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Φιλοδοξία ή ανάγκη…. 

Όσο προβληματικά και να εκδίδουμε το συγκεκριμένο μηνιαίο δελτίο, τε-
λικά… το εκδίδουμε. Είναι μια φιλοδοξία! 

Όσο και να έχουν έρθει τα πάνω κάτω,  το μέλημά μας είναι η εξυπηρέτη-
ση και η ενημέρωσή σας, των εργαζομένων και των εργοδοτών. Είναι ένας 
από τους καταστατικούς στόχους της δημιουργίας του Ινστιτούτου. 

Και είναι  μια φιλοδοξία και για εμάς, των απλήρωτων εργαζομένων, να 
συνεχίσουμε το έργο του Ινστιτούτου, έστω και με αυτές τις συνθήκες. 

Ας γίνει και για όλους όσους ενδιαφέρονται για την υγεία και την ασφάλει-
α στην εργασία μια φιλοδοξία, η επιβίωση ενός θεσμού που προάγει  το 
Ινστιτούτο και που αυτή τη στιγμή κλυδωνίζεται, ταρακουνιέται συθέμελα. 

Φιλοδοξία για όλους μας είναι η υγεία και η ασφάλεια σε κάθε χώρο δου-
λειάς. 

Είναι μόνο φιλοδοξία ή και ανάγκη;  

Είναι επιτακτική ανάγκη να πηγαίνει ο εργαζόμενος στη δουλειά του και 
να μην κινδυνεύει , να μην αρρωσταίνει! 
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Γι’ αυτό αγωνιζόμαστε και παλεύουμε και σας θέλουμε όλους στο πλευρό μας. 

Δεν είναι μόνο αγώνας για τα δεδουλευμένα 50 εργαζομένων… είναι η διακύβευση της βιωσιμότητας ενός τέτοι-
ου θεσμού.  

 

Κων/να Καψάλη 

Φανή Θωμαδάκη 

ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΟΥ  ΕΛ . ΙΝ .Υ.Α .Ε .  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

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

Πρόκειται να υλοποιήσει: 

• Ένα  (1) τμήμα εργοδοτών – εργαζομένων επιχειρήσεων Β’ κατηγορίας, μεσαίας επικινδυνότητας, από την 
10η Ιουλίου 2012 έως και την 18η Ιουλίου 2011, , με θέμα: «Υγεία & ασφάλεια της εργασίας», διάρκειας 
35 ωρών. Το σεμινάριο θα το παρακολουθήσουν περίπου είκοσι τρία (23) άτομα. 

• Δύο σεμινάρια εργοδοτών επιχειρήσεων Γ’ κατηγορίας, χαμηλής επικινδυνότητας, την 9η Ιουλίου 2012 και 
την 11η Ιουλίου 2012, και την 16η Ιουλίου 2012 και 18η Ιουλίου 2012 με θέμα: «Υγεία & ασφάλεια της 
εργασίας», διάρκειας 10 ωρών. Το σεμινάρια πρόκειται να παρακολουθήσουν εξήντα (60) άτομα, συνολι-
κά. 

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 
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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 8200111, 210 8200139, φαξ: 210 8200103 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

Αποφ. 12/2012  (ΦΕΚ 1794/Β`/6.6.2012) Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των 
μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων 
Πλήρες κείμενο: 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1794b_12.1339488080437.pdf 

 

Αποφ. 13/2012  (ΦΕΚ 1794/Β`/6.6.2012) Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας 
σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις 
Πλήρες κείμενο: 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1794b_12.1339488046421.pdf 

 

Υ.Α. οικ. 146163/2012  (ΦΕΚ 1537/Β`/8.5.2012) Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών 
μονάδων 
Πλήρες κείμενο: 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1537b_12.1337252766296.pdf 

 

Υ.Α. 54/2012  (ΦΕΚ 1339/Β`/24.4.2012) Ειδικοί όροι λειτουργίας εμφιαλωτηρίων οίνων και αρωματισμένων 
οίνων 
Πλήρες κείμενο: 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1339b_12.1335962756156.pdf 

 

Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 35797/2012  (ΦΕΚ 1199/Β`/11.4.2012) Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις 
υγειονομικού ενδιαφέροντος 
Πλήρες κείμενο: 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1199b_12.1337169606500.pdf 

 

Υ.Α. Γ.Υ. 39α/2012  (ΦΕΚ 1002/Β`/2.4.2012) Ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης λοιμωδών 

http://www.elinyae.gr/�
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=9362�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1794b_12.1339488080437.pdf�
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=9363�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1794b_12.1339488046421.pdf�
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=9345�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1537b_12.1337252766296.pdf�
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=9302�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1339b_12.1335962756156.pdf�
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=9342�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1199b_12.1337169606500.pdf�
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=9389�
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νοσημάτων 

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα 

• Λοιμώδη νοσήματα και έλεγχος : (άρθ. 1) 

• Απαγόρευση απασχόλησης μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα : (άρθ. 1 §10) 

• Εργασία : (άρθ. 2) 

• Χώροι διαβίωσης : (άρθ. 3) 

Πλήρες κείμενο: http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1002b_12.1340959965609.pdf 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ  &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία 1018 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΑΔΩΡΟΣ* 

*Ψυχίατρος  

Περίληψη 

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, στην Ελλάδα καταγράφηκαν 4042 αυτοκτονίες την περίοδο 1999-
2009, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση των αυτοκτονιών. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν 391 αυ-
τοκτονίες το 2009 (333 άντρες, 58 γυναίκες) σε σχέση με 328 το 2007 (268 άντρες, 60 γυναίκες). Το 2009 στη 
χώρα μας καταγράφηκαν 333 αυτοκτονίες αντρών και 58 αυτοκτονίες γυναικών, ενώ η συχνότερη μέθοδος και 
για τα δύο φύλα ήταν βίαιη (απαγχονισμός). Οι υψηλότεροι δείκτες θνησιμότητας λόγω αυτοκτονίας για τους 
άντρες καταγράφηκαν στα Ιόνια Νησιά, την Ανατολική Μακεδονία/Θράκη και την Κρήτη ενώ για τις γυναίκες 
στο Νότιο Αιγαίο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα του προβλήματος, η ΚΛΙ-
ΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007 τη μοναδική στην Ελλάδα τηλεφωνική Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία 
1018 με την υποστήριξη και εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το 2010, η Γραμμή 
δέχτηκε περίπου 2500 κλήσεις. Η λειτουργία της Γραμμής Παρέμβασης 1018 εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύ-
τερης προσπάθειας που πραγματοποιεί ο φορέας με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση της αυτοκαταστροφι-
κής συμπεριφοράς, που περιλαμβάνει την ψυχιατρική και ψυχολογική παρακολούθηση των αυτοκαταστροφικών 
ατόμων, δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης του κοινού αλλά και ειδικών επαγγελματικών ομάδων που μπο-
ρούν να συμβάλλουν στην έγκαιρη αναγνώριση του αυτοκαταστροφικού ασθενούς, εκπαίδευση επαγγελματιών 
ψυχικής υγείας κλπ. Εγκέφαλος 2011, 48(4) :151-158. 

