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Η παγκόσμια ημέρα Περι-
βάλλοντος καθιερώθηκε 
το 1972 από τον ΟΗΕ και 
γιορτάζεται κάθε χρόνο 
στις 5 Ιουνίου 2009, για να 
ενημερώνει και να  παρα-
κινεί την κοινωνία, τους 
πολίτες, φορείς, χώρες και 
λαούς, για τα περιβαλλο-
ντικά προβλήματα. 

Το φετινό θέμα που επελέ-
γη από το Περιβαλλοντικό 
Πρόγραμμα του ΟΗΕ εί-
ναι «Ο Πλανήτης σε 
χρειάζεται- Ενωμένοι 
όλοι για τη καταπολέμη-
ση της κλιματικής αλλα-
γής». 

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος έρχεται ακριβώς σε διάστημα 180 
ημερών πριν από τη Σύνοδο για το Κλίμα το Δεκέμβριο στη Κοπεγχάγη, 
όπου οι ηγέτες ολόκληρου του πλανήτη θα ξεκινήσουν τις διαπραγματεύ-
σεις για μια δεσμευτική συμφωνία που θα αντικαταστήσει το Πρωτόκολ-
λο του Κιότο το οποίο λήγει το 2012. 

«Κλείστε τα φώτα. Μετακινηθείτε με τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Α-
νακυκλώστε. Φυτέψτε ένα δένδρο». 

«Μαζί πρέπει να πιέσουμε τις κυβερνήσεις προκειμένου να κλείσουν τη 
συμφωνία της Κοπεγχάγης για το κλίμα» παροτρύνει ο Γενικός Γραμμα-
τέας του ΟΗΕ Μπαν Γκι-Μουν με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περι-
βάλλοντος. 

Η γιορτή του περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου σηματοδοτεί φέτος την 
έναρξη της ενημερωτικής εκστρατείας του ΟΗΕ με τίτλο Κλείστε τη 
Συμφωνία, η οποία ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να φτάσουν σε μια δίκαι-
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η, ισορροπημένη και αποτελεσματική συμφωνία για την κλιματική αλλαγή στη Σύνοδο της Κοπεγχάγης που θα 
πραγματοποιεί από τις 7 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2009. 

Στη δήλωσή του ο Επίτροπος κ. Δήμας ανέφερε τα εξής: 

«Η νέα παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα που αναμένεται να οριστικοποιηθεί στη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης για 
το κλίμα, τον Δεκέμβριο, αποτελεί την τελευταία ευκαιρία του κόσμου να προλάβει ώστε η κλιματική αλλαγή να 
μην φθάσει σε επικίνδυνα, ίσως και καταστροφικά ακόμη, επίπεδα, όπως οι επιστήμονες προβλέπουν ότι θα συμβεί 
ήδη από το 2050, δηλαδή ενώ ακόμη θα ζουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο άτομα νεαρής σήμερα ηλικίας…» 

Με τη στήριξη του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ (UNEP), το ντοκιμαντέρ Home («Σπίτι») κάνει 
πρεμιέρα στο Διαδίκτυο (Ηome-2009.com) (www.youtube.com/homeproject)  και σε κινηματογράφους 110 πό-
λεων. Σκηνοθέτης της ταινίας ο φωτογράφος και δημοσιογράφος Γιαν Αρτίς Μπερτράν, γνωστός από το φωτο-
γραφικό λεύκωμα Η Γη από ψηλά και ιδρυτής της οργάνωσης GoodPlanet.org. 

Η ταινία HOME του Yann Arthus – Bertrand μας προσφέρει τη δυνατότητα να δούμε φωτογραφικό και τηλεο-
πτικό υλικό εξ’ ολοκλήρου εναέριο. Ο Yann Arthus – Bertrand επισκέφτηκε 54 χώρες και μας παρουσιάζει τα 
θαύματα αυτού του πλανήτη αλλά και τις ανησυχίες του, θέτοντας την βάση στην προσπάθεια αναδόμησης της 
Γης. Κύριο θέμα του ντοκιμαντέρ είναι η παρουσίαση των φυσικών τοπίων και οι ομορφιές της Γης καθώς επί-
σης και οι αντιθέσεις που προκαλεί η ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτή. Τα γυρίσματα κράτησαν 217 ημέρες και 
το υλικό που συγκεντρώθηκε ήταν 488 ώρες. 

