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

Ενημερωτική εκδήλωση για την «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ 
ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» 

Στις 4 Δεκεμβρίου 2012 το Κέντρο Τεκμηρίωσης Πληροφόρησης του ΕΛΙ-
ΝΥΑΕ, εγκαινίασε σειρά εκδηλώσεων στο χώρο του Ινστιτούτου στην Α-
θήνα, που θα περιλαμβάνουν ενημερωτικές ημερίδες, διαλέξεις, παρουσιά-
σεις βιβλίων, εκθέσεις κ.ά. 
Στόχος αυτών των εκδηλώσεων είναι η ευαισθητοποίηση και η κάλυψη 
αναγκών πληροφόρησης και ενημέρωσης σε θέματα Επαγγελματικής Υγεί-
ας και Ασφάλειας καθώς και η ανάδειξη του ενεργού ρόλου του Κέντρου 
Τεκμηρίωσης Πληροφόρησης στον τομέα αυτό. 

Η πρώτη εκδήλωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και είχε τίτλο  «Υγεία και 
ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης». 

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρό-
εδρος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., κος 
Θ.Κ. Κωνσταντινίδης αναπλη-
ρωτής καθηγητής Ιατρικής ΔΠΘ 
καθώς και η κα Ρ. Μπαρδάνη, 
μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου. 

 

Η πρώτη παρουσίαση έγινε από τον κο Αδαμάντιο Σκορδίλη, Δρ. Χημικό 
Μηχανικό, Γεν. Δ/ντη του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης 
(Ε.Ο.ΑΝ.). με τίτλο «Η ανακύκλωση αποβλήτων στην Ελλάδα».  
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Ο κ. Π. Λιβανός επιθεωρητής εργασίας από το ΚΕΠΕΚ Δ. Αττικής και Πελοποννήσου ανέπτυξε το θέμα 
«Στοιχεία και αποτελέσματα ελέγχων σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης στη Δυτική Αττική» . 
Στη συνέχεια η κ. Θ. Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόμος, Υπ. Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας, 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. παρουσίασε την εισήγηση με τίτλο «Εργονομικοί παράγοντες στον κλάδο της Ανακύκλωσης 
Μετάλλων: Πρόκληση για Εργονομική Παρέμβαση».  
«Η ανακύκλωση……ποια ανακύκλωση?» ήταν το θέμα της παρουσίασης του κου Σ. Δρίβα, Ιατρού  Εργασίας, 
Υπ. του Κέντρου Υγείας – Υγιεινής της Εργασίας του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.  

Ο κος Α. Ταργουτζίδης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Υπ. του Παρ. Θεσσαλονίκης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. μίλησε 
για τις «Ανάγκες για την υγεία και ασφάλεια των ανθρώπων που ψάχνουν στους κάδους σκουπιδιών». 
Την «Παρουσίαση του προγράμματος THESEIS» έκανε ο κος Χ. Χατζηϊωάννου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 
Διευθυντής Κατάρτισης του ΚΕΚ του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.  
Ο κος Σ. Δοντάς, Δρ Αναλυτικός Χημικός, Υπ. Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. παρουσία-
σε «Καλές πρακτικές στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων στην Ευρώπη». 
Η εκδήλωση έκλεισε με ερωτήσεις και συζήτηση καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι εργαζόμενοι στον κλάδο 
της ανακύκλωσης διατρέχουν σοβαρούς κινδύνους στην εργασίας τους, καθώς έρχονται  σε  άμεση επαφή με 
άκρως επικίνδυνα υλικά χωρίς να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
διανεμήθηκε έντυπο υλικό του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.  

Σε συνέντευξη που έδωσε στα πλαίσια της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου κος Θ.Κ. Κωνσταντινίδης, 
στην εφημερίδα «Ριζοσπάστης» (5/12/2012) τόνισε ότι «η βιομηχανία της ανακύκλωσης χειρίζεται εξαιρετικά 
επικίνδυνα υλικά και - παρότι συνδέεται με έννοιες όπως «αειφορία» και «πράσινη ανάπτυξη» - όλη η επικινδυνό-
τητα μεταφέρεται στους εργαζόμενους. Για παράδειγμα, η ανακύκλωση μπαταρίας. Τα υλικά είναι ανθυγιεινά και 
οι εργαζόμενοι έρχονται σε επαφή με αυτά. Στο μεταξύ δε γίνονται μελέτες, ούτε καταγραφή της νοσηρότητας 
στην εργασία. Παρότι στην ανακύκλωση είναι εγγενές το θέμα της προστασίας των εργαζομένων δε γνωρίζουμε 
τίποτα, ούτε τι μέτρα προστασίας λαμβάνονται, ούτε αν αυτά επαρκούν, ούτε ακριβώς τι μέτρα χρειάζονται. Είναι 
πλέον επιτακτική ανάγκη για προστασία των εργαζομένων στην ανακύκλωση. Επιπλέον, όλο και περισσότεροι 
άνθρωποι είτε για διαβίωση, είτε λόγω της δουλειάς τους έρχονται σε επαφή με τα σκουπίδια και κινδυνεύουν». 
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Το κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Αθήνα: 

Υλοποίησε: 

• Σεμινάριο για Τ.Α. βιομηχανιών, επιχειρήσεων Α’ κατηγορίας επικινδυνότητας, με θέμα «Υγιεινή & 
Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημάτων», διάρκειας 100 ωρών, το οποίο απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ– ΤΕ-
Ι, απο την 26η Νοεμβρίου 2012 έως και την 18η Ιανουαρίου 2013. 

• Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια με την εταιρεία «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.», διάρκειας οκτώ ωρών έκαστο, την 
24η, 25η Οκτωβρίου 2012 και την 1η, 2η Νοεμβρίου 2012 καθώς και την 20η, 21η, 22η,23η , Νοεμβρίου 
2012 με θέμα «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας». Τα δύο προγράμματα απευθύνονταν σε 35 εργαζομέ-
νους της εταιρείας. 

• Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια με την εταιρεία «ΕΤΕΜ Α.Ε» με θέμα «Υγιεινή και Ασφάλεια της εργα-
σίας» , συνολικής διάρκειας 15 ωρών, την 10η, 17η, 24η Νοεμβρίου 2012. Τα δύο προγράμματα απευθύνον-
ταν σε 15 εργαζόμενους της εταιρείας. 

• Σεμινάριο για εργοδότες & εργαζόμενους επιχειρήσεων Β’’ κατηγορίας επικινδυνότητας, διάρκειας 
35, από την 11η Δεκεμβρίου 2012 έως την 20η Δεκεμβρίου 2012-11-27 

• Σεμινάρια για εργοδότες Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας,  10 ωρών, την 3η, 5η, 6η,7η ,10η, 12η Δεκεμ-
βρίου 2012. Η κατάρτιση αφορά 200 άτομα. 

Υλοποιεί: 

• 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 απευ-
θύνονται 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 8200111, 210 8200139, φαξ: 210 8200103 

ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΟΥ  ΕΛ . ΙΝ .Υ.Α .Ε .  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

http://www.elinyae.gr/�
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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 8200111, 210 
8200139, φαξ: 210 8200103 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Το ΚΕΚ, Παράρτημα Θεσσαλονίκης υλοποίησε : 

• Σεμινάριο Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου διάρκειας 10 ωρών στις 11 και 13 Δεκεμβρίου 2012. 

• Σεμινάριο Ασφαλούς Χρήσης Ανυψωτικών Μηχανημάτων-Περονοφόρων διάρκειας 10 ωρών στις 17 και 
18 Δεκεμβρίου 2012. 

• Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών διάρκειας 10 ωρών στις 19 και 20 Δεκεμβρίου 2012. 

• Σεμινάριο για εργοδότες επιχειρήσεων Β΄ κατηγορίας διάρκειας 35 ωρών από 6 έως 14 Δεκεμβρίου 2012. 

Επίσης προγραμματίζει: 

• Σεμινάρια Τεχνικών Ασφάλειας 100 ωρών στη Βιομηχανία από 4 Μαρτίου έως 12 Απριλίου 2013. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Το Παράρτημα Ιωαννίνων υλοποίησε : 

• Δύο ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια για τους εργαζόμενους της εταιρείας KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ ABEE στη 
Στάνο Αιτωλοακαρνανίας τα οποία παρακολούθησαν 66 άτομα καθώς και μετρήσεις θορύβου και σκόνης. 

• Ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο για τους εργαζόμενους στο λατομείο της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙ-
Α στα Ιωάννινα όπου το παρακολούθησαν 10 άτομα καθώς και μετρήσεις θορύβου και σκόνης. 

• Ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο για τους εργαζόμενους του εργοστασίου Κορπή της εταιρείας NESTLE ΕΛ-
ΛΑΣ ΑΕ στο Μοναστηράκι Αιτωλοακαρνανίας το οποίο παρακολούθησαν 37 άτομα. 

http://www.elinyae.gr/�
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• Στις 22 και 24 Οκτωβρίου σεμινάριο για εργοδότες επιχειρήσεων Γ’ Κατηγορίας επικινδυνότητας το οποίο 
παρακολούθησαν 20 άτομα. 

• Στις 10 και 12 Δεκεμβρίου σεμινάριο για εργοδότες επιχειρήσεων Γ’ Κατηγορίας επικινδυνότητας το οποί-
ο παρακολούθησαν 23 άτομα. 

• Στις 17 και 19 Δεκεμβρίου σεμινάριο για εργοδότες επιχειρήσεων Γ’ Κατηγορίας επικινδυνότητας το οποί-
ο παρακολούθησαν 24 άτομα. 

Το Παράρτημα προγραμματίζει για το έτος 2013, στα Ιωάννινα την υλοποίηση σεμιναρίου επιμόρφωσης Τεχνι-
κών Ασφάλειας διάρκειας 100 ωρών. Το σεμινάριο θα υλοποιείται απογευματινές ώρες (16.00 – 21.00) καθημε-
ρινά 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. 

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

Η συμμετοχή του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. σε συνέδριο για την επαγγελματική υγεία και 
ασφάλεια. 

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το συνέδριο που διοργάνωσε στις 21 Νοεμβρίου η εταιρεία Plant Management 
με θέμα «Οι πιο επιτυχημένες πρακτικές για ένα ασφαλές, ευχάριστο και παραγωγικό περιβάλλον εργασίας» με 
τη συνεργασία του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας “Πάνος Μυλωνάς” και του Ελληνικού 
Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξε η κα Ρ. Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικο-
ύ του ΣΕΒ και μέλος του Δ.Σ. του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Έντονη ήταν η συμμετοχή του Ινστιτούτου στο συνέδριο και 
ιδιαίτερα στον πρώτο κύκλο εργασιών όπου έλαβαν μέρος τρία από τα στελέχη του, παρουσιάζοντας τα παρακά-
τω θέματα: 

• Οι επιπτώσεις της αναδιάρθρωσης στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων – Το παράδειγμα της 
αναδιάρθρωσης «Καλλικράτης» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Θ. Κουκουλάκη) 

• Στατιστικά εργατικών ατυχημάτων (Δ. Πινότση) 
• Νομοθετικές εξελίξεις για επαγγελματικές άδειες (Α. Δαΐκου) 

ενώ τις εργασίες του τέταρτου κύκλου των εργασιών έκλεισε ο Δρ. Σ. Δοντάς, με παρουσίαση του θέματος 
«Γυναίκα και διαλύτες». 

Σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που πραγματοποιήθηκε πριν το κλείσιμο του σεμιναρίου τονίστηκε από 
όλους τους συμμετέχοντες η σπουδαιότητα τόσο του έργου του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. όσο και της ύπαρξής του ως θεσ-
μού της ελληνικής κοινωνίας. Επισημάνθηκε η ανάγκη για την οικονομική στήριξή του ώστε να διατηρηθεί ο μη 
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κερδοσκοπικός χαρακτήρας του και να παραμείνει σε 
λειτουργία. 

Στο χώρο υποδοχής της εκδήλωσης στήθηκε ειδικό πε-
ρίπτερο απ’ όπου διανεμήθηκε έντυπο υλικό του Ινστι-
τούτου. 

Στο Occupational Health & Safety Conference επίσης 
παρουσιάστηκαν οι πιο επιτυχημένες πρακτικές των 
επιχειρήσεων που δεσμεύονται για τη δημιουργία ασφα-
λούς, ευχάριστου και παραγωγικού περιβάλλοντος ερ-
γασίας. 

• Επισκόπηση του συστήματος Υγείας & Ασφάλειας: Μελλοντικές προοπτικές. 

• Όραμα και διαδρομή προς μηδενικά εργατικά ατυχήματα και ασθένειες. 

• Πρόληψη: Ευαισθητοποίηση, Ανάπτυξη Παραγωγικότητας και Δημιουργία Υποδομών. 

• Υγεία, Ασφάλεια και Ευεξία ως Αναπόσπαστο Μέρος του Κοινωνικού Συστήματος και Τρόπου Ζωής. 

• Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία: Εκπτώσεις και Επιπτώσεις. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://healthandsafetyconference.boussiasconferences.gr/ 

Ερευνητικός σχεδιασμός στους τομείς της υγείας και της διατροφής 

Η προώθηση της υγιεινής διατροφής σε μια κοινωνία που υποφέρει από έλλειψη σωματικής άσκησης, παχυσαρ-
κίας, διαβήτη, καρδιοαγγειακές παθήσεις και χρόνιες παθήσεις αποτελεί θέμα μέγιστης προτεραιότητας. 

Οι προσπάθειες ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τη σωστή και υγιεινή διατροφή δεν έχουν επιφέρει σημαντι-
κές αλλαγές στον τρόπο της αγοράς και κατανάλωσης των τροφίμων. 

Η Inprofood(1) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε ένα κύκλο συζητήσεων ο όποίος θα διαρκέσει 
τρία (3) χρόνια. Στις συζητήσεις αυτές θα υπάρξει μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των τομέων της Έρευνας, της 
Βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας, της Δημόσιας Διοίκησης και των καταναλωτών πάνω στην φύση του 
προβλήματος για την  διατροφή και τη παραγωγή τροφίμων. 

Αυτόν το διάλογο ανέλαβε να πραγματοποιήσει η Inprofood(1) η οποία διοργάνωσε στις 19 Νοεμβρίου 2012 ημε-
ρίδα με θέμα «Ερευνητικός Σχεδιασμός στους τομείς της Υγείας και Διατροφής». 

Στην ημερίδα συμμετείχαν αντιπρόσωποι από οργανισμούς Μ.Κ.Ο, Ιδιωτικού και Δημόσιου φορέα. Οι φορείς 
επιλέχτηκαν μετά  από κλήρωση. Οι συνεδρίες έχουν χωριστεί σε τρεις  κατηγορίες για μεγάλους, μεσαίους και 
μικρούς οργανισμούς. Παρόμοιες ημερίδες θα πραγματοποιηθούν και στα άλλα 12 κράτη – μέλη της  Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης  και θα διαρκέσει 3 χρόνια. Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος των συζητήσεων θα βγουν τα τελικά πο-
ρίσματα. 

Κατά την διάρκεια της ημερίδας οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες και συζητήθηκαν θέματα για την Διατ-
ροφή, παραγωγή τροφίμων καθώς και θέματα για τον ερευνητικό σχεδιασμό στους τομείς της υγείας και της δι-
ατροφής. 

(1) Το έργο της INPROFOOD χρηματοδοτείται από το Έβδομο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

http://healthandsafetyconference.boussiasconferences.gr/�
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Υ.Α. οικ. 10735/651/2012  (ΦΕΚ 2656/Β`/28.9.2012) Εγκατάσταση, Λειτουργία και Έλεγχος Ατμολεβήτων 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2656b_12.1349685973593.pdf 

 
Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/2012  (ΦΕΚ 2718/Β`/8.10.2012) Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας 
επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2718B_12.1350042818093.pdf 

 
Π.Δ. 115/2012  (ΦΕΚ 200/Α`/17.10.2012) Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δρασ-
τηριότητες: α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκατασ-
τάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και γ) της εκτέλε-
σης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλη-
σης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών 
από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/200a_12.1351164098062.pdf 

 
Π.Δ. 114/2012  (ΦΕΚ 199/Α`/17.10.2012) Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων 
για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας 
των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελ-
ματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και 
άλλες ρυθμίσεις 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/199a_12.1351150618187.pdf 

 

Π.Δ. 113/2012  (ΦΕΚ 198/Α`/17.10.2012) Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του 
χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικό-
τητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματι-
κής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/198a_12.1351063142250.pdf 

 

Π.Δ. 112/2012  (ΦΕΚ 197/Α`/17.10.2012) Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων 
για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων 
και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/197a_12.1350986101750.pdf 

 
Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ. 102793/2012  (ΦΕΚ --/22/10.2012) Αντιφυματικός εμβολιασμός – Φυματίωση 
(Δήλωση κρουσμάτων)» 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/ar.prvt.%20102793-12.1357725029968.pdf 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=9443�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2656b_12.1349685973593.pdf�
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=9464�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2718B_12.1350042818093.pdf�
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=9475�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/200a_12.1351164098062.pdf�
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=9474�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/199a_12.1351150618187.pdf�
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=9471�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/198a_12.1351063142250.pdf�
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=9470�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/197a_12.1350986101750.pdf�
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=9562�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/ar.prvt.%20102793-12.1357725029968.pdf�
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Π.Δ. 126/2012  (ΦΕΚ 227/Α`/16.11.2012) Καθορισμός των προσόντων των επιθεωρητών που θα διενεργούν πε-
ριοδικές επιθεωρήσεις σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ν. 3982/2011, θέσπιση των 
κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου των επιθεωρητών και ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν στη 
διαδικασία πιστοποίησής τους για την εγγραφή τους στο μητρώο 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/227a_12.1353583215421.pdf 

 
Υ.Α. 48505/5585/2012  (ΦΕΚ 3153/Β`/27.11.2012) Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 50268/5137/2007 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης (1853/Β) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρο-
μαγνητική συμβατότητα και κατάργηση της υπ. αριθμ. 94649/8682/93 κοινής υπουργικής απόφασης 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/3153b_12.1355215729750.pdf 

 
Ν. 4097/2012  (ΦΕΚ 235/Α`/3.12.2012) Εφαρμογή της αρχής ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την 
άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας – Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την οδηγία 2010/41/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/235a_12.1354699060968.pdf 

 
Εγκ. 29175/1132/2012  (ΦΕΚ --/24/12.2012) Εφαρμογή διατάξεων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στα 
προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/egk%2029175-12.1357735271656.pdf 

 
Υ.Α. 29331/1135/2012  (ΦΕΚ 3445/Β`/27.12.2012) Επιμόρφωση εργοδοτών – εργαζομένων για θέματα άσκησης 
καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β και Γ κατηγορίας – Προγράμματα 2013 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/3445B_12.1357731544250.pdf 

 
Εγκ. 242/44/4.1.2013 «Εγκύκλιος εφαρμογής της 29331/1135/12 (3445/Β) «Επιμόρφωση εργοδοτών – εργαζομέ-
νων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β και Γ κατηγορίας – Προγράμματα 
2013»» 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/egk%20242-13.1357733939890.pdf 

 
Εγκ. 29436/1143/2012  (ΦΕΚ --/28/12.2012) Βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/egk.%2029436-12.1357734983312.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=9506�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/227a_12.1353583215421.pdf�
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=9526�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/3153b_12.1355215729750.pdf�
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=9509�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/235a_12.1354699060968.pdf�
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=9566�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/egk%2029175-12.1357735271656.pdf�
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=9563�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/3445B_12.1357731544250.pdf�
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=697&item_id=9564�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/egk%20242-13.1357733939890.pdf�
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=9565�
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Κύπρος  

Συνεργασία για βελτίωση της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας  

Ο επιτελικός ρόλος του εργοδότη και η συμμετοχή των εργοδοτουμένων στη βελτίωση της επαγγελματικής ασ-
φάλειας και υγείας στην εργασία, ήταν το κύριο θέμα που απασχόλησε τις ολοήμερες εργασίες Συνεδρίου για την 
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που φιλοξενήθηκε από την Κυπριακή Προεδρία. 

Το Συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012 στο 
Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία. Σε αυτό συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι των Ευρωπα-
ϊκών Εργοδοτικών και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. 

Στο Συνέδριο με θέμα «Συνεργαζόμαστε για το μέλλον της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας στην Ευ-
ρώπη», παρουσιάστηκαν παραδείγματα επιτυχούς συνεργασίας μεταξύ εργοδοτών και εργοδοτουμένων για βελ-
τίωση της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας. Συζητήθηκε επίσης η υφιστάμενη κατάσταση στην Ευρώπη, η 
πορεία υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ασφάλεια και Υγεία, με έμφαση στη χρήση απλών 
πρακτικών διαδραστικών εργαλείων Εκτίμησης των Κινδύνων, και αντηλλάγησαν απόψεις σχετικά με τρόπους 
προώθησης της συνεργασίας μεταξύ εργοδοτών και εργοδοτουμένων. 

Ειλικρινής και εποικοδομητικός διάλογος 

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας για την Κοινωνική Πολιτική και την Πολιτική 
Απασχόλησης και υπογραμμίζοντας τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου στην υλοποίηση της Στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη , ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου, κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου, σημείωσε: «Πιστεύω ότι η συ-
νεργασία εργοδοτών και εργοδοτουμένων στον τομέα της κοινωνικής προστασίας, και ιδιαίτερα της προστασίας 
από κινδύνους στην εργασία, αποτελεί την κύρια συνιστώσα για επίτευξη υψηλών στόχων. Παράλληλα, σε εθνικό 
επίπεδο, τα θέματα ασφάλειας και υγείας θα πρέπει, παρά τις τυχόν αντίξοες οικονομικές συνθήκες, να συνεχίσουν 
να τυγχάνουν χειρισμού μέσα από έντιμο και δημιουργικό κοινωνικό διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, ένα 
διάλογο που θα φέρνει κοντά διαφορετικές αντιλήψεις και αντιτιθέμενα συμφέροντα». 

Κλειδί η συμμετοχή των εργοδοτουμένων 

Η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία 2013-2020 βρίσκεται υπό διαμόρφωση 
και συγκεκριμένα στο στάδιο της διαβούλευσης για καθορισμό των προτεραιοτήτων της. Στο έγγραφο με τις α-
πόψεις που έχει υποβάλει η Συμβουλευτική Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της διαβούλευσης στα θέματα διαχείρισης της επαγγελματι-
κής ασφάλειας και υγείας και εκφράζει την άποψη ότι η συμμετοχή τους αποτελεί εξ ίσου βασικό παράγοντα 
επιτυχίας για τη διαχείριση των κινδύνων. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Συνέδριο αναμένεται να θέσει τις βάσεις για αποτελεσματική συνεργασία εργοδοτών και 
εργοδοτουμένων, σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, στο ευαίσθητο θέμα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγεί-
ας. 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ  &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

http://epixeiro.gr/%CE%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/87-%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82,-%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82,-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1/5903-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82�
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Στο Συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Εργοδοτικών και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, μέλη του 
Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας, εκπρόσωποι των εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων 
της Κύπρου, καθώς και εκπρόσωποι φορέων και εταιρειών που συμμετέχουν στο διευρυμένο δίκτυο εταίρων για 
θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας. 

Περισσότερα θα βρείτε στην παρακάτω ιστοθέση : 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/FD299F5E5AC11ABCC2257A9C0023D309?OpenDocument 

Τραγωδία με εκατόμβη νεκρών 

Επίκεντρο της παγκόσμιας βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων και 
χώρα προέλευσης πολλών εκ των ρούχων που απαρτίζουν τη δυτι-
κή γκαρνταρόμπα, το Μπαγκλαντές βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με 
μια από τις μεγαλύτερες (αν όχι τη μεγαλύτερη) εργατικές τραγωδί-
ες της ιστορίας του, με μια τραγωδία η οποία φέρνει στην επιφάνει-
α, και μάλιστα με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, τα κενά ασφαλείας 
καθώς και τις τριτοκοσμικές συνθήκες εργασίας που επικρατούν σε 
κάποια από τα εργοστάσια της Νότιας Ασίας.  

Σκηνές απόλυτης φρίκης εκτυλίχθηκαν χθες στα περίχωρα της 
πρωτεύουσας του Μπαγκλαντές, Ντάκα, καθώς συνεργεία της πυροσβεστικής ανέσυραν δεκάδες απανθρακωμένα 
πτώματα μέσα από τα συντρίμμια εργοστασίου που είχε παραδοθεί στις φλόγες το βράδυ του Σαββάτου. Ο απο-
λογισμός, κάτι παραπάνω από τραγικός. 

Τουλάχιστον 112 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους στο πλαίσιο πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εννεαώροφο εργοστά-
σιο κλωστοϋφαντουργίας της εταιρείας Tarzeen Fashions. 

Η φωτιά ξεκίνησε από το ισόγειο (το οποίο χρησίμευε ως αποθήκη) υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες 
(κάποιοι εικάζουν πως αυτή οφείλεται σε βραχυκύκλωμα) και επεκτάθηκε γρήγορα στους επάνω ορόφους με απο-
τέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι να μείνουν εγκλωβισμένοι εντός του κτιρίου. Κάποιοι εξ αυτών βρήκαν καταφύγιο 
στην ταράτσα και τελικώς διασώθηκαν. Όσο για τους υπολοίπους, άλλοι απανθρακώθηκαν κι άλλοι αναγκάστη-
καν να πηδήξουν στο κενό προκειμένου να γλιτώσουν από τις φλόγες και τους καπνούς. 

Οι παραπάνω σκηνές βέβαια το πιθανότερο είναι πως θα είχαν αποφευχθεί, εάν το συγκεκριμένο κτίριο είχε έστω 
μία έξοδο κινδύνου, όπως θα έπρεπε. «Η βιομηχανία διέθετε τρεις σκάλες που όλες τους όμως κατέληγαν στο ίδιο 
σημείο εντός του κτιρίου στο ισόγειο. 