http://www.encephalos.gr/48-4-04g.htm 

http://www.encephalos.gr/pdf/48-4-04g.pdf 

 

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1002b_12.1340959965609.pdf�
http://www.encephalos.gr/48-4-04g.htm�
http://www.encephalos.gr/pdf/48-4-04g.pdf�
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Προβλήματα προκαλεί η ορθοστασία της εγκύου 

Προβλήματα προκαλεί η ορθοστασία της εγκύου. Η ορθοστασία της εγκύου, 
αυξάνει τις πιθανότητες να γεννηθεί νεογνό με μικρότερο κεφάλι.  

Η έγκυος που στέκεται όρθια για αρκετές ώρες κάθε ημέρα, επειδή το επι-
βάλλει η εργασία της (πωλήτρια, κομμώτρια, νηπιαγωγός, καθηγήτρια κ.α.), 
πιθανώς προκαλεί την επιβράδυνση της νοητικής ανάπτυξης του μωρού της, 
το οποίο έχει αυξημένες πιθανότητες να γεννηθεί με μικρότερο κεφάλι, σύμ-

φωνα με μία νέα ολλανδική επιστημονική έρευνα, αν και η σωματική υγεία του μωρού δεν επηρεάζεται. Κάτι 
ανάλογο μπορεί να συμβεί αν μία γυναίκα εργάζεται πάνω από 40 ώρες την εβδομάδα κατά την εγκυμοσύνη της 
- καθιστή ή όρθια. 

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Άλεξ Μπούρντορφ του τμήματος δημόσιας υγείας του Ιατρικού Κέν-
τρου του πανεπιστημίου του Ρότερνταμ, που δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη στο ιατρικό περιοδικό 
«Occupational and Environmental Medicine», σύμφωνα με το BBC, μελέτησαν τις περιπτώσεις περίπου 4.700 
εγκύων. Διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες που λόγω της δουλειάς τους είναι αναγκασμένες να εργάζονται όρθιες ή να 
περπατάνε πολλές ώρες καθημερινά, γεννάνε μωρά με κεφάλι περίπου 3% μικρότερο -ή ένα εκατοστό περίπου- 
σε σχέση με τις υπόλοιπες εργαζόμενες εγκύους που δεν είναι υποχρεωμένες να μένουν όρθιες. 

Κατά πόσο πάντως αυτή η διαφορά στην ανάπτυξη του κεφαλιού έχει μακροπρόθεσμη επίπτωση για το παιδί, 
δεν είναι ακόμα απολύτως σαφές, σύμφωνα με τους ερευνητές. «Δεν είμαστε βέβαιοι γι’ αυτό. Υπάρχουν όμως 
σαφείς ενδείξεις πως ένα μικρότερο κεφάλι μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην νοητική ανάπτυξη», δήλωσε ο 
Μπούρντορφ, αν και, όπως είπε, δεν μπορεί να προβλέψει κανείς ποιά θα είναι τελικά η επίδραση σε κάθε παιδί 
ξεχωριστά. Σε συλλογικό επίπεδο πάντως, κατά τους ερευνητές, τα παιδιά με μικρότερο κεφάλι θεωρείται ότι 
κάνουν ένα ξεκίνημα από δυσμενέστερη θέση, όσον αφορά την ανάπτυξη του εγκεφάλου και του νου τους. 

Οι γυναίκες που κατ’ εξοχήν θα πρέπει να προσέξουν, είναι εκείνες που αναγκαστικά, κατά την εγκυμοσύνη το-
υς, είναι υποχρεωμένες να μένουν όρθιες σχεδόν καθ’ όλο το ωράριο της εργασίας τους, ενώ παράλληλα ο γυναι-
κολόγος τους έχει ήδη ενδείξεις ότι το έμβρυό τους έχει μικρότερο βάρος του αναμενομένου. 

Από την άλλη, σύμφωνα με την ολλανδική μελέτη, μία εργασία που είναι σωματικά απαιτητική ή το σήκωμα 
βαριών πραγμάτων δεν φαίνεται να επιδρά αρνητικά στο μέγεθος και το βάρος του μωρού, ούτε στη διάρκεια του 
τοκετού. Επίσης δεν υπάρχει επίπτωση στο έμβρυο, αν η έγκυος μητέρα του εργάζεται μέχρι τον τελευταίο μήνα 
της εγκυμοσύνης. 

Οι ειδικοί συστήνουν στις εγκύους να συνεννοηθούν με τους εργοδότες τους, ώστε είτε να μειωθεί το ωράριό 
τους, είτε να αλλάξουν οι συνθήκες εργασίας τους. 

Πηγή: 
http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathciv_1_28/06/2012_449418 
Στοιχεία Πρωτότυπου άρθρου 

The effects of work-related maternal risk factors on time to pregnancy, preterm birth and birth weight: the 
Generation R Study  

• A Burdorf, 
• T Brand, 
• V W Jaddoe, 

http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathciv_1_28/06/2012_449418�
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• A Hofman, 
• J P Mackenbach, 
• E A P Steegers 

Occup. Environ. Med. 2011;68:3 197-204 Published Online First: 20 December 2010 doi:10.1136/
oem.2009.046516 

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ»  

Στις 9 Μαρτίου 2012, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου Ψυχικού, ο Δήμαρχος Φιλοθέης - Ψυχικού Παντελής 
Ξυριδάκης απένειμε δεκαπέντε βραβεία και δεκαέξι επαίνους στους μαθητές δεκαεπτά δημοσίων και ιδιωτικών 
γυμνασίων και γενικών λυκείων, που εδρεύουν στο Δήμο μας, οι οποίοι πρώτευσαν στο Διαγωνισμό Φωτογραφί-
ας «Προστασία της Υγείας στην Εργασία» (που διοργάνωσε ο Δήμος σε συνεργασία με τον Εκπρόσωπο της Διε-
θνούς Επιτροπής Ιατρικής και Υγιεινής της Εργασίας (International Commission on Occupational Health – 
ICOH) για την Ελλάδα, Δρα Θεόδωρο Μπάζα). 