To ΗΟΜΕ δεν είναι απλά μια ταινία, είναι μια μεγάλη παγκόσμια εκδήλωση για τη Γη που για πρώτη φορά θα 
προβληθεί ταυτόχρονα σε πάνω από 50 χώρες.  

“Αν μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις εικόνες του κόσμου, ίσως να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και τον ίδιο τον 
κόσμο” Wim Wenders. 

 Τα δραματικά στοιχεία της Γης σήμερα 

• Το 20% του πληθυσμού στη Γη καταναλώνει το 80% των παγκόσμιων πόρων. 
GEO4, UNEP (United Nations Environment Programme, 2007) 

• Ο κόσμος ξοδεύει 12 φορές περισσότερα χρήματα σε στρατιωτικές δαπάνες παρά σε εκστρατείες βοήθειας 
για τις αναπτυσσόμενες χώρες.  

SIPRI Yearbook, 2008 (Stockholm International Peace Research Institute)  

OECD, 2008 (Organization for Economic Cooperation and Development)  

• 5.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους καθημερινά από την κατανάλωση μολυσμένου νερού 

 1 δις. Άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό, πόσιμο νερό. 

 UNDP, 2006 (United Nations Development Programme) 

• Περίπου 1 δις. Άνθρωποι σήμερα πεινούν 

 FAO, 2008 (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 

• Πάνω από το 50% των σιτηρών που υπάρχουν στο εμπόριο παγκοσμίως διατίθενται για την τροφή των ζώ-
ων και τα βιο-καύσιμα. 

 Worldwatch Institute, 2007 – FAO, 2008 

• Το 40% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και απαιτούνται πολλά χρόνια για 

http://www.home-2009.com
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την αποκατάστασή τους. 

 UNEP (United Nations Environment Programme), ISRIC World Soil Information 
Κάθε χρόνο, 13 εκατομμύρια εκτάρια δασικής περιοχής εξαφανίζονται. 

 FAO, 2005 

• 1 στα 4 θηλαστικά, 1 στα 8 πτηνά, 1 στα 3 αμφίβια απειλούνται με εξαφάνιση. 

 Τα είδη του ζωικού βασιλείου εξαφανίζονται με ρυθμό 1.000 φορές μεγαλύτερο από τον φυσιολογικό 
IUCN, 2008 (International Union for Conservation of Nature) 

• Τα ¾ του θαλάσσιου εδάφους είναι εξαντλημένα ή επικίνδυνα μειωμένα. 

 UN  

• Η μέση θερμοκρασία των τελευταίων 15 ετών είναι η μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί ποτέ στη Γη. 
NASA GISS data 

• Η επιφάνεια του πάγου είναι 40% πιο λεπτή από ότι 40 χρόνια πριν. 

 NSIDC, National Snow and Ice Data Center, 2004 

• Υπολογίζεται ότι θα υπάρχουν 200 εκατομμύρια πρόσφυγες λόγω κλιματικών αλλαγών μέχρι το 2050. 
The Stern Review: the Economics of Climate Change, Part II, Chapter 3, page 77 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΚ ΑΘΗΝΑΣ 

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

• 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 το παρακολούθησαν είκοσι δύο (22) άτομα 
επιπέδου Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. ,από τις 25.05.09 έως τις 22.06.09. 

Τέλος πρόκειται να υλοποιήσει τα παρακάτω σεμινάρια: 

• Στις 29.06.09 & 30.06.09, πρόκειται να υλοποιηθεί ένα (1) τμήμα, μικρής διάρκειας, βραχυχρόνιο εξειδι-
κευμένο σεμινάριο, με θέμα την: «Γραπτή εκτίμηση». 

