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Στα πλαίσια της εκστρατείας κατά της νέας γρίπης Α (Η1Ν1) Το Σώμα 
Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-
λισης εξέδωσε οδηγίες για την «ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ Α 
(Η1Ν1) ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟ-
ΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ», τις οποίες θα  διαβάσετε στην παρακάτω 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.ypakp.gr/uploads/docs/3495.pdf 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΚ ΑΘΗΝΑΣ 

Το κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Αθήνα: 

Προγραμματίζει: 

• 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 
ενδιαφέροντος 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 σελί-
δα 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.   

ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΟΥ  ΕΛ . ΙΝ .Υ.Α .Ε .  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Προγραμματίζονται με την νέα χρονιά: 

• Βραχυπρόθεσμα σεμινάρια σε εξειδικευμένα αντικείμενα όπως «Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου», 
«Πρώτες Βοήθειες» για απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ και ΜΕ, διάρκειας 10 ωρών. 

• Σεμινάρια 100 ωρών για Μηχανικούς ΑΕΙ και ΤΕΙ στη Βιομηχανία και τα Τεχνικά Έργα. 

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται καθημερινά δεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από τις 9.00-16.00 στα γρα-
φεία 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 

Το Παράρτημα Ιωαννίνων έχει ξεκινήσει την υλοποίηση σεμιναρίου επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφάλειας διάρκει-
ας 100 ωρών στις 2 Νοεμβρίου. Το σεμινάριο το οποίο παρακολουθούν 17 άτομα απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ θα ο-
λοκληρωθεί στις 4 Δεκεμβρίου 2009. 

Στα πλαίσια της ενημερωτικής δράσης για τους επαγγελματικούς κινδύνους και τα μέτρα πρόληψης και προστα-
σίας σε λατομεία στο νομό Ιωαννίνων έγιναν επισκέψεις σε τρία λατομεία μαρμάρου και ένα λατομείο αδρανών 
υλικών. 

Επίσης μετά από αίτημα της ΕΠΑΣ Μαθητείας Ιωαννίνων υλοποίησε σεμινάρια επιμόρφωσης σε θέματα Υγιει-
νής και Ασφάλειας της Εργασίας στους μαθητές της και συγκεκριμένα στις ειδικότητες: κομμωτών, συνεργείων 
αυτοκινήτων, φανοποιών και εγκαταστατών ψυκτικών και κλιματιστικών έργων. Έως τώρα έχουν εκπαιδευτεί 
συνολικά 141 μαθητές. Τα σεμινάρια θα συνεχιστούν και με το νέο έτος. 

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) καθώς και αιτήματα για μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων σε 
εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και για ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια, καθημερινά στα γραφεία του ΚΕΚ ΕΛΙΝΥΑ-
Ε Ιωαννίνων (Καπλάνη 7, 1ος όροφος, τηλ επικοινωνίας 2651083290, φαξ 2651083294) ή μέσω της ιστοσελίδας 
του ΕΛΙΝΥΑΕ http://www.elinyae.gr. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

 
Το Παράρτημα της Τρίπολης βρίσκεται στο στάδιο συλλογής αιτήσεων για υλοποίηση σεμιναρίου επιμόρφω-
σης Τεχνικών Ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ, διάρκειας 100 ωρών. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους το συντομότερο δυνατό.  

Επίσης δέχεται αιτήσεις για υλοποίηση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων. 

Συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για υλοποίηση σεμιναρίων εργοδοτών επιχειρήσεων Β΄ και Γ΄ κατηγορίας επι-
κινδυνότητας 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 Πανούση Παναγιώτα, τηλ.: 2710 221100, fax: 2710 221122. 
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Επισκέψεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο ΕΛΙΝΥΑΕ 

Στα πλαίσια ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και συνεργασίας στα θέματα υγείας και ασφάλειας το ΕΛΙΝΥΑΕ 
δέχθηκε επισκέψεις: 

α) από τους σπουδαστές του Στ΄ εξαμήνου του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας 
και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας. Οι σπουδαστές ενημερώθηκαν από στελέχη του Ινστιτούτου  για τις δραστηριό-
τητες του ΕΛΙΝΥΑΕ και για θέματα ΥΑΕ με εστίαση στις μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων, παρουσίαση των 
μέσων ατομικής προστασίας και θέματα πυρασφάλειας. Στη συνέχεια οι σπουδαστές επισκέφθηκαν την Βιβλιο-
θήκη του ΕΛΙΝΥΑΕ και τους δόθηκαν εκδόσεις του Ινστιτούτου. 