Διαβάστε αναλυτικά: 

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/PHOTOCOMPETITION_11.4.2012.1334920447015.pdf 

Η δημοσίευση έγινε και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-
OSHA). Διαβάστε το σχετικό κείμενο: 

GR - First photo competition on health protection at work in general secondary schools (27.06.2012)  

A photo competition on health protection at work was organized in seventeen general secondary 
schools located in the Municipality of Filothei – Psychiko, in the Prefecture of Athens, in 
Greece, between November 2011 and February 2012. Students - aged thirteen to seventeen 

years - future employees or employers were asked to take photos of people working in actual identifiable working 
situations, where an identifiable occupational hazard would be present, whereas protection against the hazard 
shown would either be obvious or absent.  

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ  ΝΕΑ  

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/PHOTOCOMPETITION_11.4.2012.1334920447015.pdf�
http://osha.europa.eu/en/news/gr-student-photo-competition-award-health-protection-at-work�
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REACH 2013 – Κάλεσμα σε δράση για την καταχώριση των επικίν-
δυνων ουσιών 

 Μια κοινή εκστρατεία ενημέρωσης για την ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει τις 
χημικές ουσίες (REACH) θα ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (EΣΣΟ) και το IndustriAll στις 27 Ιουνίου, στο 

8ο σεμινάριο που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο (ΕΣΙ) στις Βρυξέλλες με θέμα την 
προστασία των εργαζομένων και τις χημικές ουσίες. Στο πλαίσιο της εκστρατείας θα εκδοθεί ενημερωτικό φυλ-
λάδιο για τη διαδικασία καταχώρισης των χημικών ουσιών, το οποίο θα διανεμηθεί σε εκπροσώπους των εργαζο-
μένων σε εταιρείες παρασκευής, εισαγωγής και χρήσης των χημικών ουσιών. Ο ECHA και ο EU-OSHA στηρί-
ζουν την εκστρατεία. Οι εταιρείες που παρασκευάζουν ή εισάγουν χημικές ουσίες στην ΕΕ σε ποσότητες των 
100 τόνων και άνω κατ' έτος έχουν υποχρέωση καταχώρισης των χημικών ουσιών μέχρι τις 31 Μαΐου 2013, τη 
δεύτερη προθεσμία που έχει καθοριστεί στο πλαίσιο του κανονισμού REACH. Η εκστρατεία αποσκοπεί στην 
αύξηση της ενημέρωσης για τις επικείμενες προθεσμίες και στην ανάγκη παροχής πληροφόρησης και συμβου-
λών προς τους εργαζομένους που χρησιμοποιούν χημικές ουσίες. 

Διαβάστε περισσότερα για την εκστρατεία 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκό Έτος 2012 

Το 2012 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενε-
ών. Είναι μια ευκαιρία για όλους εμάς να συνειδητοποιήσουμε ότι οι Ευρωπαίοι ζουν 
περισσότερο και παραμένουν πιο υγιείς από ποτέ - και να αξιοποιήσουμε τα οφέλη που 
μας προσφέρει. 

Η ενεργός γήρανση μπορεί να δώσει στη μεταπολεμική γενιά της δημογραφικής 
έκρηξης και στα αυριανά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας τις εξής ευκαιρίες: 

• να εξακολουθούν να εργάζονται και να μοιράζονται την πείρα τους 
• να εξακολουθούν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία 
• να ζουν όσο το δυνατόν πιο υγιείς και να ικανοποιούν τις επιθυμίες τους. 

Σε κοινωνίες όπου ο αριθμός των ηλικιωμένων αυξάνεται συνεχώς, η ενεργός γήρανση αποτελεί επίσης βασικό 
παράγοντα για τη διατήρηση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. 

Η βελτίωση των ευκαιριών για ενεργό γήρανση γενικότερα και για ανεξάρτητη διαβίωση αποτελούν πρόκληση 
για τους πολιτικούς και τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς καλούνται να δράσουν σε τομείς τελείως διαφορετικούς 
όπως η απασχόληση, η υγειονομική περίθαλψη, οι κοινωνικές υπηρεσίες, η επιμόρφωση των ενηλίκων, ο εθελον-
τισμός, η στέγαση, οι υπηρεσίες ΤΠ και οι μεταφορές. 

Το Ευρωπαϊκό Έτος επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες στα ζητήματα αυτά και στους καλύτερους τρό-

http://www.etuc.org/r/830�
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πους αντιμετώπισής τους. Πάνω απ’ όλα όμως επιδιώκει να ενθαρρύνει όλους τους φορείς χάραξης πολιτικής και 
τα ενδιαφερόμενα μέρη να θέσουν στόχους και να αναλάβουν δράση για την επίτευξή τους. Το 2012 θα πρέπει να 
περάσει από τα λόγια στην πράξη και να αρχίσει να αποφέρει απτά αποτελέσματα. 

http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=el 

 

 

 

 
 

 

 

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Ιουνίου. Καθιερώθηκε από τη 
Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και πιο συγκεκριμένα τον περιο-
ρισμό της παράνομης διακίνησης παιδιών. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο, περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτο-
υν θύματα εκμετάλλευσης ενός καλά οργανωμένου δικτύου, που έχει στήσει μια γέφυρα μεταφοράς παιδιών από 
τις αναπτυσσόμενες στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες. 

Η 12η Ιουνίου είναι, επίσης, αφιερωμένη στα παιδιά της αφρικανικής ηπείρου, που στην πλειοψηφία τους εργά-
ζονται από πολύ τρυφερές ηλικίες και κάτω από αντίξοες συνθήκες. 

Το 1999 οι περισσότερες χώρες - μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας υπέγραψαν μια συμφωνία που υποχρέ-
ωνε όλες τις πλευρές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της παιδικής 
εργασίας. Έως σήμερα, όμως, τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας δεν έχουν γίνει ορατά. 