• Ένα σεμινάριο Μελών Επιτροπών, στις 01, 02 και 03 Ιουλίου 2009, σε εργαζόμενους του Ε.Κ.Α, με θέμα: 
«Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία», διάρκειας είκοσι (20) ωρών. Το πρόγραμμα πρόκειται να το παρα-
κολουθήσουν περίπου πενήντα (50) άτομα. 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
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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 Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι.  

• 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 ενδι-
αφέροντος των επιχειρήσεων) 

• βραχυχρόνια εξειδικευμένα σεμινάρια μικρής διάρκειας, με θέμα: Εργονομία, Γραπτή εκτίμηση, Πυροπρο-
στασία – Πυρασφάλεια, Α’ Βοήθειες, ΣΑΥ – ΦΑΥ, Θόρυβος - Δονήσεις. 

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 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Το Παράρτημα της Θεσσαλονίκης υλοποίησε: 

• από τις 18 Μαΐου έως τις 26 Ιουνίου σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών για απόφοιτους Μηχανικούς ΑΕΙ και 
ΤΕΙ που θα ασκήσουν τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας. Στα πλαίσια του σεμιναρίου πραγματοποιήθη-
καν συνολικά τρεις επισκέψεις σε βιομηχανίες του Νομού Θεσσαλονίκης και Κιλκις. 

Προγραμματίζονται 

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

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

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

Επίσης γίνονται συνεννοήσεις με επιχειρήσεις της περιοχής Ιωαννίνων για τη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών 
σεμιναρίων. 

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 
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(Καπλάνη 7, 1ος όροφος). 

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 

Το ΕΛΙΝΥΑΕ συμμετείχε, με εισηγήσεις στελεχών  και διανομή των εκδόσεών του στις παρακά-
τω εκδηλώσεις: 

 

• Στο 1ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: Προκλήσεις και 
καινοτομίες στα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για την 
Υγιεινή και την Ασφάλεια των εργαζομένων , Αθήνα 21-22 
Μαΐου 2009, στο ξενοδοχείο Classical Athens Imperial, 
Πλατεία Καραϊσκάκη, που διοργανώθηκε από την Εθνική 
Σχολή Δημόσιας Υγείας, τον Τομέα Επαγγελματικής και 
Βιομηχανικής Υγιεινής. 

 

• Στην εσπερίδα «Επαγγελματικοί κίνδυνοι των υ-
δραυλικών κατά την εκτέλεση των εργασιών τους», στις 18 
Μαΐου 2009, στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου στον Ταύ-
ρο,  που διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Εγκαταστατών 
Υδραυλικών Αθήνας σε συνεργασία με το ΕΛΙΝΥΑΕ. 

 

• Στην ημερίδα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
«Από τη νομοθεσία στην καθημερινή πρακτική», στο Τζά-
νειο Νοσοκομείο, Παρασκευή 29 Μαΐου 2009, που διοργα-
νώθηκε από τον Σύλλογο Εργαζομένων Τζανείου Νοσοκο-
μείου με τη συμπαράσταση της ΠΟΕΔΗΝ. (Φώτο) 
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Ν. 3762/2009 - Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών 
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

Άρθρο 12  Δικαίωμα άσκησης καθηκόντων ιατρού εργασίας 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 
3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α΄) και το άρθρο 5 του ν. 3667/2008 (ΦΕΚ 114 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στο ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α΄) 
«Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων» έχουν δικαίωμα να ασκούν: 

α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν συνάψει συμβάσεις παρο-
χής υπηρεσιών ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί 
επτά (7) τουλάχιστον έτη. 

β) Οι ιατροί, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος εκτελούν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή 
να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας. 