Εάν υπήρχε τουλάχιστον μία εξωτερική έξοδος κινδύνου, οι ανθρώπινες απώλειες θα ήταν πολύ λιγότερες», δή-
λωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων που έσπευσαν στο σημείο, ταγματάρχης Μο-
χάμεντ Μαχμπούμπ. Επιπλέον, το γεγονός πως το εργοστάσιο ήταν εγκατεστημένο σε σημείο της πόλης δύσκολα 
προσβάσιμο για τα οχήματα της πυροσβεστικής, δυσκόλεψε σημαντικά την επιχείρηση της κατάσβεσης, μια επι-
χείρηση που κράτησε πάνω από 17 ώρες. 

 

Συγγενείς θρηνούν μπροστά από τις σορούς των 
νεκρών εργαζομένων στο Μπαγκλαντές 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/FD299F5E5AC11ABCC2257A9C0023D309?OpenDocument�
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Ζοφερή πραγματικότητα 

Με δεδομένα τα παραπάνω, το τελευταίο αυτό τραγικό συμβάν επαναφέρει στο φως της παγκόσμιας επικαιρότη-
τας μια ανεπίτρεπτη πραγματικότητα. Χαρακτηριστικά, από το 2006 και μετά, στο Μπαγκλαντές έχουν χάσει τη 
ζωή τους σε εργατικά ατυχήματα (σχετιζόμενα με ελλιπείς συνθήκες ασφαλείας), συνολικά περισσότερα από 600 
άτομα, στην πλειονότητά τους γυναίκες. 

Για παράδειγμα, στην ίδια βιομηχανική ζώνη στα περίχωρα της Ντάκα που σημειώθηκε η τελευταία τραγωδία, 
εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας είχε τυλιχθεί στις φλόγες λόγω βραχυκυκλώματος και τον Δεκέμβριο του 2010, 
με αποτέλεσμα τότε να χάσουν τη ζωή τους περίπου 25 άνθρωποι. 

Λειτουργούν 4.500 εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας. 

Μισθός 28 ευρώ σε άθλιες συνθήκες εργασίας 

Το Μπαγκλαντές ξεχωρίζει ως η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα-εξαγωγέας υφασμάτων στον κόσμο μετά την Κίνα. 
Πιο συγκεκριμένα, εκεί λειτουργούν επί του παρόντος περί τα 4.500 εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας, τα οποία 
τροφοδοτούν με προϊόντα ολόκληρο τον κόσμο, αλλά κυρίως τις αγορές Ευρώπης και Αμερικής. 

Χαρακτηριστικά, από το Μπανγκλαντές προμηθεύονται έτοιμα ενδύματα και υφάσματα εταιρείες-κολοσσοί της 
Δύσης, όπως ενδεικτικά οι: H&M, Tommy Hilfiger, Marks & Spenser, Kohl's, Carrefour, Tesco, Wal-Mart κ.ά. 

Σε ετήσια βάση η χώρα υπολογίζεται πως εξάγει υφάσματα αξίας πάνω από 19 δισ. δολ. (ποσό που αντιστοιχεί 
στο 80% των συνολικών εξαγωγών της). Ωστόσο, για τους περίπου δύο με τρία εκατομμύρια εργαζομένους στις 
κλωστοϋφαντουργίες του Μπανγκλαντές (στη συντριπτική τους πλειονότητα πρόκειται για γυναίκες) τα πράγματα 
δεν είναι ρόδινα. Κάθε άλλο μάλιστα. Οι μισθοί τους είναι από τους χαμηλότερους στον κόσμο (χαρακτηριστικά, 
ένας νεοπροσληφθείς λαμβάνει περίπου 37 δολάρια ή 28 ευρώ μηνιαίως). Όσο για τις συνθήκες εργασίας, αυτές 
φέρονται να είναι χειρότερες από τους μισθούς. 

Κι αυτό διότι στα περισσότερα εργοστάσια τα πρότυπα ασφαλείας είναι από «χαλαρά» έως ανύπαρκτα. Οι γνώσ-
τες μιλούν για λάθος/κακές καλωδιώσεις, για απουσία εξόδων κινδύνου και για εργοστασιακούς χώρους στους 
οποίους στοιβάζονται ο ένας πάνω στον άλλον περισσότεροι εργαζόμενοι από όσοι θα έπρεπε. 

«Η μοναδική προτεραιότητα για τους επιχειρηματίες είναι να παράγουν όσο περισσότερα ενδύματα γίνεται με όσο 
το δυνατό μικρότερο κόστος και στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα», καταγγέλλουν οργανώσεις όπως η 
Clean Clothes Campaign κ.ά. 

Συγκεκριμένα, το εργοστάσιο που τυλίχθηκε στις φλόγες το περασμένο Σάββατο λέγεται πως απασχολούσε συνο-
λικά γύρω στα 1.500 άτομα και πως έκανε πωλήσεις ύψους 35 εκατ. δολ. ετησίως. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ 

27 Νοεμβρίου 2012 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=63743634 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=63743634�


Σελίδα 12   Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2012 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Τραγικές οι επιπτώσεις της κρίσης στην υγεία του πληθυσμού 

Κατά 15,3% αυξήθηκαν τα επεισόδια κατάθλιψης το 2011 σε σχέση με το 2009, εξαιτίας της κρίσης 

Οι δραματικές επιπτώσεις της κρίσης στην υγεία του πληθυσμού της χώρας, ήταν η βασική διαπίστωση του 8ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οικονομία και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις», που έγινε στην Αθήνα (13 - 
15 Δεκέμβρη 2012). 

«Το επίπεδο της υγείας βαθμιαία υποβαθμίζεται μετά την εκδήλωση της κρίσης», υπογράμμισε ο Γιάννης Κυριό-
πουλος, κοσμήτορας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), η οποία οργάνωσε και το Συνέδριο. Οι αιτίες 
της υποβάθμισης είναι κατά σειρά τα χρέη και τα δάνεια των νοικοκυριών, ακολουθούν η ανεργία και η αγωνία 
όσων ακόμα εργάζονται, αν θα διατηρήσουν τη δουλειά τους και, τέλος, η δραματική μείωση των εισοδημάτων. 
Έτσι, όλο και περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβαση των υπηρεσιών Υγείας, καθώς πια 
δεν μπορούν να διαθέσουν το συμπληρωματικό χρήμα για να αγοράσουν αυτές τις υπηρεσίες. 

….. 

Η μείωση των δημόσιων δαπανών Υγείας πλησιάζει τα 5 δισ. ευρώ (2013 σε σχέση με 2009), με αποτέλεσμα να 
μην ξεπερνούν το 6 % του ΑΕΠ, δηλαδή τα 13 δισ. ευρώ το 2010 ή τα 12 δισ. ευρώ το 2012 και κάτω από τα 11 
δισ. ευρώ το 2013. 

Αύξηση 15,3% των επεισοδίων κατάθλιψης 

Η κρίση συνδέεται με την κατάθλιψη, ενώ για τις αυτοκτονίες δεν είναι απόλυτα σαφή τα στοιχεία, καθώς δεν 
υπάρχουν ασφαλείς καταγραφές, υπογράμμισε η Ελπίδα Πάβη επιμελήτρια της ΕΣΔΥ. 

Σύμφωνα με μελέτη του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ), που παρουσι-
άστηκε στο συνέδριο, υπήρξε μια αύξηση 15,3% των καταθλιπτικών επεισοδίων μεταξύ 2011 και 2009. Συγκεκ-
ριμένα, στο ερώτημα αν τον περασμένο μήνα υπήρξε μια περίοδος τουλάχιστον δύο εβδομάδων που νιώθατε με-
λαγχολικός, η θετική απάντηση ήταν 47,2% το 2009 και 54,4% το 2011. Παρουσιάζεται, δηλαδή, μια αύξηση 
15,3%. 

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η αποτύπωση ενός, όπως το ονομάζουν οι επιστήμονες - «Μείζονος Καταθ-
λιπτικού Επεισοδίου» (ΜΚΕ) είχε την εξής καταγραφή: 2008 3,3%, 2009 6,8% και 2011 8,2%. 

Οι ομάδες που σημειώνουν τις μεγαλύτερες και στατιστικά σημαντικές μεταβολές στην επικράτηση του ΜΚΕ 
είναι οι άνδρες, τα άτομα ηλικίας 25 - 34 ετών και 55 - 64 ετών, οι έγγαμοι, οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, οι κάτοικοι της Αθήνας και τα άτομα που εργάζονται. 

Πάντως, συνολικά την περίοδο 2009 - 2012 καταγράφηκαν 3.124 «τελεσμένες και απόπειρες αυτοκτονίας». 

Πηγή: 

http://www.rizospastis.gr/page.do?publDate=18/12/2012&id=14361&pageNo=19&direction=-1 
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Οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών είναι και συνθήκες μάθησης των μαθητών (Δελτίο τύπου) 
 http://olme-attik.att.sch.gr/new/?p=3219 

Άλλες πηγές : 

Φυλλάδιο Μελέτης Στοιχείων για την Εκπαίδευση ΟΛΜΕ-ΚΕΜΕΤΕ 
http://olme-attik.att.sch.gr/new/?p=1828 

 
Όροι και συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου στην δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευ-
ση 
http://kemete.sch.gr/wp-content/uploads/2012/01/ekdosiekp.pdf 

Η πιο θανατηφόρα χρονιά για τους δημοσιογράφους το 
2012 

Το 2012, 88 δημοσιογράφοι έχασαν τη ζωή τους προσπα-
θώντας να κάνουν τη δουλειά τους και οι περισσότεροι 
από αυτούς σκοτώθηκαν στη Συρία, το Πακιστάν και τη 
Σομαλία, σύμφωνα με τον ετήσιο απολογισμό της οργάνω-
σης «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» (RSF). 

Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό δημοσιογράφων που 
σκοτώνονται μέσα σε ένα έτος αφότου άρχισε να καταγρά-
φει τα θύματα η οργάνωση. Το 2011 σε όλο τον κόσμο 

είχαν σκοτωθεί 66 δημοσιογράφοι. 

Τα περισσότερα από τα θύματα κάλυπταν ένοπλες συγκρούσεις ή επιθέσεις ή δολοφονήθηκαν από άτομα που 
συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα, με ισλαμιστές μαχητές ή κατ’ εντολή διεφθαρμένων αξιωματούχων. 

«Ο αυξημένος αριθμός των δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν το 2012 συνδέεται κυρίως με την κρίση στη Συρία, 
με το χάος στη Σομαλία και με τις βιαιοπραγίες των Ταλιμπάν στο Πακιστάν», δήλωσε ο Κριστόφ Ντελουάρ, ο 
γενικός γραμματέας της RSF. Μόνο στη Συρία έχασαν τη ζωή τους 17 δημοσιογράφοι και 44 “πολίτες-
δημοσιογράφοι”. 

Στη Σομαλία, όπου η πολιτική αστάθεια συνεχίζεται για πάνω από 20 χρόνια, σκοτώθηκαν 18 δημοσιογράφοι, 
διπλάσιοι σε σχέση με το 2009, ενώ στο Πακιστάν έχασαν τη ζωή τους 10 δημοσιογράφοι. 

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση : 

http://en.rsf.org/press-freedom-barometer-journalists-killed.html?annee=2012 

http://olme-attik.att.sch.gr/new/?p=3219�
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http://en.rsf.org/press-freedom-barometer-journalists-killed.html?annee=2012�


Σελίδα 14   Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2012 

 

Ο EU-OSHA καλωσορίζει τους 25 νέους πρεσβευτές της εκστρατείας 
«Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας»  

Σήμερα, πάνω από 80 επίσημοι εταίροι της εκστρατείας από πανευρωπαϊκούς 
οργανισμούς και πολυεθνικές εταιρείες υποστηρίζουν ενεργά την προσπάθεια 
του Οργανισμού να προωθήσει τη στενή συνεργασία μεταξύ εργοδοτών και 
εργαζομένων για τη διαχείριση των κινδύνων στους χώρους εργασίας. Η ενερ-
γή υποστήριξη και η δέσμευση που επιδεικνύουν αντανακλά την πεποίθησή 
τους ότι οι ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι 

με τη συνεχή οικονομική επιτυχία και το βιώσιμο μέλλον. 

Γνωρίστε τους νέους εταίρους της εκστρατείας  
Παρακολουθείστε το βίντεο 
Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 
https://osha.europa.eu/el/teaser/eu-osha-welcomes-25-new-ambassadors-for-its-healthy-workplaces-campaign 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ  ΝΕΑ  

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 2012 - στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών χώ-
ρων εργασίας  

Αναρωτιέστε τι κοινό έχει το κρατικό λαχείο Κύπρου με ένα ιρλανδικό βιβ-
λίο κόμικς και το ολυμπιακό στάδιο του Λονδίνου; Και τα τρία αντικατοπ-
τρίζουν την αξία της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων στους 
χώρους εργασίας. 