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, ένα στα έξι παιδιά του πλανήτη εργάζεται σε κάποιο περιβάλλον 
που βλάπτει την ψυχική και σωματική του υγεία. 73 εκατομμύρια από τα εργαζόμενα παιδιά είναι ηλικίας κάτω 
των δέκα ετών και κάθε χρόνο τουλάχιστον 22 χιλιάδες από αυτά σκοτώνονται σε εργατικά ατυχήματα. 

Περίπου 171 εκατομμύρια παιδιά στον πλανήτη εργάζονται σε ορυχεία, λατομεία και άλλους επικίνδυνους χώρο-
υς δουλειάς ή με επικίνδυνα υλικά, όπως χημικά, εντομοκτόνα ή βαρύ μηχανικό εξοπλισμό, αναφέρει έκθεση της 
UNICEF. Περιλαμβάνονται στα κατ' εκτίμηση 246 εκατομμύρια εργαζόμενα παιδιά, κάτω των 18 ετών, τα οποία 
κανονικά θα έπρεπε να μορφώνονται στις σχολικές αίθουσες, αποκτώντας εφόδια για μια καλύτερη ζωή. 

«Παιδιά ακόμη και πέντε ετών δουλεύουν εξοντωτικά ωράρια, εξορύσσοντας βράχια, χρυσάφι, διαμάντια και 
πολύτιμα μέταλλα στην Αφρική, στην Ασία και τη Νότια Αμερική, διατρέχοντας μόνιμο κίνδυνο να πεθάνουν 
λόγω εργατικού ατυχήματος, να τραυματισθούν ή να μετατραπούν σε χρονίως ασθενή. 

Η «Γιούνισεφ» ξεκίνησε κοινή προσπάθεια με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας σε φτωχές χώρες του πλανήτη, με 

ΔΙΕΘΝΗ  ΝΕΑ  

http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=el�
http://www.sansimera.gr/almanac/1206�
http://www.sansimera.gr/articles/194�
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στόχο τον τερματισμό της εργασίας παιδιών σε ορυχεία και λατομεία και την εγγραφή τους σε σχολεία. 

Στην Ελλάδα, περί τα 50.000 ανήλικα παιδιά δουλεύουν σε μαγαζιά, βιοτεχνίες, εργοστάσια, αγροτικές εργασίες, 
ενώ κάθε χρόνο 10.000 παιδιά εγκαταλείπουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και χάνουν το δικαίωμά τους σ' ένα 
μέλλον ίσων ευκαιριών. 

Τα στοιχεία είναι κατ' εκτίμηση, καθώς δεν υπάρχουν ανάλογες έρευνες για το θέμα, και αυτό ακριβώς αποτελεί 
ένα από τα πολιτικά αιτήματα του «Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού» όπως επισημαίνει η επικεφαλής 
του, Μυρσίνη Ζορμπά. Δηλαδή, να λειτουργήσει το από πενταετίας θεσμοθετημένο Παρατηρητήριο για τα Δικαι-
ώματα του Παιδιού. 

Σχετικοί Δικτυακοί Τόποι 

International Programme on the Elimination of Child Labourhttp://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--
en/index.htm#a3 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Αειφόρος Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων"  

Το 1ο Διεθνές Συνέδριο «Αειφόρος Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων - ΑΘΗΝΑ 2012» 
που διοργάνωσε ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), πραγματοποιήθηκε το διήμερο 28-29 Ιουνίου στις κεντρικές εγκα-
ταστάσεις του Δήμου.  

Εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Ειδικού 
Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, Γιάννης Σγουρός, παρουσία του Julio Garcia - 

Burgues, Ευρωπαίου Επιτρόπου αρμόδιου σε θέματα Περιβάλλοντος, του Δημάρχου Παπάγου - Χολαργού κ. 
Βασίλη Ξύδη, της κ. Μαρίας Λοϊζίδου Καθηγήτριας της Σχολής Χημικών Μηχανικών, του Ε.Μ.Π., της κ. Αντω-
νίας Μοροπούλου, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Ε.Μ.Π. & Καθηγήτρια Ε.Μ.Π, του 
Β' Αντιπρόεδρου του ΤΕΕ κ. Γιώργου Ηλιόπουλου, των αντιπροσώπων της Task Force κ.κ Κ. Κυριαζή και Φ. 
Αμοντέο και εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Με σχετικές τους εισηγήσεις οι επιστημονικοί φορείς παρουσίασαν το ζήτημα της αειφόρου διαχείρισης των ασ-
τικών στερεών αποβλήτων μέσω της προώθησης αποτελεσματικών τεχνολογιών και ασφαλών πρακτικών, ενώ 
αναφέρθηκαν στις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην επεξεργασία των αστικών απορριμμάτων και κυρίως των βιοα-
ποβλήτων.  

Κατά την πορεία του συνεδρίου αναπτύχθηκαν ειδικές ενότητες, όπως: τα προβλήματα διαχείρισης απορριμμά-
των των τοπικών αρχών και των Δήμων, οι ευρωπαϊκές στρατηγικές και δράσεις στον τομέα της διαχείρισης στε-
ρεών αποβλήτων, οι τεχνικές πρόληψης παραγωγής στερεών απορριμμάτων, τα συστήματα διαχωρισμού στερε-
ών αποβλήτων στην πηγή, οι τεχνολογίες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, οι βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας 
οργανικών απορριμμάτων, οι τεχνικές συλλογής οικιακών απορριμμάτων, η ανακύκλωση, ο χαρακτηρισμός υπο-
λειμμάτων από απόβλητα, η ενέργεια από απορρίμματα (βιομάζα, λυματολάσπη, διεργασίες αεριοποίησης, αέριο 
σύνθεσης, κ.λπ.) καθώς και τα εργαλεία λήψης αποφάσεων στο πεδίο διαχείρισης αποβλήτων. 

http://www.ilo.org/ipec/�
http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--en/index.htm#a3�
http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--en/index.htm#a3�
http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--en/index.htm#a3�
http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--en/index.htm#a3�
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Οι σκοποί της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕ-
ΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ είναι: 

α. Η προαγωγή και γενικά η επιστημονική προώθηση της ερευνητικής και εφαρμοσμένης πνευμονολογίας με όλα 
τα επιστημονικά μέσα και μεθόδους. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην προώθηση της έρευνας για τη διάγνωση των 
επαγγελματικών παθήσεων θώρακος. 

β.  Η επιμόρφωση των πνευμονολόγων και των ιατρών συναφών ειδικοτήτων σε πνευμονολογικά θέματα και σε 
αντικείμενα σχετικά με τα επαγγελματικά νοσήματα θώρακος. 

