση)  

Με αυτή την πρωτοβουλία ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 
προσπαθεί να προωθήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα θέματα της ασφάλειας και της υγείας στην 
εργασία, με απώτερο σκοπό να καταστήσει περισσότερο ασφαλείς, υγιείς και πιο παραγωγικούς τους χώ-
ρους εργασίας στην Ευρώπη. 

 

Πληροφορίες 

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας 

Δ/νση Διαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης 

Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας, Δ(24)  

Εθνικός Εστιακός Πόλος Πληροφόρησης για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

  

Διεύθυνση: Πειραιώς 40,  Τ.Κ. 10182, Αθήνα 

Τηλ.: (+30) 210  321 43 10 

Φαξ: (+30) 210 321 43 10 
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Δράσεις του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την Υγεία και την Ασφάλεια 
στην Εργασία (28 Απριλίου)  

 

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. μετέφρασε, ανατύπωσε και διέθεσε δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο την αφίσα που εξέδωσε το 
Διεθνές Γραφείο Εργασίας για την ημέρα. Αφίσες τοποθετήθηκαν στο Αττικό Μετρό στους χώρους κοινού καθώς 

και τους χώρους των εργαζομένων. Επίσης, στο ε-
σωτερικό τρένων και σε σταθμαρχεία του ΟΣΕ και 
στο εσωτερικό λεωφορείων, σε σταθμαρχεία και 
χώρους εργασίας της ΕΘΕΛ. Διένειμε τις αφίσες και 
τα φυλλάδια σε διάφορους οργανισμούς και εταιρεί-
ες. Αναλυτικότερα, αφίσες και φυλλάδια δόθηκαν 
στα παραρτήματα του Ινστιτούτου, τους κοινωνι-
κούς εταίρους, το ΕΚΑ, τα τσιμέντα ΤΙΤΑΝ και σε 
όποιον επισκεπτόταν τη βιβλιοθήκη του 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. τις ημέρες εκείνες. 

3.000 αντίτυπα του φυλλαδίου μοιράστηκαν στον 
Κεντρικό Σταθμό του ΗΣΑΠ στον Πειραιά ενώ από 
το περίπτερο που στήθηκε εκεί δόθηκαν και πληρο-

φορίες για το Ινστιτούτο και γενικά για θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας καθώς και έντυπο υλικό. 

Το Παράρτημα Ιωαννίνων διοργάνωσε ημερίδα, με θέμα Υγεία και ζωή στην εργασία: βασικό ανθρώπινο δικαίω-
μα, στις 29/04/09, στο πνευματικό κέντρο του Δήμου. 

 

 

ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΟΥ  ΕΛ . ΙΝ .Υ.Α .Ε .  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΚ ΑΘΗΝΑΣ 
 

Το κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Αθήνα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του, 
υλοποίησε το παρακάτω σεμινάριο: 

 

1. Στις 18.05.09 & 20.05.09, ένα σεμινάριο Εργοδοτών Γ’ κατηγορίας, με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια της 
Εργασίας», διάρκειας δέκα (10) ωρών, το οποίο το παρακολούθησαν είκοσι επτά (27) άτομα. 

2. Στις 06.04.09 – 10.04.09 & 21.04.09 – 27.04.09, ένα επιμορφωτικό σεμινάριο του ΓΕΝ, με θέμα «Υγεία 
και Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημάτων». Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας εβδομήντα (70) ωρών, πε-
ριλαμβάνει εξήντα πέντε (65) ώρες θεωρία και πέντε (5) ώρες πρακτική. Το πρόγραμμα το παρακολούθη-
σαν είκοσι επτά (27) άτομα.  

3. Στις 11.05.09 – 15.05.09, ένα επιμορφωτικό σεμινάριο του ΓΕΑ, με θέματα Επαγγελματικής Υγείας. Το 
πρόγραμμα απευθύνεται σε στρατιωτικούς Ιατρούς και περιλαμβάνει τριάντα πέντε (35) ώρες θεωρίας. 

Τέλος πρόκειται να υλοποιήσει τα παρακάτω σεμινάρια: 

1. Ένα σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας Α’ κατηγορίας, με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχη-
μάτων». Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας εκατό (100) ωρών, περιλαμβάνει εβδομήντα πέντε (75) 
ώρες θεωρία και είκοσι πέντε (25) ώρες πρακτική. Το πρόγραμμα θα το παρακολουθήσουν περίπου είκοσι 
πέντε (25) άτομα επιπέδου Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. ,από τις 25.05.09 έως τις 22.06.09. 

2. Τέλος μέσα στους μήνες Μάιο - Ιούνιο, πρόκειται να υλοποιηθούν τρία (3) τμήματα, μικρής διάρκειας, 
βραχυχρόνια εξειδικευμένα σεμινάρια, με θέμα την: Γραπτή εκτίμηση, Α’ Βοήθειες, Περονοφόρα. 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Ημερίδα στο Ηράκλειο της Κρήτης υπό την αιγίδα του  ΕΛΙΝΥΑΕ 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία  και την 
Ασφάλεια στην Εργασία η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλει-
ας Εργαζομένων Δήμου Ηρακλείου Κρήτης σε συνεργασία 
με τους Συλλόγους εργαζόμενων Δήμου Ηρακλείου, Υπαλ-
λήλων Καθαριότητας και Εργατοτεχνιτών και το Σωματείο 
Α.Σ.Τ.Υ,  διοργάνωσε σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρ-
χή, σχετική ημερίδα υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ινστι-
τούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, με θέμα 
«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».  

