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

Ευρωπαϊκός διαγωνισμός φωτογραφίας: Εστίασε στην πρόληψη 
κινδύνων 

Ο δεύτερος διαγωνισμός φωτογραφί-
ας του EU-OSHA καλεί τους επαγ-
γελματίες και ερασιτέχνες λάτρεις της 
φωτογραφίας από ολόκληρη την Ευ-
ρώπη να πάρουν τις φωτογραφικές 
τους μηχανές και να τραβήξουν φω-
τογραφίες με θέμα την ασφάλεια και 
την υγεία στον χώρο εργασίας. Οι 
συμμετέχοντες στον φετινό διαγωνισ-
μό καλούνται να απεικονίσουν πώς 

αντιλαμβάνονται την πρόληψη των κινδύνων οι πολίτες των 27 κρατών 
μελών της ΕΕ και όχι μόνο. Οι νικητές θα λάβουν χρηματικά βραβεία αξί-
ας έως 3.000 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός 

Ο EU-OSHA οργανώνει τον συγκεκριμένο πανευρωπαϊκό διαγωνισμό φω-
τογραφίας με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για τους ασφα-
λείς και υγιείς χώρους εργασίας και για την πρόληψη των κινδύνων στους 
χώρους εργασίας. Αποστολή του Οργανισμού είναι «να καταστήσει τους 
χώρους εργασίας στην Ευρώπη ασφαλέστερους, υγιέστερους και παραγω-
γικότερους». 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να τραβήξουν φωτογραφίες με θέμα την ασ-
φάλεια και την υγεία στην εργασία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρό-
ληψη των κινδύνων. Η φαντασία και η δημιουργικότητα των φωτογραφιών 
θα αξιολογηθούν από διεθνή κριτική επιτροπή η οποία θα ξεχωρίσει τις 
φωτογραφίες εκείνες που αναδεικνύουν τις θετικές πτυχές της πρόληψης 
των κινδύνων στην εργασία. 

Η επιλογή των τριών καλύτερων φωτογραφιών θα γίνει με κριτήριο τη δη-
μιουργικότητα και την πρωτοτυπία τους, καθώς και το ενδιαφέρον που 
παρουσιάζουν σε επίπεδο ΕΕ. Στον φετινό διαγωνισμό προβλέπεται για 
πρώτη φορά η απονομή ειδικού βραβείου νέων σε συμμετέχοντες ηλικίας 
κάτω των 21 ετών! Δείτε τις καλύτερες 100 φωτογραφίες του 2009 για να 
πάρετε ιδέες. 

http://osha.europa.eu/en/about/competitions/european-photo-competition-2009/100-best-pictures/�
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Όλοι οι φωτογράφοι – επαγγελματίες ή ερασιτέχνες – καλούνται να καταθέσουν τη συμμετοχή τους πριν από την 
31η Αυγούστου 2011. 

Κριτική επιτροπή 

Η επιλογή των φωτογραφιών στις οποίες θα απονεμηθούν τα βραβεία θα γίνει από διεπιστημονική και έμπειρη 
κριτική επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν αναγνωρισμένοι φωτογράφοι από την ΕΕ καθώς και εμπειρογνώμο-
νες στον τομέα της επικοινωνίας σε θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. 

Η επιλογή των νικητών θα γίνει τον Σεπτέμβριο του 2011. Τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν στην τελετή λήξης 
της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» που θα πραγματοποιηθεί στο Μπιλμπάο στις 22 και 23 
Νοεμβρίου 2011. 

 Στείλτε τις φωτογραφίες σας τώρα! 

ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΟΥ  ΕΛ . ΙΝ .Υ.Α .Ε .  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

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

Yλοποίησε : 

• Δέκα επτά(17) κύκλους ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, σε συνεργασία με την «ATTICA BANK», από 
02η Μαΐου 2011 έως 30η Μαΐου  2011, διάρκειας τριών (3) ωρών έκαστος, με τίτλο: «Πυροπροστασία – 
Εκκένωση χώρων εργασίας». Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε στελέχη, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό 
της τράπεζας. Το πρόγραμμα το παρακολούθησαν πεντακόσια πενήντα  (550) άτομα και υλοποιήθηκε  σε 
αίθουσα της ATTICA BANK,   

• Ένα ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο, σε συνεργασία με την εταιρεία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ  ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Α.Ε», την 05η Μαΐου 2011, 06η Μαΐου 2011 &  09η Μαΐου 2011, διάρκειας 8, 5 και 8 ωρών αντίστοιχα, 
με τίτλο: «Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας». Το σεμινάριο υλοποιήθηκε στο εργοστάσιο 
στην περιοχή Θίσβη και απευθυνόταν σε μέρος του προσωπικού του εργοστασίου. Το σεμινάριο το παρα-
κολούθησαν είκοσι πέντε  (25) άτομα. 