γ. Η με κάθε μέσο διάδοση προς το ευρύ κοινό της προληπτικής ιατρικής πνευμονολογίας και προληπτικής ιατρι-
κής των επαγγελματικών νοσημάτων θώρακος. 

Β. Μέσα με τα οποία θα επιτευχθούν οι παραπάνω σκοποί είναι ειδικότερον: 

α. Η διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων, μετεκπαιδευτικών μαθημάτων και άλλων εκδη-
λώσεων επιστημονικής επικοινωνίας, αυτοδύναμα ή με άλλες συγγενικές ελληνικές ή ξένες επιστημονικές οργα-
νώσεις. 

β. Η ίδρυση ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων, εργαστηρίων, η έκδοση συγγραμμάτων ή περιοδικών, η χορήγη-
ση υποτροφιών για μετεκπαίδευση και εξειδίκευση στην Πνευμονολογία και την ιατρική εργασία, η εκπόνηση 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  

 

 

 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ 

http://www.eom.gr/ 

http://www.eom.gr/�
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ερευνητικών προγραμμάτων και η διενέργεια ερευνών που έχουν σχέση με τα επιστημονικά αντικείμενα των τομέ-
ων που καλύπτονται από τους σκοπούς του Σωματείου και ιδιαίτερα αυτών που παρουσιάζουν ευρύτερα εθνικό 
ενδιαφέρον. 

γ. Η συνεργασία και ανταλλαγή ιατρικών πληροφοριών με άλλες ελληνικές ή ξένες όμοιες ή συγγενικές επιστημο-
νικές οργανώσεις και ιατρικούς ή άλλους επιστημονικούς συλλόγους της χώρας μας. 

δ. Η οργάνωση Πανελληνίων ή Διεθνών Συνεδρίων στην Ελλάδα με αντικείμενα σχετικά με τους σκοπούς του 
Σωματείου που έχουν αναφερθεί παραπάνω. 

Γ. Για την επίτευξη των σκοπών του και ειδικότερα για την ηθική και υλική ενίσχυση του έργου του το Σω-
ματείο μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από μέλη του, καθώς και από πρόσωπα που δεν είναι μέλη. 

Για περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας: 

http://www.ethorax.gr/index.php?section=7 

e-OSH 2012: Electronic library on occupational safety and health (Ηλεκτρονική 
βιβλιοθήκη επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας) 

This invaluable trilingual DVD-ROM gives you quick access to a wide range of ILO 
documents on occupational safety and health (OSH). 

Multimedia kit  25 June 2012  
Contact(s): To order the DVD: pubvente@ilo.org  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/multimediakit/
wcms_184002.pdf 

Τo συγκεκριμένο DVD παρέχει άμεση πρόσβαση σε ευρύ φάσμα εκδόσεων του ILO  σε θέματα ΥΑΕ. Επίσης 
περιλαμβάνει τις Συμβάσεις και Συστάσεις του ILO, την εγκυκλοπαίδεια, τις εκθέσεις από τις Παγκόσμιες Ημέ-
ρες για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, υλικό κατάρτισης και videos. 

Περιεχόμενα :  

• ILO εργαλεία για την ΥΑΕ 
• ILO εκδόσεις για την ΥΑΕ 
• ILO εκδηλώσεις ΥΑΕ  

System requirements: 

• Windows PC (Windows XP and above) 
• DVD Reader 
• Monitor with a resolution of at least 1024 x 768 
• Adobe Acrobat Reader 
• Internet browser (Internet Explorer or Firefox or Google Chrome) 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  

http://www.ethorax.gr/index.php?section=7�
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/multimediakit/wcms_184002.pdf�
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/multimediakit/wcms_184002.pdf�
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/multimediakit/wcms_184002.pdf�
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/multimediakit/wcms_184002.pdf�
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Ergonomic checkpoints in agriculture / International Labour Office in collaboration 
with International Ergonomics Association, 2012 

Η γεωργία είναι ένας από τους ποιο επικίνδυνους κλάδους στις αναπτυσσόμενες αλλά και στις 
ήδη αναπτυγμένες χώρες. Εκθέσεις από πολλές χώρες έχουν δείξει ότι η  επίδραση των εργονο-
μικών καινοτομιών έχει συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας αλλά και ζωής στις 
αγροτικές περιοχές. Ο οδηγός αυτός προσφέρει μια συγκεκριμένη πρακτική καθοδήγηση για το 

πώς θα εφαρμοστούν οι εργονομικές καινοτομίες, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/
wcms_168042.pdf  

Maintenance in Agriculture - A Safety and Health Guide / European Agency for 
Safety and Health at Work, 2011    

Στον οδηγό αυτό περιγράφονται οι σημαντικότεροι κίνδυνοι στις εργασίες συντήρησης στο γε-
ωργικό τομέα και οι ποιο συνηθισμένοι λόγοι ατυχημάτων και ασθενειών. Παρέχει επίσης συμ-
βουλές για την  διαχείριση του κινδύνου, παραδείγματα καλών πρακτικών σχετικών για  την πρό-

ληψη των ατυχημάτων και διάφορες στρατηγικές σε εθνικό επίπεδο. Τέλος περιλαμβάνει παραδείγματα από πί-
νακες ελέγχου για ασφαλή συντήρηση στη γεωργία. 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/maintenance-in-agriculture-a-safety-and-health-guide 

   

Διεθνές Γραφείο Εργασίας 2012 «Πρόληψη του Στρες στην εργασία. Σημε-
ία Ελέγχου και πρακτικές βελτίωσης για την πρόληψη του επαγγελματικού 
στρες» 

Επιγραμμική έκδοση (on-line)  

Το εγχειρίδιο αυτό περιλαμβάνει σημεία ελέγχου, εύκολα στην εφαρμογή για τον προσδιορισμό των στρεσσογό-
νων παραγόντων στην εργασιακή ζωή και την μείωση των βλαβερών συνεπειών τους. Παρέχει επίσης καθοδήγη-
ση στην διασύνδεση εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου με τη διαδικασία πρόληψης τους στρες. Τα σημεία ε-
λέγχου στην έκδοση αυτή αποτελούν καλή πρακτική τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους οργανισμούς εν 
γένει και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για εκείνες τις εταιρείες και τους οργανισμούς που επιθυμούν να εν-
σωματώσουν την πρόληψη μέσα στη συνολική πολιτική υγείας και ασφάλειας και στα συστήματα διαχείρισης. 
Καθένα από τα σημεία ελέγχου – τονίζονται με χρώμα- περιγράφει μια δράση η οποία υποδεικνύει τι είναι απα-
ραίτητο και πώς να διεξαχθεί και παρέχει περαιτέρω υποδείξεις και σημεία που πρέπει να θυμάσαι. 

