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Η ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ∆ΩΡΟ ΖΩΗΣ - ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟ∆ΟΤΗΣ 

28η Απριλίου – Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υ-
γεία στην Εργασία 2011 

Η 28η Απριλίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία. Από το 2003 το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, εποπ-
τεύει τη συγκεκριμένη επέτειο, προβάλλοντας την πρόληψη των ατυ-
χημάτων και των ασθενειών στην εργασία μέσω του κοινωνικού διαλό-
γου και της τριμερούς συμμετοχής. 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 
έχει θέμα με τίτλο: «Σύστημα Διαχεί-
ρισης Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία: ένα εργαλείο για συνεχή 
βελτίωση».  

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, επιλέ-
γοντας το θέμα καθιστά σαφές ότι η 
προστασία των εργαζομένων δεν είναι 
κάτι περιστασιακό. Είναι κάτι που απα-
ιτεί μια συνεχή συστηματική προσέγγι-
ση, και προωθείται μέσα από την εφαρ-
μογή ενός συστήματος διαχείρισης ε-
παγγελματικής ασφάλειας και υγείας. 

Όπως σημειώνεται και στην ετήσια 
έκθεση που εξέδωσε η Διεθνής Ορ-
γάνωση Εργασίας «… Η εφαρμογή 
του Συστήματος Διαχείρισης της 
Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υ-
γείας (ΣΔΕΑΥ) βασίζεται σε αντίσ-
τοιχα κριτήρια και πρότυπα ΕΑ-
Υ. Έχει στόχο την παροχή μιας 
μεθόδου εκτίμησης και βελτίω-
σης της απόδοσης στον τομέα 
της πρόληψης των ατυχημάτων και των ασθενειών στο χώρο της εργασίας 
μέσω μιας αποτελεσματικής διαχείρισης των εργασιακών κινδύνων. Είναι 
μια λογική, βηματική μέθοδος όπου αποφασίζεται τι πρέπει να γίνει, πόσο 

Ο Κύκλος του Deming. Διάγραμμα του Karn G.: 
http://blog.bulsuk.com/2009/02/taking-first-step-
with-pdca.html#axzz1GBg5Y7Fn) Bulsuk 
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καλά μπορεί να γίνει, η παρακολούθηση της πορείας προς την επίτευξη των στόχων, η αξιολόγηση της αποτελεσ-
ματικότητας και ο προσδιορισμός τομέων για βελτίωση. Θα πρέπει να επιδέχεται αλλαγές όσον αφορά στην οργά-
νωση και στις νομοθετικές απαιτήσεις. 

Η ιδέα της διαδικασίας αυτής βασίζεται στην αρχή «Σχεδιασμός – Yλοποίηση - Έλεγχος – Αναθεώρηση» του 
Κύκλου του Deming (PDCA) και σχεδιάστηκε τη δεκαετία του 50 με σκοπό την παρακολούθηση της απόδοσης 
μιας επιχείρησης, σε διαρκή βάση. Όσον αφορά στην ΕΑΥ, ο «Σχεδιασμός» αναφέρεται στην καθιέρωση μιας 
πολιτικής, ενός σχεδιασμού που περιλαμβάνει τον καταμερισμό των πηγών, την παροχή των ικανοτήτων και της 
οργάνωσης του συστήματος, τον προσδιορισμό των πηγών κινδύνου και της εκτίμησης της επικινδυνότητας. Η 
«Υλοποίηση» αναφέρεται στην ουσιαστική εφαρμογή και λειτουργία του προγράμματος ΕΑΥ. Ο «Έλεγχος» α-
ποσκοπεί στη μέτρηση, τόσο της ενεργής όσο και της αντενεργής απόδοσης του προγράμματος. Τέλος, η 
«Αναθεώρηση» ολοκληρώνει τον κύκλο με μια ανασκόπηση του συστήματος όσον αφορά στη διαρκή βελτίωση 
και τη δημιουργία ενός πρώιμου σταδίου του συστήματος για τον επόμενο κύκλο. 

Το ΣΔΕΑΥ είναι ένα λογικό εργαλείο, το οποίο είναι ευέλικτο και μπορεί να προσαρμοστεί στο μέγεθος και τη 
δραστηριότητα μιας επιχείρησης και να επικεντρωθεί στους γενικούς ή ειδικούς κινδύνους που σχετίζονται με την 
εκάστοτε δραστηριότητά της. Η πολυπλοκότητά του κυμαίνεται ανάμεσα στις απλές ανάγκες μιας μεσαίας επιχεί-
ρησης, που ακολουθεί μια μόνο παραγωγική διαδικασία και οι κίνδυνοι μπορούν εύκολα να προσδιοριστούν, μέχ-
ρι σε μεγάλες βιομηχανίες, όπως είναι τα μεταλλεία, οι εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας, οι χημικές βιομηχανί-
ες ή οι κατασκευαστικές εταιρείες. 

Η προσέγγιση του ΣΔΕΑΥ διασφαλίζει: 

• την εφαρμογή των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων με τρόπο αποτελεσματικό και συνεκτικό 
• την καθιέρωση συναφών πολιτικών 
• τη συνέπεια στις δεσμεύσεις 
• την εξέταση όλων των εργασιακών δεδομένων για την εκτίμηση του κινδύνου 
• τη συμμετοχή της διοίκησης και των εργαζομένων στη διαδικασία, στο βαθμό της αρμοδιότητάς τους. 

Φέτος, το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπο-
υργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετέφρασε, αναπαρήγαγε και διένειμε τη φετινή αφίσα της Διε-
θνούς Οργάνωσης Εργασίας , με στόχο την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του ευρέως κοινού στα θέματα 
υγείας και ασφάλειας της εργασίας. Η αφίσα αναρτήθηκε σε υπηρεσίες, επιχειρήσεις, στο μετρό και τον ΗΣΑΠ, 
σε σταθμαρχεία ΕΘΕΛ, στον ΟΣΕ και τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο και σε πολλά άλλα σημεία στην Αθήνα και 
την περιφέρεια. Επίσης, σε συρμούς του μετρό προβλήθηκε ταινία με το γνωστό Νάπο καρτούν του Οργανισμού 
για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. 

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. μετέφρασε, επίσης, και ανάρτησε στον ιστότοπό του την ετήσια έκθεση της ΔΟΕ για την Παγ-
κόσμια Ημέρα. 