• Ένα σεμινάριο 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 παρακολούθησαν είκοσι επτά (27) άτομα. 

• Ένα σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας, Βιομηχανιών, για επιχειρήσεις Α’ κατηγορίας επικινδυνότητας, από 
την 09η  Μαΐου 2011 έως την 03η  Ιουνίου 2011, , με θέμα: «Υγεία & Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημά-
των», διάρκειας 100 ωρών, το οποίο απευθυνόταν σε άτομα επιπέδου ΑΕΙ –ΤΕΙ και το παρακολούθησαν 
είκοσι ένα (21) άτομα. 

• Δύο προγράμματα 2ωρης διάρκειας, σε συνεργασία με την εταιρεία «GE HEALTHCARE», την 25η Μαΐ-

http://osha.europa.eu/en/about/competitions/european-photo-competition-2011/photo-competition/view�
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ου 2011, τα οποία απευθύνονταν σε μηχανικούς, τεχνικό  και διοικητικό προσωπικό, με τίτλο: «Υγιεινή  
και Ασφάλεια της εργασίας – Εργονομικοί κίνδυνοι». Το σεμινάριο, υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της 
εταιρείας.  

Πρόκειται να υλοποιήσει: 

• Ένα πρόγραμμα 20ωρης διάρκειας, σε συνεργασία με το «ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ», κατά τον 
μήνα Ιούνιο. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε στελέχη της υπηρεσίας, με τίτλο: «Υγιεινή  και Ασφάλεια 
στους 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. 

• Δύο ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια, με θέμα «Υγεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας». Τα σεμινάρια 
πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την εταιρεία «ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ»,  την 28η  και 29η Ιουνίου 2011, 
ήταν διάρκειας τεσσάρων ωρών έκαστο, και απευθυνόταν σε εργαζόμενους της επιχείρησης. Το σεμινάριο 
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.  

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– 
ΤΕΙ,  

• 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, διάρ-
κειας 35 και 10 ωρών, αντίστοιχα 

• «επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα επαγγελματικής υγείας», διάρκειας 20 ή 30 ωρών, τα οποία απευθύ-
νονται 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 επι-
χειρήσεις). 

 

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

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

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

Σε συνεργασία με την κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής έγινε διάλεξη με θέμα: «Υγεία και ασφάλεια στους 
χώρους εργασίας και ο ρόλος του τεχνικού ασφαλείας» η εκδήλωση έγινε την Δευτέρα 23 Μαΐου 2011 στις 
11:00 στο Αμφιθέατρο τοπογράφων (Αίθουσα Α.Τσιούμης) και ομιλητής ήταν ο κ. Αντώνιος Ταργουτζίδης. 

Κατάρτιση 

Το ΚΕΚ ΕΛΙΝΥΑΕ, Παράρτημα Θεσσαλονίκης: 

• Υλοποίησε το διάστημα Απριλίου- Μαΐου, σεμινάριο 100 ωρών για Μηχανικούς ΑΕΙ και ΤΕΙ στη Βιομη-
χανία. Στο σεμινάριο συμμετείχαν δεκαεπτά (17) Μηχανικοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ. Στα πλαίσια του σεμι-
ναρίου διενεργήθηκαν τρεις επισκέψεις σε βιομηχανίες του νομού Θεσσαλονίκης και όμορων νομών. 

• Υλοποίησε σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών για εργοδότες επιχειρήσεων Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας 
στις 23 και 25 Μαΐου 2011. Στο σεμινάριο συμμετείχαν είκοσι ένας (21) εργοδότες επιχειρήσεων που απασ-
χολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και ανήκουν στη χαμηλή επικινδυνότητα. 