β) από τους μαθητές του ΟΑΕΔ  ΕΠΑΣ Ρέντη με ειδικότητα μηχανικών αυτοκινήτων. Οι μαθητές ενημερώθη-
καν από στελέχη του Ινστιτούτου για το θεσμικό πλαίσιο της ΥΑΕ και τα εργατικά ατυχήματα. Στη συνέχεια 
ξεναγήθηκαν στους χώρους του Ινστιτούτου και τους δόθηκαν εκδόσεις του ΕΛΙΝΥΑΕ. 

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας στους τομείς της υγείας. 13-15 Νο-
εμβρίου 2009 

 

 

 
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην Αλεξανδρούπολη , στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Θράκης Alexander Beach 
Hotel, το 2o Πανελλήνιο Συνέδριο με αντικείμενο την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας στους τομείς της υ-
γείας.  Στο συνέδριο που διήρκεσε από 13-15 Νοεμβρίου 2009, συμμετείχαν 560 σύνεδροι, παρουσιάσθηκαν 49 
εισηγήσεις σε 12 στρογγυλά τραπέζια και υπήρχαν 90 αναρτημένες και ελεύθερες ανακοινώσεις. 

Το Συνέδριο οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος και το Εργα-
στήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης σε συνδιοργάνωση με το Σωματείο Υπαλλήλων Κρατικών Νοσοκομείων Έβρου, τον Σύλλογο Τεχνικών Α-
σφαλείας Ελλάδας, τον Σύνδεσμο Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου και το Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας (Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ. σε σύμπραξη με τα Τμήματα Δημό-
σιας Υγιεινής και Νοσηλευτικής Α΄ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας). 

Ουσιώδη συμμετοχή τους στη διοργάνωση του Συνεδρίου είχαν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης - Έβρου, 
η  Νομαρχία Έβρου, καθώς και ο Ιατρικός Σύλλογος Έβρου, χωρίς τη συμπαράσταση των οποίων δεν θα ήταν 
εφικτό να πραγματοποιηθεί το Πανελλήνιο αυτό Συνέδριο. 

Σημαντική παρουσία στο Συνέδριο είχαν (εκτός από τους προαναφερθέντες φορείς) και το επιστημονικό δυναμι-
κό του Τμήματος Ιατρικής της Εργασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Θριάσιου Νοσοκομείου, του Τομέα 
Βιομηχανικής και Επαγγελματικής Ιατρικής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, του Τμήματος Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Ιατρικής του Κυπρι-
ακό Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστημών και του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγείας, Περιβαλλοντικής και Επαγ-
γελματικής Ιατρικής της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ. 
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Στα συμπεράσματα του συνεδρίου, όπως αναδείχθηκαν από τις συζητήσεις και το διάλογο που αναπτύχθηκε, φά-
νηκε ότι προτεραιότητα είναι η δημιουργία δημόσιων δομών Ιατρικής της Εργασίας, πρωτίστως στα νοσοκομεία, 

που αποτελούν τη βαριά βιομηχανία του συστήματος υγείας. Αναγκαιότητα 
είναι για τη χώρα μας η δημιουργία Κέντρου Αναφοράς Επαγγελματικών 
Νοσημάτων, που θα μπορεί να παρέχει και υπηρεσίες αποκατάστασης, λει-
τουργώντας στα πλαίσια ενός φορέα ασφάλισης του επαγγελματικού κινδύ-
νου, ώστε να γίνεται διάκριση του κοινού νοσήματος από την επαγγελματι-
κή ασθένεια και το εργατικό ατύχημα (τόσο σε παροχές,  όσο και στην ια-
τρική του αναγνώριση και αντιμετώπιση). 

Στην φωτογραφία ο κ. Ι. Δραπανιώτης Πρόεδρος του ΕΛΙΝΥΑΕ  καθώς απευθύνει τον χαιρετισμό του στην τε-
λετή έναρξης του συνεδρίου. 

Εσπερίδα για την εκτίμηση του κινδύνου στην ΕΕΔΕΕ 

Στις 16 Νοεμβρίου 2009, στο συνεδριακό κέντρο της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επι-
χειρήσεων (ΕΕΔΕ), το Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΙΔΙΠ - 
ΠΥ) διοργάνωσε εσπερίδα με θέμα Εκτίμηση Κινδύνου – Βασικό Εργαλείο Πρόληψης. Η 
εκδήλωση εντασσόταν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ποιό-
τητας, ενώ παράλληλα αποτελούσε συνέχεια των εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Ασφάλεια 

και Υγεία στην Εργασία. 

Η εσπερίδα ξεκίνησε με χαιρετισμούς τους οποίους απήυθυναν στους 
παρευρισκομένους οι κ.κ. Γ. Μαυριδάρας, Πρόεδρος της Ο.Ε. της εσπε-
ρίδας, Μ. Κοζάνης, Πρόεδρος Ο.Ε. Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ποιότητας, 
Π. Αγερίδης, Πρόεδρος Δ.Ε. ΙΔΙΠ-ΠΟΥ και Ι. Δραπανιώτης, Πρόεδρος 
του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Φώτο 1) 

Τον κύκλο των παρουσιάσεων άνοιξε ο κος Αντώνης Χριστοδούλου, 
Διευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρ-
φωσης & Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας για θέματα 

Ασφάλειας & Υγείας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Εκτίμηση κινδύνου - Βα-
σικό εργαλείο πρόληψης στους τομείς - Τεχνικά Έργα, Γεωργία και Εκπαίδευση».  