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί-
ας και Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο χρόνος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εκπαίδευση και την 
πιστοποίηση των αναγκαίων προσόντων για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας από 
ιατρούς των περιπτώσεων των εδαφίων α΄ και β΄ της παρούσας, καθώς και για την άσκηση αυτής έως την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας για την απόκτηση του ως άνω τίτλου της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας.» 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ  &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

Η πραγματικότητα για τις σαγιονάρες στον χώρο εργασίας 

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πολλοί από εμάς φορούν σανδάλια ή σαγι-
ονάρες στην εργασία μας, λόγω της ζέστης.  Εξάλλου δεν απαγορεύονται από 
τους κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια. 

Όμως οι πτώσεις, τα γλιστρήματα και τα παραπατήματα είναι το 30% όλων 
των ατυχημάτων στους εργασιακούς χώρους και αυτό που κάνει τη διαφορά 
είναι το τι παπούτσια φοράτε. Έτσι αν δουλεύετε κάπου όπου το πάτωμα δεν 
μπορεί να είναι στεγνό ή καθαρό τότε θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί με 
τα παπούτσια που θα φορέσετε και σίγουρα δε πρέπει να είναι σαγιονάρες.  

http://www.hse.gov.uk/myth/jun09.pdf 
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 

 Την απαγόρευση του καπνίσματος από την 1η  Ιουλίου 2009  σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς κλειστούς 
χώρους, καθώς και την απαγόρευση της διαφήμισης προϊόντων καπνού σε χώρους συνάθροισης και της υπαίθριας 
διαφήμισης από την 1 Σεπτέμβρη ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Δημήτρης Αβραμόπουλος. Οι απαγορεύσεις 
αυτές, που από μόνες τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να εξαλείψουν τον εθισμό στο κάπνισμα, γίνονται σε 
εφαρμογή του νόμου 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και 
άλλες διατάξεις». Μεταξύ των άλλων ο νόμος προβλέπει και την επιβολή προστίμων. 

 

Έξι νέοι εταίροι εντάσσονται στην ευρωπαϊκή ενημερωτική εκστρατεία για 
την εκτίμηση κινδύνων 

Οι οργανισμοί CSEE-ETUCE, EMF, ETSC, EuroCommerce, European Network FOCUS 
και FEES συμμετέχουν πλέον ως επίσημοι εταίροι στην ενημερωτική εκστρατεία 2008-
2009 για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό 

εταίρων σε 39. Δραστηριότητες προώθησης και άλλα αξιόλογα σχέδια συμβάλλουν συνεχώς στην απαραίτητη 
προβολή του μηνύματος της εκστρατείας, ήτοι: η εκτίμηση κινδύνων ως απαραίτητο βήμα για την υπεύθυνη 
διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας. 

 Πρόκειται για τους πανευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς που συμβάλλουν στην εκστρατεία για τους υγιείς 
χώρους εργασίας υπό την ιδιότητα του επίσημου εταίρου της εκστρατείας. Με την ενεργό συμμετοχή τους, ανα-
δεικνύουν την ισχυρή δέσμευση τους να διενεργούν εκτιμήσεις κινδύνου ως πρώτο και απαραίτητο βήμα για την 
καλή διαχείριση της ασφάλειας και υγείας στην εργασία. 

CSEE-ETUCE – Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Επιτροπή Εκπαιδευτικών (ΕΣΕΠ) 

EMF – Ομοσπονδία Εργαζομένων στη Μεταλλουργία 

ETSC – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ασφάλεια των Μεταφορών 

EuroCommerce – Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία Λιανικού, Χονδρικού και Διεθνούς Εμπορίου 

FOCUS 

FEES – Federation of the European Ergonomic Societies (Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Οργανισμών Εργονομίας) 

Δείτε όλους του εταίρους και τις δραστηριότητές τους 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ  ΝΕΑ  

http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2008/partners/CSEEETUCE
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2008/partners/EMF
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2008/partners/ETSC
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2008/partners/EuroCommerce
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2008/partners/FOCUS
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2008/partners/FEES
http://osha.europa.eu/el/front-page/campaigns/hw2008/partners
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Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας 11/6/09  

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας έχει καθιερωθεί από την Διε-
θνή Οργάνωση Εργασίας η 12η Ιουνίου, με στόχο την καταπολέμηση της παιδι-
κής εργασίας και συγκεκριμένα τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης παι-
διών. 