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 συνέχισε τις επισκέψεις σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία του νομού Ιωαννίνων 
και ενημέρωσε τους μαθητές για θέματα Υγείας και Ασφάλειας στο σχολείο και στο σπίτι. 

Στις 4 Μαΐου επισκέφτηκε το 6ο Δημοτικό Σχολείο Μπάφρας - Νεοκαισάρειας όπου ενημερώθηκαν 95 μαθητές. 

Στις 6 Μαΐου επισκέφτηκε το Δημοτικό Σχολείο Αγ. Μαρίνας Κρύας όπου ενημερώθηκαν 31 μαθητές. 

Στις 10 Μαΐου επισκέφτηκε το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής όπου ενημερώθηκαν 175 μαθητές. 

Στις 13 Μαΐου επισκέφτηκε το 6ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων όπου ενημερώθηκαν 180 μαθητές. 
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Στις 18 Μαΐου επισκέφτηκε το 13ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων όπου ενημερώθηκαν 210 μαθητές. 

Επίσης προγραμματίζει για το έτος 2011, στα Ιωάννινα την υλοποίηση σεμιναρίου επιμόρφωσης Τεχνικών 
Ασφάλειας διάρκειας 100 ωρών. Το σεμινάριο θα υλοποιείται απογευματινές ώρες (16.00 – 21.00) καθημερινά 
εκτός Σαββάτου και Κυριακής στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου από το ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ (Καπλάνη 7, 1ος 
όροφος). 

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

Το παράρτημα συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για την υλοποίηση σεμιναρίων εργοδοτών επιχειρήσεων Β’ και Γ’ 
κατηγορίας επικινδυνότητας (35 και 10 ωρών αντίστοιχα) καθώς και αιτήματα για μετρήσεις βλαπτικών παρα-
γόντων σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και για ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια. 

Πληροφορίες καθημερινά στα γραφεία του ΚΕΚ ΕΛΙΝΥΑΕ Ιωαννίνων (Καπλάνη 7, 1ος όροφος, τηλ επικοινω-
νίας 2651083290, φαξ 2651083294) ή μέσω της ιστοσελίδας του ΕΛΙΝΥΑΕ http://www.elinyae.gr. 

Υ.Α. Φ 80000/οικ. 2506/150/2011 - Σύνθεση Επιτροπής Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών 

Πλήρη Κείμενα: ΦΕΚ 492Β_11 (Μέγεθος: 338 Kb) 

Η διαρκής Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με αρμοδιότητα τη γνωμοδό-
τηση για την υπαγωγή εργασιών, ειδικοτήτων ή χώρων εργασίας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα του Ι-
ΚΑ−ΕΤΑΜ ή άλλων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι ενδεκαμελής και αποτελείται από: 

1) Τον πρόεδρο που είναι εγνωσμένου κύρους επιστήμονας, με γνώσεις του εργασιακού και ιατρικού χώρου. 

2) Τον εκπρόσωπο της Γ.Σ.Ε.Ε., ως μέλος με τον αναπληρωτή του, 

3) Τον εκπρόσωπο του ΣΕΒ, ως μέλος με τον αναπληρωτή του, 

4) Τον εκπρόσωπο της ΓΣΕΒΕΕ, ως μέλος με τον αναπληρωτή του, 

5) Τον εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ως μέλος, με αναπληρωτή του, 

6) Τον εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου ως μέλος, με αναπληρωτή του, 

7) Τον εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας και Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του, 

8) Τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του, 

9) Τον εκπρόσωπο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ως μέλος, με αναπληρωτή του, 

10) Τον εκπρόσωπο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε), ως μέλος, με τον αναπληρωτή του. 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/492b_11.1301644222703.pdf�
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11) Τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ως μέ-
λος, με τον αναπληρωτή του. 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίσθηκε ο Θεόδωρος Κωνσταντινίδης του Κων/νου, Αναπληρωτής Καθηγητής της 
Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 

Μέλη της, οι: 

Ανδρέας Κολλάς, εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ 

Ρένα Μπαρδάνη, εκπρόσωπος του ΣΕΒ 

Παντελής Κατσάβαρος, εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ 

Αλέξης Αθανασόπουλος, εκπρόσωπος του ΤΕΕ 

Σταμάτιος Πίνης, εκπρόσωπος του ΠΙΣ 

Βασίλειος Κουλούρης, εκπρόσωπος της ΓΓΚΑ 

Ελισάβετ Γαλανοπούλου, Γενική Διευθύντρια Συνθηκών και Υγιεινής Εργασίας 

Δημήτριος Παπαχρήστου, εκπρόσωπος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Μαριάνθη Ξιάρχου-Νικολακάκη, εκπρόσωπος του ΣΕΠΕ και 