Για τους «Εργονομικούς κινδύνους και την πρόληψή τους στα τεχνικά 
έργα» μίλησε η κα Κ. Λώμη, υπεύθυνη Προγράμματος Φυσικοθεραπεί-
ας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Αθηνών ενώ το θέμα «Ο ρόλος και 
η συμβολή του Ιατρού Εργασίας ειδικότερα στον Τομέα της Εκπαίδευ-
σης» ανέπτυξε ο κος Σ. Δρίβας, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Υπεύθυνος 
Κέντρου Υγείας, Υγιεινής της Εργασίας του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Φώτο 2) 

Η εσπερίδα έκλεισε με ερωτήσεις και συζήτηση μεταξύ των συμμετεχό-
ντων. Στο χώρο της εκδήλωσης υπήρχε περίπτερο απ’ όπου μοιράστη-
καν σχετικές εκδόσεις του Ινστιτούτου. 
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Topic Center-OSH Coordination Meeting, Αθήνα 22/10/09 

Στις 22 Οκτωβρίου 2009 το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. διοργάνωσε τη συνάντηση συντονισμού του Θεματικού Κέντρου ΥΑ-
Ε (TC OSH) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια και 
την υγεία στην εργασία, στο Electra Palace στην Αθήνα. Το 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. συμμετέχει στην κοινοπραξία που έχει αναλάβει το 
θεματικό αυτό κέντρο και επιπλέον συμμετέχει στο Management 
Team της κοινοπραξίας που συντονίζει το έργο των 20 ινστιτού-
των που την αποτελούν, ως Coordinator for Recourse Allocation. 

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Ορ-
γανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία καθώς 
και εκπρόσωποι των ινστιτούτων που συμμετέχουν από το Βέλγι-
ο, Αγγλία, Γερμανία, Φιλανδία, Ισπανία, Ολλανδία, Πορτογαλία,   
Γαλλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ουγγαρία και Λιθουανία. 

 

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε το νέο πρόγραμμα δράσης του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην 
εργασία για το 2010, από στελέχη του, και συμφωνήθηκε η 
κατανομή του έργου μεταξύ των ινστιτούτων του θεματικού 
κέντρου. Τέλος παρουσιάστηκε μέρος των αποτελεσμάτων της 
ευρωπαϊκής μελέτης European Survey of Enterprises on New 
and Emerging Risks (ESENER) για νέους και αναδυομένους 
κινδύνους, που εκπόνησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. 

 
 

Συμμετέχοντες από το BauA, INRS, Eurogip, 

Koop και Lzuu 

To προεδρείο: Θεώνη Κουκουλάκη από το 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, Ric Op De Beeck από το Prevent 

και η Johanna Malmelin από το FIOH. 

Νέα οδηγία ΕΕ για τους τραυματισμούς βελόνες ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα στο χώ-
ρο του νοσοκομείου και γενικότερα στο χώρο της υγείας.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόταση για μια συμπληρωματική οδηγία στα πλαίσια 
της  αρχικής οδηγίας- συμφωνίας, για την προστασία από τα αιχμηρά αντικείμενα στους χώρους του νοσοκομεί-
ου. Ο σκοπός της οδηγίας – συμφωνίας είναι η προστασία των εργαζομένων από τραυματισμούς αιχμηρών αντι-
κειμένων στον χώρο του νοσοκομείου. Προάγει  μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση για την εκτίμηση του επαγγελ-
ματικού κινδύνου, και γενικότερα για την πρόληψη του, την κατάρτιση, την ενημέρωση  και άλλα θέματα. 

Η νέα πρόταση βοηθά συμπληρωματικά στο να δώσει και τη νομοθετική διάσταση και υπογράφηκε στις 17 Ιουλί-
ου 2009 από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εργαζομένων στα νοσοκομεία και στους χώρους υγείας και την Ευρωπαϊκή 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ  ΝΕΑ  
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Ανθρώπινοι παράγοντες  

Χρόνος Εργασίας και Κούραση  

To Καναδικό Ινστιτούτο Worksafe BC  παρουσιάζει ένα ενημερωτικό δελτίο 
με πληροφορίες για το πώς οι ανθρώπινοι παράγοντες επηρεάζουν τους εργα-
ζόμενους στο εργασιακό τους περιβάλλον. Αναγνωρίζοντας αυτούς τους πα-
ράγοντες και τους κινδύνους που δημιουργούν μπορούμε να προλάβουμε ατυ-
χήματα. Το συγκεκριμένο δελτίο αναφέρεται στον χρόνο εργασίας και την 
κούραση του εργαζόμενου.   