Πλήρες κείμενο: 

http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_168053/lang--en/index.htm 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_168042.pdf�
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_168042.pdf�
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_168042.pdf�
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_168042.pdf�
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/maintenance-in-agriculture-a-safety-and-health-guide�
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_168053/lang--en/index.htm�
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27 - 29 September 2012, Tallin, Estonia 

9th IUHPE  European Health Promotion Conference: Health and Quality of Life - Health, Economy, Soli-
darity  

Organiser: IUHPE International Union for Health Promotion and Education 

Information: Frens Conference Services 

Tel: +372 697 9290 

Fax: +372 697 9201 

E-mail: conference@frens.ee 

Internet: www.conferences.ee/iuheli2012/ 

 

13-17 August 2012, Scottish Exhibition and Conference Center, City of Glasgow, Scotland 

8th World Congress on Active Ageing  “A celebration of diversity and inclusion in active ageing” 

Internet: http://www.wcaa2012.com/ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

mailto:conference@frens.ee�
http://www.conferences.ee/iuheli2012/�
http://www.wcaa2012.com/�
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3-6 September 2012 / Emergency Services College (Pelastusopisto), Kuopio, 
Finland , Course 
A holistic approach to well-being among security workers  
NIVA Education , Advanced Training in Occupational Health 

Main topics 
• Principles of the holistic approach to well-being among security workers 

• Human factors, expertise and work engagement in security occupations 
• Co-operation and safety management 
• Aspects of cardio respiratory and musculoskeletal health, assessment of work strain and recovery 

Recent knowledge of physical risks and protective equipments 
Adjunct professor Sirpa Lusa and adjunct professor Rauno Pääkkönen, Finnish Institute of Occupational Health  
E-mail: sirpa.lusa@ttl.fi 
Internet: http://www.niva.org/home/article-22841-7903-a-holistic-approach-to-wellbeing-among-security-
workers-6206 

22 - 23 October 2012, Guildhall, London, United Kingdom 

CITY HEALTH 2012: Creating Healthy Opportunities in the 21st Century  

Organiser: London Drug and Alcohol Policy Forum 
Information: London Drug and Alcohol Policy Forum 
Tel: +44 (0) 20 7332 3708, Fax: +44 (0) 20 7332 1168,  

E-mail: ldapf@cityoflondon.gov.uk, Internet: http://www.cityhealth.org.uk/ 

5th Annual European Public Health Conference 2012  

Organiser: EUPHA  

Information: European Public Health Association (EUPHA) office 
Tel: +3130 2729 709, Fax: +3130 2729 729 

E-mail: office@eupha.org, Internet: http://www.eupha.org/site/
upcoming_conference.php 

14-16 Σεπτεμβρίου 2012, Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Καρπενησίου 

24ο Πανελλήνιο συνέδριο «Παιδί και οικογένεια στο ορεινό χωριό: εσωτερική μετα-
νάστευση και ποιότητα ζωής. 

Διοργάνωση : Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής & Προαγωγής της Υγείας 

Internet : http://www.socped.gr/ 

 

mailto:sirpa.lusa@ttl.fi�
http://www.niva.org/home/article-22841-7903-a-holistic-approach-to-wellbeing-among-security-workers-6206�
http://www.niva.org/home/article-22841-7903-a-holistic-approach-to-wellbeing-among-security-workers-6206�
http://www.niva.org/home/article-22841-7903-a-holistic-approach-to-wellbeing-among-security-workers-6206�
http://www.niva.org/home/article-22841-7903-a-holistic-approach-to-wellbeing-among-security-workers-6206�
mailto:ldapf@cityoflondon.gov.uk�
http://www.cityhealth.org.uk/�
mailto:office@eupha.org�
http://www.eupha.org/site/upcoming_conference.php�
http://www.eupha.org/site/upcoming_conference.php�
http://www.eupha.org/site/upcoming_conference.php�
http://www.eupha.org/site/upcoming_conference.php�
http://www.socped.gr/�
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30 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου 2012, Royal Olympic, Αθήνα 

3o Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής 

Διοργάνωση: Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, 

Επιστημονική Εταιρεία Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Προληπτικής Ιατρικής  
Deadline: 10 Οκτωβρίου 2012 

Internet: www.tmg.gr 

http://www.mastermind.gr/calendar/2012-11-30?mini=calendar%2F2012-11 

1-4 Νοεμβρίου 2012 , Θεσσαλονίκη, The Met Hotel 

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος με διεθνή συμμετοχή 
1st Hellenic Serbian Workshop 

Διοργάνωση: Εταιρεία Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων 
Θώρακος. Με τη συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περι-
βάλλοντος, της Μακεδονικής Συνεργαζόμενης Ομάδας Ερεύνης του Καρκίνου του Πνεύ-
μονα 

Internet: http://www.forumcongress.com/21thoracicdiseases/ 

24 - 27 August 2014, Frankfurt am Main, Germany 

XX Congress on Safety and Health at Work: 'Sharing a Vision for Sustainable Preven-
tion'  

Intenet:  

http://www.safety2014germany.com/en/index.html 

«Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις: δυνατότητες απασχόλησης σε εποχή 
κρίσης» 

«Στρογγυλό Τραπέζι, Ημερίδα, Σεμινάριο, Έκθεση» 
«Συζητήσεις, Εκθέσεις, Ημερίδα, 6-7 Ιουλίου: «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων - ΓΚΑΖΙ» 
«Σεμινάριο 8 Ιουλίου: Οικολογικό Πολιτιστικό Κέντρο, Α. ΠΑΤΗΣΙΑ» 