Πλήρη Κείμενα 

Έκθεση σε μορφή PDF  

Αφίσα σε μορφή PDF  

Σύνδεσμοι 

http://osha.europa.eu/el/about/28th-april/world-day-for-safety-and-health-at-work 

Περισσότερες πληροφορίες 

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/report%20ILO%202011.1303303014765.pdf�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/Afisa_L.1303303059218.pdf�
http://osha.europa.eu/el/about/28th-april/world-day-for-safety-and-health-at-work�
http://www.ilo.org/safework/events/meetings/lang--en/WCMS_153617/index.htm�
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Το κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Αθήνα: 

Υλοποιεί το παρακάτω σεμινάριο: 

Σε εξέλιξη είναι ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο, σε αίθουσα της ATTICA BANK, το οποίο επιμερίζεται σε δέκα 
επτά (17) κύκλους, διάρκειας τριών (3) ωρών έκαστος, με τίτλο: «Πυροπροστασία – Εκκένωση χώρων εργασί-
ας».σε συνεργασία με την «ATTICA BANK», από 02η Μαΐου 2011 έως 30η Μαΐου  2011. Το πρόγραμμα απευ-
θύνεται σε στελέχη, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό της τράπεζας . Συνολικά θα το παρακολουθήσουν περίπου 
πεντακόσια ενενήντα  (590) άτομα.  

Επίσης πραγματοποιήθηκε: 

• Ημερίδα, σε συνεργασία με την Τεχνική Εταιρεία «Τεχνική Άποψη», την 30η Μαρτίου 2011, με τίτλο: 
«Ασφάλεια και Υγιεινή της Εργασίας σε Εργοτάξια». Το πρόγραμμα απευθύνθηκε στο τεχνικό προσωπικό 
της επιχείρησης και σε στελέχη πετρελαιοειδών εταιρειών. Συνολικά την παρακολούθησαν δέκα εννιά  (19) 
άτομα. 

• Ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο, σε συνεργασία με την «ATTICA BANK», από την 11η Απριλίου 2011 (δύο 
τμήματα), την 13η Απριλίου 2011 (δύο τμήματα) και την 15η Απριλίου  2011 (ένα τμήμα), με τίτλο: 
«Πυροπροστασία – Εκκένωση χώρων εργασίας». Το σεμινάριο αφορούσε στελέχη, διοικητικό και τεχνικό 
προσωπικό της τράπεζας και το παρακολούθησαν περίπου εκατόν εξήντα  (160) άτομα. 

• Ένα (1) τμήμα εργοδοτών επιχειρήσεων Γ’ κατηγορίας, χαμηλής επικινδυνότητας, την 02η Μαΐου  2011 και 
την 4η Μαΐου 2011, με θέμα: «Υγεία & ασφάλεια της εργασίας», διάρκειας 10 ωρών. Το σεμινάριο το πα-
ρακολούθησαν είκοσι επτά (27) άτομα.  

Τέλος πρόκειται να υλοποιήσει: 

• Ένα ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο, σε συνεργασία με την εταιρεία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε», την 05η Μαΐ-
ου 2011, 06η Μαΐου 2011 &  09η Μαΐου 2011, διάρκειας 8, 5 και 8 ωρών αντίστοιχα, με τίτλο: «Υγεία και 
Ασφάλεια στους χώρους εργασίας». Το σεμινάριο, θα γίνει στο εργοστάσιο της Θίσβης και απευθύνεται σε 
τμήμα του προσωπικού του εργοστασίου. Το σεμινάριο θα το παρακολουθήσουν περίπου είκοσι πέντε  (25) 
άτομα. 

• Δύο προγράμματα 2ωρης διάρκειας, σε συνεργασία με την εταιρεία «GE HEALTHCARE», κατά τον μήνα 
Μάιο, τα οποία θα απευθύνονται σε μηχανικούς, τεχνικό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό, με τίτλο: 
«Υγιεινή  και Ασφάλεια της εργασίας – Εργονομικοί κίνδυνοι». Τα σεμινάρια, θα υλοποιηθούν στις εγκα-
ταστάσεις της εταιρείας.  

• Ένα σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας, Βιομηχανιών, για επιχειρήσεις Α’ κατηγορίας επικινδυνότητας, από την 
09η Μαΐου 2011 έως την 06η Ιουνίου 2011, , με θέμα: «Υγεία & Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημάτων», δι-
άρκειας 100 ωρών, το οποίο απευθύνεται σε άτομα επιπέδου ΑΕΙ –ΤΕΙ και θα το παρακολουθήσουν περίπου 
είκοσι πέντε (25) άτομα. 

ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΟΥ  ΕΛ . ΙΝ .Υ.Α .Ε .  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
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• Ένα πρόγραμμα 20ωρης διάρκειας, σε συνεργασία με το «ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ», κατά τον μή-
να Ιούνιο. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε στελέχη της υπηρεσίας, με τίτλο: «Υγιεινή και Ασφάλεια στο-
υς χώρους εργασίας». Το σεμινάριο, θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Κ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.  

• Ένα (1) τμήμα εργοδοτών – εργαζομένων επιχειρήσεων Β’ κατηγορίας, μεσαίας επικινδυνότητας, από την 
14η Ιουνίου 2011 έως και την 22η Ιουνίου 2011, , με θέμα: «Υγεία & ασφάλεια της εργασίας», διάρκειας 
35 ωρών. Το σεμινάριο θα το παρακολουθήσουν περίπου δέκα έξι (16) άτομα.  

Επίσης προγραμματίζει: 

• σεμινάρια για Τ.Α. βιομηχανιών, επιχειρήσεων Α’ κατηγορίας επικινδυνότητας, με θέμα «Υγιεινή & 
Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημάτων», διάρκειας 100 ωρών, τα οποία απευθύνονται σε απόφοιτους ΑΕΙ– ΤΕ-
Ι,  

• σεμινάρια για Τ.Α. Τεχνικών Έργων, επιχειρήσεων Α’ κατηγορίας επικινδυνότητας, με θέμα «Υγιεινή 
& Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημάτων», διάρκειας 100 ωρών, τα οποία απευθύνονται σε απόφοιτους ΑΕΙ– 
ΤΕΙ,  

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

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

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

Κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος υλοποιούνται ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια (τα οποία απευθύνονται σε 
επιχειρήσεις). 

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

Πληροφορίες: τηλ.: 210 8200136, 210 8200111, 210 8200139, φαξ: 210 8200103 

Τέλος, το ΚΕΚ του ΕΛΙΝΥΑΕ στην Αθήνα, υλοποιεί, κατόπιν αιτήσεως, εξειδικευμένα σεμινάρια μικρής δι-
άρκειας, με θέματα:  

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

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

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

• «Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου»,  

• «Πυροπροστασία-Πυρασφάλεια»,  

• «ΣΑΥ - ΦΑΥ». 

Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας http://www.elinyae.gr ή τηλεφωνικά 210 8200136, 210 
8200111, 210 8200139, φαξ: 210 8200103 

http://www.elinyae.gr/�
http://www.elinyae.gr/�
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Το ΚΕΚ ΕΛΙΝΥΑΕ, Παράρτημα Θεσσαλονίκης: 

• Υλοποιεί το διάστημα Απριλίου- Μαΐου, σεμινάριο 100 ωρών για Μηχανικούς ΑΕΙ και ΤΕΙ στη Βιομη-
χανία  Στο σεμινάριο συμμετέχουν δεκαεπτά (17) Μηχανικοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ και αναμένεται να ο-
λοκληρωθεί στις 13 Μαΐου 2011. 

• Προγραμμάτισε και θα υλοποιήσει, σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών για εργοδότες επιχειρήσεων Γ΄ κατηγο-
ρίας επικινδυνότητας στις 23 και 25 Μαΐου 2011. Στο σεμινάριο θα συμμετάσχουν είκοσι ένας (21) εργοδό-
τες επιχειρήσεων που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και ανήκουν στη χαμηλή επικινδυνότη-
τα. 

Επίσης προγραμματίζονται για να υλοποιηθούν το φθινόπωρο του 2011 και μετά από την συγκέντρωση ικανού 
αριθμού ενδιαφερομένων τα παρακάτω σεμινάρια: 

• Σεμινάριο Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου διάρκειας 10 ωρών. 

• Σεμινάριο για εργοδότες επιχειρήσεων Β΄ κατηγορίας διάρκειας 35 ωρών. 

• Σεμινάριο για εργοδότες επιχειρήσεων Γ’ κατηγορίας διάρκειας 10 ωρών. 

• Σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας 100 ωρών στη Βιομηχανία. 

• Σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας 100 ωρών στα τεχνικά Έργα. 

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

Πληροφορίες: κα Τσαμπάζη Σοφία, Τηλ. 2310 50 10 33, κα Αργυρίου Κέλλυ, Τηλ. 2310 50 10 20,  

Φαξ. 2310 50 10 55 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 
Το Παράρτημα Ιωαννίνων πραγματοποίησε επισκέψεις σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία του νομού Ιωαννί-
νων και ενημέρωσε τους μαθητές για θέματα Υγείας και Ασφάλειας στο σχολείο και στο σπίτι. 

Συγκεκριμένα: 

• Τη 1η Απριλίου επισκέφτηκε το Δημοτικό Σχολείο Μεγάλου Πάπιγκου όπου ενημερώθηκαν 3 μαθητές 

• Στις 4 Απριλίου επισκέφτηκε το 1ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων και το 12ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων όπου ενημε-
ρώθηκαν 40 μαθητές. 

• Στις 7 Απριλίου επισκέφτηκε το 2ο Δημοτικό Σχολείο Κόνιτσας  όπου ενημερώθηκαν 53 μαθητές. 

• Στις 12 Απριλίου επισκέφτηκε το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κόνιτσας όπου ενημερώθηκαν 57 μαθητές. 

• Στις 12 Απριλίου επισκέφτηκε το 2ο Νηπιαγωγείο Κόνιτσας  όπου ενημερώθηκαν 26 μαθητές. 
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• Στις 14 Απριλίου επισκέφτηκε το 16ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων και ενημερώθηκαν 190 μαθητές. 

Επίσης προγραμματίζει για το έτος 2011, στα 
Ιωάννινα την υλοποίηση σεμιναρίου επιμόρ-
φωσης Τεχνικών Ασφάλειας διάρκειας 100 
ωρών. Το σεμινάριο θα υλοποιείται απογευ-
ματινές ώρες (16.00 – 21.00) καθημερινά εκ-
τός Σαββάτου και Κυριακής στις εγκαταστά-
σεις του πιστοποιημένου από το ΕΚΕΠΙΣ 
ΚΕΚ (Καπλάνη 7, 1ος όροφος). 

Συνεχίζεται η συνεργασία με τον Εμπορικό 
Σύλλογο Ιωαννίνων για την υλοποίηση σεμι-
ναρίων εργοδοτών επιχειρήσεων Γ΄ κατηγορί-
ας επικινδυνότητας για τα μέλη του συλλόγου. 

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

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

 
Το Παράρτημα της Τρίπολης το προηγούμενο διάστημα διεξήγαγε μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων σε επι-
χείρηση της περιοχής. 

Επιπλέον το Παράρτημα υλοποίησε ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο σε εργαζόμενους της ΔΕΥΑ Τρίπολης. Το 
σεμινάριο υλοποιήθηκε στις 30 και 31/03/2011.  

Τέλος στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας στις 28 Απριλίου 
2011 δόθηκε συνέντευξη σε τοπικά μέσα ενημέρωσης και επικολλήθηκαν αφίσες σε εργασιακούς χώρους. 

Το Παράρτημα δέχεται αιτήσεις για υλοποίηση σεμιναρίου επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ 
και ΤΕΙ, διάρκειας 100 ωρών καθώς και ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων. 

Επίσης, συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για υλοποίηση σεμιναρίων εργοδοτών επιχειρήσεων Β΄ και Γ΄ κατηγο-
ρίας επικινδυνότητας καθώς και αιτήματα για μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων σε εγκαταστάσεις επιχει-
ρήσεων. 

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. 

http://www.elinyae.gr/�
http://www.elinyae.gr/�
http://www.elinyae.gr/�
http://www.elinyae.gr/�
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 
Συμμετοχή σε ημερίδα του παραρτήματος της Κρήτης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.  

Την Πέμπτη, 28 Απριλίου, το παράρτημα Κρήτης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. συμμετείχε σε ημερίδα που διοργανώθηκε 
στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας 
για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία στο 
στρατόπεδο της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικο-
ύ (Σ.Ε.Α.Π.). Την ημερίδα παρακολούθησαν περίπου 
250 αξιωματικοί και έφεδροι αξιωματικοί που υπηρετο-
ύν τη θητεία τους στο στρατόπεδο. 

Βασικός ομιλητής ήταν η κ. Αφροδίτη Δαΐκου, η οποία 
ανέλυσε νομοθετικές διατάξεις που αφορούν στην Υγεί-
α και την Ασφάλεια στην Εργασία. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΟΥ 

 
Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη κουλτούρας στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας είναι ως γνωσ-
τόν μια διαδικασία αέναη. Ιδιαίτερα η δημιουργία κουλτούρας υγιεινής και ασφάλειας πρέπει να ξεκινά από 
μικρή ηλικία ώστε όταν το άτομο φτάσει μπει στον εργασιακό στίβο να έχει ήδη κάνει κτήμα του τις βασικές 
αρχές υγιεινής και ασφάλειας και αυτές να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας λήψης οιασδήπο-
τε απόφασης. 