Οι περισσότεροι άνθρωποι χρειάζονται 7,5 – 8,5 ώρες ύπνου καθημερινά και όταν αυτό δε συμβαίνει υποφέρουν.  
Η απόδοσή τους μειώνεται, οι αντιδράσεις τους είναι αργές και αδυνατούν να συγκεντρωθούν και να λάβουν 
αποφάσεις. 

Οι μελέτες έχουν δείξει ότι οι εργαζόμενοι σε βάρδιες κοιμούνται 5 με 7 ώρες λιγότερο την βδομάδα σε σχέση με 
αυτούς που δουλεύουν πρωινή  βάρδια και η ποιότητα του ύπνου τους είναι πολύ διαφορετική. 

Διαβάστε το δελτίο: WorkSafeBC Human Factors Bulletin on Work Schedules and Fatigue. 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ  &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

Ομοσπονδία Εργαζομένων στους Οργανισμούς. 

Περισσότερα στη διεύθυνση : 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0577:FIN:EN:PDF 

Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών – 25 Νοεμβρίου  

Η βία κατά των γυναικών αποτελεί το πιο διαδεδομένο ανομολόγητο έγκλημα, που πλήττει γυναίκες ανεξαρτή-
τως κοινωνικού ή οικονομικού επιπέδου. 

Η βία που υφίσταται η γυναίκα είναι πολύπλευρη: μέσα στην οικογένεια, αλλά και στον εργα-
σιακό χώρο, λεκτική ή σωματική λόγω της επικράτησής της σε εργασίες φροντίδας και του τομέ-
α των υπηρεσιών.  

http://www2.worksafebc.com/i/posters/2009/HF%2009_03.html
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Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τα χημικά καλωσορίζει όλους τους συμμετέχοντες 
στην συνάντηση της 7ης Δεκεμβρίου 2009. 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τα χημικά διοργανώνει την τρίτη  συνάντηση, για όσους ασχο-
λούνται με τα συγκεκριμένα θέματα του κανονισμού REACH και των χημικών ουσιών, και θέ-

λουν να ρωτήσουν και να ενημερωθούν για όλες τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο τομέα από τον ευρωπαϊκό Οργα-
νισμό (εταίροι, οργανισμοί, ινστιτούτα, εκπρόσωποι εργαζομένων, βιομηχανίες, προμηθευτές, εργαζόμενοι κ.α.)  
στο Ελσίνκι στις 7 Δεκεμβρίου 2009, στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο της πόλης. Θα συμμετέχουν πάνω 
από 500 άτομα. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και τη συνάντηση αυτή μπορείτε να την παρακολουθήσετε μέσω 
διαδικτύου. 

Μερικά από τα  θέματα που θα συζητηθούν είναι: 

1. Ταξινόμηση και ετικετοποίηση των ουσιών 
2. Ενίσχυση  του REACH 
 
Για περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του Οργανισμού 
For more information go to the ECHA website 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ  ΝΕΑ  

16% των ευρωπαίων πολιτών που συμμετείχαν σε συγκεκριμένη μελέτη δήλωσαν 
ότι βίωσαν την εμπειρία της διάκρισης και της μη ίσης μεταχείρισης. 

 

Σχεδόν 27.000 πολίτες σε 30 ευρωπαϊκές χώρες δήλωσαν ότι βίωσαν σε διάφορες μορφές την διάκριση και την 
μη ίση μεταχείριση σε θέματα ηθικής, φύλου, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, και θρησκείας. 

Το 58% των ευρωπαίων βλέπει τη μεγαλύτερη διάκριση  στο θέμα της ηλικίας , κύρια στον ηλικιακό πληθυσμό 
που είναι πάνω από 40. 

Επίσης έντονη διάκριση υφίστανται τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Ενημερωθείτε περισσότερο από τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm 

 Full report 

 Summary 

 

http://echa.europa.eu/news/events/3rd_stakeholders_day_en.asp
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_317_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_317_sum_en.pdf
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Προβολή διαφημιστικών ταινιών ΥΑΕ από Γαλλικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας (INRS), 
στα κανάλια  Dailymotion and Youtube 

Με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού στα θέματα ΥΑΕ το INRS έδωσε 30 μικρές ταινίες να προβάλλονται 
στα κανάλια Dailymotion και Youtube. Είναι ταινίες για θέματα πρόληψης, άγχους, καρκίνου κ.α.). Το Youtube 
και το Dailymotion είναι διαδραστικά και δίνουν την δυνατότητα στους χρήστες του διαδικτύου, να σχολιάζουν, 
να συζητούν, να συστήνουν, να μοιράζουν και να προσθέτουν τις ταινίες στις ιστοθέσεις τουw και στα blogs. 