Βασίλειος Δρακόπουλος, εκπρόσωπος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ  &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

Μουσικοί και άλλοι εργαζόμενοι εκτιθέμενοι σε υψηλά επίπεδα θορύβου   

Πρόσφατες μελέτες σε νυχτερινά κέντρα έδειξαν ότι όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτά (γκαρσόνια, μπάρμαν, DJs, και 
άλλοι) εκτέθηκαν σε επίπεδα θορύβου πάνω από τα επιτρεπόμενα διεθνώς αναγνωρισμένα όρια και βρίσκονταν 
σε υψηλό κίνδυνο απώλειας της ακοής τους και δημιουργίας ωτίτιδας. Ένας καινούργιος όρος, απώλεια ακοής 
που προκαλείται από τη μουσική, έχει υιοθετηθεί για να αναδείξει το μέγεθος της κατάστασης. Πληροφορίες 
σχετικές με τις μεθόδους πρόληψης, ειδικά σχεδιασμένες για μουσικούς και άλλους που εμπλέκονται στη μουσι-
κή βιομηχανία, υπάρχουν διαθέσιμες στην παρακάτω ιστοθέση του NIOSH 

NIOSH Science blog 

http://www.cdc.gov/niosh/blog/nsb012511_music.html 

 

http://www.cdc.gov/niosh/blog/�
http://www.cdc.gov/niosh/blog/nsb012511_music.html�
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Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιοασφάλειας 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιοασφάλειας  ιδρύθηκε σύμφωνα με την 
υιοθέτηση της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας για τους τραυματισμούς 
από τα αιχμηρά αντικείμενα με τη δέσμευση να προάγει την ασφά-
λεια των ασθενών, των εργαζόμενων νοσηλευτών και γενικότερα 

των εργαζομένων στους συγκεκριμένους εργασιακούς χώρους. Οι ιδρυτές του δικτύου είναι το Ισπανικό Γενικό 
Συμβούλιο Νοσηλευτών  και η Βρετανική Ένωση των Δημοσίων Υπαλλήλων UNISON. 

Το δίκτυο είναι ένας οργανισμός από εθνικά και ευρωπαϊκά ινστιτούτα, εκπροσώπους από ενώσεις και ομοσπον-
δίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στόχος του είναι η εφαρμογή της νομοθεσίας για τη συγ-
κεκριμένη οδηγία από τα κράτη μέλη, η διάχυση της πληροφορίας  με οδηγίες εκθέσεις και γενικότερα  παρακο-
λούθηση. 

Περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.europeanbiosafetynetwork.eu/  

Νέος βρετανικός ηλεκτρονικός (on-line) οδηγός συμβούλων υγείας και ασφάλειας  

Περισσότεροι από 1600 σύμβουλοι ασφάλειας και υγείας υψηλών προδιαγραφών βρίσκονται στο νέο ηλεκτρονι-
κό μητρώο Επαγγελματικής Υγείας  και Ασφάλειας. Το μητρώο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις 
να βρίσκουν συμβούλους υγείας και ασφάλειας στην Βρετανία. 

Υπάρχουν κάποια κριτήρια για την εγγραφή των συμβούλων στο μητρώο, όπως η συμμετοχή τους σε κάποιο ε-
πιστημονικό επαγγελματικό φορέα,  να έχουν τα απαραίτητα προσόντα,  τουλάχιστον δύο χρόνια εργασιακή εμ-
πειρία,  να δεσμεύονται ότι θα ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της επαγγελματικής τους πορείας, εμπλουτίζοντάς 
την. 

Το συγκεκριμένο μητρώο δημιουργήθηκε από ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματικών φορέων που εκπροσωπούν 
τους συμβούλους Υγείας και Ασφάλειας με την υποστήριξη του Βρετανικού Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας 
(HSE), μετά την κυβερνητική έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2010 με τίτλο «Common Sense Com-
mon Safety», που μιλούσε για προαγωγή και βελτίωση στα θέματα υγείας και ασφάλειας σε συμβουλευτικό επίπε-
δο. 