Στο πλαίσιο αυτό το Παράρτημα Θεσσαλίας οργανώνει και 
υλοποιεί ενημερωτικές παρουσιάσεις και ημερίδες σε σχο-
λεία της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας σε συνεργασία 
με τις διευθύνσεις των σχολείων, του καθηγητές ειδικοτή-
των αυτών και τους σχολικούς συμβούλους. Ιδιαίτερα το 
δίμηνο Φεβρουαρίου- Μαρτίου 2011 πραγματοποιήθηκαν 
παρουσιάσεις σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια των νομών 
Μαγνησίας και Τρικάλων. Αναλυτικότερα, έγιναν 2 εκδη-
λώσεις που αφορούσαν μαθητές δημοτικών, 6 εκδηλώσεις 
που αφορούσαν μαθητές γυμνασίου και 3 εκδηλώσεις που 
αφορούσαν μαθητές λυκείων. Επίσης υλοποιήθηκε ημερίδα 

στα Τρίκαλα όπου ενημερώθηκαν οι μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ και του εσπερινού ΕΠΑΛ Τρικάλων. 

Το περιεχόμενο των εκδηλώσεων ήταν κάθε φορά προσαρμοσμένο στο ηλικιακό επίπεδο των συμμετεχόντων 
και κοινό χαρακτηριστικό όλων των εκδηλώσεων ήταν η έντονη συμμετοχή είτε με την μορφή ερωτήσεων είτε 
με την παράθεση εμπειριών, γεγονός που υποδηλώνει την έντονη επιθυμία για ενημέρωση σε σχετικά αντικεί-
μενα. 

Συνολικά τις εκδηλώσεις του διμήνου παρακολούθησαν περισσότεροι από 600 μαθητές όλων των βαθμίδων. 
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Π.Δ. 14/2011 -(ΦΕΚ 29/Α`/2.3.2011) Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα VI του Πρωτοκόλλου του 
1997 το οποίο τροποποιεί την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 όπως τροποποι-
ήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή (Αναθεωρημένα Παραρτήματα VI της Δ.Σ. MAR-
POL 73/78) 

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα 

• Κανονισμοί για την πρόληψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από πλοία : (παράρτημα) 

• Ορισμοί (περιοχή ελέγχου εκπομπών, καύσιμο πετρέλαιο, τεχνικός κώδικας NOx, κ.λπ) : (κανονισμός 2) 

• Επιθεώρηση, πιστοποίηση και μέσα ελέγχου : (κεφ. 2) 

• Απαιτήσεις για έλεγχο εκπομπών από πλοία : (κεφ. 3) 

• Ουσίες που καταστρέφουν το όζον : (κανονισμός 12) 

• Οξείδια του αζώτου (NOx) : (κανονισμός 13) 

• Οξείδια του θείου (SOx) και αιωρούμενα σωματίδια : (κανονισμός 14) 

• Πτητικές οργανικές ενώσεις : (κανονισμός 15) 

• Αποτέφρωση στο πλοίο : (κανονισμός 16) 

• Ευκολίες υποδοχής : (κανονισμός 17) 

• Διαθεσιμότητα και ποιότητα καυσίμου πετρελαίου (fuel) : (κανονισμός 18) 

• Τύπος του διεθνούς πιστοποιητικού πρόληψης ρύπανσης του αέρα (ΔΠΠΡΑ) : (προσάρτημα Ι) 

• Κύκλοι δοκιμών και συντελεστές βαρύτητας : (προσάρτημα ΙΙ) 

• Κριτήρια και διαδικασίες για ορισμό περιοχών ελέγχου εκπομπών : (προσάρτημα ΙΙΙ) 

• Έγκριση τύπου και όρια λειτουργίας των επί των πλοίων αποτεφρωτήρων : (προσάρτημα IV) 

• Πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στο δελτίο παράδοσης καυσίμων : (προσάρτημα VI) 

Πλήρη Κείμενα: ΦΕΚ 29Α_11  

 
Υ.Α. 3015/30/6-η/2011 -(ΦΕΚ 687/Β`/29.4.2011) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3015/30/6 από 23.3.2009 απόφα-
σης Αναπληρωτή υπουργού εσωτερικών «Καθορισμός όρων ασφαλείας καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμά-
των» (536/Β) 

Πλήρη Κείμενα: ΦΕΚ 687Β_11  

 
Υ.Α. 6952/2011 -(ΦΕΚ 420/Β`/16.3.2011)  Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά 
την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία 
πεζών 

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα 

• Ασφαλείς διάδρομοι κίνησης πεζών : (άρθ. 1) 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/29a_11.1303368260437.pdf�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/687b_11.1304410004046.pdf�
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Κάθε 3,5 λεπτά χάνει τη ζωή του ένας εργαζόμενος 

Οι αριθμοί της Eurostat, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και του 
Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) για την Ελλά-
δα, που ήρθαν στη δημοσιότητα με αφορμή την Παγ-
κόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην 
Εργασία είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικοί. 

Πέντε χιλιάδες πεντακόσιοι ογδόντα άνθρωποι έχασαν 
τη ζωή τους εν ώρα εργασίας σε όλη την Ευρώπη το 
2010, ενώ αντίστοιχα στην Ελλάδα ο αριθμός των νεκ-
ρών από επαγγελματικά ατυχήματα έφτασε τους 94. 

Στόχος του φετινού εορτασμού είναι η ευαισθητοποίηση κυβερνήσεων, εργοδοτών και εργαζομένων όσον αφορά 
τη βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία, την πρόληψη και τη μείωση των εργατικών ατυ-
χημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. 

Σύμφωνα ακόμη με τα στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, το 2010 πέθαναν στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 159.500 άνθρωποι, λόγω επαγγελματικών ασθενειών. Με βάση τον αριθμό αυτό, εκτιμάται ότι κάθε 
τρεισήμισι λεπτά, ένας εργαζόμενος στην Ε.Ε. χάνει τη ζωή του από αίτια, που σχετίζονται με την εργασία. 

Την ίδια στιγμή, δεν υπάρχουν στοιχεία στην Ελλάδα για την καταγραφή των επαγγελματικών ασθενειών, καθώς 
ως χώρα δεν έχουμε υιοθετήσει τα σχετικά ευρωπαϊκά κριτήρια. 

