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

Οκτώβριος  2013 

Τεύχος  97  

Περιεχόμενα 

Τα Νέα του ΕΛΙΝΥΑΕ 2 

Νομοθετικά Νέα 7 

Εργασιακά &  
Περιβαλλοντικά Νέα 

9 

Ευρωπαϊκά Νέα 11 

Διεθνή Νέα 11 

Συνέδρια 15 

Βιβλιογραφία 18 

Ιστορικό e-ηλεκτρονικό 
αρχείο 

20 

Ομάδα εργασίας 21 

Χρήσιμες Διασυνδέσεις 13 

Προτεινόμενες  
Εκδόσεις 

14 

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

 
 

 

 

 

 
 

Σύνοδος κορυφής για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 
2013  

Στις 11-12 Νοεμβρίου 2013, ο EU-OSHA διοργάνωσε στο Μπιλμπάο μια 
επιτυχημένη διάσκεψη κορυφής για την επαγγελματική ασφάλεια και υγε-
ία. Η εκδήλωση σηματοδότησε τη λήξη της εκστρατείας "Ασφαλείς και 
Υγιείς Χώροι Εργασίας" με θέμα "Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία 
με τη συμμετοχή όλων" και συγκέντρωσε περισσότερους από 250 συμμε-
τέχοντες από τουλάχιστον 30 χώρες. 

Μπορείτε να τηλεφορτώσετε παρουσιάσεις, φωτογραφίες, σύνοψη της 
εκδήλωσης καθώς και ένα βίντεο της εκστρατείας.  

Σύνοψη της Συνόδου κορυφής για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Ερ-
γασίας 2013, παρουσιάσεις και ομιλητές 

Φωτογραφίες από την εκδήλωση 

Βίντεο σχετικά με την εκστρατεία "Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία 
με τη συμμετοχή όλων" 

 

http://osha.lv/el/teaser/healthy-workplaces-summit-2013-2013-summary-pictures-and-video-available-now�
https://osha.europa.eu/en/seminars/hwc-summit-2013�
https://osha.europa.eu/en/seminars/hwc-summit-2013�
https://osha.europa.eu/en/seminars/hwc-summit-2013�
https://osha.europa.eu/en/seminars/hwc-summit-2013�
http://www.flickr.com/photos/euosha/sets/72157637591302936/�
http://youtu.be/_MfntqLh9Q0�
http://youtu.be/_MfntqLh9Q0�
http://youtu.be/_MfntqLh9Q0�
http://youtu.be/_MfntqLh9Q0�
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ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΟΥ  ΕΛ . ΙΝ .Υ.Α .Ε .  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

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– 
ΤΕΙ, από την 19η Σεπτεμβρίου 2013 έως και την 11η Οκτωβρίου 2013. 

• σεμινάρια για εργοδότες Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας,  10 ωρών, την 7η & 9η (1τμήμα), την 12η & 
13η (2τμήματα), την 14η & 16η (2τμήματα), την 19η & 20η (2τμήματα) και την 21η & 23η Οκτωβρίου 2013 
(2τμήματα). Η κατάρτιση αφορά 156 άτομα.  

Πρόκειται να υλοποιήσει: 

• σεμινάριο για Τ.Α Βιομηχανιών, επιχειρήσεων Α’ κατηγορίας επικινδυνότητας, 100 ωρών. Η κατάρτι-
ση αφορά 25 άτομα 

• ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας, της τράπεζας ALPHA BANK,70 ωρών. Η κατάρ-
τιση αφορά 10 άτομα 

• σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας, σε πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό του Π. Ναυτικού, 70 ωρών. 
Η κατάρτιση αφορά 25 άτομα. 

• σεμινάρια για εργοδότες Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας,  10 ωρών, την 25η, 27η, 30η Νοεμβρίου 2013 
και την 1η, 2η, 4η , 7η, 8η, 14η, 15η, 18η και 19η Δεκεμβρίου 2013.  Η κατάρτιση αφορά 324 άτομα, περίπου. 

• ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια, στην επιχείρηση L’OREAL- RANDSTAD, διάρκειας 3 ωρών έκαστος 

Υλοποιεί: 

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

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

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

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

Κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος υλοποιούνται ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια (τα οποία απευθύνονται σε επι-
χειρήσεις). 

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

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

Τέλος, το ΚΕΚ του ΕΛΙΝΥΑΕ στην Αθήνα, υλοποιεί, κατόπιν αιτήσεως, εξειδικευμένα σεμινάρια μικρής διάρ-
κειας, 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 απινίδω-
ση, κατάγματα, τραυματισμοί κεφαλής κ.λπ.) 

- «Εργονομία» (ενδεικτικά θέματα εισηγήσεων: χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, μέθοδοι εκτίμησης κινδύνων, 
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 επιμόρφωσης 13 εργοδοτών για θέματα άσκησης 
καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους (B΄ Κατηγορίας), από τις 29/10/2013 έως 4/11/2013. 

Επίσης το Παράρτημα, συμμετέχει στο πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης στα πλαίσια της ειδικότητας της 
ιατρικής της εργασίας στην Βόρεια Ελλάδα που πραγματοποιείται με την επιστημονική ευθύνη των ιατρικών 
σχολών του Πανεπιστημίου Θράκης και Θεσσαλονίκης και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. 

Το ΚΕΚ, προγραμματίζει την υλοποίηση για το επόμενο διάστημα 

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

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

• Σεμινάρια Τεχνικών Ασφάλειας 100 ωρών στη Βιομηχανία. 

 

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Iνστιτούτου και στα παρακάτω τηλέφωνα. 

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

Πληροφορίες: κα Τσαμπάζη Σοφία, κα Αργυρίου Κέλλυ τηλ. 2310 50 10 50, φαξ. 2310 50 10 55 

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

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) καθημερι-
νά εκτός Σαββάτου και Κυριακής στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου από το ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ (Καπλάνη 7, 1ος 
όροφος). 

Ακόμη θα υλοποιήσει πιστοποιημένα προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφί-
μων ελεγχόμενα από ΕΦΕΤ. 

Συνεχίζεται η συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Ιωαννίνων για την υλοποίηση σεμιναρίων εργοδοτών επιχει-
ρήσεων 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 ΕΛΙΝΥΑΕ 
Ιωαννίνων (Καπλάνη 7, 1ος όροφος, τηλ επικοινωνίας 2651083290, φαξ 2651083294) ή μέσω της ιστοσελίδας του 
ΕΛΙΝΥΑΕ http://www.elinyae.gr. 

2ο Συνέδριο για την Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια. 

Στις 24 Οκτωβρίου διοργανώθηκε στην Αθήνα το 2ο Συνέδριο για την Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια. 
Το Συνέδριο διοργάνωσε η εταιρεία PLANT Management, Boussias Communications, με την υποστήριξη του 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και του Συλλόγου Τεχνικών Ασφάλειας Ελλάδος και είχε ως γενικό θέμα την «Εργασιακή υγεία 
στον ενεργειακό κλάδο». Ειδικότερα τα θέματα ήταν:  

• Προκλήσεις, επιτεύγματα και προοπτικές στην παραγωγή και διακίνηση πετροχημικών. 

• Προκλήσεις, επιτεύγματα και προοπτικές στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενώ θέμα συζήτησης σε πάνελ 
αποτέλεσε το «Εργασιακή υγεία και ασφάλεια σε περίοδο ύφεσης: παράπ-
λευρη απώλεια ή εργαλείο για ανάπτυξη;» 

Δυναμική ήταν η παρουσία του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. με ομιλίες από τον Πρόεδρό 
του, κο Θ.Κ. Κωνσταντινίδη, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Ρόλος και κα-
θήκοντα Ιατρού Εργασίας: Παραδείγματα και εφαρμογές στον κλάδο 
ενέργειας» και τις κ.κ. Ε. Γεωργιάδου Δρ. Χημικός Μηχανικός (Κέντρο 
Ασφάλειας της Εργασίας) και Δ. Πινότση, Στατιστικός (Τμήμα Επιδημι-

ολογίας). 