Ενημερωθείτε σχετικά με τα δρώμενα που έλαβαν χώρα τον Οκτώβριο στην Ευρώπη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊ-
κής Εβδομάδας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία με στόχο τη διάδοση του μηνύματος της τελευ-
ταίας εκστρατείας μας για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας. 

Διαβάστε την καταχώριση στο ιστολόγιό μας 

Το εργαλείο επιγραμμικής εκτίμησης κινδύνων στην εργασία αποκτά ολοένα και μεγαλύ-
τερη δυναμική 

Το δωρεάν λογισμικό επιγραμμικής διαδραστικής εκτίμησης κινδύνων (OiRA) που αναπτύχθη-
κε από τον EU-OSHA συνδράμει τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις της Ευρώπης στη 

διενέργεια εκτιμήσεων κινδύνου στους χώρους εργασίας με απλό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.  
Ένα από τα πρώτα εργαλεία OiRA αναπτύχθηκε στην Κύπρο: πρόκειται για ένα τομεακό εργαλείο, προοριζό-
μενο ειδικά για τον κλάδο της κομμωτικής, το οποίο παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Συνεργαζόμαστε για το 
μέλλον της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στην Ευρώπη» υπό την κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου 
της ΕΕ. Σύντομα θα δημοσιευθούν και άλλα τομεακά εργαλεία OiRA που θα αφορούν την εργασία σε γραφεία 

http://www.healthy-workplaces.eu/el/get-involved/about/about/campaign-partners#mainContent�
http://www.healthy-workplaces.eu/el/media/multimedia�
http://www.healthy-workplaces.eu/el/�
https://osha.europa.eu/el/teaser/eu-osha-welcomes-25-new-ambassadors-for-its-healthy-workplaces-campaign�
https://osha.europa.eu/en/about/director_corner/blog/european-week-2012-wind-of-inspiration-for-healthy-workplaces�
https://osha.europa.eu/el/teaser/online-risk-assessment-tool-for-workplaces-goes-from-strength-to-strength�
https://osha.europa.eu/el/teaser/online-risk-assessment-tool-for-workplaces-goes-from-strength-to-strength�
https://osha.europa.eu/el/teaser/online-risk-assessment-tool-for-workplaces-goes-from-strength-to-strength�
https://osha.europa.eu/el/teaser/online-risk-assessment-tool-for-workplaces-goes-from-strength-to-strength�
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της Κύπρου, την οδική μεταφορά στη Γαλλία και τον κλάδο του δέρματος και της βυρσοδεψίας σε επίπεδο ΕΕ. 

Διαβάστε το δελτίο Τύπου 

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του έργου OiRA 

Μάθετε περισσότερα για την περιπτωσιολογική μελέτη της Κύπρου  

https://osha.europa.eu/el/front-page/archive?b_start:int=10 

Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας: Απονομή του βραβείου για το καλύτερο ντοκιμαντέρ 
με θέμα την εργασία  

 

 Το βραβείο καλύτερης ταινίας για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας 2012 απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ 
«Pablo’s Winter» («Ο χειμώνας του Πάμπλο») του Chico Pereira από την Ισπανία. «Ο χειμώνας του Πάμπλο» 
αφηγείται την ιστορία ενός συνταξιούχου εργάτη ορυχείου, «εκπροσώπου» της τελευταίας γενιάς εργατών που 
δούλεψαν σε ένα αρχαίο ορυχείο υδραργύρου ηλικίας 2.000 ετών στην Ισπανία, το οποίο δεν λειτουργεί πια. Χρη-
σιμοποιώντας με έξυπνο τρόπο τις τεχνικές της μυθοπλασίας, το ντοκιμαντέρ καταδεικνύει τις σοβαρές επιβλαβείς 
επιπτώσεις που έχουν στον άνθρωπο οι κακές συνθήκες εργασίας και οι κακές καθημερινές συνήθειες. 

Διαβάστε το δελτίο Τύπου 
Περισσότερα για το ντοκιμαντέρ 
Κινηματογραφικά βραβεία για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας 
https://osha.europa.eu/el/teaser/healthy-workplaces-best-work-related-documentary-film-of-the-year-awarded 

O EU-OSHA παρουσιάζει καλές πρακτικές για την προαγωγή της υγείας στους 
χώρους εργασίας.  

Η καθιέρωση της 10ης Οκτωβρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας αποσκοπεί 
στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τα προβλήματα της ψυχικής υγεί-
ας μέσω της προώθησης του δημόσιου διαλόγου και των επενδύσεων στους τομείς της 
πρόληψης, της προαγωγής της ψυχικής υγείας και των θεραπευτικών υπηρεσιών. Ο EU
-OSHA δημοσίευσε μία έκθεση που παρουσιάζει καλές πρακτικές όσον αφορά την προ-
αγωγή της ψυχικής υγείας (ΠΨΥ) στους χώρους εργασίας. Στην έκθεση περιλαμβάνον-
ται πληροφορίες σχετικά με την ενσωμάτωση της ΠΨΥ σε μια ολοκληρωμένη προσέγ-

γιση για την ενίσχυση και την προαγωγή της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των υπαλλήλων στον χώρο 
εργασίας. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με καλές πρακτικές όσον αφορά την προαγωγή της ψυχικής υγείας στους 
χώρους εργασίας διατίθενται στους ακόλουθους συνδέσμους: 

Προαγωγή της ψυχικής υγείας στους χώρους εργασίας - Συνοπτική παρουσίαση της έκθεσης καλών πρακτικών  
Προαγωγή της ψυχικής υγείας στους χώρους εργασίας – Έκθεση καλών πρακτικών 

Περιπτωσιολογικές μελέτες στο πεδίο της προώθησης της ψυχικής υγείας στους χώρους εργασίας 

https://osha.europa.eu/el/press/press-releases/online-risk-assessment-tool-for-workplaces-goes-from-strength-to-strength�
http://www.oiraproject.eu/�
https://osha.europa.eu/el/publications/promotional-materials/oira-case-study-at-the-cutting-edge-of-risk-assessment/view�
https://osha.europa.eu/el/front-page/archive?b_start:int=10�
https://osha.europa.eu/el/press/press-releases/healthy-workplaces-best-work-related-documentary-film-of-the-year-awarded�
http://www.pabloswinter.com/�
https://osha.europa.eu/el/competitions/hw_film_award_2012�
https://osha.europa.eu/el/teaser/healthy-workplaces-best-work-related-documentary-film-of-the-year-awarded�
https://osha.europa.eu/el/publications/factsheets/102/view�
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/mental-health-promotion-workplace_TEWE11004ENN/view�
https://osha.europa.eu/en/practical-solutions/case-studies/index_html/practical-solution?SearchableText=&is_search_expanded=True&getRemoteLanguage=en&keywords%3Alist=&nace%3Adefault=&multilingual_thesaurus%3Adefault=&multilingual_thesaurus%3Alist=23046D&submit=Search�
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Προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας 

Εργασιακό άγχος 

https://osha.europa.eu/el/teaser/eu-osha-presents-good-practices-on-health-promotion-at-the-workplace 

Ήρωας κινουμένων σχεδίων μεταφέρει τη γνώση σχετικά με την ασφά-
λεια και την υγεία στις αίθουσες διδασκαλίας της πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης  

Ο EU-OSHA, από κοινού με την κοινοπραξία Napo, δημιούργησαν το "Napo 
για τους δασκάλους", ένα συναρπαστικό νέο πρόγραμμα που παρουσιάζει τις 
βασικές έννοιες της ασφάλειας και της υγείας στα παιδιά του δημοτικού σχο-
λείου. Η πρωτοβουλία αυτή θέτει στη διάθεση των δασκάλων ποικίλα επιγ-
ραμμικά εκπαιδευτικά βοηθήματα. Στοχεύοντας σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 7 

και 11 ετών, το πρόγραμμα βασίζεται στον ήρωα κινουμένων σχεδίων Napo, ο οποίος βοηθά στη διάδοση του 
μηνύματος της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας με διασκεδαστικό και ελκυστικό τρόπο. Τα δω-
ρεάν, μεταφορτώσιμα σχέδια μαθημάτων καλύπτουν προβλήματα που τα παιδιά του δημοτικού σχολείου ενδέχε-
ται να αντιμετωπίσουν στο σπίτι και στο σχολείο, όπως είναι η σήμανση ασφαλείας, οι κίνδυνοι για το δέρμα και 
την πλάτη και η αναγνώριση κινδύνων και παραγόντων κινδύνου. Η σχετική εργαλειοθήκη διατίθεται σε επτά 
γλώσσες. 

Μεταφορτώστε τις εργαλειοθήκες  

Διαβάστε το δελτίο Τύπου 

https://osha.europa.eu/el/teaser/cartoon-hero-brings-knowledge-of-safety-and-health-to-primary-classrooms 

Σχεδόν το 70% των απασχολουμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζονται στον τομέα πα-
ροχής υπηρεσιών το 2011 

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα εργατικού δυναμικού, το 2011, σχεδόν το 70% των απασχο-
λουμένων (περιλαμβάνονται και οι αυτοαπασχολούμενοι) στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζονται 

στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ενώ το 2000 αποτελούσαν το 62%. 

Οι υπηρεσίες της αγοράς, όπως το εμπόριο, οι μεταφορές, οικονομικές δραστηριότητες κ.ά., υπολογίστηκαν ως 
το 39% των απασχολουμένων για το 2011, ενώ οι υπηρεσίες εκτός αγοράς κυρίως, όπως η δημόσια διοίκηση, η 
εκπαίδευση, η υγεία κτλ. υπολογίζονται στο 30%. Ο βιομηχανικός και κατασκευαστικός κλάδος μετρήθηκε στο 
25% και ο αγροτικός τομέας στο 5%. 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-05102012-AP/EN/3-05102012-AP-EN.PDF 

https://osha.europa.eu/el/topics/whp�
https://osha.europa.eu/el/topics/stress�
https://osha.europa.eu/el/teaser/eu-osha-presents-good-practices-on-health-promotion-at-the-workplace�
http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers/?utm_source=pr_pdf&utm_medium=paper&utm_campaign=napo2012�
https://osha.europa.eu/el/press/press-releases/eu-osha_helps_primary_school_teachers_bring_safety_health_classroom�
https://osha.europa.eu/el/teaser/cartoon-hero-brings-knowledge-of-safety-and-health-to-primary-classrooms�
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-05102012-AP/EN/3-05102012-AP-EN.PDF�
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Εικονογράμματα χημικού κινδύνου σε χώρους εργασίας – Διαδώστε το!  

Τον Ιανουάριο του 2009 τέθηκε σε ισχύ ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά με την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία (CLP). 
Ο νέος κανονισμός επιφέρει αλλαγές στον τρόπο που επισημαίνονται οι χημικοί 
κίνδυνοι. Τα εικονογράμματα που αφορούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
καθώς και κινδύνους από φυσικούς παράγοντες έχουν αλλάξει, ενώ περιλαμβά-
νονται πλέον και τρία απολύτως νέα εικονογράμματα καθώς και ορισμένες αλλα-
γές στην ταξινόμησή τους. 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) υποστηρίζει την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή στην προσπάθειά της να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις αλλαγές στη σήμανση χημι-
κών προϊόντων που αφορά όλους όσοι έρχονται σε επαφή με χημικά προϊόντα στο χώρο εργασίας καθώς και τους 
εργοδότες τους. 

Ο EU-OSHA απευθύνεται σε τελικούς χρήστες που χειρίζονται χημικές ουσίες στο χώρο εργασίας, μέσω των 
εμπειρογνωμόνων/διαχειριστών ζητημάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία ή των γενικών διευθυντών τους. 
Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για τη διάδοση αυτών των πληροφοριών, ώστε να ευαισθητοποιηθεί το κοινό σε 
ό,τι αφορά την ενημέρωσή του περί χημικών κινδύνων. 

Ο EU-OSHA επιθυμεί να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τα νέα εικονογράμματα για τις επικίνδυνες 
ουσίες καθώς και ότι χειρίζονται τις εν λόγω ουσίες προσεκτικά. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει όλοι οι διευθυντές, 
εκπρόσωποι ασφαλείας και εμπειρογνώμονες ζητημάτων ασφαλείας και υγείας να προσέχουν τις ουσίες που μπο-
ρούν δυνητικά να προκαλέσουν βλάβες, να ελέγχουν την επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών προϊόντων 
καθώς και τα δελτία δεδομένων ασφαλείας και να εντοπίζουν τους εργαζόμενους που είναι ενδεχομένως εκτεθει-
μένοι σε παρόμοιες ουσίες και να διασφαλίζουν ότι είναι προστατευμένοι. Είναι σημαντικό να συμβουλεύουν και 
να ενημερώνουν τους εργαζόμενους σχετικά με τους κινδύνους και τα μέτρα που εφαρμόζονται. 