Οι ασθένειες που το ΙΚΑ αναγνωρίζει ως επαγγελματικές είναι λίγες και δεν υπάρχει μηχανισμός παρακολούθη-
σής τους, αναφέρει ο πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ), 
Γιάννης Δραπανιώτης. Το ΕΛΙΝΥΑΕ είναι ένας μη κερδοσκοπικός θεσμός που ως σκοπό έχει την παροχή επισ-
τημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε εργοδότες και εργαζόμενους. 

«Ο σχετικός κατάλογος του ΙΚΑ αναγνωρίζει μόνο 51 επαγγελματικές ασθένειες, ενώ τα κρούσματα για τις συγ-
κεκριμένες περιπτώσεις ανέρχονται ετησίως σε 40. Από την άλλη πλευρά, καταγράφονται 9.000 πρόωρες συντα-
ξιοδοτήσεις κάθε χρόνο στο ΙΚΑ, λόγω διαφόρων νοσημάτων», συμπληρώνει ο ίδιος. 

Σε ό,τι αφορά τα θανατηφόρα επαγγελματικά ατυχήματα στην Ελλάδα, τα στοιχεία του Σώματος Επιθεωρητών 
Εργασίας (ΣΕΠΕ) αποκαλύπτουν ότι έφτασαν τα 94 το 2010, τα 113 το 2009, τα 142 το 2008, τα 115 το 2007 και 
τα 128 το 2006. 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ  &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

• Ασφάλιση εργοταξίου : (άρθ. 2) 

• Σήμανση - φωτισμός- πληροφόρηση : (άρθ. 3) 

• Αποκατάσταση κοινοχρήστου χώρου μετά το πέρας των εργασιών : (άρθ. 4) 

• Υπεύθυνοι – υποχρεώσεις –κυρώσεις στους παραβάτες : (άρθ. 5) 

Πλήρη Κείμενα: ΦΕΚ 420Β_11  

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/420b_11.1300713137421.pdf�
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Από την πλευρά του, το ΙΚΑ καταγράφει κάθε χρόνο το σύνολο των ατυχημάτων, θανατηφόρων και μη, για λόγο-
υς περίθαλψης και ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Σύμφωνα μ’ αυτές τις κα-
ταγραφές, το 2007, για το οποίο υπάρχουν τα πιο πρόσφατα στοιχεία, σημειώθηκαν 11.812 ατυχήματα, το 2006, 
12.845 και το 2005, 13.755. 

Πηγή: 

Medical news 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ  ΝΕΑ  

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και τηνν Ασφάλεια στην Εργασία (EU-OSHA) ανακοί-
νωσε τα δέκα ευρωπαϊκά βραβεία καλής πρακτικής την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και 
την Υγεία στην Εργασία  

Με τα δέκα ευρωπαϊκά βραβεία καλής πρακτικής, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία 
στην Εργασία (EU-OSHA) αναγνωρίζει και βραβεύει την εξαιρετική συμβολή οκτώ οργανισμών και εταιρειών 
από ολόκληρη την Ευρώπη στον τομέα των ασφαλών εργασιών συντήρησης. Στο πλαίσιο της εκστρατείας του 
EU-OSHA «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης», απένειμε τα βραβεία 
κατά τη διάρκεια τελετής που διοργάνωσε η ουγγρική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Παγκόσμια Ημέρα 
για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (28 Aπριλίου). 

Οι συμμετοχές προέρχονταν από οργανισμούς διαφόρων μεγεθών και από ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών τομέ-
ων, που είχαν τη βούληση να παρουσιάσουν και να ανταλλάξουν τα παραδείγματα καλής πρακτικής τους. Ένα 
καινούργιο φυλλάδιο που δημοσιεύθηκε παρουσιάζει τις καλές πρακτικές τις οποίες εφαρμόζουν οι οκτώ νικητές 

Νέος κλίβανος στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 

Νέο υπερσύγχρονο κλίβανο αποστείρωσης απέκτησε το ΓΠΝ Αλεξανδρούπολης. 

Ο νέος υπερσύγχρονος κλίβανος πλάσματος αντικατέστησε τον πεπαλαιωμένο κλίβανο φορμαλδεΰδης, n οποία 
έχει χαρακτηριστεί καρκινογόνος ουσία από το Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων. 

Ένα χρόνιο πρόβλημα που απασχολούσε την αποστείρωση του ΓΠΝΑ και έθετε σε κίνδυνο τους εργαζόμενους 
στο χώρο αυτό και κατ' επέκταση τους ασθενείς που νοσηλεύονταν βρήκε τη λύση του καθώς το ΓΠΝΑ, έπειτα 
από παρέμβαση του Συλλόγου Νοσηλευτών Έβρου, απέκτησε ένα νέο υπερσύγχρονο κλίβανο αποστείρωσης» 
ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του συλλόγου. 

Ιατρικός Τύπος: 28/04/2011 

Πηγή: Εφημερίδα Ελευθεροτυπία 

http://medicalnews.gr/2011/05/%CE%BA%CE%AC%CE%B8%CE%B5-35-%CE%BB%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AC-%CF%87%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CF%89%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%B6-2/�
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και οι δεκαπέντε εταιρείες που διακρίθηκαν. 

«Οι νικήτριες εταιρείες και οργανισμοί έχουν συμβάλει σε εξαιρετικό βαθμό στην προώθηση της καλής πρακτι-
κής στις ασφαλείς εργασίες συντήρησης», δήλωσε ο László Andor, Επίτροπος απασχόλησης, κοινωνικών υποθέ-
σεων και κοινωνικής ένταξης. «Αυτές οι καλές πρακτικές συμβαδίζουν με την κοινοτική στρατηγική για την ασ-
φάλεια και την υγεία στην εργασία (2007-2012), η οποία - παράλληλα με τον στόχο της αντιμετώπισης των ε-
παγγελματικών ασθενειών - αποσκοπεί στη μείωση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων στην ΕΕ κατά ένα 
τέταρτο». 

Χαιρετίζοντας τον θετικό οικονομικό αντίκτυπο της ασφαλούς συντήρησης, ο Kolos Kardkovács, Γενικός Γραμ-
ματέας Υπ. Απασχόλησης και εκπρόσωπος της Ουγγρικής προεδρίας της ΕΕ, δήλωσε: «Η έλλειψη ορθής συντή-
ρησης μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στην ασφάλεια, επηρεάζοντας εν τέλει την παραγωγικότητα και την 
κερδοφορία. Αφιερώνοντας επαρκή χρόνο και πόρους στην ασφαλή συντήρηση, οι νικητές του διαγωνισμού 
προστατεύουν προκαταβολικά τα συμφέροντα των επιχειρήσεών τους και των εργαζομένων τους για τα επόμενα 
χρόνια». 