Στην Ημερίδα συμμετείχαν με εισηγήσεις και τα στελέχη 
του Ινστιτούτου κκ. Σ. Δρίβας, Θ. Κουκουλάκη και ο κ. Ι. 
Αδαμάκης μέλος Δ.Σ. ΕΛ.ΙΝΥ.Α.Ε. (Φώτο). 

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 06 Μαΐου 2009, ημέρα Τετάρτη, στην Αίθουσα Ανδρόγεω. 
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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, Πυροπρο-
στασία – Πυρασφάλεια, Α’ Βοήθειες, ΣΑΥ – ΦΑΥ. 

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθεύονται τις αιτήσεις τους  από την γραμματεία του Κ.Ε.Κ.  και την σελίδα 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, ο Δήμος Αμπελοκήπων διοργάνωσε 
ημερίδα ενημέρωσης. Για την υλοποίηση της ημερίδας ζήτησε τη βοήθεια του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., το οποίο συμμετεί-
χε με μια εισήγηση: «Παρουσίαση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. – Σήμανση Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους Εργασί-
ας» της Σιδηροπούλου Σοφίας, Τεχνικού Ασφάλειας του Παρ/τος Θεσσαλονίκης. Την ημερίδα χαιρέτισε ο Δή-
μαρχος Αμπελοκήπων κ. Κυρίζογλου Λάζαρος και συμμετείχαν επίσης ο Τεχνικός Ασφάλειας του Δήμου Αμπε-
λοκήπων κ. Χασιλίδης Θεοχάρης, η κ Δόση-Σιββά Μαρία από το ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης και η 
κ.Τσακιρίδου Ερμιόνη, Γραμματέας της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων του Δήμου Αμπε-
λοκήπων. Η ημερίδα έκλεισε με παρεμβάσεις και ερωτήσεις των παραβρισκόμενων. 

Κατάρτιση 

Το Παράρτημα της Θεσσαλονίκης υλοποίησε: 

4 και 5 Μαΐου βραχυχρόνιο σεμινάριο 10 ωρών σε θέματα «Πρώτων Βοηθειών». 

Προγραμματίζονται: 

Βραχυπρόθεσμα σεμινάρια σε εξειδικευμένα αντικείμενα όπως «Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου», 
«Πυρασφάλεια», «Πρώτες Βοήθειες» «Μέσα Ατομικής Προστασίας» για απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ και ΜΕ, 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 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Στις 29 Απριλίου 2009 το παράρτημα Ιωαννίνων υλοποίησε  ημερίδα στα Ιωάννινα με θέμα «Υγεία και Ζωή 
στην εργασία : Βασικό ανθρώπινο δικαίωμα» στην αίθουσα «Βασίλειος Πυρσινέλλας» του  Πνευματικού Κέ-
ντρου του Δήμου Ιωαννιτών. 

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του ΕΛΙΝΥΑΕ κ. Ι. 
Δραπανιώτης,  (φώτο) ο κ. Ι. Αδαμάκης μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ΕΛΙΝΥΑΕ, ο κ. Χρ. Μπουκουβάλας αντιπρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής και τα μέλη της Διοικούσας Επιτρο-
πής του Παραρτήματος. 

Την ημερίδα παρακολούθησαν 504 άτομα, εργοδότες, εργαζόμε-
νοι, τεχνικοί ασφάλειας, ιατροί εργασίας, μέλη επιτροπών υγιει-
νής και ασφάλειας, μαθητές και καθηγητές του ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ 
και 1ου ΣΕΚ Ιωαννίνων. 

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν στην ημερίδα ήταν: 

Κίνδυνοι για την ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους και μέ-
τρα πρόληψης, K. Ζορμπά, Υπεύθυνη Παραρτήματος Ιωαννί-
νων, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε 

Εργονομικοί παράγοντες στους χώρους εργασίας, Θ. Κουκουλά-
κη, Εργονόμος Μηχανικός, Κέντρο Ασφάλειας, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε 

Εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου – Θεωρητικές προσεγγίσεις Πρακτικές εφαρμογές, Σπ. Δρίβας, 
Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Κέντρο Υγείας Υγιεινής της Εργασίας, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε 

Η οικονομική διάσταση της πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Α Ταργου-
τζίδης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Υπεύθυνος Παραρτήματος Θεσσαλονίκης, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε 

Παρουσίαση καλών πρακτικών από εργασιακούς 
χώρους για την πρόληψη του επαγγελματικού κιν-
δύνου,  Α. Τζίμας, Ειδικός Ιατρός Εργασίας. 

 

Το πρωί της ίδιας μέρας δόθηκε τηλεφωνική συ-
νέντευξη από την κα Ζορμπά σε ραδιοφωνικό 
σταθμό της περιοχής και την προηγούμενη συνέ-
ντευξη σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό στη διάρκεια 
μεσημεριανής εκπομπής σχετικά με την ημερίδα 
για την παγκόσμια ημέρα αλλά και για γενικά θέ-
ματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργα-
σίας. 
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Σεμινάρια 

Στις 7 Μαΐου 2009 υλοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους κομμωτηρίων» το οποίο 
παρακολούθησαν 82 άτομα μαθητές κομμωτικής, της ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Ιωαννίνων. 

Συνεχίζεται η συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Ιωαννίνων για την υλοποίηση σεμιναρίων εργοδοτών επιχει-
ρήσεων 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 

Μετρήσεις 

Εντός του Μαΐου έγιναν μετρήσεις θορύβου, σε επιχειρήσεις της περιοχής Ιωαννίνων. 