Για τον σκοπό αυτό, ο EU-OSHA διαθέτει ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα του, η οποία περιλαμβάνει περισσό-
τερες πληροφορίες: 

http://osha.europa.eu/el/topics/ds/clp-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures  

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες όπως το φυλλάδιο Οδηγίες προς εργοδότες για τον 
έλεγχο των κινδύνων από χημικά προϊόντα (Guidance for employers on controlling risks from chemicals) καθώς 
και άλλες πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (αφίσες, κάρτες τσέπης, παρουσιάσεις με σημειώσεις κ.λπ.) 
ή το φυλλάδιο Πρόσκληση για δράση από όλους τους εκπροσώπους εργαζομένων σε εταιρίες παρασκευής, χρήσης ή 
διάθεσης χημικών προϊόντων στην αγορά (Call to action by all workers’ reps in companies manufacturing, using 
or placing chemicals on the market) από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ETUC) 
και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στους τομείς των ορυχείων, της χημικής βιομηχανίας και της ενέρ-
γειας (EMCEF). 

Βάσει της ταινίας κινουμένων σχεδίων  Ο Napo σε... Κίνδυνο: Χημικά  που παρουσιάζει συμβουλές για ασφαλή 
εργασία με χημικά προϊόντα, σχεδιάσαμε επίσης έναν ηλεκτρονικό ενημερωτικό φάκελο σε 24 γλώσσες, δια-
μορφωμένο κυρίως γύρω από τις ανάγκες των ΜΜΕ και αλλά και οποιουδήποτε χειρίζεται χημικά προϊόντα στο 
χώρο εργασίας, ώστε να τους υπενθυμίσουμε ότι άλλαξε η επισήμανση και να τους βοηθήσουμε να χειρίζονται με 
ασφάλεια τα χημικά προϊόντα. Ο κεντρικός χαρακτήρας, ο Napo, είναι ο ήρωας μιας σειράς κινουμένων σχεδίων 
που παρουσιάζει την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας με διασκεδαστικό και αξιομνημόνευτο τρόπο. Ο 

http://osha.europa.eu/el/topics/ds/clp-2013-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures�
http://osha.europa.eu/el/topics/ds/clp-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures�
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συγκεκριμένος φάκελος περιλαμβάνει ακόμη μια αφίσα κι ένα φυλλάδιο. Επίσης, δύο ηλεκτρονικές ενότητες 
Συχνών Ερωτημάτων απαντούν σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τους κανονισμούς REACH1 και CLP. 

Ωστόσο, η εκστρατεία ευαισθητοποίησης δεν σταματά εδώ και ακόμη περισσότερες πληροφορίες θα είναι σύν-
τομα διαθέσιμες  στην ειδική ενότητα της ιστοσελίδας του EU-OSHA . 

Σας ενθαρρύνουμε να ενημερωθείτε και να διαδώσετε τις πληροφορίες ώστε να είστε βέβαιοι ότι οι συνάδελφοι/
υπάλληλοί σας κατανοούν και αναγνωρίζουν τα νέα εικονογράμματα και τα βασικά μέτρα πρόληψης κατά την 
εργασία με χημικά προϊόντα. Σας προσκαλούμε, επίσης, να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο προς την ειδική ενότη-
τα της ιστοσελίδας του EU-OSHA από τη δική σας ιστοσελίδα, να χρησιμοποιήσετε το υλικό στις εκδηλώσεις 
σας ή να “κατεβάσετε” τις παρουσιάσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Διαβάστε τις πληροφορίες και “κατεβάστε“ τον ενημερωτικό φάκελο. 

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την  ενότητα CLP στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων (ECHA). . 

1 Το 'REACH΄ είναι το ακρωνύμιο που προκύπτει από τις λέξεις καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και πε-
ριορισμοί χημικών προϊόντων στην αγγλική γλώσσα (κανονισμός ΕΚ αριθ. 1907/2006) 

Ηγεσία και επαγγελματική ασφάλεια και υγεία: περιπτωσιολογικές 
μελέτες και επισκόπηση βιβλιογραφίας  

Μια νέα έκθεση του EU-OSHA εξετάζει τους παράγοντες της επιχειρησια-
κής ηγεσίας στους οποίους έγκειται η επιτυχία. Παρέχει επισκόπηση της 
υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με την ηγεσία της υγείας και ασφάλει-
ας στην εργασία και αναλύει τα αποτελέσματα 16 περιπτωσιολογικών με-
λετών από εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τα οποία διαμορφώνον-
ται οι παράγοντες επιτυχίας και ορισμένα παραδείγματα καλής ηγεσίας 
ΕΑΥ, όπως καινοτόμες μέθοδοι προσέγγισης και ο ρόλος των ενδιαφερό-
μενων φορέων.  

Μεταφορτώστε την έκθεση «Ηγεσία και επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ): μια εμπεριστατωμένη ανά-
λυση» 

Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων 

https://osha.europa.eu/el/teaser/leadership-and-occupational-safety-and-health-case-studies-and-literature-
review 

http://www.napofilm.net/el/napos-films/multimedia-film-episodes-listing-view?set_language=el&filmid=napo-012-danger-chemicals�
http://www.napofilm.net/el/napos-films/multimedia-film-episodes-listing-view?set_language=el&filmid=napo-012-danger-chemicals�
http://www.napofilm.net/el/napos-films/multimedia-film-episodes-listing-view?set_language=el&filmid=napo-012-danger-chemicals�
http://www.napofilm.net/el/napos-films/multimedia-film-episodes-listing-view?set_language=el&filmid=napo-012-danger-chemicals�
http://osha.europa.eu/el/topics/ds/clp-2013-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures�
http://osha.europa.eu/el/topics/ds/clp-2013-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures�
http://osha.europa.eu/el/topics/ds/clp-2013-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures�
http://osha.europa.eu/el/topics/ds/clp-2013-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures�
http://osha.europa.eu/el/topics/ds/clp-2013-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures�
http://echa.europa.eu/el/regulations/clp�
http://echa.europa.eu/el/regulations/clp�
http://echa.europa.eu/el/regulations/clp�
http://echa.europa.eu/el/regulations/clp�
https://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/leadership-and-occupational-safety-and-health-osh-an-expert-analysis/view�
https://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/leadership-and-occupational-safety-and-health-osh-an-expert-analysis/view�
https://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/leadership-and-occupational-safety-and-health-osh-an-expert-analysis/view�
https://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/leadership-and-occupational-safety-and-health-osh-an-expert-analysis/view�
http://www.healthy-workplaces.eu/el/�
https://osha.europa.eu/el/teaser/leadership-and-occupational-safety-and-health-case-studies-and-literature-review�
https://osha.europa.eu/el/teaser/leadership-and-occupational-safety-and-health-case-studies-and-literature-review�
https://osha.europa.eu/el/teaser/leadership-and-occupational-safety-and-health-case-studies-and-literature-review�
https://osha.europa.eu/el/teaser/leadership-and-occupational-safety-and-health-case-studies-and-literature-review�
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ΔΙΕΘΝΗ  ΝΕΑ  

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

Η ενδοοικογενειακή βία μπορεί να έχει συνέπειες στο χώρο εργασίας, όπως υπογραμμίζε-
ται στην έκθεση. Από την άλλη πλευρά οι γυναίκες είναι εκείνες που πέφτουν κυρίως θύ-
ματα βίας στο χώρο εργασίας εξαιτίας της συμπεριφοράς του κοινού και της αριθμητικής 
τους υπεροχής στα επαγγέλματα του τομέα υγείας και υπηρεσιών. 

Βία και παρενόχληση στον χώρο εργασίας: η κατάσταση στην Ευρώπη 

Διαβάστε τις εκδόσεις του EU-OSHA σχετικά με θέματα που αφορούν το φύλο 

Μάθετε περισσότερα για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών στο χώρο εργασίας 

https://osha.europa.eu/el/teaser/violence-against-women-day 

1η Δεκεμβρίου: Ο EU-OSHA στη μάχη κατά του AIDS  

Το HIV/AIDS είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμε-
νοι στον τομέα της υγείας. Σημαντικό κίνδυνο δεν διατρέχουν μόνον οι εργαζόμενοι στον ιατ-
ρικό τομέα αλλά και το βοηθητικό προσωπικό, όπως οι καθαριστές και το προσωπικό πλυντη-
ρίων. Ο EU-OSHA στηρίζει τα μέτρα πρόληψης κατά του HIV/AIDS με την παροχή πηγών για 

καλές πρακτικές οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες για τα εξής: 

ΕΑΥ στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 

Πρόληψη τραυματισμών με αιχμηρά αντικείμενα στον χώρο εργασίας 

Εκτίμηση κινδύνου και τραυματισμοί με βελόνες 

HIV/AIDS 

https://osha.europa.eu/el/teaser/1-december-eu-osha-in-the-battle-against-aids 

H Οικιακή εργασία στην Ευρώπη παρουσιάζει ελλείψεις στο νομοθετικό της πλαίσιο 

Πολλοί εργαζόμενοι σε οικιακές εργασίες δεν απολαμβάνουν την ίδια νομική κάλυψη όπως άλλοι 
εργαζόμενοι. 

Η σύμβαση 189 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας  (ILO) για την αξιοπρεπή εργασία των εργαζομένων στις οικι-
ακές εργασίες – η οποία θα τεθεί σε ισχύ σε ένα χρόνο περίπου- προσφέρει την ευκαιρία να βελτιωθούν οι ζωές 
εκατομμυρίων ανθρώπων που εργάζονται σε αυτό το επάγγελμα. 

Σύμφωνα με τη σύμβαση 189 του ILO, oι εργαζόμενοι στον τομέα αυτό, που φροντίζουν οικογένειες και νοικο-
κυριά, πρέπει να έχουν τα ίδια βασικά δικαιώματα με τους άλλους εργαζόμενους. Τα δικαιώματα αυτά αφορούν :  

• Λογικές ώρες εργασίας. 

https://osha.europa.eu/en/publications/reports/violence-harassment-TERO09010ENC/view?searchterm=�
http://osha.europa.eu/el/publications/publications-overview?Subject:list=gender�
https://osha.europa.eu/el/priority_groups/gender�
https://osha.europa.eu/el/teaser/violence-against-women-day�
http://osha.europa.eu/el/sector/healthcare/index_html�
http://osha.europa.eu/el/sector/healthcare/prevention-sharp-injuries-workplace�
http://osha.europa.eu/el/publications/e-facts/efact40/view�
http://osha.europa.eu/el/slc_cse_search_results?q=HIV%20AIDS�
https://osha.europa.eu/el/teaser/1-december-eu-osha-in-the-battle-against-aids�
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• Εβδομαδιαίος χρόνος άδειας τουλάχιστον 24 συνεχόμενες ώρες. 

• Περιορισμός της πληρωμής σε είδος. 

• Ξεκάθαροι όροι και συνθήκες εργασίας. 

• Σεβασμός στις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα της εργασίας, συμπεριλαμβανομένου της ελευθερίας συ-
νάθροισης και του δικαιώματος του συνδικαλισμού. 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην παρακάτω ιστοθέση :  

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/comment-analysis/WCMS_191771/lang--en/index.htm?
shared_from=media-mail  

Κάλεσμα - Πρόκληση για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων από το Υπουργείο Εργασίας των 
ΗΠΑ: σχεδιασμός ενός εργαλείου για την ενημέρωση των νέων εργαζομένων σχετικά με τους κινδύνους 

Λήξη προθεσμίας 30 Νοεμβρίου 

Ουάσινγκτον – Το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ προκάλεσε-κάλεσε τους σχεδιαστές, τους μαθητές και οποι-
ονδήποτε άλλο που διαθέτει βασικές τεχνικές γνώσεις και δημιουργικότητα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό: 
Πρόκληση για την Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια. Στόχος του καλέσματος αυτού ήταν ο σχεδιασμός 
ενός εργαλείου που θα αναδείκνυε την σπουδαιότητα της αναγνώρισης και πρόληψης των κινδύνων μέσω της 
κατανόησης των δικαιωμάτων που έχουν οι νέοι στον εργασιακό χώρο. 

Οι προτάσεις έπρεπε να είναι κατάλληλες για πλοηγούς, για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones), για απλά 
κινητά τηλέφωνα (feature phones) και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ή για εφαρμογές Windows ή Macin-
tosh. Η προθεσμία υποβολής έληξε στις 30 Νοεμβρίου. 

«Οι νέες τεχνολογίες υπόσχονται να κάνουν τις πηγές υγείας και ασφάλειας ακόμη πιο προσβάσιμες τόσο για 
τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες», ανέφερε ο Δρ. David Michaels, αναπληρωτής Υπουργός σε θέ-
ματα επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. «Οι επιτυχημένες προτάσεις μπορούν να πάρουν πολλές διαφορετι-
κές μορφές, όπως είναι τα διαδραστικά και πληροφοριακά παιχνίδια, η εφαρμογή ενός smartphone, οι κοινωνικοί 
ή επαγγελματικοί δικτυακοί τόποι, ή η οπτικοποίηση δεδομένων». 