Η κα Ε. Γεωργιάδου ανέπτυξε το θέμα της στρατηγικής πρόληψης και της εγγενούς ασφάλειας στην εργα-
σία. 

Στην εισήγηση αναφέρθηκε στην ανάγκη επεξεργασίας και υλοποίησης 
σε όλα τα επίπεδα, της σύγχρονης, αποτελεσματικής στρατηγικής για την 
πρόληψη που βασίζεται στα κριτήρια της εγγενούς ασφάλειας. Η εγγενής 
ασφάλεια εστιάζει στην πρόληψη των κινδύνων στην πηγή τους, σε αντι-
διαστολή με την παλαιότερη συντηρητική διαχείρισή των κινδύνων, μέσα 
από την εφαρμογή της αποφυγής, του περιορισμού και της εξασθένησης 
του κινδύνου. 
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Τρόποι εφαρμογής των αρχών της εγγενούς ασφάλειας είναι 
μεταξύ άλλων: 

• Η υποκατάσταση επικίνδυνων ουσιών με άλλες, λιγότερο 
επικίνδυνες, 

• Η σχεδίαση των εγκαταστάσεων, η επιλογή εξοπλισμού, 
ο σχεδιασμός των διεργασιών, να γίνονται από την αρχή 
με κριτήριο τη μικρότερη επικινδυνότητα, 

• η αύξηση των αποστάσεων ασφάλειας και ο χωροταξικός 
σχεδιασμός σε επίπεδο εγκατάστασης ή περιοχής, με 
σκοπό τη μείωση της πιθανότητας πρόκλησης ατυχημάτων και ειδικότερα φαινομένων ντόμινο, 

• η χρήση και αποθήκευση μικρότερων ποσοτήτων επικίνδυνων ουσιών, 
• Η αλλαγή των συνθηκών παραγωγής (π.χ. συνθηκών πίεσης) ώστε να μειώνονται οι πιθανότητες ατυχήμα-

τος, 
• ο καθορισμός της οργάνωσης της εργασίας και η επιλογή του αριθμού και του επιπέδου εξειδίκευσης του 

προσωπικού να πραγματοποιούνται με κριτήριο την αύξηση του βαθμού ασφάλειας, 
• η υιοθέτηση αυξημένων συστημάτων ασφάλειας και απόκρισης σε έκτακτες καταστάσεις. 

Η επεξεργασία και εφαρμογή αυτής της στρατηγικής για την πρόληψη, δεν είναι αναγκαία μόνο για τη δραστική 
μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών που παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα 
παρόλη την επιστημονική τεχνολογική πρόοδο. Αφορά επίσης τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, καθώς και το ευ-
ρύτερο περιβάλλον (π.χ. ανάγκη πρόληψης βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, κίνδυνοι για την ασφά-
λεια των κατοίκων, ευαίσθητων ομάδων όπως τα παιδιά στα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς, ασθενείς στα 
νοσοκομεία, και γενικότερα την ασφάλεια του κοινού σε κάθε χώρο συνάθροισης). 

Η κ. Δ. Πινότση αναφέρθηκε στις Στατιστικές εργατικών ατυχη-
μάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το 2010 στην ΕΕ (27) αναφέρθηκαν περισσότερα από 2,6 εκατομμύ-
ρια εργατικά ατυχήματα με απουσία από την εργασία μεγαλύτερη των 
τριών ημερών και 3.910 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα (δεν περι-
λαμβάνεται η Ελλάδα και η Βόρεια Ιρλανδία λόγω έλλειψης δεδομέ-
νων). Τα σοβαρά ατυχήματα μειώθηκαν κατά 170.395 σε σχέση με το 
2009. Τα θανατηφόρα ατυχήματα αυξήθηκαν κατά 85. Συνέβησαν 