Το Παράρτημα Ιωαννίνων προγραμματίζει για το έτος 2009, στα Ιωάννινα την υλοποίηση σεμιναρίου επιμόρφω-
σης Τεχνικών Ασφάλειας διάρκειας 100 ωρών. Το σεμινάριο θα υλοποιείται απογευματινές ώρες (16.00 – 21.00) 
καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου από το ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ 
(Καπλάνη 7, 1ος όροφος). 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

Στις 27 & 29 /04/2009 το Παράρτημα υλοποίησε  σεμινάριο επιμόρφωσης εργοδοτών επιχειρήσεων  Γ΄ κα-
τηγορίας διάρκειας 10 ωρών. 

Στης 8-05-2009 έγινε παρουσίαση του βιβλίου του συγγραφέα Γεωργίου Ζαχαρόπουλου με τίτλο «Εργατικό 
Κέντρο Αρκαδίας – 80 Χρόνια Αγώνες (1928-2008). Στο βιβλίο αυ-
τό αναφέρεται η ίδρυση και δράση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παραρτήματος 
Τρίπολης. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και μίλησαν ο πρόεδρος 
της διοίκησης της ΓΣΕΕ κ. Παναγόπουλος Γιάννης, ο κ. Κολεβέντης 
Φώτης και ο κ. Καλύβης Αλέκος μέλη της Διοίκησης της ΓΣΕΕ. Η 
παρουσίαση του βιβλίου έγινε από τον ομότιμο Καθηγητή του Πα-
ντείου Πανεπιστημίου κ. Κουκουλέ Γιώργο και τον ίδιο το συγγρα-
φέα. 

Το παράρτημα συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για υλοποίηση ενδοεπι-
χειρησιακών σεμιναρίων καθώς επίσης και για σεμινάρια εργοδοτών 
επιχειρήσεων Β΄ και Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας καθώς και 
αιτήματα για μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων σε εγκαταστά-
σεις επιχειρήσεων. 

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές καθημερινά στα γραφεία του 
ΚΕΚ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Τρίπολης (Γρ. Λαμπράκη και Σπηλιωτοπούλου 1, 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

Πλ.Κολοκοτρώνη), είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου  (http://www.elinyae.gr ) 

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

• Υ.Α. οικ. 16085 Φ. 700.1/2009  (ΦΕΚ 770/Β`/28.4.2009) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέ-
ντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων - μοτο-
σικλετών και μοτοποδηλάτων, σε Εμπορευματικούς Σταθμούς Αυτοκινήτων (Ε.Σ.Α.) για φορτοεκφόρτωση 
εμπορευμάτων, σε Σταθμούς Υπεραστικών Λεωφορείων, καθώς και σε λοιπές εγκαταστάσεις εξυπηρέτη-
σης οχημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των κατά τόπους Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινω-
νιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας 

• Υ.Α. 14282/6/2009  (ΦΕΚ 741/Β`/22.4.2009) Πιλοτική εφαρμογή, για το έτος 2009, του ν. 3230/2004 
«καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» στο 
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 

• Υ.Α. οικ. 20155/1268/2009  (ΦΕΚ 705/Β`/15.4.2009) Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την 
προσαρμογή των πρατηρίων υγρών καυσίμων που έτυχαν άδειας λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης προ της ι-
σχύος του π.δ. 118/2006 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 31 αυτού 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ  &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ… 

Τουλάχιστον 6 άνθρωποι καθημερινά χάνουν τη 
ζωή τους στον πόλεμο της ασφάλτου, δεκάδες 
τραυματίζονται βαριά και καταλήγουν αργότερα ή 
υπομένουν αναπηρίες για την υπόλοιπη ζωή τους. 

Στη χώρα μας το 2008 είχαμε 1.522 θανάτους, 
1.910 βαριά τραυματίες και 16.690 ελαφρά σε 
13.602 ατυχήματα. 

 

 

Από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» 

http://www.ioas.gr/default.php 
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Ψυχική υγεία στην ΕΕ 

• Ένα στα τέσσερα άτομα εκδηλώνουν προβλήματα ψυχικής υγείας τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια 
της ζωής τους 

• Η κατάθλιψη αποτελεί μια από τις πιο συχνές διαταραχές – επηρεάζει 1 στις 6 γυναίκες στην Ευρώπη – 
και εκτιμάται ότι έως το 2020 θα αποτελεί τη συχνότερη ασθένεια στον ανεπτυγμένο κόσμο και τη δεύτε-
ρη αιτία αναπηρίας 

• Στην ΕΕ σημειώνονται κάθε χρόνο περίπου 59.000 αυτοκτονίες, 90% των οποίων οφείλονται σε ψυχικές 
διαταραχές 

Ανακοίνωση των νικητών των βραβείων καλής πρακτικής 2009  

Οχτώ οργανισμοί και επιχειρήσεις τιμήθηκαν με βραβείο στο πλαίσιο του ένατου ετήσιου 
διαγωνισμού βραβείων καλής πρακτικής που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας 
"Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας" για την εκτίμηση κινδύνου. Οι νικητές των βρα-
βείων και οι συμμετοχές που επαινέθηκαν για τη συμβολή τους στην προώθηση καλών 
πρακτικών ασφάλειας και υγείας για την εκτίμηση κινδύνου στο χώρο εργασίας, παρου-

σιάζονται στο Φυλλάδιο καλής πρακτικής. 