• www.youtube.com/user/INRSFrance  

• www.dailymotion.com/INRSFrance  

Αλλαγή των δεδομένων δείχνει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτι-
κών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ )για τα ναρκωτικά.  

Όσοι κάνουν χρήση ναρκωτικών δεν περιορίζονται σχεδόν ποτέ σε μια μόνο ουσία. Η κατανάλωση πολλαπλών 
ναρκωτικών αποτελεί σήμερα τον κανόνα στην Ευρώπη και είναι υπεύθυνη για τα περισσότερα από τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολού-
θησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) για το έτος 2009. Μια ματιά στα πορίσματα της έκθεσης, που 
παρουσιάστηκε στα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών στις 4 Νοεμβρίου. 

Ενδιαφέρουσες στατιστικές : 

• Περίπου 13 εκατομμύρια Ευρωπαίοι (15-64 ετών) έχουν δοκιμάσει κοκαΐνη σε κάποια φάση της ζωής τους. 
Περίπου 4 εκατομμύρια ενήλικες έκαναν μάλιστα χρήση πέρσι (δεύτερο ναρκωτικό μετά την κάνναβη). 

• Περίπου 74 εκατομμύρια Ευρωπαίοι (15-64 ετών) έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον μια φορά στη 
ζωή τους, 41,5 εκατομμύρια εκ των οποίων είναι νεαροί ενήλικες (15-34 ετών). 

• Μέχρι και το 2,5% όλων των νέων της Ευρώπης ενδέχεται να κάνει χρήση κάνναβης σε καθημερινή βάση. 

• Το Διαδίκτυο αποτελεί μια σημαντική αγορά ψυχοτρόπων ουσιών, με συχνή την εμφάνιση ελκυστικών πακέ-
των, όπως είναι αυτά που χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα "Spice". 

"Πολύ συχνά οι άνθρωποι σήμερα εθίζονται στην κατανάλωση ενός συνδυασμού νόμιμων και παράνομων ου-
σιών, που οδηγεί στην εξάρτηση τόσο στο αλκοόλ όσο και στην τοξικομανία. Το γεγονός αυτό αυξάνει τις προ-
κλήσεις και κάνει την απεξάρτηση πιο πολύπλοκη. Πρόκειται για πρόβλημα, στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε 
προσοχή επειγόντως", τόνισε στα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών ο Wolfgang 
Götz, διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. 

Το κέντρο αυτό συντάσσει κάθε χρόνο την ετήσια έκθεσή του για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτι-
κών στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την έκθεση του 2009, η κοκαΐνη και η ηρωίνη εξακολουθούν να κυριαρχούν στη 
σκηνή των ναρκωτικών στην Ευρώπη, χωρίς να υπάρχουν σημάδια βελτίωσης της κατάστασης. Ωστόσο, νέα 
στοιχεία επιβεβαιώνουν μια συνεχή μείωση της χρήσης κάνναβης, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων . Επίσης η έκθεση 
αναφέρει ότι, παρά το γεγονός ότι στις περισσότερες χώρες είναι θεωρητικά δυνατή η συνέχιση ή η έναρξη θερα-
πείας υποκατάστασης στις εγκαταστάσεις των φυλακών, στην πράξη αυτό είναι συχνά δύσκολο. Δεδομένου του 
μεγάλου αριθμού των χρηστών ναρκωτικών στις φυλακές της Ευρώπης, η ανάγκη για την ενίσχυση της απεξάρ-
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τησης των κρατουμένων είναι μεγάλη. 

Το Διαδίκτυο, αγορά για τις ψυχοτρόπες ουσίες 

Φέτος το Κέντρο ξεκίνησε μια πρώτη επισκόπηση των προσεγγίσεων θεραπείας μέσω του Διαδικτύου. Οι προ-
σεγγίσεις αυτές φαίνεται να έχουν τεράστιο δυναμικό όσον αφορά την πρόληψη, τη θεραπεία και τη μείωση των 
επιβλαβών συνεπειών των ναρκωτικών. Ωστόσο, δεν λείπουν και οι φορές που το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται για 
την προώθηση της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών... 

Τα προϊόντα που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο και σε ορισμένα εξειδικευμένα καταστήματα με την επωνυμία 
"Spice" είναι διαθέσιμα από το 2006. Παρά το γεγονός ότι τα προϊόντα "Spice" διαφημίζονται κατά καιρούς ως 
θυμιάματα, τα συμπτώματά τους περιγράφονται από όσους τα καπνίζουν ως παρόμοια με αυτά της χρήσης κάν-
ναβης. 