Η κάθε πρόταση έπρεπε : 

• Nα καταδεικνύει την σπουδαιότητα της γνώσης σχετικά με τους κινδύνους στον εργασιακό χώρο 

• Να παρέχει βοήθεια στους εργαζόμενους να κατανοήσουν τα δικαιώματά τους στον εργασιακό χώρο 

Την κριτική επιτροπή θα αποτελεί η Υπουργός Εργασίας κα Hilda L. Solis, ο  Υπουργός Παιδείας κ. Arne Dun-
can και οι παρουσιαστές της δημοφιλούς εκπομπής του Discovery Channel “Myth Busters” Adam Savage και 
Jamie Hyneman. Η επιτροπή αυτή θα επιλέξει τους νικητές για το «Βραβείο Καινοτομίας για την Ασφάλεια στην 
Εργασία» που συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 15,000$ και το «Βραβείο Δεδομένων Υγείας και Ασ-
φάλειας» όπως επίσης και το «Βραβείο Εργασιακών Δικαιωμάτων», το καθένα από τα οποία συνοδεύεται από το 
χρηματικό έπαθλο των 6,000$. Υπάρχει επίσης το «Βραβείο Προτίμησης του Κοινού» που κερδίζει 3,000$ για 
τον σχεδιαστή της εφαρμογής που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος. 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις παρακάτω ιστοθέσεις : 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/comment-analysis/WCMS_191771/lang--en/index.htm?shared_from=media-mail�
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/comment-analysis/WCMS_191771/lang--en/index.htm?shared_from=media-mail�
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/comment-analysis/WCMS_191771/lang--en/index.htm?shared_from=media-mail�
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/comment-analysis/WCMS_191771/lang--en/index.htm?shared_from=media-mail�


e-δησεόγραμμα   Σελίδα  21 

 

http://workersafetyhealth.challenge.gov  

http://social.dol.gov/blog/safety-innovation-at-our-fingertips. 

 Μετάφραση: Μαρίνα Τριάντη 

Νανοσωματίδια – Η μελέτη αποκαλύπτει την υψηλή έκθεση σε εργαζόμενους και μαθητευόμενους 

 
Τα αποτελέσματα που βεβαιώνουν τις συγκεντρώσεις νανοϋλικών (NM) προέρχονται από πραγματικές πε-
ριπτώσεις επαγγελματικής έκθεσης σε δυο επαγγελματικές σχολές για συγκολλητές, ενός μεταλλουργείου 
αλουμινίου, ενός εργοστασίου επεξεργασίας θερμοπλαστικών και τρία πανεπιστημιακά εργαστήρια που 
παράγουν ή χρησιμοποιούν νανοσωματίδια, στο Κεμπέκ του Καναδά. 

Αν οι εκτιμήσεις απέτυχαν να αποκαλύψουν τις πολύ σημαντικές συγκεντρώσεις νανοσωματιδίων σε τρία ερευ-
νητικά εργαστήρια, αυτό δεν συνέβη και στους υπόλοιπους εργασιακούς χώρους. Έτσι, μετρήθηκαν υψηλές συγ-
κεντρώσεις αφρού πολυουρεθάνης (PUF) στους μεταλλουργούς αλουμινίου, κυρίως σε εκείνους που εργάζονται 
κοντά σε κάμινους (φούρνους). Όσον αφορά τους μαθητευόμενους συγκολλητές, αυτοί κυρίως εκτέθηκαν σε μέ-
γιστες συγκεντρώσεις σωματιδίων και στις δυο σχολές. Ανάμεσα στις έξι διαδικασίες συγκόλλησης που μελετή-
θηκαν, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις προκλήθηκαν από τις φλόγες κοπής όταν γινόταν χρήση αλουμινίου. Όσον 
αφορά τους εργαζόμενους σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας θερμοπλαστικών υλικών, αυτοί εκτέθηκαν σε υψηλά 
επίπεδα νανοσωματιδίων άνθρακα στους χώρους αποθήκευσης και μετατροπής, ιδιαίτερα κατά τη λειτουργία του 
εκβολέα. 

Η μελέτη αυτή αποτελεί το αποτέλεσμα μιας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων που αποτελεί μια κοινή πρω-
τοβουλία ανάμεσα στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας Robert-Sauvé (IRSST) και 
το NanoQuébec. Για να επιτευχθεί αυτό, οι ερευνητές αξιολόγησαν τις συγκεντρώσεις χρησιμοποιώντας ψηφια-
κούς απαριθμητές σωματιδίων (P-Track, model 8525) και χρησιμοποίησαν το σύστημα εντοπισμού ELPI 
(Ηλεκτρικός Προσκρουστήρας Χαμηλής Πίεσης) για να μετρήσουν το μέγεθος του νανοσωματιδίου. Παρά το 
γεγονός ότι δεν υπάρχει γενική ομοφωνία σχετικά με τις μετρήσεις αξιολόγησης, η μελέτη καταδεικνύει ότι το P-
Track είναι ένα αρκετά κατάλληλο εργαλείο για την εκτίμηση των συγκεντρώσεων του αφρού πολυουρεθάνης, 
ενώ υπάρχουν αρκετές επιφυλάξεις για την εκτίμηση της έκθεσης σε νανοσωματίδια. Οι μελέτες πεδίου, θα πρέ-
πει να περιλαμβάνουν μια εκτίμηση της κατανομής του μεγέθους του σωματιδίου, προκειμένου να επιβεβαιώσουν 
την παρουσία τους.                   

 

Μετάφραση: Μαρίνα Τριάντη 

http://workersafetyhealth.challenge.gov/�
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Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών: μολονότι στηρίζουν τις ευρωπαϊκές οικονο-
μίες, οι μετανάστες αντιμετωπίζουν ολοένα περισσότερους κινδύνους όσον 
αφορά την επαγγελματική τους ασφάλεια και υγεία 

Οι μετανάστες αποτελούν για πολλές χώρες πολύτιμη πηγή εργατικού δυνα-
μικού, τόσο ειδικευμένου όσο και ανειδίκευτου. Παρ' όλα αυτά, συχνά εργά-
ζονται στο πλαίσιο υπερωριακής απασχόλησης και αντιμετωπίζουν προβλή-
ματα υγείας. Κατά συνέπεια, είναι πολύ πιο ευάλωτοι από ό,τι άλλοι εργαζό-

μενοι σε εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες. Τα τελευταία χρόνια, το ποσοστό απασχόλησης με-
ταναστών σε τομείς υψηλού κινδύνου αυξάνεται συνεχώς, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη εξεύρεσης κα-
ταλληλότερων και πρακτικότερων λύσεων για την πρόληψη των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες 
στον χώρο εργασίας. 

Μάθετε περισσότερα για τα ζητήματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) που σχετίζονται με τους δια-
κινούμενους εργαζόμενους και τους εργαζόμενους που προέρχονται από μειονοτικές ομάδες. 

https://osha.europa.eu/el/teaser/international-migrants-day-migrants-support-european-economies-but-face-
increasing-osh-risks 

On-line εργαλείο (ελεύθερης πρόσβασης) για την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύ-
νου για τις εταιρείες οδικών  μεταφορών στη Γαλλία  

Ένα ελεύθερης πρόσβασης και εύκολο στη χρήση on-line εργαλείο θα βοηθήσει τις μικ-
ρές επιχειρήσεις του κλάδου των μεταφορών στη Γαλλία να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τους επαγγελ-
ματικούς κινδύνους που τους αφορούν. Το ‘OiRA Road Transport’ στηρίχθηκε στην πλατφόρμα του OiRA, μια 
διαδικτυακή εφαρμογή που δημιουργήθηκε από το EU-OSHA. 

Το εργαλείο αυτό δημιουργήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο της Γαλλίας Έρευνας και Ασφάλειας (INRS) σε συ-
νεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους από τον κλάδο των οδικών μεταφορών. 

Read more about the 'OiRA Road Transport' (in French) 

Visit the OiRA project website 

  

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  

https://osha.europa.eu/el/priority_groups/migrant_workers/index_html�
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https://osha.europa.eu/el/teaser/international-migrants-day-migrants-support-european-economies-but-face-increasing-osh-risks�
https://osha.europa.eu/el/teaser/international-migrants-day-migrants-support-european-economies-but-face-increasing-osh-risks�
https://osha.europa.eu/el/teaser/international-migrants-day-migrants-support-european-economies-but-face-increasing-osh-risks�
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Πανευρωπαϊκή έρευνα για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια  

Pan-European opinion poll on occupational safety and health - Results across 36 European countries  

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), ανέθεσε στην εταιρία 
Ipsos MORI να αναπτύξει και να διεξάγει μια έρευνα της κοινής γνώμης σχετικά με την επαγγελματική υγεία και 
ασφάλεια. Η Ipsos MORI πραγματοποίησε την έρευνα σε 36 ευρωπαϊκές χώρες, συμπληρώνοντας ένα σύνολο  
35.540 συνεντεύξεων από τις 24 Οκτωβρίου του 2011 μέχρι τις 17 Ιανουαρίου του 2012. Στην έκθεση αυτή, πα-
ρουσιάζονται περιληπτικά τα ευρήματα της έρευνας σε όλη την Ευρώπη. 

http://osha.europa.eu/en/publications/other/Pan-European-opinion-poll-occupational-safety-health  

Προώθηση της υγείας στον κλάδο των οδικών μεταφορών με επιγραμμι-
κή πληροφόρηση σε 24 γλώσσες της ΕΕ  

Το επιγραμμικό δελτίο πληροφόρησης του EU-OSHA για την προώθηση της 
υγείας στον κλάδο των οδικών μεταφορών, E-fact 47, διατίθεται πλέον με-
ταφρασμένο σε 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό μετα-

ναστών εργαζομένων στον εν λόγω κλάδο στα κράτη μέλη και έτσι, ελπίζεται ότι τα μεταφρασμένα ενημερωτικά 
στοιχεία θα ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση τόσο των αλλοδαπών όσο και των αυτόχθονων 
εργαζομένων. 

Διαβάστε την παρούσα δημοσίευση 

Για πρόσβαση σε περισσότερες πηγές σχετικά με την προώθηση της υγείας στον τομέα των οδικών μεταφορών, 
επισκεφθείτε τις διαδικτυακές ενότητες: 

Προώθηση της υγείας στον χώρο εργασίας 

Τομέας οδικών μεταφορών 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  

ΕΚΚΕ: Το κοινωνικό πορτρέτο της Ελλάδας  

Το κοινωνικό πορτρέτο της Ελλάδας του σήμερα, παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Εθνικό Κέν-
τρο Κοινωνικών Ερευνών, σε συνεργασία με την Ένωση Ακολούθων Τύπου και την Ένωση Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ 
στην αίθουσα Συνεδρίων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης με τίτλο «Η Ελλάδα στη δίνη της κοινωνικής κρίσης», παρουσιάστηκε η 
έκδοση του ΕΚΚΕ το « Κοινωνικό Πορτρέτο της Ελλάδας 2012- Όψεις της κρίσης» που κυκλοφόρησε πρόσ-
φατα σε έντυπη μορφή. Καλύπτει χρονικά την περίοδο από την ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό διάσωσης την 
Άνοιξη του 2010 μέχρι και τις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις. Το πρώτο μέρος της έκδοσης περιλαμβάνει τις 
θέσεις για την κρίση, των πανεπιστημιακών Νίκου Μουζέλη, Βασίλη Παναγιωτόπουλου, Στέργιου Μπαμπανάση, 
Άννας Φραγκουδάκη και Ηλία Κατσούλη. Στο δεύτερο μέρος, οι συγγραφείς – ερευνητές του ΕΚΚΕ μέσα από 
άρθρα τους αποτυπώνουν τις εξελίξεις της τελευταίας διετίας στην αγορά εργασίας, την ανεργία, τη μετανάστευ-

http://osha.europa.eu/en/publications/other/Pan-European-opinion-poll-occupational-safety-health�
http://osha.europa.eu/el/publications/e-facts/efact47/view�
http://osha.europa.eu/el/topics/whp�
http://osha.europa.eu/el/sector/road_transport�
http://www2.ekke.gr/images/PDF/Social_portrait_2012.pdf�
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ση, τη φτώχια και τις κοινωνικές ανισότητες. 

«25% σωρευτικά περίπου η ύφεση, όσο 1,5 
παγκόσμιος πόλεμος, 25% η ανεργία, η φτώχι-
α στατιστικά έχει φτάσει στα ίδια επίπεδα, 
30% ο κοινωνικός αποκλεισμός, 1,5 εκατομ-
μύριο οι άνεργοι, 2 εκατομμύρια οι φτωχοί, 
55% των νέων άνεργοι, 3 στους 4 ανέργους 
πάνω από τριάντα ετών», τους αριθμούς και 
τα ποσοστά «που προσδιορίζουν με έναν τεχ-

νικό τρόπο τη φτώχια και την ανεργία» ανέφερε ο διοικητής του ΟΑΕΔ Ηλίας Κικίλιας, παρουσιάζοντας το δεύ-
τερο μέρος της έκδοσης. Επεσήμανε όμως, ότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν οι φωνές των ανέργων, των 
φτωχών, των κοινωνικά αποκλεισμένων, που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη έκδοση. 