Διαβάστε το δελτίο Τύπου 

Φυλλάδιο καλής πρακτικής 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους νικητές και τις συμμετοχές που επαινέθηκαν  

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ  ΝΕΑ  

Εξοικονόμηση καυσίμων με τις επικείμενες αλλαγές στα λάστιχα αυτοκινήτων  

Τα λάστιχα αναλογούν στο 20-30% της συνολικής 
κατανάλωσης καυσίμων των οχημάτων. 

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι έχουν πλέον συνηθίσει 
να επιλέγουν πλυντήρια ή σεσουάρ φιλικά προς το 
περιβάλλον. Από το 2012 όμως οι καταναλωτές θα 
μπορούν να κάνουν συνειδητοποιημένες επιλογές 
και όσον αφορά τα λάστιχα των αυτοκινήτων ή 
των φορτηγών τους. Σύμφωνα με την έκθεση του 
ευρωβουλευτή Ivo Belet, οι νέοι κανόνες επισή-
μανσης των λάστιχων θα οδηγήσουν σε εξοικονό-
μηση καυσίμων ισοδύναμη με την αφαίρεση μέχρι 
και 1,3 εκατομμυρίων επιβατικών αυτοκινήτων 
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από τους δρόμους της ΕΕ! 

Οι οδικές μεταφορές ευθύνονται για το 25% περίπου του συνόλου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα λάστιχα μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών αυ-
τών, καθώς αναλογούν στο 20-30% της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων των οχημάτων.  
  
Καλύτερη επισήμανση, αλλά και σχετικός ιστότοπος 

Στις 31 Μαρτίου, η κοινοβουλευτική επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ενέκρινε μια έκθεση που 
κάνει λόγο για ένα σύστημα επισήμανσης των λάστιχων, το οποίο θα κατατάσσει τα λάστιχα σε "καλύτερα" ή 
"χειρότερα" ανάλογα με το πόσο αποδοτικά είναι τα καύσιμα από ενεργειακή άποψη. Οι οδηγοί θα είναι έτσι 
καλύτερα ενημερωμένοι για τα λάστιχα που αγοράζουν, αλλά και για τα καύσιμα που καταναλώνουν τα οχήματά 
τους.  

 Η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή καλεί επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει έναν δικτυακό 
τόπο, που θα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που άπτονται της νέας επισήμανσης των λάστιχων αυτοκινήτων 
και φορτηγών (συμπεριλαμβανομένου του θορύβου που αυτά προκαλούν).  

Να σημειωθεί ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν μέρος δέσμης μέτρων για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, 
που ακολουθεί το νομοθετικό πακέτο που εγκρίθηκε ήδη τον Δεκέμβριο του 2008 για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής. Το Κοινοβούλιο θα συζητήσει την τύχη του εν λόγω πακέτου κατά τη διάρκεια Συνόδου 
Ολομέλειας που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο. 

Αναλυτικά : 

Σχέδιο έκθεσης για την επισήμανση των λάστιχων αυτοκινήτων και φορτηγών 

Σχετικό ανακοινωθέν τύπου (στα αγγλικά) 

Ενημέρωση και κατευθυντήριες οδηγίες της ΠΟΥ (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας) για την γρίπη των 
χοίρων  

Τι είναι η γρίπη των χοίρων; 

Η γρίπη των χοίρων είναι μια ιδιαίτερα μεταδοτική οξεία αναπνευστική νόσος , η οποία προκαλείται από ένα από 
τα στελέχη του ιού της γρίπης των χοίρων (τύπου Α). Η νοσηρότητα της νόσου είναι υψηλή και η θνησιμότητα 
χαμηλή (1-4%). 

http://www.gsee.gr/left_menu_files/left_m_p.php?p_id=11&men_pos=2 (από την ιστοσελίδα της ΓΣΕΕ) 

 
Διαβάστε στον ιστότοπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Νέα Γρίπη: 

WHO Influenza A(H1N1) http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/index.html 

ΔΙΕΘΝΗ  ΝΕΑ  
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Μετά από κρούσματα σε ανθρώπους της Γρίπης A(H1N1), τα οποία κοινοποίησαν στην ΠΟΥ οι ΗΠΑ και το Με-
ξικό, η ΓΔ Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών ηγείται του συντονισμού της ΕΕ, υπό το πλαίσιο της από-
φασης 2119/98 για τις μεταδοτικές νόσους, μέσω του κοινοτικού συστήματος έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης 
(EWRS), το οποίο απαιτεί από τα κράτη μέλη να γνωστοποιήσουν τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν, τα εκδο-
θέντα μέτρα και τις εκδοθείσες οδηγίες καθώς και ενδεχόμενα επιβεβαιωμένα κρούσματα. 

Τα προτεινόμενα προσωρινά μέτρα είναι κατά βάση ίδια με αυτά που ισχύουν για την αντιμετώπιση πανδημίας 
γρίπης. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε Συλλογή συνδέσμων του EU-OSHA σχετικά με τις ζωονόσους, τα 
ζητήματα υγείας και ασφάλειας και την ετοιμότητα σε περίπτωση πανδημίας 

Άλλοι σύνδεσμοι: 

ΓΔ Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 
ΠΟΥ: Πρόληψη και έλεγχος των λοιμώξεων στην υγειονομική περίθαλψη 
Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών των ΗΠΑ 
Ζητήματα επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας σχετικά με τη γρίπη H1N1 όσον αφορά τις ΗΠΑ 

Πλύντε τα χέρια σας , ο καλύτερος τρό-
πος προστασίας έναντι στη μετάδοση 
του ιού. 