Αναλυτικά : 

Έκθεση του ΕΚΠΝΤ για το 2009 

Άρθρο στην "Πρώτη Σελίδα" σχετικά με την έκθεση του ΕΚΠΝΤ για το 2008 

Ιστοσελίδα της κοινοβουλευτικής επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών  

Το 19ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (XIXth World Congress on Safety 
and Health at Work) θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη από τις 11 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2011.Το Συνέ-
δριο θα διοργανωθεί από το Υπουργείο Εργασίας της Τουρκίας, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας  και τη Διεθνής 
Ένωση Κοινωνικής Ασφάλειας (ISSA). 

Το σύνθημα του συνεδρίου είναι «Χτίζοντας την κουλτούρα της πρόληψης για ένα υγιές και ασφαλές μέλ-
λον» (Building a Culture of Prevention for a Healthy and Safe Future).  

Παράλληλα θα οργανωθεί από την Επιτροπή του ISSA για την Πρόληψη, και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου και Πολυμέσων. Οι καλύτερες παραγωγές θα βραβευθούν από ειδικούς. 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση : 

XIXth World Congress on Safety and Health at Work. 

ΔΙΕΘΝΗ  ΝΕΑ  

http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_93236_EL_EMCDDA_AR2009_EL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/066-41210-308-11-45-911-20081103STO41199-2008-03-11-2008/default_el.htm
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EL&body=LIBE
http://www.safety2011turkey.org/index.php
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Μονοξείδιο του άνθρακα 

Το μονοξείδιο του άνθρακα  είναι άχρωμο και άοσμο αέριο το οποίο είναι εξαιρετικά δηλητηριώδες και μπορεί 
να σε σκοτώσει μέσα σε μερικά λεπτά.. Στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε χρόνο πεθαίνουν σχεδόν 500 άνθρωποι 
ενώ γύρω στους 20.000  περνάνε από τα επείγοντα περιστατικά μετά από την έκθεση τους σε αυτό μέσω των 
φτωχά κατασκευασμένων συστημάτων θέρμανσης ή από τις σόμπες αερίου  καθώς και από τους αγωγούς φυσι-
κού αερίου που χρησιμοποιούνται για την θέρμανση. 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα σχετικό video : 

http://www.cdc.gov/CDCTV/QuietKiller/index.html 

Πηγή :  National Center for Environmental Health (NCEH) 

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 

Philippines Occupational Safety and Health Center-DOLE 

www.oshc.dole.gov.ph 

Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στις Φιλιππίνες είναι ο φορέας που είναι υπεύθυνος 
για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Στη συγκεκριμένη ηλεκτρονι-
κή διασύνδεση θα βρείτε τις δραστηριότητες του Κέντρου, στην έρευνα , κατάρτιση, νομοθεσία, υπηρεσίες πλη-
ροφόρησης  

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Instituto para a Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (ISHST) 

www.ishst.pt 

Ενδιαφέρουσα η ηλεκτρονική διασύνδεση με το Εθνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας στη Εργασία της 
Πορτογαλίας  

Portugal Labour Inspectorate 

www.act.gov.pt 

Η ηλεκτρονική διασύνδεση της  επιθεώρηση εργασίας της Πορτογαλίας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πληροφό-
ρησης για θέματα ΥΑΕ 

Portugal Labour inspectorate web site contains a range of topics. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  

http://www.cdc.gov/nceh
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  

Από την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος (Ε.Ε.Ι.Ε.Π) 

Εκδόθηκαν δύο φυλλάδια που αφορούν θέματα άμεσου ενδιαφέροντος για τους Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας και 
κυκλοφόρησαν στα πλαίσια του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας στου 
τομείς της υγείας. Τα έντυπα αυτά είναι διαθέσιμα και θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα  της Ε.Ε.Ι.Ε.Π. 
Οι τίτλοι είναι : 

Β. Δρακόπουλος, Επαγγελματικοί βλαπτικοί παράγοντες στους χώρους των νοσοκομείων. 

Ε. Νένα, Θ. Κ. Κωνσταντινίδης, Το σύνδρομο απνοιών στον ύπνο ως πρόβλημα δημόσιας υγείας και υγείας 
και ασφάλειας της εργασίας: οι επιπτώσεις του στον ανθρώπινο οργανισμό και στο κοινωνικό σύνολο μέσω 
της εργασίας. Εγχειρίδιο, διάγνωσης για το ιατρικό προσωπικό των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας (ειδικούς ιατρούς εργασίας και ειδικούς ιατρούς γενικής ιατρικής).  

Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος  (Ε.Ε.Ι.Ε.Π) 
Διεύθυνση: Μαιάνδρου 23 
Πόλη: ΑΘΗΝΑ T.K.: Νομός: Αττικής 
Τηλέφωνο: +30 2107211845 Φαξ: +30 2107215082 

ENETOSH Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση  στην Υγεία και Α-
σφάλεια  

ENETOSH – Newsletters 
Διαβάστε το τελευταίο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου ENETOSH Newsletter (No 7) 

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας 2-5 Δεκεμβρίου 2009, 
Hilton 

Μετά τη θετική ανταπόκριση και τη μεγάλη προσέλευση των επιστημόνων υγείας στα Συνέδρια που προηγήθη-
καν, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Τομέας Οικονομικών της Υγείας) με την πραγματοποίηση του 5oυ Πανελ-
ληνίου Συνεδρίου επιχειρεί να διευρύνει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διεπιστημονική συζήτηση και 
ανάλυση των μειζόνων προβλημάτων του υγειονομικού τομέα στη χώρα μας, με κύριο σκοπό την ανάδειξη εναλ-
λακτικών λύσεων στην υπόθεση της υγειονομικής ανάπτυξης. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ  
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Ειδικότερα, το 5ο Συνέδριο εστιάζει το ενδιαφέρον του στην καινοτομία και τη νεωτερικότητα, οι οποίες αφο-
ρούν στην υγεία και την υγειονομική φροντίδα. Η επιλογή της κατάλληλης βιοϊατρικής και φαρμακευτικής τεχνο-
λογίας στη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων και οι επιπτώσεις στο κόστος της υγείας, η αναζήτηση της ιατρι-
κής αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας στις υγειονομικές υπηρεσίες και την κοινωνική ασφάλιση, κα-
θώς και οι επιλογές των καταναλωτών στην ιατρική περίθαλψη θα αποτελέσουν τους βασικούς άξονες της συζή-
τησης. 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η αναζήτηση των επιδράσεων της καινοτομίας στην πολιτική υγείας με βάση την επι-
στημονική τεκμηρίωση για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας και η αξιοποίησή τους 
στη διαμόρφωση της εθνικής υγειονομικής πολιτικής στην κλινική πρακτική, στις υγειονομικές παρεμβάσεις και 
στην ανασυγκρότηση των υπηρεσιών υγείας. 

Η επιστημονική θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει Συμπόσια, Εργαστήρια, Φροντιστήρια, Ελεύθερες Α-
νακοινώσεις και Στρογγυλές Τράπεζες, όπου θα συζητηθούν εξειδικευμένα θέματα υψηλού ενδιαφέροντος, με 
εισηγήσεις διακεκριμένων επιστημόνων από τον ελληνικό και διεθνή χώρο, σε συνεργασία με οργανισμούς, υπη-
ρεσίες και πανεπιστήμια αναγνωρισμένου κύρους. Επιπλέον, η διεξαγωγή Ειδικών Φροντιστηρίων που απευθύνο-
νται σε νέους επαγγελματίες της υγείας, εκτιμούμε ότι θα συμβάλουν σημαντικά στην επιστημονική κατάρτιση 
και ενημέρωσή τους. 

Περισσότερες πληροφορίες : http://www.healthcongress.gr/ 

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2009, Αθήνα, Athens Imperial, Πλατεία Καραϊσκάκη (8.00-
15.00) 

Κεντρική ημερίδα με αντικείμενο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για την 
εκτίμηση κινδύνου στους χώρους εργασίας  

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης  

Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας 

-Δ/νση Διαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης Πολιτι-
κής Συνθηκών Εργασίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας  

- Εθνικός Εστιακός Πόλος Πληροφόρησης για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

Πειραιώς 40,  Τ.Κ. 10182, Αθήνα 
Τηλ.: (+30) 210  321 43 10 
Φαξ: (+30) 210 321 43 10 
E-mail: antchristodoulou@ypakp.gr, ikonstantakopoulos@ypakp.gr 

URL: http://www.ypakp.gr 

Για την καλύτερη προετοιμασία της ημερίδας παρακαλούμε δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας με e-mail, fax ή 
τηλεφωνικά. Λεπτομέρειες , έντυπα συμμετοχής κα το πρόγραμμα,  θα τα βρείτε στην παρακάτω ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://www.ypakp.gr/ 
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14 Δεκεμβρίου 2009, Θεσσαλονίκη 

Διοργάνωση: ΣΒΒΕ ΕπικοινωνίαΣΒΒΕ Τηλ.2310 539817 Fax E-mailindustry2020@sbbe.gr 

URL: http://www.industry2020.gr/ 

 

 

 

 

 

 

25-28 February 2010, Bahrain.  

IXth ASSE-MEC Professional Development Conference & Exhibition.  

Theme: Global look into Safety, Health and Environment 

Note: Organized by the American Society of Safety Engineers (ASSE).  

E-mail: info@asse-mec.org  

Internet: http://www.asse-mec.org  

 

11-15 September 2011, Istanbul 

XIXth World Congress on Safety and Health at Work.  