 
Η κοινωνική οικονομία στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει το 10% των επιχειρήσεων, το 5,9% της συνολικής απασχό-
λησης και το 6,7% της μισθωτής απασχόλησης με περίπου 11 εκατομμύρια εργαζομένους. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα των ευκαιριών που προσφέρει ο τομέας αυτός στην αναζωογόνηση τοπικών οικονομιών είναι το Γκί-
σινγκ της Αυστρίας που μεταμορφώθηκε από ένα χωριό 500 κατοίκων με μηδενική βιομηχανία, μικρής κλίμακας 
αγροτική παραγωγή, ελλιπείς υποδομές συγκοινωνιών, υψηλά επίπεδα ανεργίας και υψηλούς ρυθμούς μετανάστε-

http://www.tmg.gr�
http://www.mastermind.gr/calendar/2012-11-30?mini=calendar%2F2012-11�
http://www.forumcongress.com/21thoracicdiseases/�
http://www.safety2014germany.com/en/index.html�
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υσης, σε μια κωμόπολη με 3764 κατοίκους, 1100 νέες θέσεις εργασίας και 50 νέες εταιρίες, χάρη στις κοινωνικές 
συνεταιριστικές επιχειρήσεις που βασίζονται σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στη Γερμανία επίσης 430 νέες 
συνεταιριστικές επιχειρήσεις στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και του νερού δημιουργήθηκαν την 
πενταετία 2006-2011, ενώ ο ρυθμός αύξησης των πελατών της  Ecopower στο Βέλγιο είναι εντυπωσιακός αφού 
μόλις σε 1 χρόνο μεταξύ 2010 και 2011 οι πελάτες αυξήθηκαν κατά 20%. 

Στην Ελλάδα, η δημιουργία κοινωνικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων θα μπορούσε να αποτελέσει ένα βασι-
κό εργαλείο εξόδου από την ταυτόχρονη περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική κρίση. Παρόλα αυτά όμως, 
με την εξαίρεση λίγων εξαιρετικών προσπαθειών προς αυτή την κατεύθυνση, η χώρα βρίσκεται στα πρώτα της 
βήματα στον τομέα αυτό.  

Αναγνωρίζοντας αυτές τις δυνατότητες, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου ως ευρωβουλευτής των Οικολόγων 
Πράσινων / Ομάδα Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, ο Νίκος Χρυσόγελος διοργανώνει τριήμερo εκδηλώσεων 
για την Κοινωνική Οικονομία και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Συμμετέχουν εκπρόσωποι πολ-
λών ευρωπαϊκών και ελληνικών φορέων από διάφορα πεδία εφαρμογής της κοινωνικής οικονομίας, όπως ο *Dirk 
Vansintjan*, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ομάδων και συνεταιρισμών πολιτών για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας ο *Neal O'Keefe*, Πρόεδρος της National Association of Building Cooperatives στην Ιρλανδία, ο 
*Ugo Biggeri, *Πρόεδρος της συνεταιριστικής Ηθικής Τράπεζας Ιταλίας, ο *Βασίλης Μπέλλης* πρόεδρος της 
Αναπτυξιακής Καρδίτσας και πολλοί άλλοι που θα παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους και θα συζητήσουν τις προ-
οπτικές ανάπτυξης συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. 

Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι ο εμπλουτισμός με την ευρωπαϊκή εμπειρία και η ενίσχυση των προσ-
παθειών στην Ελλάδα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε πράσινες οικονομικές δραστηριότητες που θα συμ-
βάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή. 

Το τριήμερο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Πράσινου Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης & Επιμόρφωσης και 
του Heinrich-Böll-Stiftung, καθώς και της Θεματικής Ομάδας Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων και των 
αυτοδιοικητικών σχημάτων: Οικολογικός Άνεμος Νοτίου Αιγαίου, Οικολογικός Άνεμος Βορείου Αιγαίου, Αττική 
Οικολογική Απάντηση, Οικολογία-Αλληλεγγύη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Οικολογία Αλληλεγγύη 
Κ.Μακεδονίας, Οικολογική Δυτική Ελλάδα, Ανεξάρτητη Περιφερειακή Κίνηση Πολιτών Μία Κρήτη Περιβάλλον
-Άνθρωπος, Οικολογική Συμπολιτεία του Μοριά. Το τριήμερο εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία 
με την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, τον Οργανισμό Ελέγχου & 
Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων – ΔΗΩ, τον Σύλλογο εργαζομένων του Oργανισμού Εργατικής Κατοικίας 
(ΟΕΚ), και της Κλίμαξ plus.  