Οι πρόσφατες έρευνες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας αποδεικνύουν ότι περίπου 
218 εκατομμύρια παιδιά εξαναγκάζονται σε εργασία σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ένα 
στα έξι παιδιά δουλεύει σε άσχημες συνθήκες που βλάπτουν τη σωματική και ψυχική 
του υγεία ενώ 1,8 εκατομμύρια βρίσκονται ανάμεσα στα θύματα σεξουαλικής εκμε-
τάλλευσης. Ένα στα έξι παιδιά εργάζεται σε κάποιο περιβάλλον που βλάπτει την σω-

ματική του και ψυχική του υγεία. Πάνω από 73 εκατομμύρια από τα εργαζόμενα παιδιά είναι κάτω των 10 ετών 
και κάθε χρόνο τουλάχιστον 22.000 από αυτά πεθαίνουν σε εργατικά ατυχήματα. 

Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Απασχόλησης διαπιστώνει ότι το φαινόμενο της παιδικής εργασίας έχει λάβει 
μεγάλες διαστάσεις στη χώρα μας, καθώς 80.000 παιδιά περίπου, ηλικίας 14 έως 19 εργάζονται καθημερινά 
στους δρόμους, στα εργοστάσια, στις βιοτεχνίες, στα χωράφια, δεδομένου και του γεγονότος ότι για ηλικίες κάτω 
των δεκατεσσάρων ετών, δεν υπάρχουν στοιχεία για την εργασιακή και σεξουαλική εκμετάλλευση. 

Όσον αφορά το νομικό πλαίσιο που θωρακίζει τους ανήλικους από την εκμετάλλευση στον εργασιακό χώρο, η 
χώρα μας βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, τονίζεται στην ανακοίνωση. Δεν μπορούμε όμως να ισχυριστούμε με την 
ίδια βεβαιότητα ότι το ίδιο συμβαίνει και στην καθημερινή πράξη, καθώς παρατηρούμε πολλές φορές δεκάδες 
παιδιά να επαιτούν στα φανάρια των δρόμων. Όλα τους είναι θύματα και αντικείμενο εκμετάλλευσης και δυστυ-
χώς τις περισσότερες φορές των ίδιων των γονέων τους. 

Μεγάλος είναι και ο αριθμός των ανηλίκων και στη χώρα μας που εργάζονται για να αυξήσουν το χαμηλό οικογε-
νειακό εισόδημα σε βάρος της στοιχειώδους εκπαίδευσης. Κυρίως πρόκειται για παιδιά των οικονομικά ασθενέ-
στερων οικογενειών, αναλφάβητων και προσφύγων. Το πρόβλημα, επομένως, δεν είναι μόνο νομικό. Είναι πολι-
τικό και κοινωνικό. 

"Ο στόχος όλων μας πρέπει να είναι τα παιδιά μέσα στα σχολεία και όχι στους δρόμους και την εργασία", συνεχί-
ζει η ανακοίνωση. "Σήμερα, παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας, ας σκεφτούμε όλοι μαζί τι κάνουμε 
ως ενήλικες για τη σωτηρία των παιδιών που αναγκάζονται να εργαστούν. Το φαινόμενο αυτό δεν αφορά μόνο 
στις λεγόμενες τρίτες χώρες. Μας αφορά όλους. Όλους εκείνους που ονομάζουμε τους εαυτούς μας δημοκρατι-
κούς πολίτες. Η εξάλειψη της φτώχειας και η αύξηση της πρόσβασης στην εκπαίδευση είναι τα πλέον σημαντικά 
εργαλεία στη μάχη εναντίον της παιδικής εργασίας. Μπορεί η εκπαίδευση να μην λύνει το μεγάλο κοινωνικό ζή-
τημα της φτώχειας, διευρύνει όμως τους ορίζοντες των παιδιών και προετοιμάζει τους δημοκρατικούς πολίτες του 
αύριο". 