Note: Organized by the International Labour Organization (ILO), the International Social Security Association  
(ISSA) and the Turkish Ministry of Labour and Social Security.  
Information: (Venue) Haliç Congress Centre, Istanbul, Turkey.  

Phone: (+90) 312 215 80 86, Fax: (+90) 312 215 50 27, E-mail: info@safety2011turkey.org  

Internet: http://www.safety2011turkey.org 
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Νέα αποκτήματα της βιβλιοθήκης του ΕΛΙΝΥΑΕ 

•  
Asbestos : the analysts' guide for sampling, analysis and clearance procedures.- Sudbury, Suffolk : HSE, 
c2005.- iv, 100 σ.- ISBN 0-7176-2875-2  (6230) 

• Asbestos essentials : a task manual for building, maintenance and allied trades on ono-licenced asbestos 
work / HSE.- Sudbury, Suffolk : HSE, c2008.- v.139 σ.- ISBN 978-0-7176-6263-0 (6222) 

• A basic guide to RCRA : understanding solid and hazardous waste management / Salvatore Caccavale.- 
Illinois : American Society of Safety Engineers, c1998.- vi, 78 σ.- ISBN 1-885581-15-7 (6218) 

• Brickwork / John Carruthers.- Oxford : Butterworth-Heinemann, c2000.- 199 σ.- ISBN 0-7506-5072-9
 (6249) 

• Dust explosions in the process industries / Rolf K. Eckhoff.- 3η εκδ.- Amsterdam : Gulf Professional Pub-
lishing, c2003.- xxi, 719 σ..- ISBN 978-0-7506-7602-1  (6224) 

• Environmental and occupational medicine / William N. Rom, Steven B. Markowitz (eds.).- 4η εκδ.- Phila-
delphia : Wolters Kluwer, c2007.- xxxi, 1884 σ.- ISBN 978-0-7817-6299-1 (6239) 

• European works councils facts and figures 2006 / Peter Kerckhofs.- Brussels : ETUI-REHS, 2006.- 115 
σ.- ISBN 2-87452-035-7.- (6213, 6214) 

• Fire management global assessment 2006 : a thematic study prepared in the framework of the global forest 
resources assessment 2005 / FAO.- Rome : FAO, c2007.- xii, 156 σ. (6209) 

• Handbook of univariate and multivariate data analysis and interpretation with SPSS / Robert Ho.- Boca 
Raton : Chapman & Hall / CRC, c2006.- 406 σ.- ISBN 1-58488-602-1 

• (6211) 

• Hazards analysis techniques for system safety / Clifton A. Ericson.- Hoboken, New Jersey : Wiley Inter-
science, c2005.- xx, 499 σ.- ISBN 0-471-72019-4 (6250) 

• Laser safety management / Ken Barat.- Boca Raton : CRC, Taylor & Francis, c2006.- 267 σ..- ISBN 0-
8247-2307-4 (6219) 

• Occupational safety and health simplified for the construction industry / Government Industries.- Lanham, 
Maryland : Government Institutes, c2007.- x, 184 σ. ISBN 978-0-86587-021-5 (6246) 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
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• Proctor and Hughes' chemical hazards of the workplace / Gloria J. Hathaway, Nick H. Proctor.- 5Η εκδ.- 
Hoboken, New Jersey : Wiley Interscience, c2004.- xi, 785 σ..- ISBN 0-471-26883-6 (6228) 

• Securing utility and energy infrastrustures / Larry Ness.- Hoboken, New Jersey : Wiley Interscience, 
c2006.- xvi, 340 σ.- ISBN 978-0-471-70525-3 (6247) 

• Sick building syndrome and the problem of uncertainty : environmental politics, technoscience and 
women workers / Michelle Murphy.- Durham : Duke University Press, c 2006.- x, 253 σ.- ISBN 0-8223-
3671-5  (6212, 6221) 

• Treating violence : a guide to risk management in mental health / Tony Maden.- Oxford : Oxford Univer-
sity Press, c2007.- 189 σ.- ISBN 978-0-19-852690-2 (6234) 
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Σας παρουσιάζουμε τις τρεις καλύτερες φωτογραφίες με τα τρία αντίστοιχα βραβεία, που επιλέχθηκαν 
και αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Φωτο-
γραφίας με τίτλο «Ποια εικόνα έχετε,  για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία» 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Περισσότερα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.osha-photocompetition.eu/winners_el.html?&no_cache=1 
 

Ι ΣΤΟΡΙΚΟ  e -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΑΡΧΕΙΟ  

Beekeeper 
1ο Βραβείο 
Christopher Azzopardi, Malta 

Welder 
2ο Βραβείο 

Eric Despujols, France 

A hard and complicated life 
3ο Βραβείο 
Rodrigo Cabrita, Portugal 

A better way 
Ειδικό Βραβείο 

Katja Wittig, Germany 
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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 