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ 

Να πλένετε τα χέρια σας συχνά. 

Να πλένετε τα χέρια σας με σαπούνι και 
νερό και να τα στεγνώνετε. 

Χρησιμοποιήστε διαλύματα με αλκοόλη 
(οινόπνευμα), αν δεν έχετε άμεση πρόσβα-
ση σε νερό και σαπούνι. 

Πώς να πλένω σωστά τα χέρια μου. 

Η διάρκεια πλυσίματος των χεριών πρέπει 
να κρατά όσο το γνωστό τραγούδι των γε-
νεθλίων  "Happy Birthday", δύο φορές. 
 

 

Δες τα σκίτσα για σωστό πλύσιμο των χε-
ριών. 
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Μην πανικοβάλλεστε λέει το Βρετανικό Κογκρέσο Εργατικών Σωματείων (TUC) στους εργαζόμενους για 
πιθανή πανδημία 

Το Βρετανικό Κογκρέσο Εργατικών Σωματείων εξέδωσε έναν οδηγό για την νέα γρίπη με χρήσιμες συμβουλές 
για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες, για το πώς θα προετοιμάσουν με τον καλύτερο τρόπο τον χώρο εργα-
σίας τους ώστε να αντιμετωπίσουν μια πιθανή πανδημία της νέας γρίπης στη Βρετανία. 

- The TUC's guidance on pandemic flu is at http://www.tuc.org.uk/h_and_s/tuc-13401-f0.cfm 

- All TUC press releases can be found at www.tuc.org.uk 

- Register for the TUC's press extranet: a service exclusive to journalists wanting to access pre-embargo releases 
and reports from the TUC. Visit www.tuc.org.uk/pressextranet 

Contacts: 

Media enquiries: 

Liz Chinchen T: 020 7467 1248 M: 07778 158175 E: media@tuc.org.uk 

Rob Holdsworth T: 020 7467 1372 M: 07717 531150 E: rholdsworth@tuc.org.uk 

Elly Brenchley T: 020 7467 1337 M: 07900 910624 E: ebrenchley@tuc.org.uk 

Βραβείο Πούλιτζερ 2009, στη κατηγορία δημόσια προσφορά 

 

Το βραβείο Πούλιτζερ, για τη κατηγορία Δημόσιας προσφοράς, απονεμήθηκε στην δημοσιογράφο Alexandra 
Berzon της εφημερίδας Las Vegas Sun , για το ρεπορτάζ της σχετικά με την αύξηση των θανατηφόρων εργατικών 
ατυχημάτων στην διαρκώς υπό κατασκευή πόλη του Λας Βέγκας , «που οδήγησε σε αλλαγές πολιτικής και βελτί-
ωση των συνθηκών ασφαλείας». 

Μπορείτε να διαβάσετε τα σχετικά άρθρα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://lasvegassun.com/news/topics/construction-deaths/ 
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Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας  «Πάνος Μυλωνάς» 

Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη & Μείωση 
των τροχαίων ατυχημάτων “Πάνος Μυλωνάς”» συστάθηκε  στις 12 Μαΐου 2005. Αποτελεί μη κερδοσκοπικό 
Οργανισμό με ιδρυτικά μέλη του Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και φορείς του επιχειρηματικού κλάδου.  

Κύριος σκοπός του Ινστιτούτου είναι η υποστήριξη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν 
την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, τη μελέτη, έρευνα, ενημέρωση και εκπαίδευση στοχεύοντας κατ’ 
εξοχήν στην πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών και των αρμόδιων 
φορέων σε θέματα ενημέρωσης και προάσπισης της οδικής ασφάλειας αλλά και η παραπέρα ενίσχυση, ενδυνάμω-
ση και στήριξη της πολιτείας στην ανάληψη και τήρηση ουσιαστικών μέτρων και πολιτικών στη χώρα μας σε θέ-
ματα κυκλοφοριακής αγωγής, οδικής ασφάλειας και μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων, αποτελούν βασικούς 
στόχους του Ινστιτούτου. 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι:  http://www.ioas.gr/default.php 

Στα πλαίσια των στόχων του Ινστιτούτου έχουν εκδοθεί τα παρακάτω ενημερωτικά έντυπα: 

Οδηγός Οδικής Ασφάλειας 

Οδηγώ με ασφάλεια 

«6 εύκολοι τρόποι για να μειώσουμε τα ατυχήματα και τις συνέπειές τους» 

Βασικές Αρχές Οδικής Ασφάλειας 

Οδηγώ με ασφάλεια 

«Βασικές αρχές ασφαλούς οδήγησης για τον επαγγελματία οδηγό» 

 

22 Μαρτίου 2008 

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευγένειας στο Δρόμο «Ευγένεια στο δρόμο… Πολιτισμός & Ασφάλεια στη Ζωή μας!» 

Καμπάνια ενημέρωσης για τη συμπεριφορά στο δρόμο. 

 

Ενώνουμε τη φωνή μας, δίνουμε το μήνυμα! 