Και καταλήγει: "Σήμερα  σηκώνουμε τα μανίκια και παίρνουμε μέτρα κοιτάζοντας στα μάτια το καθημερινό αυτό 
πρόβλημα. Μέσω του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, προχωρούμε σε δυνατότερους, αυστηρότερους και καθη-
μερινούς ελέγχους σε όλους τους χώρους εργασίας. Θεωρούμε ότι είναι χρέος όλων μας να βρεθούν λύσεις που 
θα δώσουν ένα οριστικό τέλος σε αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο, που αντί να δημιουργεί ένα καλύτερο αύριο 
για τα παιδιά μας, καταστρέφει το μέλλον των επόμενων γενεών". 

ΔΙΕΘΝΗ  ΝΕΑ  
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Έρευνα για την αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης στο εργασιακό περιβάλλον 

Στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2009 στη Δρέσδη της Γερμανίας θα πραγματοποιη-
θεί το συνέδριο της ειδικής επιτροπής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης (International Social Security Association - ISSA) με τίτλο 
«Έρευνα για την αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης στο εργασιακό 
περιβάλλον». Το συνέδριο διοργανώνει το γερμανικό Ινστιτούτο των Επαγ-
γελματικών Συνδέσμων για την Εργασία και την Υγεία (Institut Arbeit und 
Gesundheit-BGAG).  

Το συνέδριο έχει στόχο να παρουσιάσει ερευνητικά αποτελέσματα για την 
υποστήριξη των επιχειρήσεων. Σημασία δεν έχει μόνο η έρευνα των κλασσι-
κών κινδύνων σε ένα χώρο εργασίας, αλλά και η έρευνα για τη βελτιστοποίη-
ση των υπηρεσιών πρόληψης.  

 

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι: 

• έρευνα της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών πρόληψης 

• η πρόληψη ως αποτελεσματικό και αποδοτικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις 

• πώς μπορούμε να διευκολύνουμε και να προωθήσουμε την εφαρμογή των δραστηριοτήτων ΥΑΕ στις επι-
χειρήσεις 

• αξιολόγηση των ερευνητικών ινστιτούτων που ασχολούνται με θέματα ΥΑΕ και των υπηρεσιών τους 

Οι βασικοί ομιλητές θα είναι από τον Καναδά, τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία, τη Ν. Αφρική, τη Ν. Κορέα, τη Σιγκαπού-
ρη και πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Για όλες τις ομιλίες θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στα Αγγλικά, Γαλλικά 
και Γερμανικά. 

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή περιλήψεων καθώς και την εγγραφή στο συνέδριο:  
κα Sabine Fischer 
τηλ.: 0049 351 457 1320 
φαξ: 0049 351 457 201777 
e-mail: issa.colloc@dguv.de  

 
http://www.issa.int/rus/content/download/62654/1172268/file/2009-0216%20First%20announcement%20GB.pdf 

 
 
 

http://www.dguv.de/bgag/de/index.jsp
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Παρακάτω θα βρείτε σημαντικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις για οργανισμούς υγείας και ασφάλειας στο 
Χονγκ-Κονγκ 

 
Asia Monitor Resource Centre (AMRC)   HONG KONG 
www.amrc.org.hk 
 
Hong Kong Government Labour Department Occupational Safety and Health Branch   HONG KONG 
www.labour.gov.hk/eng/osh/content.htm 
 
Occupational Safety and Health Council OSHC   HONG KONG 
www.oshc.org.uk. Bilingual index in English and Chinese. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  

Νέα έκθεση του Παρατηρητηρίου των Κινδύνων για τα νανοσωματίδια  

Η επισκόπηση με τίτλο "Literature Review - Workplace exposure to nanoparticles", επανεξε-
τάζει τις πρόσφατες δημοσιεύσεις σχετικά με τα νανοσωματίδια και εστιάζεται στις πιθανές 
δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση στον χώρο εργασίας. Στην έκθεση εξετάζο-
νται το κανονιστικό πλαίσιο και οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται για την αντιμετώπιση 
του διαφαινόμενου αυτού κινδύνου. 