Η βάση είναι ελεύθερα προσπελάσιμη με εύκολη αναζήτηση:  www.oshcr.org 

Το μητρώο καλύπτει Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία. Τα μέλη του συμμετέχουν σε αυτή τη προσ-
πάθεια είναι: 

British Occupational Hygiene Society (BOHS) Contact: Anthea Page, Tel: 01332 250701 

British Safety Council Contact: Philip Powell, Tel: 020 8741 1231 

British Safety Industry Federation (BSIF) Contact: Helen Ellis, The McOnie Agency, Tel: 01483 237230 

Chartered Institute of Environmental Health (CIEH) Contact: Andrew Hamadanian, Tel: 020 7827 5922 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ  ΝΕΑ  

http://www.europeanbiosafetynetwork.eu/�
http://www.oshcr.org/�
http://www.bohs.org/�
http://www.britsafe.org/home.aspx�
http://www.bsif.co.uk/�
http://www.cieh.org/�
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Health and Safety Executive (HSE) Contact: Liz Carridge, Tel: 0151 951 4684 

Health and Safety Executive Northern Ireland (HSENI) Contact: David Beck, Tel: 028 9024 3249 

Institute of Ergonomics and Human Factors (IEHF) Contact: Amanda Bellamy, Tel: 01509 234904 

International Institute of Risk and Safety Management (IIRSM) Contact: Brian Nimick, Tel: 020 8741 9100 

Institution of Occupational Safety and Health (IOSH) Contact: Tim Walsh, Tel: 0116 257 3252 

National Exam Board in Occupational Safety and Health (NEBOSH) Contact: Julia Whiting, Tel: 0116 263 4724 

Royal Environmental Health Institute of Scotland (REHIS) Contact: Tom Bell, Tel: 0131 229 2968 

Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) Contact: Jo Bullock, Tel: 0121 248 2134 

 

 

 

 

 

 

Συνεργασία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού χημικών προϊόντων (ECHA) και της αντίστοιχης αυσ-
τραλιανής υπηρεσίας (NICNAS) 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τα χημικά [The European Chemicals Agency (ECHA)] και μια υπηρεσία της Αυσ-
τραλιανής Κυβέρνησης που αφορά τα χημικά  [Australian Government's National Industrial Chemicals Notifica-
tion and Assessment Scheme (NICNAS)] προχώρησαν και υπέγραψαν μια  συμφωνία  για την προαγωγή της χη-
μικής ασφάλειας. 

Ο στόχος της συμφωνίας αυτής είναι η ενδυνάμωση του επιστημονικού διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης  και της Αυστραλίας, η συνεργασία για τεχνικά θέματα και θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος όπως των κινδύ-
νων και αναδυόμενων κινδύνων από τις χημικές ουσίες, εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, επιστημονική συνεργασί-
α εξαγωγή συμπερασμάτων και πληροφόρησης. 

Ο τομέας της πληροφόρησης προβλέπεται να είναι από τους πιο αναπτυγμένους τομείς στα πλαίσια της συμφωνί-
ας. 

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

Memorandum of Understanding: 
 http://echa.europa.eu/doc/ECHADocuments/echa_australia_mou_20052011.pdf 
NICNAS: www.nicnas.gov.au 

ΔΙΕΘΝΗ  ΝΕΑ  

http://www.hse.gov.uk/index.htm�
http://www.hseni.gov.uk/�
http://www.iehf.org/�
http://www.iirsm.org/�
http://www.iosh.co.uk/�
http://www.nebosh.org.uk/�
http://www.rehis.com/�
http://www.rospa.com/�
http://echa.europa.eu/doc/ECHADocuments/echa_australia_mou_20052011.pdf�
http://www.nicnas.gov.au/�
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Χρήσιμες διασυνδέσεις για την Πυρασφάλεια 

National Fire Protection Association   NFPA   USA 
www.nfpa.gov 
 
National Fire Sprinkler Association   NFSA   USA 
www.nfsa.org 
 
International Fire Chiefs Association   USA 
www.ifca.org 
 
The Confederation of Fire Protection Association Europe (CFPA-Europe) 
http://www.cfpa-e.org/ 
 
The Confederation of Fire Protection Associations-International (CFPA-I), 
http://www.cfpa-i.org/ 

Ενημερωθείτε για τις εκδόσεις που διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας. 

• Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία  

• Μηχανήματα  

• Εξοπλισμός  

• Μη Τεχνική Εργατική Νομοθεσία  

• Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας  

• Χημικές Ουσίες  

• Έλεγχος Βιομηχανικής Ρύπανσης  

• Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα  

• Ακτινοπροστασία  

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/dmlpublications_gr/dmlpublications_gr?OpenDocument 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  

http://www.nfpa.org/�
http://www.nfsa.org/�
http://www.ifca.org/�
http://www.cfpa-e.org/�
http://www.cfpa-i.org/�
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/dmlpublications_gr/dmlpublications_gr?OpenDocument�


Σελίδα 10   Μάιος 2011 

 

 

 

 

Dresden Conference 

21 - 22 June 2011 Dresden 

Theme Adding value through International Cooperation – Global outreach Conference of the European Forum  
Organized by The German Social Accident Insurance (DGUV) and the European Forum of the insurance 
against accidents at work and occupational diseases 

Tel :01 47 70 45 78, E-mail: andrea.conitzer@dguv.de, Internet: www.dguv.de  

ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

 

 

 

 

XXIII Annual International Occupational Ergonomics and Safety Conference 

9 - 10 June 2011 Baltimore, Maryland 

Internet: http://www.isoes.info/conference.htm  

 

 

 

 

 

Safety 2011: The American Society of Safety Engineers Professional Development Conference & Exhibi-
tion 

12-15 June 2011 Baltimore, Maryland  

Organized by The American Society of Safety Engineers 

Email : customerservice@asse.org, Internet: http://www.asse.org 

mailto:andrea.conitzer%40dguv.de�
http://www.dguv.de/�
http://www.isoes.info/conference.htm�
mailto:customerservice%40asse.org�
http://www.asse.org/�
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19th International Conference on Composites or Nano Engineering 

24-30 July 2011, Shanghai 

Contact: Professor David Hui ( Conference Chair )Address:Department of 
Mechanical Engineering 
University of New Orleans 
New Orleans, LA 70148Tel:(504) 280 6652Fax:(504) 280 6192E-
mail:dhui@uno.edu 
Internet: www.icce-nano.org   

Latinsafety 2011 – IV Latin American Congress on Occupational Safety and Health and VI 
Ecuadorian Congress on Industrial Safety 

1- 3 August 2011, Hotel  Ramada, 1 al 3 de Agosto, Guayaquil  - Ecuador 
Internet : www.seso.org.ec/contents/eventos.htm  

 

  

 

 

 
 
5th International Conference on Nanotechnology Occupational and Environmental Health 

9 - 12 August 2011 Boston, Massachusetts 

Email: maria_s@turi.org , Internet : http://www.uml.edu/nano/nanoehs/Conferences.html 

9-12 August 2011, Sao Paulo, Brazil 

Programme on Safety and Health at Work and the Environment (SAFEWORK) 
Training Workshop on Prevention of Pneumoconises 

Contact: Dr. Igor Fedotov, fedotov@ilo.org 

mailto:dhui@uno.edu�
http://www.icce-nano.org/�
http://www.seso.org.ec/contents/eventos.htm�
mailto:maria_s%40turi.org�
http://www.uml.edu/nano/nanoehs/Conferences.html�
http://www.ilo.org/safework/lang--en/index.htm�
http://www.ilo.org/safework/events/lang--en/docName--WCMS_151445/index.htm�
mailto:fedotov%40ilo.org�
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Jazzin' Up Safety in the Big Easy - 7th Annual National Voluntary Protection Pro-
grams Participants' Association (VPPPA) Conference 

29 August - 1 September 2011 New Orleans, Louisiana 

Internet: http://www.vpppa.org  

 

 
 
 

46th Congress of the French language Ergonomics Society (SELF) 

14 - 16 September 2011 Paris 

Theme Ergonomics at the crossroad of hazards 

Email: self2011@ergonomie-self.org 

Internet: http://www.ergonomie-self.org/content/content49384.html  

 

 

 

 

Préventica 

27 - 29 September 2011 Lyon 

Theme The Congress of reference for risk control and quality of work life 
Organized by Officiel Prévention 
E-mail: preventica@preventica.com  
Internet: http://www.preventica.com/preventica-evenements.php  