«Δεν πίνω πριν οδηγήσω» 

Τα πλήρη κείμενα των εντύπων στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.ioas.gr/index.php?ID=4pMlyVaRrXsVuDW4 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  
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Report - Expert forecast on emerging chemical risks related to occupational safety and health  

 

Expert forecast on emerging chemical risks related to occupational safety and health 
European Agency for Safety and Health at Work, Bilbao  
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008 , 198 p. - Bib-
liogr., Charts ISBN 978-92-9191-171-4 

 
(European Risk Observatory Report ; 8)  
 
Ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός επικίνδυνων ουσιών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία και σε ένα ευρύ 
φάσμα χώρων εργασίας απειλούν την υγεία των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μια νέα έκθεση του 
Παρατηρητηρίου Κινδύνων προσδιορίζει τις βασικές κατηγορίες ουσιών που θα μπορούσαν να θέσουν νέους και 
αυξανόμενους κινδύνους. 

…Εκτιμάται ότι 74.000 θάνατοι το χρόνο στην ΕΕ σχετίζονται με εργασίες με επικίνδυνες ουσίες , δεκαπλάσιο 
ποσοστό από άλλους χώρους εργασίας. Περίπου 15% των ευρωπαίων εργαζομένων διακινούν  χημικά προϊόντα  
και 19% αναπνέουν σκόνες και καπνούς  στους χώρους εργασίας. … 49 ειδικοί από 21 ευρωπαϊκές χώρες προ-
βλέπουν και τοποθετούν τα νανοσωματίδια στη κορυφή της λίστας των αναδυόμενων κινδύνων… 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE3008390ENC_chemical_risks 

 

Chapters in this Publication 

Foreword  

Executive summary  

1. Introduction  

2. Methodology  

3. Expert participation  

4. Main emerging chemical risks identified  

4.1. Survey results  

4.1.1. Nanoparticles and ultrafine particles  

4.1.2. Diesel exhaust  

4.1.3. Isocyanates  

4.1.4. Dangerous substances in specific sectors  

4.1.5. Combined exposure to chemicals and psychosocial risk factors  

4.1.6. Experts' comments  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  
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4.2.1. Nanoparticles 

4.2. Literature review  

4.2.2. Increasing use of epoxy resins  

4.2.3. Man-made mineral fibres  

4.2.4 Dermal exposure leading to skin diseases  

4.2.5. Dangerous substances in waste treatment  

4.2.6. Poor control of chemical risks in small and medium enterprises  

5. Complete results of the survey  

5.1. Particles dusts and aerosols  

5.2. Risks due to carcinogenic mutagenic and reprotoxic substances_CMRs  

5.3. Risks of allergies and sensitisation  

5.4. Flammable and explosive substances  

5.5. Substances and mixtures with unknown or newly recognised health effects  

5.6. Chemical risks specific to work processes and workplaces  

5.7. Multi-factorial risks related to dangerous substances  

6. Conclusion  

Annex 1: Organisations contacted for the survey on emerging OSH chemical risks  

Annex 2: Questionnaire used for the first survey round  

Annex 3: Questionnaire used for the second survey round  

Annex 4: Questionnaire used for the third survey round  

Annex 5: References used in the literature reviews  

Τεχνικό Δελτίο 84 (Factsheet 84) - Expert forecast on emerging chemical risks related to occupa-
tional safety and health  

 
Εκτιμάται ότι 167.000 εργατικά ατυχήματα συμβαίνουν κάθε χρόνο στην Ευρώπη των 27. 

159.000 σχετίζονται με επαγγελματικές ασθένειες και 74.000 από αυτές συνδέονται με τις εκ-
θέσεις σε επικίνδυνες ουσίες στους χώρους εργασίας. 49 ειδικοί  από 21 ευρωπαϊκές χώρες 
σχολιάζουν. Διαβάστε το νέο τεχνικό δελτίο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ΥΑΕ: 

http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/84 
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6-14 Μαϊου 2009 Enterprise Europe Network Hellas 

http://www.enterprise-hellas.gr/dotAsset/5069.xls 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ  -  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

Αθήνα 21-22 Μαϊου 2009, Classical Athens Imperial, Πλατεία Καραϊσκάκη 

1ο Διεθνές Συνέδριο «Προκλήσεις και καινοτομίες στα μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π) για την υγιεινή 
και ασφάλεια των εργαζομένων» 

Διοργάνωση: Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας , τομέας Επαγγελματικής και Βιομηχανικής Υγιεινής  

Πληροφορίες: Τηλ. 210-6442517 

Ημερίδα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας  

Παρασκευή 29 Μαϊου 2009, 9.15-14.30,  Αμφιθέατρο Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά 

«Από τη νομοθεσία στην καθημερινή πρακτική» 

Σύλλογος Εργαζομένων Τζανείου Νοσοκομείου, με την ενεργό συμπαράσταση της ΠΟΕΔΗΝ» 

4-6 June 2009 - International Congress of the Polish Institute of Maritime Medicine and Tropical Dis-
eases: present challenges of occupational health and safety; work, tourism and leisure in the tropics 

This Congress is organized on the occasion of the 70th anniversary of the 
Institute 
Gdynia, Poland 
Contact: Polish Institute of Maritime Medicine and Tropical Diseases, 9B 
Powstania Styczniowego Street, PL-81-519, Poland,  

Tel: +48 58 6998 593,  Fax: +48 58 622 3354,   

Email: leszekm@acmmit.gdynia.pl, URL: www.ptmmit.acmmit.gdynia.pl 
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14-15 June 2009, Svjatogirsk(Donetsk region), Ukraine 

Modern technologies in labor medicine (prevention, diagnostics, treatment, 
rehabilitation) 

Organized by: Ministry of Health of Ukraine, Donetsk Research Institute for 
Medical and Ecological Problems of Donbass and Coal Industry 

Information: Organizing committee’s contacts: Donetsk-83059, Ilicha Street 140 
b, DI MEPD CIR, Τel: 8(062)385-92-80,  fax: 8(062)385-92-80 