Workplace exposure to nanoparticles  

http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/workplace_exposure_to_nanoparticles 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ  -  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

 

 

 

 

9-14 August 2009 - 17th World Congress on Ergonomics - IEA 2009 
Beijing, China 
Contact: Information: Congress Secretariat: Chinese Ergonomics Society, Peking University Health Science 
Center, Beijing 100083, China,  

Tel: +86-10-8280 1728  Fax: +86-10-8280 5315   
E-mail: iea09secretariat@bjmu.edu.cn  
URL: www.iea2009.org 

24-27 August 2009 - Positive psychology at work: 
towards flourishing workplaces (4906) 

Hotel Eckerö, Åland, Finland 

Contact: Gunilla Rasi, NIVA Topeliuksenkatu 41 a A, 
00250 Helsinki, Finland,  Tel: +358 30 474 2498,  Fax 
+358 30 474 2497 

E-mail: gunilla.rasi@ttl.fi URL: http://www.niva.org/
courses/4906_positive_psychology.htm 

 

 

 

 

 

25-29 August 2009 - 2009 Fire-Rescue International Conference 

Dallas, Texas, USA 
Contact: www.iafc.org/fri 

http://www.niva.org/courses/4906_positive_psychology.htm
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26-29 August 2009 - 4th International Confer-
ence on Nanotechnology - Occupational and 
Environmental Health (NanOEH2009) 

Helsinki, Finland 

 
Characteristics of engineered nanoparticles; exposure assessment to engineered nanoparticles; toxicity and health 
effects of engineered nanoparticles; effects of engineered nanoparticles on the environment; control technologies 
and instrumentation: synthesis and characterization of exposure assessment; risk assessment of engineered 
nanoparticles; management and prevention of risks of engineered nanoparticles: reduction of exposure to engi-
neered nanoparticles; regulatory framework 

Contact: NanOEH2009 Secretariat, Ms Leila Ahlström, Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), Tope-
liuksenkatu 41 a A, FI-00250 Helsinki, Finland  Tel: +358 30 474 285,  E-mail: nanoeh2009@ttl.fi  
URL:  www.ttl.fi/internet/english 

30 September 2009 - 1 October 2009 - REACH: registration and beyond: Exposure Scenarios and safe 
handling advice,  
2nd European Workshop & Conference 
Husa President Park Hotel, Brussels, Belgium 

Contact: Download the first announcement flyer (PDF) and/or register your interest in attending by emailing 
conferences@bohs.org 

 

 

 

 

27-30 September 2009 - 5th International Conference on Work Environment and Cardiovascular Diseases, 
Cracow, Poland 

Organized by the ICOH Scientific Committee of Cardiology in Occupational Health and the Nofer Institute of 
Occupational Medicine (NIOM). 

Contact: Nofer Institute of Occupational Medicine, 8 Teresy St., 91-384 Lodz, Poland Tel: +48-42-6314 903,  
Fax: +48-42-6568 331  E-mail: alad@sunlib.p.lodz.pl 

http://www.bohs.org/resources/res.aspx/Resource/filename/1322/03_REACH_conference_flyer__final_.pdf
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6-10 September 2009 - 7th Congress of Toxicology in Developing Countries (7CTDC) 
Sun City, South Africa 
 
Contact: Rina du Toit, PO Box 4788, Johannesburg, South Africa, 2000  
Tel: +27 (0)82 785 351 or +27(0)12 331 3404   Fax: +27 11 712 6552/6532  
E-mail: rdutoit@yebo.co.za  
URL:  www.7ctdc.co.za 

 

 

 

 