Η πρώτη μέρα (6 Ιουλίου) θα ξεκινήσει με ένα στρογγυλό τραπέζι διαλόγου με τίτλο: «/Υπάρχει ρόλος στην κοι-
νωνική οικονομία για διέξοδο από την κρίση σε ευρωπαϊκό επίπεδο; από την κρίση και την ανεξέλεγκτη αγορά 
στη βιώσιμη ευημερία και την κοινωνικά αλληλέγγυα οικονομία/» με ομιλητές τον *Βασίλη Γιόκαρη*, συγγρα-
φέα μαζί με τον Γιώργο Κολέμπα του βιβλίου “/Τοπικοποίηση της οικονομίας/”, τον* Λουκά Μπρέχα* από το 
Δίκτυο ΚΑΠΑ που θα συζητήσει για τις αναγκαίες προυποθέσεις προώθησης συνεταιρισμών και το ρόλο τους σε 
περιόδους κρίσης/, /την *Ειρήνη Γλυκή*, επιστημονικό συνεργάτη του World Watch Institute που θα αναλύσει τα 
στοιχεία από την πρόσφατη έκθεση του Ινστιτούτου  για την κοινωνική συνεταιριστική οικονομία σε παγκόσμιο 
επίπεδο και τον *Νίκο Χρυσόγελο*. Συντονίζει o δημοσιογράφος *Ανδρέας Ρουμελιώτης*, δημοσιογράφος, συγ-
γραφέας του βιβλίου “/Μπορώ και χωρίς Ευρώ/”. Στη συνέχεια θα γίνει συζήτηση που θα εστιάσει στον δημιουρ-
γικό ρόλο που μπορεί να έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων 
με συμμετοχή πολλών αυτοδιοικητικών.  
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Η δεύτερη μέρα (7 Ιουλίου) θα είναι αφιερωμένη σε μια ημερίδα ανοιχτή για το κοινό, με θέμα «/Κοινωνική και 
Συνεργατική Οικονομία/» όπου θα μιλήσουν εκπρόσωποι πολλών ελληνικών και ευρωπαϊκών φορέων και θα 
παρουσιάσουν την πλούσια εμπειρία τους γύρω από τις κοινωνικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεων σε πλήθος 
τομέων. Για την *αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας* μέσω κοινωνικών-συνεταιριστικών επιχει-
ρήσεων θα μιλήσουν εκπρόσωποι του DGRV της Γερμανίας, του European Centre for Renewable Energy, από 
το Γκίσινγκ της Aυστρίας, του Energiewende Jetzt της Γερμανίας, της  Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ομάδων και 
συνεταιρισμών πολιτών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Rescoop.eu, του Βέλγιου, της Αναπτυξιακής Καρ-
δίτσας και την πολύ αξιόλογη προσπάθεια αξιοποίησης τοπικά παραγόμενης βιομάζας για την κάλυψη των τοπι-
κών αναγκών ηλεκτροδότησης. Επιτυχημένα παραδείγματα κοινωνικών-συνεταιριστικών επιχειρήσεων που εστι-
άζουν στην *Οικολογική Διαχείριση Απορριμμάτων *θα παρουσιάσουν Έλληνες και Ευρωπαίοι που έχουν δημι-
ουργήσει κοινωνικές και συνενταιριστικές επιχειρήσεις (Kringloopcentrum, Βέλγιο, Repair and Service Centre 
R.U.S.Z, Αυστρία, δίκτυο Rreuse, Λακωνική Βιοενεργειακή ΑΕ, Ελλάδα), ενώ για τα *δίκτυα παραγωγών- κα-
ταναλωτών*, θα μιλήσει εκπρόσωπος αγροτικών συνεταιρισμών της Ιταλίας, του Οργανισμού Ελέγχου & Πιστο-
ποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ, του Συλλόγου Βιοκαλλιεργητών Λαϊκών Αγορών Αττικής, της Κίνησης 
136 και του Κοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης Βios Coop. Καλές πρακτικές κι εμπειρία 
κοινωνικών-συνεταιριστικών επιχειρήσεων στον *κατασκευαστικό – οικιστικό τομέα *θα αναπτυχθούν από εκ-
πρόσωπο National Association of Building Cooperatives στην Ιρλανδία και εκπροσώπους του Οργανισμού Εργα-
τικής Κατοικίας, ενώ για την εφαρμογή της κοινωνικής οικονομίας στον τομέα *της υγείας και της κοινωνικής 
επανένταξης *θα μιλήσει εκπρόσωπος της Kλίμαξ plus, του ΚΕΘΕΑ και του ΕΔΟΕΑΠ. Ζητήματα *θεσμικού 
πλαισίου* θα παρουσιάσουν εκπρόσωποι της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική 
Οικονομία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης και 
της Ηράκλειας Αναπτυξιακής Σύπραξης. Το καίριο ζήτημα της *χρηματοδότησης* κοινωνικών-συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων από εναλλακτικές πηγές θα παρουσιάσει ο Πρόεδρος της συνεταιριστικής Ηθικής Τράπεζας Ιταλί-
ας (Banca Etica Popolare), και εκπρόσωπος του Γαλλικού κοινωνικού δικτύου χρηματοδότησης της αλληλέγγυας 
οικονομίας La NEF. 

Σε όλη τη διάρκεια του διημέρου 6-7 Ιουλίου θα λειτουργεί στην Τεχνόπολη στο Γκάζι έκθεση περιπτέρων με 
πληροφοριακό υλικό από κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις από ευρωπαϊκές χώρες και ελληνικές πρωτο-
βουλίες παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, επαναχρησιμοποίησης κι ανακύκλωσης, δικτύωσης πα-
ραγωγών – καταναλωτών, κοινωνικών υπηρεσιών και τραπεζών – χρηματοπιστωτικών δομών. 

Τέλος, την τρίτη μέρα (8 Ιουλίου) θα διεξαχθεί σεμινάριο με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων για την «/
Εκπαίδευση στην ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων/» στους τομείς των Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας, της Διαχείρισης των Απορριμμάτων, των Δικτύων Παραγωγών – Καταναλωτών και 
των κοινωνικών υπηρεσιών. 

Δηλώσεις συμμετοχής για το διήμερο στην Τεχνόπολη: europarl.op@gmail.com  

<mailto:europarl.op@gmail.com> (με θέμα (subject): «Τεχνόπολις»).  

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 322 3867, 210 370 9705 (Πένυ Παπασπυροπούλου) & Θανάσης Μακρής 6974 
840620 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

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

• Beyond tolerance / Rebecca Bunn, Health and safety at work, 2006, 28(1), σ. 11-12 

• The bullying culture : cause, effect, harm reduction / Ruth Hadikin, Muriel O'Driscoll.- Oxford : BfM, 
c2000.- 179 σ.   ISBN: 0-7506-5201-2   (6423) 

• Bulling in schools / Jeanie Civil.- Clevedon, UK : Salix Publishing, c2005.- 6 σ.   (5139) 

• Organizzazione del lavoro disfunzionale e mobbing : quatro casi emblematici / Maria Grazia Cassito, 
...[et.al.], La medicina del lavoro, 2003, 94(5), σ. 440-449 

• Preventing and responding to violence at work / Kimberly Ann Rogers, Duncan Chappell.- Geneva : 
ILO, 2003.- xi, 139 σ.   ISBN: 92-2-113374-5   (4740, 4831, 5914) 

• Treating violence : a guide to risk management in mental health / Tony Maden.- Oxford : Oxford Uni-
versity Press, c2007.- 189 σ. ISBN: 978-0-19-852690-2   (6234) 

• Violence at work / Duncan Chappell, Vittorio Di Martino.- 3η εκδ.- Geneva : ILO, 2006.- xxiv, 360 σ.   
ISBN: 978-92-2-117948-1   (5697) 

• Violence on the job : a guidebook for labor and management / Labor Occupational Health Program 
(LOHP).- Berkeley : University of California, c1997.- vi, 106 σ.   (6033) 

• Workplace bullying : what we know, who is to blame, and what can we do? / Charlotte Rayner, Helge 
Hoel, Cary L. Cooper.- London : Taylor & Francis, c2002.- xiii, 208 σ.   ISBN: 0-415-24063-8  (5151, 
5337) 

• Workplace mobbing in academe : reports from twenty universities / Kenneth Westhues (ed.).- Lewis-
ton, NewYork : The Edwin Mellen Press, c2004.- viii, 410 σ.  ISBN: 0-7734-5977-4   (5422) 
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Boston, Massachusetts. January 25, 1917. "Boys linking bed-springs. 14 and 15 years old." Glass negative 
by Lewis Wickes Hine. 
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