E-mail: donmep@dn.farlep.net, URL : www.labourmed.wmsite.ru 

8-10 June 2009 - Quality of the Working Environment and 
Productivity  

First week: 8-10 June 2009, Prevent Academy for Working 
Life, Leuven, Belgium 

Second week: 7-10 March 2010, Hotel Riekonlinna, Saariselkä 
(Lapland), Finland 

Contact: Pirjo Turtiainen, NIVA Topeliuksenkatu 41 a A 00250 
Helsinki, Finland   

Tel: +358 30 474 2349,  Fax: +358 30 474 2497,  Email: pirjo.turtiainen@ttl.fi  URL : http://www.niva.org/
courses/4905_work_environment_and_productivity.htm 

 

 

 

 

 
Good for men’s health, good for business 
Improving men’s health by taking action in the workplace 
June 10, 2009 - 11:00-14:00 at the European Economic and Social Committee (EESC) 
99 rue Belliard, B-1040 Brussels, Belgium 

      

1-2 July 2009 - IFE AGM, Conference and Exhibition 2009 

Crowne Plaza Hotel, Glasgow, UK 

Contact: Jenny Angus, Institution of Fire Engineers (IFE)  
Email: jenny.angus@ife.org.uk  
A dedicated event website and online booking facility will be available shortly. 



Σελίδα 18   Μάιος 2009 

 

The European Men’s Health Forum (EMHF) and the Healthy Workplaces risk assessment campaign of the Euro-
pean Agency for Safety and Heath at Work (EU-OSHA) are pleased to invite you to learn about the benefits of 
men’s health expertise for occupational health and safety and discuss its dissemination across Europe. 

• Welcome address: Madi Sharma, Member of the EESC, Employers Group 
• Speakers: 
 Prof. Alan White, Prof. of Men’s Health, Leeds Metropolitan University, UK 
 Dr Zinta Podniece, Project manager, European Agency for Safety and Health at Work , Spain 
 Dr Paul Litchfield, Chief Medical Officer and Head of Health and Safety BT Plc, UK (tbc) 
• Debate:  Communicating the value of men’s health to businesses across Europe chaired by EMHF Presi-

dent, Prof. Ian Banks. 
• Networking lunch  
 
Good employers take their legal health and safety obligations to their employees as a given. The best employers 
also understand the sound business case for taking a proactive approach to staff health. They know that investing 
in health improvement cuts accident and injury rates, reduces absenteeism and boosts morale. 

The European Men’s Health Forum believes this approach has the potential to be considerably more effective 
when working with large numbers of male employees. 

Men are more likely to develop several serious and often preventable health conditions at a significantly younger 
age than women. In addition to often leading lifestyles that puts their health at risk, they generally know less 
about health issues, and find it more difficult to seek professional help, particularly for mental health problems 
including stress, anxiety and depression. 

Men are less likely than women to make use of almost all forms of primary health care provision yet there is 
strong evidence that they make more effective use of health services provided at work and that safety records can 
be improved as a result. 

With International Men’s Health Week 2009 just around the corner, there’s never been a better time to become 
proactive and introduce workplace-based initiatives that go beyond good intentions and really make a difference.  

For more information, please visit: www.emhf.org. 

 

 
1-3 October 2009, World Asbestos Conference, Taormina, Italy, Ataho-
tel Capotaormina 
Italian National Institute for Occupational Safety and Prevention 
(ISPESL) 
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Topics: 

1 Day , Legal aspects, Associations, Epidemiological Studies 
2 Day,  Remediation and Reclamation by Natural Occurrence: superfund, mapping, risk assessment, waste, fiber 
characterization, analytical methods and quantitative analysis 
3 Day, Remediation and Reclamation by Anthropic Presence: superfund, mapping, risk assessment, waste, fiber 
characterization, analytical methods and quantitative analysis 

E-mail: WAC2009 @ ispesl.it, scientificcommittee-WAC2009 @ ispesl.it, WAC2009@sorrentour.it 
URL:  http://www.ispesl.it/wac2009/index.asp?lang=en 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Νέα αποκτήματα της βιβλιοθήκης του ΕΛΙΝΥΑΕ 

 

• The building environment: active and passive control systems / Vaughn Bradshaw.-- 3η εκδ.—New Jer-
sey: John Wiley & Sons, c2006.—viii, 575 σ. 

 ISBN 0-471-68965-3;  978-0-471-68965-2 

• Ullmann's industrial toxicology. -- Weinheim : Wiley-VCH, c2005. -- 2 τ. (xviii, 1173 σ.) 

 τ.1 : Toxicology in occupational and environmental setting, τ.2 : Toxic agents, pharmacological and 
 medical fundamentals 

 ISBN 3-527-31247-1 ; 978-3-527-31247-4         

• Response to occupational health hazards : a historical  perspective / Jacqueline Karnell Corn. -- New 
York : Van Nostrand Reinhold, c1992. -- xiv, 182 σ. 

 ISBN 0-442-00488-5 

• OHSAS 18001 : designing and implementing an effective health and safety management system / Joe 
Kausek. -- Lanham, Maryland : Government Institutes, c2007. -- v, 162 σ. 

 ISBN 0-86587-199-X ; 978-0-86587-199-1 

• Asbestos and its diseases / John E. Craighead, Allen R. Gibbs (eds.). -- New York : Oxford University 
Press, c2008. -- xii, 403 σ. 