 

A+A 2011 

18 - 21 October 2011 Düsseldorf 

Theme International Trade Fair and Congress: Safety, Security and Health at Work 
Internet: www.aplusa.de/ 

http://www.vpppa.org/�
mailto:self2011@ergonomie-self.org�
http://www.ergonomie-self.org/content/content49384.html�
mailto:preventica%40preventica.com�
http://www.preventica.com/preventica-evenements.php�
http://www.aplusa.de/�
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Care for the occupational health needs of the worker: Biological, physical and psychosocial 

25 - 27 August 2011  Johannesburg 

Organized by the African Regional Association of Occupational Health (ARAOH) Congress and the South Afri-
can Society of Occupational Medicine (SASOM) 

Tel/Fax: +27 (0)12 803 7418, E-mail: info@sasom.org, Internet: www.sasom.org  

OSH Expo Africa 2011  

6 - 8 September 2011, Johannesburg 
Internet: www.oshexpoafrica.com  

19th World Congress on Safety and Health at Work 

11 - 15 September 2011 

Istanbul  
Organized by The International Labour Office (ILO), the International Social Security Association (ISSA) and 
the Turkish Ministry of Labour and Social Security 
Theme Building a culture of prevention for a healthy and safe future 
Phone (+90) 312 215 80 86, Fax (+90) 312 215 50 27, E-mail: info@safety2011turkey.org  
Internet: www.safety2011turkey.org 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ» (μέρος Α΄) 

Η βιβλιογραφία που ακολουθεί είναι ενδεικτική. Τα παρακάτω ντοκουμέντα (βιβλία και άρθρα) υπάρχουν στη 
βιβλιοθήκη του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 

 

• Αντιμετώπιση των βιολογικών κινδύνων στα διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια που ασχολούνται με 
τον HIV : οδηγίες / WHO, Εθνικό Κέντρο Αναφοράς AIDS .- Αθήνα : Βήτα,  1991.- vi, 34 σ.    ISBN: 960-
7308-18-2  (3379) 

• Από τους διαλύτες που χρησιμοποιούνται σε εργαστήρια, κυρίως το χλωροφόρμιο δημιουργεί πρόβλημα / 
A.W. Zwaard, JANUS, 1994, 17(III), σ. 9-1 

mailto:info%40sasom.org�
http://www.sasom.org/�
http://www.oshexpoafrica.com/�
mailto:info%40safety2011turkey.org�
http://www.safety2011turkey.org/�


Σελίδα 14   Μάιος 2011 

 

• Βασικά μέτρα προστασίας του υγειονομικού προσωπικού στο ακτινολογικό εργαστήριο απο αιματογενώς 
μεταδιδόμενα νοσήματα / Ν. Βουγιουκλής  Ειδική συλλογή άρθρων (435) 

• Bασικές αρχές υγείας και ασφάλειας στα χημικά εργαστήρια : μέρος Ι: σχεδιασμός και οργάνωση χημικών 
εργαστηρίων / Σ. Δοντάς, Ξ. Κομηνός, Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, 2001, (5), σ. 13-14 

• Βασικές αρχές υγεία και ασφάλειας στα χημικά εργαστήρια : Επισήμανση και χρήση επικινδύνων χημικών 
ουσιών : μέρος ΙΙ / Σ. Δοντάς, Ξ. Κομηνός,  Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, 2001, (6), σ. 6-9 

• Βασικές αρχές υγείας και ασφάλειας στα χημικά εργαστήρια : πηγές πληροφοριών - ειδικά θέματα - ανάλυ-
ση ατυχήματος :  μέρος ΙΙΙ / Σ. Δοντάς, Ξ. Κομηνός,  Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, 2001, (7), σ. 13-
15  

• Εκτίμηση ακτινικού κινδύνου σε ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια και εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής / Μιλ-
τιάδης Δεληχάς, Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, 2003, (16), σ. 9-11  

• Εργαζόμενοι σε χημικά και βιοϊατρικά εργαστήρια : επιδημιολογικές έρευνες για την εκτίμηση κινδύνου 
από επαγγελματικό καρκίνο και άλλες επαγγελματικές ασθένειες / Αθ. Βαλαβανίδης.- 19 σ., Αρχεία ελλη-
νικής Ιατρικής, 1996, 13(6), σ. 488-503    Ειδική συλλογή άρθρων (282) 

• Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στα εργαστήρια /Σταύρος Ζαχαρέλης, Βιοτεχνικά θέματα , 1999,  (136),  
σ. 42-45 

• Καταγραφή κινδύνων και μέτρα πρόληψης σε εργαστήρια νοσοκομείων / Ειρήνη Σχίζα.- Αθήνα : 
(ΕΛΙΝΥΑΕ); 1999  (4719, 4720) 

• Πρακτικός οδηγός κανόνων ασφαλείας και υγιεινής σε βιο-ιατρικό εργαστηριακό χώρο / Εμμανουήλ Κα-
ναβάκης, Κυριακή Κέκου-Λιολίτσα ; Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών.- Αθήνα : 
Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη, c2007.- 77 σ. ISBN: 960-399-482-0      (5136, 5222, 5223, 5224, 5225, 
5226, 5571) 

• Προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας σε φαρμακοβιομηχανία : κίνδυνοι στα ερευνητικά εργαστήρια / Α-
ναστασία Αναστασοπούλου.- Αθήνα : Υγειονομική Σχολή Αθηνών.- 63 σ.  (3144) 

• Υγεία και ασφάλεια στα χημικά εργαστήρια / Παναγιώτης Σίσκος  (ΑΡΕ : 1511,  σ.17-48) 

• Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σε διαγνωστικά-ερευνητικά μικροβιολογικά εργαστήρια (μέρος 
Α΄) : βασικές αρχές προστασίας των εργαζομένων από το βιολογικό κίνδυνο - κίνδυνοι προερχόμενοι από 
αιχμηρά αντικείμενα / Δημήτρης Τούκας, Μαίρη Λογοθετίδη,  Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, 2007, 
(32), σ. 16, 25-27  

• Χημικά εργαστήρια : κανόνες υγιεινής - ασφάλειας - επιδημιολογικές μελέτες  / Αθ. Βαλαβανίδης,  Επιστη-
μονικά θέματα, 1991, 53, σ. 13-16 Ειδική συλλογή άρθρων (5) 
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Oι εργάτες δουλεύουν στο χείλος του γκρεμού για να χτίσουν το ξύλινο μονοπάτι 

Γενναίοι εργάτες χτίζουν ένα ξύλινο μονοπάτι στην πλαγιά ενός απόκρημνου βουνού στην Κίνα, σε ένα από τα 
πιο επικίνδυνα επαγγέλματα στον κόσμο. 
Κάθε μέρα, εργάζονται στο επισφαλές έργο χιλιάδες μέτρα πάνω από το έδαφος, γνωρίζοντας πως ένα γλίστρη-
μα μπορεί να είναι το τελευταίο τους. 
Το ξύλινο μονοπάτι, στο όρος Shifou στην επαρχία Χουνάν θα είναι περίπου δύο μίλια όταν ολοκληρωθεί, το 
μεγαλύτερο του είδους του στην Κίνα. 
Ο στενός διάδρομος πραγματοποιείται από ξύλινα υποστηρίγματα που τοποθετούνται σε τρύπες που οι εργάτες 
πρέπει πρώτα να τρυπήσουν στο χείλος του γκρεμού. 
Οι εργάτες στο ορειβατικό μονοπάτι ως επί το πλείστον μεγάλωσαν στα βουνά της επαρχίας και λένε ότι η δου-
λειά αυτή είναι κάτι φυσιολογικό γι αυτούς. 
Ο Yu Ji, 48 χρονών εργάζεται σε ψηλά βράχια για παραπάνω από 10 χρόνια. «Οι νέοι άνθρωποι δεν θέλουν αυ-
τή την δουλειά, καθώς αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μένουν στα βουνά για μήνες, μερικές φορές ακόμα και χρόνια» 
δήλωσε και πρόσθεσε «Αλλά εγώ δεν αισθάνομαι ότι είναι τόσο διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Δεν 
είναι τόσο επικίνδυνοι όσο οι άνθρωποι πιστεύουν. Απλά φοράτε τα σχοινιά και όλα είναι εντάξει». 
 
http://www.skai.gr/news/weird/article/172826/h-pio-epikinduni-douleia-ston-kosmo/ 
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