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε επίσης, ότι η νεοφιλελεύθερη απάντηση που εφαρμόζεται σήμερα για την αντιμετώ-
πιση της κρίσης είναι διαμετρικά αντίθετη με τον ευρωπαϊκό δρόμο, το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο, προσθέ-
τοντας πως η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν θέλει απλά να παραμείνει στο ευρώ αλλά στην Ευρώπη και σε αυτό 
που αντιπροσωπεύει το συγκεκριμένο κοινωνικό μοντέλο. «Ορθώς έγινε η ένταξη της χώρας μας στην ΟΝΕ αλ-
λά έπρεπε να εξηγηθεί στον ελληνικό λαό από το πολιτικό σύστημα ότι θα έπρεπε να τηρήσουμε κάποιες δεσμε-
ύσεις» τόνισε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ναπολέων Μαραβέγιας, που παρουσίασε το πρώτο μέ-
ρος της έκδοσης. Αναφερόμενος στη σημερινή κατάσταση τη χαρακτήρισε δύσκολη γιατί «ήρθαν οι ξένοι να μας 
πουν τι θα γίνει χωρίς να γνωρίζουν την ελληνική κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα». «Πρέπει να πά-
ρουμε το μάθημά μας. Να αντιληφθούμε την πραγματικότητα, να δράσουμε ως έθνος και το πολιτικό σύστημα 
πρέπει να ανανεωθεί εκ βάθρων» είπε. 

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, οι ομιλητές Σπύρος Τσουκαλάς (απόφοιτος ΕΣΔΔΑ), Ιωάννα Τσίγκανου 
(Διευθύντρια ερευνών στο ΕΚΚΕ) και Χρήστος Ιωάννου (μεσολαβητής ΟΜΕΔ) μίλησαν για τη συμβολή της 
κοινωνικής έρευνας στη χάραξη δημοσίων πολιτικών την περίοδο της κρίσης. Το φαινόμενο που παρατηρείται 
στην Ελλάδα της αδυναμίας σύνδεσης της κοινωνικής έρευνας και της χάραξης δημοσίων πολιτικών περιέγραψε 
στην τοποθέτησή του ο κ. Τσουκαλάς, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αλλαγής αυτής της κατάστασης με κινήσεις 
όπως τη μη λήψη μέτρων χωρίς την προηγούμενη μελέτη επιπτώσεων σε κοινωνικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό 
επίπεδο, την όσμωση μεταξύ επιστημονικής έρευνας και διοίκησης καθώς και την αξιοποίηση του προσωπικού. 
Η συμβολή της κοινωνικής έρευνας δεν θα έπρεπε να αμφισβητείται τόνισε από την πλευρά της η κ Τσίγκανου 
αναφέροντας ότι μεταξύ άλλων, αποτελεί ανάχωμα σε λύσεις που με το πρόσχημα του επείγοντος διογκώνουν τα 
κοινωνικά προβλήματα. Την αναντιστοιχία μεταξύ έρευνας και δημοσίων πολιτικών που επιλέγονται σήμερα, 
επεσήμανε και ο κ. Ιωάννου. Κάλεσε παράλληλα τους κοινωνικούς ερευνητές «να χτυπούν δυνατά τα καμπανά-
κια» όπως για παράδειγμα στο θέμα της αλματώδους αύξησης της ανεργίας τα τελευταία χρόνια αναφέροντας ότι 
«θα έπρεπε να είχαν κάνει κάτι, να παρουσιάσουν μια πρόταση». 

Την αντίθεση των εργαζομένων στη συγχώνευση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών στο Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών εξέφρασε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μέλος του ΔΣ του συλλόγου προσωπικού του ΕΚ-
ΚΕ. Κάτι τέτοιο, όπως ανέφερε, σημαίνει την κατάργησή του ΕΚΚΕ και συρρικνώνει περαιτέρω την κοινωνική 
έρευνα.  

http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathbreak_1_22/11/2012_471085 

http://www2.ekke.gr/images/PDF/Social_portrait_2012.pdf 

http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathbreak_1_22/11/2012_471085�
http://www2.ekke.gr/images/PDF/Social_portrait_2012.pdf�
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January 8-10, 2013, The Grand Hotel, Taipei, Taiwan 

2013 International Congress on, Chemical, Biological and Environmental Sciences 

Sponsor: International Conference on Chemical, Biological and Environmental Sciences (ICCBES) 

Contact: ICCBES, Phone: +886-2-2886-8888, Email: iccbes@iccbes.org, Web: http://www.iccbes.org/ 

6-8 February 2013, Dresden, DGUV Congress, Congress Centre of the 
German Social Accident Insurance 
3rd International Strategy Conference on Occupational Health and Safety: 
Networking as a driving force for a culture of prevention 

The conference is being organised by the DGUV in cooperation with the World 
Health Organization (WHO), the International Labour Organisation (ILO), the 

International Social Security Association (ISSA), the European Agency for Safety and Health at Work (EU-
OSHA), the International Association of Labour Inspection (IALI), the International Commission on Occupa-
tional Health (ICOH) and the International Occupational Hygiene Association (IOHA).  

Contact: Dr. Ulrike Bollmann, IAG,  Phone: +49 351 457 1510, email 
Dr. Sven Timm, DGUV, Phone: +49 2241 231 1316, email 
Organisational issues, Conference secretariat, IAG 
Phone: +49 351 457 1612 and.  Phone: +49 351 457 1517, email  

ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

 

 

 

 

26-27 February 2013, ExCeL London 
IOSH 2013, Health and Safety: fit for the future 

Tel +44 (0)20 7921 8039, Contact: enquiries@ioshconference.co.uk 

http://www.ioshconference.co.uk/ 

http://www.iccbes.org�
mailto:iccbes@iccbes.org�
http://www.iccbes.org/�
http://www.dguv.de/congress/en/index.jsp�
mailto:ulrike.bollmann@dguv.de�
mailto:sven.timm@dguv.de�
mailto:strategyconference@dguv.de�
mailto:enquiries@ioshconference.co.uk?subject=IOSH%202013%3A%20General%20Enquiry�
http://www.ioshconference.co.uk/�
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6-9 Μαρτίου 2013,  Royal Olympic Hotel, Athens 
Διεθνές Συνέδριο: Κρίσεις και Καταστροφές, Ψυχοκοινωνικές Επιπτώσεις 

Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, Εταιρεία Προληπτικής Ιατρικής, Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγιει-
νής 

Θέματα: 

1. Εξαρτήσεις & Ψυχική Υγεία Εξαρτήσεις & Ψυχική Υγεία 
2. Συναισθηματικές Διαταραχές 
3. Αγχώδεις & Ιδεοψυχαναγκαστικές Διαταραχές 
4. Τέχνη & Ψυχική Υγεία 
5. Βιολογική Ψυχιατρική 
6. Παιδική & Εφηβική Ψυχική Υγεία 
7. Ταξινόμηση & Διάγνωση 
8. Κλινική Ψυχοπαθολογία 
9. Διαχείριση Συγκρούσεων 
10. Κρίσεις & Ψυχική Υγεία 
11. Καταστροφές & Ψυχική Υγεία 
α) Καταστροφές : Εννοιολογικά ζητήματα 
β) Καταστροφές : Ψυχολογικές συνέπειες 
γ) Καταστροφές : Ψυχοπαθολογικές συνέπειες 
δ) Καταστροφές : Ψυχοβιολογικές συνέπειες  
ε) Καταστροφές : Ψυχοκοινωνικές συνέπειες  
στ) Καταστροφές : Παράγοντες κινδύνου  
ζ) Καταστροφές : Προστατευτικοί παράγοντες  
η) Καταστροφές : Ανθεκτικότητα (resilience) 
θ) Καταστροφές : Ψυχιατρική νοσηρότητα  
ι) Καταστροφές : Επιδημιολογία  
κ) Καταστροφές : Οξείες αντιδράσεις stress  
λ) Καταστροφές : PTSD  
μ) Καταστροφές : Ψυχολογικές παρεμβάσεις  
ν) Καταστροφές : Βιολογικές παρεμβάσεις 
ξ) Καταστροφές : Ψυχοφαρμακολογία  
ο) Καταστροφές : Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις  
π) Καταστροφές : Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας  
ρ) Καταστροφές : Εκπαίδευση Ψυχικής Υγείας  
σ) Καταστροφές : Εκπαίδευση επαγγελματιών  
τ) Καταστροφές : Εκπαίδευση προσωπικού  
υ) Καταστροφές : Πρόληψη  
φ) Καταστροφές : Προαγωγή Ψυχικής Υγείας  
χ) Καταστροφές : Αποκατάσταση & Επανένταξη 
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12. Διαταραχές πρόσληψης τροφής 

13. Οικολογία & Ψυχική Υγεία 
14. Οικονομικές κρίσεις 

α) Ψυχολογικές επιπτώσεις  
β) Ψυχοπαθολογικές επιπτώσεις 
γ) Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις 
δ) Παράγοντες κινδύνου 
ε) Προστατευτικοί παράγοντες 
στ) Ανθεκτικότητα (resilience) 
ζ) Ψυχιατρική νοσηρότης  
η) Επιδημιολογία 
θ) Κατάθλιψη 
ι) Αυτοκτονία 
κ) Ψυχολογικές παρεμβάσεις 
λ) Βιολογικές παρεμβάσεις 
μ) Ψυχοφαρμακολογία 
ν) Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις 
ξ) Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 
ο) Εκπαίδευση στην Ψυχική Υγεία 
π) Εκπαίδευση επαγγελματιών 
ρ) Εκπαίδευση προσωπικού 
σ) Πρόληψη 
τ) Προαγωγή Ψυχικής Υγείας 
υ) Υπηρεσίες Τηλεφωνικής Βοήθειας 
φ) Ανεργία 
χ) Αποκατάσταση 

15. Εκπαίδευση στην Ψυχική Υγεία 
16. Επείγουσα Ψυχιατρική 
17. Επιδημιολογία & Ψυχική Υγεία 
18. Έρευνα & παρέμβαση σε οικογένειες 
19. Θέματα οικογενειών (φροντιστών) ατόμων με ψυχολογικά προβλήματα 
20. Ψυχιατροδικαστική 
21. Ψυχιατρική Γενετική 
22. Ιστορία της Ψυχικής Υγιεινής 
23. Ανθρωπιστικές επιστήμες και Ψυχική Υγιεινή 
24. Μετανάστευση & Ψυχική Υγεία 
25. Ανοσολογία & Ψυχική Υγεία 
26. Παρορμητικότης & Διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων 
27. Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες στην Ψυχική Υγεία 
28. Διεπιστημονική συνεργασία 
29. Λογοτεχνία & Ψυχική Υγεία 
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30. Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας & Ψυχική Υγεία 

31. Όργανα μέτρησης και Ψυχική Υγεία 

32. Οικονομία & Ψυχική Υγεία 

33. Διανοητική Καθυστέρηση 

34. Στρατιωτική Ψυχική Υγιεινή 

35. Νευροαπεικόνιση στην Ψυχιατρική 

36. Επαγγελματική απασχόληση & Ψυχική Υγιεινή 

37. Τρίτη ηλικία & Ψυχική Υγεία 

38. Θέματα ασθενών (χρηστών υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας) 

39. Διαταραχές προσωπικότητος 

40. Ψυχοφαρμακολογία 

41. Φιλοσοφία & Ψυχική Υγεία 

42. Προληπτική Ψυχιατρική 

43. Ιδιωτική Ψυχιατρική 

44. Ψυχική Υγεία & Αποκατάσταση 

45. Ψυχική Υγεία & Σεξουαλικότητα 

46. Ψυχική Υγεία & Διαταραχές Ύπνου 

47. Ψυχική Υγεία & Ηθική 

48. Ψυχική Υγεία, Ιατρική & Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

49. Ψυχική Υγεία & Ψυχανάλυση 

50. Ψυχολογικές επιπτώσεις των βασανισμών & των διώξεων 

51. Ψυχονευροβιολογία 

52. Ψυχοενδοκρινολογία 

53. Ψυχο-ογκολογία 

54. Ψυχοσωματική Ιατρική 

55. Ψυχοφυσιολογία 

56. Ψυχοθεραπεία 

57. Ψυχική Υγεία & Δημόσιος Τομέας 

58. Παροχή ποιοτικής φροντίδας Ψυχικής Υγείας 
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59. Θρησκεία, Πνευματικότητα & Ψυχική Υγεία 

60. Μέθοδοι έρευνας στην Ψυχιατρική 

61. Σχιζοφρένεια 

62. Ψυχική Υγεία & Άθληση 

63. Στίγμα 

64. Αυτοκτονική συμπεριφορά 

65. Διαπολιτισμική Ψυχιατρική 

66. Αστική Ψυχική Υγιεινή 

67. Ψυχική Υγεία & Γυναίκες 

Γραμματεία Συνεδρίου: Era Ltd, Τηλ: 210 36 34 944 e-mail: info@era.gr 

March 11-14, 2013 

Analyzing Risk: Principles, Concepts, and Applications 
Harvard School of Public Health FXB Building, 651 Huntington 
Ave. Boston, MA 02115 

Sponsors: Harvard School of Public Health Center for Continuing 
Professional Education 