δηλαδή περίπου 1.583 σοβαρά εργατικά ατυχήματα και 2,6 θανατηφόρα ανά 100.000 εργαζόμενους. Κατά τη 
διάρκεια της τριετίας 2008 – 2010 εμφανίζεται πτώση του πλήθους των εργατικών ατυχημάτων αλλά αύξηση της 
σοβαρότητάς τους. 
Μιας και το ετήσιο πλήθος των ατυχημάτων σχετίζεται με την οικονομική δραστηριότητα, μέρος αυτής της πτώ-
σης των ατυχημάτων μπορεί να αιτιολογηθεί από την επιβράδυνση ή συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότη-
τας, από καθ’ αυτήν την οικονομική κρίση, την αποβιομηχανοποίηση των οικονομιών και τη στροφή σε εργασίες 
που σχετίζονται με υπηρεσίες, την εργολαβία κ.ά. Εξετάζοντας το τυποποιημένο δείκτη επίπτωσης ανά κράτος 
διαπιστώνεται η μείωσή του στο εξεταζόμενο διάστημα 2008 - 2010 σε χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η 
Γερμανία, ενώ σταθερός με ανοδική τάση είναι ο δείκτης στη Δανία την Αυστρία και τη Φινλανδία. 
Κατατάσσοντας τον τυποποιημένο δείκτη επίπτωσης εργατικών ατυχημάτων για τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία 
για την Ελλάδα (2007) η χώρα μας βρίσκεται στη 15η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ-15, της Νορβηγίας και της 
Ελβετίας. Στις πρώτες θέσεις βρίσκεται η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Γαλλία με επίπεδα αναγγελίας των εργα-
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τικών ατυχημάτων που αγγίζουν το 100%. Το αντίστοιχο επίπεδο αναγγελίας για την Ελλάδα είναι 39% σύμφωνα 
με στοιχεία της EUROSTAT. 
Σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για το 2007 – 2012 τα εργατικά ατυχήματα θα έπρεπα να μειωθούν κατά ¼. 
Οι αλλαγές στις εργασιακές συνθήκες οδηγούν σε νέους εργασιακούς κινδύνους, ενώ αναδύονται νέες επαγγελμα-
τικές ασθένειες. Το χαμένο εισόδημα από την εργασία κοστίζει στους Ευρωπαίους εργαζόμενους περίπου 1 δις 
ανά έτος. Οι εργοδότες έχουν να αντιμετωπίσουν το κόστος που σχετίζεται με τις αποζημιώσεις λόγω ασθένειας, 
την αντικατάσταση των εργαζομένων που απουσιάζουν και την μείωση της παραγωγικότητας. Πολλά από τα πα-
ραπάνω δεν καλύπτονται από την ασφάλιση. Ιδιαίτερα εκτεθειμένες είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μιας 
και τους αποδίδεται το 82% των ατυχημάτων και το 90% των θανατηφόρων ατυχημάτων. Νέοι ή μεγάλοι εργαζό-
μενοι, μετανάστες και ανασφάλιστοι επηρεάζονται δυσανάλογα. Αυξάνονται οι ασθένειες που αφορούν στο μυ-
οσκελετικό σύστημα (πόνοι στην πλάτη, τραυματισμοί από επαναλαμβανόμενες κινήσεις, ψυχολογική ένταση). 

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου 
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Υ.Α. οικ. 11893/2η ΔΚΒΠ/599/Φ.14.3/2013  (ΦΕΚ 2689/Β`/22.10.2013) Τροποποίηση της κοινής υπουργικής 
απόφασης 9104/440/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας» (ΦΕΚ 1159/Β), ως 
προς το σημείο 4 του Παραρτήματος Ι αυτής, για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας με το άρθρο 47 της 
Οδηγίας 2013/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών 
των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ειδών πυροτεχνίας (αναδιατύπωση) 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2689b_13.1383045128281.pdf 

 
Υ.Α. 531.5−1/2013/3791/2013  (ΦΕΚ 2609/Β`/15.10.2013) Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω-
τοκόλλου του 1978 του σχετικού με τη διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973, 
(Τροποποιήσεις στον Τύπο Α και Β του Συμπληρώματος του Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από 
Πετρέλαιο (ΔΠΠΡΠ)) 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2609B_13.1383036451562.pdf 