2-5 Οκτωβρίου 2009, Metropolitan Expo, Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελ.Βενιζέλος» 
3η Διεθνής Έκθεση "FETEC - Βιομηχανικός εξοπλισμός 2009" 
 
Διοργάνωση: T Expo, 
Πληροφορίες: Τεχνοεκδοτική ΑΕΒΕ 
Τηλ. 210 6800470,   fax: 210 6800476 
E-mail: info@fetec.gr ,  public_relations@technoekdotiki.gr 
URL: http://www.fetec.gr/ 

ΝΕΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΝΥΑΕ 

 

• Analysis, occurrence and toxicity of b-methylaminoalanine (BMAA) : a risk for the consumer? .- Copenha-
gen : Norden, c2007.- ISBN 978-92-893-1541-8 (6024) 

 

• Cancer epidemiology and prevention / David Schottenfeld, Joseph F. Fraumeni (eds.).- 3h ekd.- Oxford : 
Oxford University Press, c2006.- xviii, 1392 σ.- ISBN 978-0-19-514961-6  (6019) 

 

• The end of child labour : within reach : global report under the follow-up to the ILO declaration on funda-
mental principles and rights at work.- Geneva : ILO, c2006.- xiii, 90 σ.- 92-2-116603-1 (6025) 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
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• The handbook of work and health psychology / M.J. Schabracp, J. A.M. Winnubst, C.L. Cooper.- 2η 
εκδ.- West Sussex, John Wiley & Sons, c2003, xvi, 619 σ.- ISBN 978-0-471-89276-2 (5981) 

 

• Handbook of work stress / Julian Barling, E. Kevin Kelway, Michael R. Frone (eds.).- Thousand Oaks : 
Sage Publ., c2005.- ISBN 0-7619-2949-5  (5970-5975) 

 

• Job hazard analysis : a guide for voluntary compliance and beyond : from hazard to risk : transforming 
the JHA from a tool to a process / J.E. Roughton, N. Crutchfield.- Amsterdam : Elsevier, c2008.- 
xxxviii, 480 σ.- ISBN 978-0-7506-8346-3 (5977) 

 

• MAK und BAT Werte Liste 2007 : Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und Biologische Ar-
beitsstofftoleranswerte. Mitteilung 43 / Deutsche Forschungsgemeinschaft.- Weinheim : Wiley-VCH, 
c2007.- 245, xxv σ.+CD-Rom.- ISBN 978-3-527-31954-1 (6022) 

 

• Managing health and safety at work / Institute of Leadership & management.- 5η εκδ.- Amsterdam : El-
sevier, c2007.- xiv, 182 σ.- ISBN 978-0-08-046426-8 (6029) 

 

• Ακουστική και κτιριακές εφαρμογές : θεωρία και πράξη / Δ. Ευθυμιάτος.- Αθήνα : Παπασωτηρίου, 
c2007.- 510 σ. + CD-Rom.- ISBN 978-960-7530-94-3 (6060) 

 

• Τηλεργασία / Γ.Δ. Βλασσόπουλος.- Αθήνα : Αντ. Ν. Σάκκουλα, c2005.- x, 70 σ.- ISBN 960-209-734-5
(6061) 

 

• Υγιεινή και επιδημιολογία στο χώρο του νοσοκομείου / Ε.Η. Ξηρουχάκη.- Αθήνα : Συμμετρία, c2000.- 
xii, 456 σ.- ISBN 960-266-065-1 (6038-6040) 
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Το εμπορικό πλοίο «THRAKI» ξεφορτώνει ξυλεία, από τη Ρουμανία, για λογαριασμό της ξυλοκιβωτοποιίας Λ. 
Καραπιπέρη στο Αίγιο, πριν τον Πόλεμο του 1940 (Αρχείο Λ. Καραπιπέρη). 

Νίκος Σαραφόπουλος, Ιστορικό Λεύκωμα της Αχαϊκήςς Βιομηχανίας, 1825-1975 

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, 2008 

 
 

 

 

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 