Contact: Enrollment, Phone: (617) 384-8692, Email: contedu@hsph.harvard.edu 

Web: https://ecpe.sph.harvard.edu/programs.cfm?CSID=RISK0000&pg=cluster&CLID=1 

March 18-21, 2013 
International Laser Safety Conference 

DoubleTree by Hilton, Orlando, FL,  Sponsor: Laser Institute of America (LIA) 

Web:  http://www.lia.org/conferences/ilsc/contact 

April 3-4, 2013 

Isocyanates & Health: Past, Present and Future 

Bolger Conference Center, Potomac, MD 

Sponsors:http://secure.cirpd.org/isocyanates2012/content/index.cfm?service=main&page=sponsors 
Web: http://www.cirpd.org/contact/Pages/Default.aspx 

https://ecpe.sph.harvard.edu/programs.cfm?CSID=RISK0000&pg=cluster&CLID=1�
mailto:contedu@hsph.harvard.edu�
https://ecpe.sph.harvard.edu/programs.cfm?CSID=RISK0000&pg=cluster&CLID=1�
http://www.lia.org/conferences/ilsc�
http://www.lia.org/conferences/ilsc/contact�
http://secure.cirpd.org/isocyanates2012/content/home.cfm�
http://secure.cirpd.org/isocyanates2012/content/index.cfm?service=main&page=sponsors�
http://www.cirpd.org/contact/Pages/Default.aspx�
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April 3-5, 2013, Palais des Congrès, 17/19 rue du Grand Rabbin Hague-
nauer 

54000 Nancy, France 

INRS Occupational Health Research Conference 2013: Occupational Al-
lergies 

Sponsor: INRS & PEROSH,  
Email: allergiepro2013@inrs.fr,  
Web: http://www.inrs-allergiepro2013.fr/ 

16-19 May 2013, Westin Bonaventure Hotel and Suites, Los Angeles 

The 10th International Conference on Occupational Stress and Health 

Work, Stress and Health 2013: Protecting and Promoting Total Worker Health™ 

This conference is convened by the American Psychological Association, the Na-
tional Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) and the Society for 
Occupational Health Psychology (SOHP). 

 

Web: http://www.apa.org/wsh/index.aspx 

16-18 September 2013 at the DGUV Academy Dresden 
3rd University Conference: 
Safe and healthy university OSH culture in universities and research estab-
lishments: dealing with new technologies 
 

Contact: Dr. Christoph Matthias Paridon, Tel.: +49 351 457-1816, email  

Jutta Busch, (dept. SIGE, DGUV), Tel.: +49 89 62272-178, email 

Organisational issues / registration 

Paul Krönert, Tel.: +49 351 457-1929, email 

 

http://www.inrs-allergiepro2013.fr/�
http://www.inrs-allergiepro2013.fr/�
http://www.inrs-allergiepro2013.fr/�
http://www.inrs-allergiepro2013.fr/�
mailto:allergiepro2013@inrs.fr�
http://www.inrs-allergiepro2013.fr/�
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Υγεία και ασφάλεια στις μεταφορές  (Β’ μέρος) 

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

 

• Η ασφάλεια μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων / Νίκος Περπεράς (επιμ.), Ενημερωτικό δελτίο 
ΤΕΕ, 2005, (2337), σ. 16-18  

 

• Η ελληνική διεθνής χερσαία εμπορευματική μεταφορά / Στυλιανός Σπυρ. Κακατσάκης.- Αθήνα : Ι. 
Μπουκουβάλα, 2006.- 448 σ.  ISBN 978-960-631-759-0  (5233, 5234, 5235, 5236, 5237, 5238) 

 

• Η λιμενική βιομηχανία : στις προκλήσεις της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και των ολοκληρωμέ-
νων μεταφορικών συστημάτων / Αγγελική Παρδάλη.- Αθήνα : Αθ. Σταμούλης, c2001.- 441 σ.  ISBN 
960-351-382-2  (5302) 

 

• Ατομικές εργασίες στον τομέα των μεταφορών / Everett Sheets, Alan R. De Old ; Μπάμπης Ρόκκος 
(επιμ., μετ.).- Περιστέρι : Μακεδονικές εκδόσεις (ΙΩΝ), c1998.- 130 σ.   ISBN 960-319-137-Χ   (5397) 

 

• Ανύψωση και μεταφορά /Αρτέμης Πασχαλίδης.- Αθήνα : ΔΕΗ.- 27 σ.  (2801) 

 

• Η εναρμόνιση της πολιτικής μεταφορών / Θ. Τερροβίτης.- Αθήνα : IOBE, 1990.- 196 σ.- (1992 – Ελλη-
νική Οικονομία και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση / ΙΟΒΕ ; 2)   330 ΙΟΒ/2 

 

• Τα επικίνδυνα φορτία σε κατάσταση ασφάλειας : τεχνική ασφάλειας - διακινήσεις - μεταφορές με 
πλοία και άλλα μέσα - αποθηκευτικές απαιτήσεις - πυρασφάλεια - νομοθετικές ρυθμίσεις - τεχνική, 
οικονομική και χημικοτεχνική θεώρηση - τυποποίηση - πρότυπα - κατατάξεις - πίνακες / Αλέξανδρος 
Π. Κώνστας.- Αθήνα : Παπαζήσης, [χ.χ].- 458 σ.   ISBN 960-02-0767-4   (2351) 

 

• Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση και εμπορική ναυτιλία / Ι. Γ. Τζωάννος.- Αθήνα : IOBE, 1990.- 127 σ.- (1992- 
Ελληνική  Οικονομία  και  Ευρωπαϊκή  Ενοποίηση/ ΙΟΒΕ  ;  6)  330 ΙΟΒ/6 
 

• Θαλάσσιες μεταφορές / Γιώργος Α. Γιαννόπουλος.- Θεσσαλονίκη : Παρατηρητής, 1998.- 180 σ.   ISBN 
960-374-005-5   (4610, 5395) 
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• Το κόστος των ατυχημάτων στον τομέα των μεταφορών και το τίμημα της ασφάλειας, JANUS, 1997, 
(25), σ. 3-5  

 

• Μελέτη ασφάλειας του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου σε γειτνίαση με εκρηκτικά (τελική 
έκθεση) / Φώτης Ρήγας, Ιωάννης Σέμπος  Αθήνα : ΕΜΠ, 1997.- 44 σ.   (3094) 

 

• Μελέτη ασφάλειας του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου σε γειτνίαση με εκρηκτικά : διαδι-
κασίες με εκτίμησης αποστάσεων ασφάλειας / Φώτης Ρήγας, Ιωάννης Σέμπος.- Αθήνα : ΕΜΠ, 1997.- 
26 σ.   (3093) 

 

• Μεταφορά εμπορευμάτων δια θαλάσσης : ναυλοσύμφωνα, φορτωτική, κανόνες Χάγης / Ν. Τζελέπης.- 
Περιστέρι : ΙΩΝ, 1988.- 247 σ.    ISBN960-405-167-9   (4577) 

 

• Μεταφορά επικίνδυνων φορτίων με πλοία και μέτρα προστασίας (Δ.Σ. SOLAS, MARPOL, κώδικες 
BCH, GC, IMDG) / Δαμ. Αντ. Δουμάνη.- Πειραιάς : Ε. Ν. Σταυριδάκης, 1984.- 217 σ.   (4032, 4269) 

 

• Μεταφορά και στοιβασία φορτίων με θαλάσσια μέσα και κίνδυνοι κατά την εργασία / Βασίλειος Π. 
Παπαβασιλόπουλος.- Αθήνα : Υγειονομική σχολή Αθηνών, 1992   (3138) 

 

• Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων / Κωνσταντίνος Πούλιος, ...[κ.ά.] Αθήνα : ΕΛΙΝΥΑΕ, c2007.- 
207 σ.   ISBN 978-960-7678-73-7  (7178, 7179, 7180, 7181) 

 

• Μεταφορές και περιβάλλον : τα όρια της αυτοκίνησης και η χρηματοδότηση του παράλογου /
Ευθυμιόπουλος, Ηλίας, Μιχάλης Προμπονάς, Στέλιος Ψωμάς.- Αθήνα : ΝΕΦΕΛΗ, 1997.- 67 σ.   ISBN 
960-211-307-3   (2968) 

• Νεότερες εξελίξεις στην οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων : πρακτικά ημερίδας.- Σύνδεσ-
μος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Βιομηχανιών, Πανελλήνιος Σύλλογος 
Χημικών Μηχανικών.- Αθήνα, 1995.- 25 σ. (1000) 

 

• Οδικές εμπορευματικές μεταφορές / Ερευνητής : Ηλίας Δεδούσης ; Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανι-
κών Ερευνών. Μονάδα Βιομηχανικής Οργάνωσης.- Αθήνα : ΙΟΒΕ, 2001.- xiii, 118 σ.  (4366) 
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«Οι Τέχνες συναντούν τη Βιομηχανία» 
Ένας μήνας – αφιέρωμα στη Βιομηχανία μέσα από τις τέχνες, 27-1-2013 - 24-2-2013 

Με αφορμή τα εγκαίνια του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, αφιέρωμα με τίτλο «Οι τέχνες συναντούν τη Βιομηχανία». 

Το μεγάλο αφιέρωμα στη Βιομηχανία περιλαμβάνει: έκθεση 12 εικαστικών με τίτλο «Υποπροϊόντα» που επιμελήθηκε ο Α-
λέξανδρος Ψυχούλης, την έκθεση «Εργάτες» με την επιμέλεια του Πλάτωνα Ριβέλλη, μια φωτογραφική έκθεση αφιερωμένη 
στα βιομηχανικά θεματικά μουσεία του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, προβολές κινηματογ-
ραφικών ταινιών με θέμα τη βιομηχανία που επιμελήθηκε η Σώτη Τριανταφύλλου καθώς και  παραστάσεις θεάτρου σκιών 
από τον Σωτήρη Χαρίδημο με τίτλο «Ο Καραγκιόζης γκαζιέρης». 

Στην έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Εργάτες» το θέμα λειτουργεί περισσότερο σαν πρόκληση για μια σύνθετη και ταυτόχ-
ρονα πιο αφηρημένη προσέγγιση και λιγότερο σαν εργαλείο ανάγνωσης και αποκωδικοποίησης. Η επιλογή των φωτογράφων 
και των φωτογραφιών τους δείχνει ότι η έμφαση δίνεται στο ανθρώπινο πορτρέτο και όχι τόσο στην ιδιότητα της εργασίας, 
ενώ είναι επίσης φανερό ότι σχεδόν από όλες τις φωτογραφίες απουσιάζουν οι αναφορές στα στερεότυπα της βιομηχανικής 
εργασίας. 

Παράλληλα, η ομοιότητα των θεματικών απεικονίσεων προτρέπει τον θεατή σε μια διαδικασία διαχωρισμού και διάκρισης 
του προσωπικού λόγου κάθε συγκεκριμένου φωτογράφου, κάτι δηλαδή που υπηρετεί σαφώς τη δημιουργική πρόθεση των 
φωτογράφων και την καλλιτεχνική ταυτότητα των φωτογραφιών τους σε αντίθεση με μια ανεκδοτολογική ή και στρατευμένη 
ανάγνωση. 

Φωτογράφοι: Νίκος Μάρκου, Δημήτρης Καρπούζης, Ανδρέας Σχοινάς, Αλέξανδρος Βρεττάκος, Γρηγόρης Δάλ-
λης. 

Έκθεση Φωτογραφίας με τίτλο «Εργάτες», 27-1-2013 - 24-2-2013 
Επιμέλεια: Πλάτων Ριβέλλης 
(Κτίριο «Νέοι Φούρνοι», πρώην  «Kων/νος Καβάφης»), Ώρες λειτουργίας: 12.00 – 20.00 

Ι ΣΤΟΡΙΚΟ  e -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΑΡΧΕΙΟ  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΧΟΙΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΑΛΛΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΥ 
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Συλλογή και επιμέλεια υλικού 
Φανή Θωμαδάκη 
Κωνσταντίνα Καψάλη 
 
 
Τεχνική επεξεργασία & επιμέλεια έκδοσης 
Ελένη Ζαρέντη 
Αλέξης Λεχουρίτης 

ΟΜΑΔΑ  ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ  

Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6 
104 45 
ΑΘΗΝΑ 

ΜΗΝΙΑΙΟ  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ  
ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ  
ΥΓΙΕΙΝΗΣ  ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΤΗΣ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  (ΕΛ .ΙΝ .Υ .Α .Ε . )  

Τηλ.: 210 8 200 100 
Fax: 210 8 200 222 
Email: info@elinyae.gr 

http://
www.elinyae.gr 

Εκδότης  
Θ.Κ. Κωνσταντινίδης  
 
Συντακτική Επιτροπή 
Λ. Αδαμάκης, Μ. Αναλυτής, Β. Δρακόπουλος, Φ. Θωμαδάκη, Κ. Καψάλη 
 
Συλλογή και επιμέλεια υλικού 
Φ. Θωμαδάκη, Κ. Καψάλη 
 
Τεχνική επεξεργασία & επιμέλεια έκδοσης 
Ε. Ζαρέντη, Α. Λεχουρίτης  
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