Ο Jukka Takala, διευθυντής του EU-OSHA, εξήρε την υψηλή ποιότητα των συμμετοχών λέγοντας: «Στο δίκτυο 
εστιακών πόλων μας στα συμμετέχοντα κράτη μέλη και την Τουρκία υποβλήθηκαν εκατοντάδες παραδείγματα 
καλής πρακτικής, εκ των οποίων τα βέλτιστα εθνικά παραδείγματα κέρδισαν τα βραβεία καλής πρακτικής σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι οκτώ νικητές και οι δεκαπέντε εταιρείες που επαινέθηκαν καταδεικνύουν στο σύνολό 
τους τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η τακτική συντήρηση στην εξάλειψη των κινδύνων στον χώρο εργασίας 
και στη διαχείριση των κινδύνων, υπογραμμίζοντας τα βασικά μηνύματα της εκστρατείας για ασφαλείς και υγιείς 
χώρους εργασίας». 

Οι οκτώ νικητές είναι:  

Voestalpine Hytronics GmbH και Voestalpine Weichensysteme GmbH (Aυστρία, παραγωγή σιδήρου και 
χάλυβα) για τη χρήση τεχνολογίας και οργάνωσης για την επίτευξη ασφαλέστερης συντήρησης, 

Protón Electrónica SLU (Ισπανία, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός) για τον συντονισμό εργασιών επισκευής και 
συντήρησης με τον πελάτη, 

Actavis Ltd (Mάλτα, φαρμακευτικά προϊόντα) για προληπτικές και διορθωτικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση 
της ασφάλειας κατά τη συντήρηση, 

Skellefteå Räddningstjänst (Σουηδία, πυροσβεστικές υπηρεσίες) για την ανάπτυξη μεθόδων ασφαλούς εργασί-
ας για πυροσβέστες, 

Sonae (Πορτογαλία, λιανικό εμπόριο) για τη διαχείριση προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης, 

GHT - Glass Handling Technic Vof (Κάτω Χώρες, κηπουρική) για ασφαλή και αποτελεσματική συντήρηση 
και επισκευή θερμοκηπίων κηπευτικών, 

Tarmac Quarry Materials (Ηνωμένο Βασίλειο, εξόρυξη και λατομεία) για τις εξειδικευμένες ομάδες συντήρη-
σης και 

STIB-MIVB (Bέλγιο, μεταφορές) για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της συντήρησης ξεκινώντας από τον σχε-
διασμό του χώρου εργασίας. 
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Σύνδεσμοι 

Ευρωπαϊκά βραβεία καλής πρακτικής 2010-11  

 

Εγχειρίδιο ευρωπαϊκών βραβείων καλής πρακτικής http://osha.europa.eu/en/publications/reports/
good_practice_awards_maintenance-TEAL11001ENC 

 

Εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης» 

Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 

Νέα από το Δίκτυο των συνεργαζόμενων κέντρων επαγγελματικής υγείας του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Υγείας (WHO)  

Το δίκτυο των συνεργαζόμενων κέντρων επαγγελματικής υγείας  του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) 
www.who.int/occupational_health/network/en  έφτασε στα 74 ερευνητικά, κυβερνητικά και ακαδημαϊκά ινστιτο-
ύτα  από 40 χώρες και τρείς μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ICOH, IOHA, IEA) www.who.int/
occupational_health/network/cc_directory.pdf.  

Τα ινστιτούτα που συνδέθηκαν πρόσφατα με το δίκτυο και ενέταξαν τα πρώτα τους προγράμματα στο πλάνο του 
δικτύου 2009-2012 είναι: 

• Canada: Occupational Health and Safety Research Institute Robert-Sauvé (IRSST) 

• China: Hong Kong Occupational Safety and Health Council (OSHC) 

• Grenada: Department of Public Health and Preventive Medicine, School of Medicine, St. George's Univer-
sity 

• Mexico: Occupational Health Research Institute (IISO), University of Guadalajara 

• Turkey:  Ministry of Labour and Social Security Occupational Health and Safety Institute (ISGÜM) 

• United Arab Emirates: Department of Community Medicine, United Arab Emirates University 

2009-2012 Work Plan www.who.int/occupational_health/network/2009_2012_workplan/en/index.html.  

 

ΔΙΕΘΝΗ  ΝΕΑ  

http://osha.europa.eu/en/about/competitions/good-practice-award_2010-2011/index_html�
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/good_practice_awards_maintenance-TEAL11001ENC/view�
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/good_practice_awards_maintenance-TEAL11001ENC�
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/good_practice_awards_maintenance-TEAL11001ENC�
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/good_practice_awards_maintenance-TEAL11001ENC�
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/good_practice_awards_maintenance-TEAL11001ENC�
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/�
http://osha.europa.eu/en/about/28th-april/world-day-for-safety-and-health-at-work�
http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--en/index.htm�
http://www.who.int/occupational_health/network/en/�
http://www.who.int/occupational_health/network/cc_directory.pdf�
http://www.who.int/occupational_health/network/cc_directory.pdf�
http://www.who.int/occupational_health/network/cc_directory.pdf�
http://www.who.int/occupational_health/network/cc_directory.pdf�
http://www.who.int/occupational_health/network/2009_2012_workplan/en/index.html�
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  

Νέες ταινίες  ΥΑΕ, ελεύθερης πρόσβασης 

 

• Working at height - Building maintenance 

UK Health and Safety Executive, 2011 
www.hse.gov.uk/falls/video 

 

• Deadly Practices: Hazards of Gas Releases 

U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board (CSB), 4 February 2011 
The CSB's safety videos are provided free of charge and can be requested at www.csb.gov and on the CSB's 
YouTube channel www.csb.gov/videoroom/detail.aspx?vid=49 

 

• Human factors at play during large gasoline spillage: CCTV footage 

UK Health and Safety Executive, 2011 
www.hse.gov.uk/humanfactors/resources/case-studies/gasoline-spillage.htm 

 

• Clean up your act: wood dust exposure 

UK Health and Safety Executive, 2011 
www.hse.gov.uk/woodworking/wood-dust-exposure.htm 

Νανοτεχνολογίες και επαγγελματική υγεία και ασφάλεια 

Το γερμανικό Ινστιτούτο για την επαγγελματική υγεία και την ασφάλεια (BauA) δημοσίευσε μια 
βιβλιογραφική διεθνή ανασκόπηση 2008-2010  αναδεικνύοντας τη σχέση της νανοτεχνολογίας  

και της  επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. 