 ISBN   978-0-19-517869-2 

• Dioxins and health / Arnold Schecter, Thomas A. Gasiewicz. -- 2η εκδ.. -- New Jersey : John Wiley & 
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Sons, c2003. -- xvi, 952 σ. 

 ISBN 0-471-43355-1 

• Leading with safety / Thomas R. Krause. -- New Jersey : Wiley Interscience, c2005. -- xxii, 275 σ. + 1 
CD-Rom 

 ISBN 0-471-49425-9 

 ISBN  ; 978-0-471-49425-6         

• "Extra-ordinary ergonomics : how to accommodate small and big persons, the disabled and elderly, ex-
pectant mothers and children / Karl H.E. Kroemer. -- Boca Raton : CRC (Taylor & Francis Group), 
c2006. -- xiii, 254 σ.. -- (HFES issues in Human Factors and Ergonomics Series. v.4) 

 ISBN 0-8493-3668-6 

• Hazardous waste operations and emergency response manual / Brian Gallant. -- New Jersey : John Wiley 
& Sons, c2006. -- xv, 327 σ. 

 ISBN 0-471-68400-7 

• Reproductive hazards of the workplace / Linda M. Frazier, Marvin L. Hage. -- New York : John Wiley & 
Sons : c1998. -- xviii, 572 σ. 

 ISBN 0-471-28698-2 

• Guidelines for the management of change for process safety / Center for chemical Process Safety. -- 
Weinheim : Wiley Interscience, c2008. -- xiv, 170 σ. + CD-Rom 

 ISBN  ; 978-0-470-04309-7 

• Safety through design / Wayne C. Christensen, Fred A. Manuele. -- USA : National Safety Council, 
c1999. -- xviii, 279 σ. 

          ISBN 0-87912-204-8 

• The working back : a systems view / William S. Marras. -- New Jersey : John Wiley & Sons, c2008. -- 
vii, 309 σ. 

  ISBN  ; 978-0-470-13405-4 
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Έκθεση φωτογραφιών Τάκη Τλούπα στο 
Moυσείο της Ελιάς και του Ελληνικού λαδιού 
(ΜEEΛ) 

Η περιοδική έκθεση "Τάκης Τλούπας: Η φωτογρα-
φία είναι φως" μεταφέρεται στην αίθουσα πολλα-
πλών χρήσεων του Mουσείου Ελιάς και Ελληνικού 
Λαδιού, στη Σπάρτη.  

Ο Τάκης Τλούπας (1920 - 2003) ακολούθησε αρχικά 
την τέχνη του πατέρα του ο οποίος ήταν ξυλογλύπτης, 
όταν όμως ήρθε σε επαφή με τη φωτογραφία 
"λοξοδρόμησε" για να αφεθεί, όπως έλεγε, στη γοητεί-
α των αντικατοπτρισμών, των καθρεφτισμάτων και 
των αντανακλάσεων. Φωτογραφίζει τα τοπία και τους 
ανθρώπους της Ελλάδας, αιχμαλωτίζει με το φακό του 
ματιές σκληρές αλλά αληθινές, απαθανατίζει έθιμα της 
ελληνικής υπαίθρου και συμπεριφέρεται καλλιτεχνικά 
με συνέπεια και ειλικρίνεια. Περιπλανιέται σε όλη την 
Ελλάδα για να φωτογραφίσει "πράγματα που δεν 
έβλεπαν οι άλλοι και που ένιωθε πως θα χαθούν". Το 
σύνολο των φωτογραφιών του συνιστά ένα μοναδικής 
αξίας ντοκουμέντο αφού ακολουθεί την πορεία της 
χώρας για περίπου τέσσερις δεκαετίες. Θέλοντας να 
διασώσει το σπάνιο αυτό υλικό έχει ξεκινήσει την ψη-
φιοποίησή του και με την ολοκλήρωσή του σημαντι-
κού αυτού έργου θα δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα μέ-
σα από την οποία θα μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να 
περιηγηθεί και να ενημερωθεί για το έργο και τη ματιά 
του σημαντικού αυτού φωτογράφου. 

 

Οι επισκέπτες της έκθεσης "Τάκης Τλούπας: Η φωτο-
γραφία είναι φως" θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αντιπροσωπευτικά φωτογραφικά στιγμιότυπα από την 
ευρεία θεματολογία του. Σύμφωνα με το μουσειολογικό σκεπτικό, οι φωτογραφίες εκτίθενται σε αντιθετικά ζεύγη 
- άνθρωποι εν ώρα εργασίας και ανάπαυλας, παιδιά και ηλικιωμένοι, σπίτια χωριάτικα και αστικά, εικόνες από 
λίμνες και θάλασσες κ.ο.κ. - ώστε να αναδεικνύεται, μέσα από την αντίθεση, το πρωταγωνιστικό στοιχείο κάθε 
μιας από αυτές. Διάρκεια έκθεσης: 26 Απριλίου 2009 - 6 Ιουλίου 2009.  Πληροφορίες 

Σημειώνεται τέλος εδώ, ότι η φωτογραφική συλλογή που διαχειρίζεται το Αρχείο Τλούπα, τους τελευταίους μή-
νες τεκμηριώνεται και ψηφιοποιείται και σύντομα θα αναδειχθεί μέσα από το διαδίκτυο. 

Ι ΣΤΟΡΙΚΟ  e -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΑΡΧΕΙΟ  
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Συλλογή και επιμέλεια υλικού 
Φανή Θωμαδάκη 
Κωνσταντίνα Καψάλη 
 
 
Τεχνική επεξεργασία και επιμέλεια 
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 