German version 
http://www.baua.de/cln_137/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/Nanotechnologie/Nanotechnologie.html 
English version. 
ht tp: / /www.baua.de/cln_137/en/Topics-from-A-to-Z/Hazardous-Substances/Nanotechnology/
Nanotechnology.html 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  

http://www.hse.gov.uk/falls/video/�
http://www.csb.gov/�
http://www.csb.gov/videoroom/detail.aspx?vid=49�
http://www.hse.gov.uk/humanfactors/resources/case-studies/gasoline-spillage.htm�
http://www.hse.gov.uk/woodworking/wood-dust-exposure.htm�
http://www.baua.de/cln_137/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/Nanotechnologie/Nanotechnologie.html�
http://www.baua.de/cln_137/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/Nanotechnologie/Nanotechnologie.html�
http://www.baua.de/cln_137/en/Topics-from-A-to-Z/Hazardous-Substances/Nanotechnology/Nanotechnology.html�
http://www.baua.de/cln_137/en/Topics-from-A-to-Z/Hazardous-Substances/Nanotechnology/Nanotechnology.html�
http://www.baua.de/cln_137/en/Topics-from-A-to-Z/Hazardous-Substances/Nanotechnology/Nanotechnology.html�
http://www.baua.de/cln_137/en/Topics-from-A-to-Z/Hazardous-Substances/Nanotechnology/Nanotechnology.html�
http://www.baua.de/cln_137/en/Topics-from-A-to-Z/Hazardous-Substances/Nanotechnology/Nanotechnology.html�
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Μία έκδοση από το ΤΕΕ-Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδος για τα τεχνι-
κά έργα: 

http://www.teelar.gr/site/files/library/meletes/2861.pdf 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

Forum Prävention 

09. Mai 2011 - 12. Mai 2011, Hofburg Wien 
Auskünfte bei: AUVA, Tel. Nr. 33111-0, Internet: www.auva.at 
h t t p : / / w w w . b a u f o r u mp l u s . e u / f i l e a d mi n / u s e r _ u p l o a d / A U V A / A k t u e l l e s /
ForumPraevention_2011.pdf 

Medichem 2011 - Occupational Health in a Changing World 

02. Jun 2011 - 05. Jun 2011, Heidelberg 

Auskünfte bei: Dr. Maren Beth-Hübner, Tel. 0049/6221/523-400, E-Mail: medichem2011(at)
bgrci.de, Internet: www.medichem2011.org  

 

We are proud today to invite you to the 39th International MEDICHEM Congress on Occupational and Environ-
mental Health in the Production and Use of Chemicals, to be held in Heidelberg, Germany, from 2 - 5 June 2011. 

http://www.teelar.gr/site/files/library/meletes/2861.pdf�
http://www.auva.at/�
http://www.bauforumplus.eu/fileadmin/user_upload/AUVA/Aktuelles/ForumPraevention_2011.pdf�
http://www.bauforumplus.eu/fileadmin/user_upload/AUVA/Aktuelles/ForumPraevention_2011.pdf�
http://www.bauforumplus.eu/fileadmin/user_upload/AUVA/Aktuelles/ForumPraevention_2011.pdf�
http://www.bauforumplus.eu/fileadmin/user_upload/AUVA/Aktuelles/ForumPraevention_2011.pdf�
http://www.medichem2011.org/�
http://www.medichem2011.org/files/10000062/Medichem_2011_finale_letzte_Fassung_.pdf�
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8ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής 

26-28 Μαΐου 2011, Συνεδριακό Κέντρο "Νικόλαος Γερμανός" (HELEXPO) 

Διοργάνωση: Τμήματα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ, ΕΜΠ & ΠΠ, ΠΣΧΜ, ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ και ΕΙΧΗΜΥΘ/ΙΤΕ 

Επικοινωνία: Εργαστήριο Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων και Περιβαλλοντικών Διεργασιών 

Fax: 2310 996170 

E-mail: info@8pesxm.gr, Internet: http://www.8pesxm.gr/ 

 

 

 

 
20 Μαΐου 2011, Αθήνα, Κεντρικό αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος , Αγία Παρασκευή, 9.00-1.30 
Ημερίδα Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Βιομηχανικής Ασφάλειας για το συντονισμό δράσεων της βιομη-
χανίας  
Διοργάνωση: ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Πολυτεχνείο Κρήτης και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Πληροφορίες: Δρ.Ζωή Νιβολιανίτη, 210-6503744 

E-mail: zoe@ipta.demokritos.gr, Internet: http://www.ipta.demokritos.gr/GTPIS/ 
http://www.ipta.demokritos.gr/GTPIS/leaflet.html 

 

 

 

 

5th International Conference on Occupational & Environmental Exposure of Skin to Chemicals, OEESC 
2011 
5 - 8 June 2011, Victoria University in the University of Toronto, Toronto, Canada 

Contact: 
Conference Secretariat 
Office of Continuing Education & Professional Development Faculty of Medicine, University of Toronto 

mailto:info@8pesxm.gr�
http://www.8pesxm.gr/�
mailto:zoe@ipta.demokritos.gr�
http://www.ipta.demokritos.gr/GTPIS/�
http://www.ipta.demokritos.gr/GTPIS/leaflet.html�
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500 University Avenue, Ste. 650, Toronto, Ontario M5G 1V7 

Phone: 416.978.2719, Fax: 416.946.7028, Toll-Free (N. America only): 1.888.512.8173,  
E-mail: info.cepd@utoronto.ca, Internet: www.OEESC.org 

 

 

 

 
OH&S Forum 2011: International Forum on Occupational Health and Safety: Policies, Profiles and Ser-
vices 

20 - 22 June 2011 Espoo 

Organized by The Finnish Institute of Occupational Health and the Ministry of Social Affairs and Health, in co-
operation with the World Health Organization, the WHO Regional Office for Europe, the International Labour 
Office, the International Commission on Occupational Health, the European Agency for Safety and Health at 
Work, and the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. 

E-mail: forum2011@ttl.fi, Internet: www.ttl.fi/forum2011  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» 

Ηράκλειο, 13/5/2011 

 

Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Ηρακλείου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Μαυραγάκης Μιχαήλ 
Τηλ.: 2810-331110, Fax: 2810-331510, E-mail: ttyeher@otenet.gr 

 

 

Αντώνης Χριστοδούλου  
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

Τηλ.: 210-3214310, Email: antchristodoulou@ypakp.gr, christodoulou.osh@yeka.gr 

  

mailto:info.cepd@utoronto.ca�
http://www.oeesc.org/�
mailto:forum2011%40ttl.fi�
http://www.ttl.fi/forum2011�
mailto:ttyeher@otenet.gr�
mailto:antchristodoulou@ypakp.gr�
mailto:christodoulou.osh@yeka.gr�
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ΑΛΚΟΟΛ 

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

•  
Adult drivers : legal but lethal. Drivers between 21 and 34 years old account for nearly half of alcohol-
related fatal crashes / Kevin Johnson, Safety +Health, 1997, 155(3), σ.80-81 

• Alcohol abuse : the hidden diagnosis. Issues such as stress in the workplace dominate the headlines, yet it is 
estimated that the relatively low-profile problem of alcohol abuse affects one in ten workers / Brenda Cold-
well, Occupational health : the international magazine for those concerned with health and safety in the 
workplace, 1996, 48(11), σ. 392-394  

• Alcohol and drug problems at work : the shift to prevention/ International Labour Office, United Nations 
Office for Drug Control and Crime Prevention, Geneva : ILO, c2003.- xvii, 119 σ.  ISBN 92-2-113373-7   
(4810, 4852, 4853, 4854, 4855, 4856, 5916, 5917) 

• Alcohol and human health / Lesley Smart (ed.).- Oxford : Oxford University Press, c2007.- xi, 127 σ. 
(Introducing health sciences)  ISBN 978-0-1992-3735-7  

• (5566) 

• Changing media in workplace programs / by Murray L. Lappe, Occupational health and safety, 2002, 71(4), 
σ. 28-32  

• Drugs and alcohol in the workplace : [drug and alcohol abuse damages not only the individual worker, but th 
entire organisation] / Ronnie Jones, Occupational health, 1996, 48(11), σ.396-399 

• Forensic issues in alcohol testing / Steven B. Karch (ed.).- Boca Raton : CRC Press, c2008.- 142 σ.  ISBN 
978-1-4200-5445-3  (5557) 

• Health promotion in the workplace : alcohol and drug abuse / WHO.- Geneva : WHO, c1993.- v, 34 σ. 
(WHO technical report series ; 833)  ISBN 92-4-120833-3  (5662) 

• Health promotion trials at worksites and risk factors for cancer / Gemma Janer, Maria Sala, Manolis Kogevi-
nas, Scandinavian journal of work, environment and health, 2002, 28(3), σ.141-157  

• The influence of alcohol on industrial accidents in the czech republic / Milos Palecek, International journal 
of occupational safety and ergonomics, 1995, 1(3), σ. 304-307  

• Management of alcohol- and drug-related issues in the workplace : an ILO code of practice / ILO.- Geneva : 
ILO, 1996.-  xii, 61 σ. ISBN 92-2-109455-3 

• Moderate maternal alcohol consumption and risk of spontaneous abortion/ Laura Fenster,  Epidemiology, 
1997, 8(5), σ. 509-514 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
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• New solutions for ensuring a drug-free workplace / by Bill Current, Occupational health and safety, 2002, 71
(4), σ. 34-35  

• Opportunistic screening - a success story : alcohol problems do not have to be an occupational hazard / 
Brenda Coldwell,  Occupational health, 1997,  49(6), σ. 226-227 

• Rehabilitation approaches to drug and alcohol dependence / Behrouz Shahandeh .- Geneva : ILO, 1985.- 91 
σ. ISBN 92-2-100526-7 (971) 

• The reliability of personal alcohol consumption estimates in a working population / P.A. Wynn, Occupational 
medicine, 2000, 50(5),σ. 322-325  

• Trends in substance use and associated health problems : facts about alcohol, tobacco addiction, WHO, Fact 
Sheet 127, 1996, σ.1-5 

• Urinary 1-hydroxypyrene in coke oven workers relative to exposure, alcohol consuption, and metabolic en-
zymes / J. Zhang ...[et.al.], Occupational and environmental medicine, 2001, 58(11), σ. 716-721 

• Αλκοόλ : ένα σκληρό ναρκωτικό / Κώστας Τσαρούχας.- Αθήνα : Αγκυρα, c2000.- 300 σ.  ISBN 960-234-727
-9     (6467) 

• Αλκοόλ και κεντρικό νευρικό σύστημα / Μαρία Μυρωνίδου-Τζουβελέκη.-Θεσσαλονίκη : University Studio 
Press, 2002.- 94 σ.  ISBN 960-12-1144-6  

• (5354, 6894, 6895, 6896, 6897, 6898, 6899) 

• Λεξικό αναφερόμενο στο αλκοόλ και άλλες ψυχοδραστικές ουσίες / ΟΚΑΝΑ, WHO.- Αθήνα : ΒΗΤΑ, 1999.
- viii, 79 σ. 

• Οδηγός αγωγής και προαγωγής της υγείας : πρότυπο πρόγραμμα «αλκοόλ και ατύχημα» / Κατερίνα Σώκου.- 
Αθήνα : Ελληνικά γράμματα, 1999.- 109 σ.   ISBN 960-344-037-X (4557) 
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Καπνεργάτριες στην τόγκα. Το διάστημα 1929-1936 το επάγγελμα των καπνεργατών δέχτηκε νέο πλήγμα. Οι 
καπνέμποροι πέτυχαν τη σταδιακή αντικατάσταση των ανδρών εργατών από γυναίκες, αντικαθιστώντας την 
κλασική επεξεργασία καπνού με το σύστημα τόγκα (απλή και γρήγορη επεξεργασία, κατά την οποία τα φύλλα 
χωρίζονται μεν ποιοτικά, όμως δεν δεματοποιούνται αμέσως αραδιασμένα κατά μέγεθος, αλλά τσαλακώνονται 
στα πατητήρια για να δεματοποιηθούν στο τέλος). Όσον αφορά τους λόγους αυτής της αλλαγής, σημειώνουμε 
ότι το μεροκάματο των γυναικών ήταν πολύ χαμηλότερο των ανδρών συναδέλφων τους. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Καβάλα, 1929. Καπνεργάτες στην καπναποθήκη «Λατίνου». «Επικίνδυνη» τάξη εθεωρούνταν τα χρόνια ε-
κείνα οι καπνεργάτες. Το διάστημα 1927-1928 οργάνωσαν τις μαζικότερες και δραματικότερες απεργίες του 
κλάδου τους, διαμαρτυρόμενοι κατά των στηριζόμενων από την κρατική εξουσία προσπαθειών των εμπόρων να 
μειώσουν το κόστος επεξεργασίας των καπνών και να επιβάλλουν νέες εργασιακές σχέσεις μέσα στις καπναπο-
θήκες  (φωτ.: αρχείο Δημοτικού Μουσείου Καβάλας). 

Πηγή: Η Καθημερινή. Επτά ημέρες, Κυριακή 16 Νοεμβρίου 1997 

Ι ΣΤΟΡΙΚΟ  e -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΑΡΧΕΙΟ  



Σελίδα 20   Απρίλιος 2011 

 

 
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 
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