 
Υ.Α. 531.5−1/2013/3792/2013  (ΦΕΚ 2609/Β`/15.10.2013) Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω-
τοκόλλου του 1978 του σχετικού με τη διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, 1973, 
(Τροποποιήσεις στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της MARPOL 73/78 που καθιστούν τον Κώδικα για τους Αναγνωρισ-
μένους Οργανισμούς υποχρεωτικό) 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2609B_13.1383036812562.pdf 

 
Υ.Α. οικ. 55174/2013  (ΦΕΚ 2605/Β`/15.10.2013) Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για ερ-
γασίες για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2605b_13.1382009842562.pdf 

 
Υ.Α. οικ. 32205/Δ10.96/2013  (ΦΕΚ 2562/Β`/11.10.2013) Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους 
χώρους εργασίας 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2562B_13.1382008809125.pdf 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Θέμα: Υπουργική Απόφαση οικ. 32205/Δ10.96/2-10-2013 «Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών 
στους χώρους εργασίας». 

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμ. οικ. 32205/Δ10.96/2-10-2013 απόφαση 
του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου με θέμα: 
«Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας» (ΦΕΚ Β΄ 2562). Η απόφαση αυτή εκ-
δόθηκε κατόπιν της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 36 παρ. 4 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβα-
τικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 88) αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας όπως είχε γνωστοποιηθεί και με την εγκύκλιό 
μας οικ. 12370/1435/22-4-2013. 

Με την απόφαση αυτή και στο πλαίσιο της κωδικοποίησης της νομοθεσίας και διευκόλυνσης αναζήτησης των 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=9953�
http://www.elinyae.gr/el/category_details.jsp?cat_id=2&presentation=ALL�
http://www.elinyae.gr/el/category_details.jsp?cat_id=2&presentation=ALL�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2689b_13.1383045128281.pdf�
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=9951�
http://www.elinyae.gr/el/category_details.jsp?cat_id=2&presentation=ALL�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2609B_13.1383036451562.pdf�
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=9952�
http://www.elinyae.gr/el/category_details.jsp�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2609B_13.1383036812562.pdf�
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=9927�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2605b_13.1382009842562.pdf�
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=9926�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2562B_13.1382008809125.pdf�


 

Σελίδα 8   Οκτώβριος 2013 

 

διατάξεων σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, καθιερώνεται ενιαία ρύθμιση, σύμφωνα με 
τις σύγχρονες απαιτήσεις, όλων των κανονιστικών πράξεων που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των εργα-
ζομένων, που έχουν εκδοθεί από το έτος 1934 και μετά, όσον αφορά τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βο-
ηθειών στους χώρους εργασίας. 

Μέχρι σήμερα σε κανονιστικές πράξεις προβλεπόταν κατά περίπτωση το ελάχιστο περιεχόμενο του φαρμακείου. 
Ειδικότερα για τις παλαιότερες περιπτώσεις το υλικό αυτό θεωρείται εν μέρει παρωχημένο κάποιες δε από τις 
προβλέψεις του έχουν καταργηθεί ή απαγορεύεται η χρήση τους. Έτσι θεωρήθηκε αναγκαία η ρύθμιση για καθιέ-
ρωση ενιαίου ελαχίστου περιεχομένου φαρμακείου σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις αλλά και λαμβάνοντας 
υπόψη το κατά περίπτωση προσδιοριζόμενο φαρμακευτικό υλικό στις ισχύουσες κανονιστικές πράξεις. Στις πε-
ριπτώσεις που με την εξέλιξη της επιστήμης και των κανόνων καλής πρακτικής απαιτηθούν νέα υλικά η παραπά-
νω υπουργική απόφαση θα τροποποιείται ανάλογα. 

Πέραν των ανωτέρω επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η εκπαίδευση προσωπικού για τη χρήση 
του φαρμακευτικού υλικού. Εννοείται ότι η χρήση κάποιου φαρμακευτικού υλικού γίνεται μόνο εφόσον θεωρεί-
ται απαραίτητο, συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (π.χ. εργαζόμενος έχει ενημερώσει την επιχείρηση ότι 
έχει κάποιο πρόβλημα αλλεργίας και η χρησιμοποίηση του κατάλληλου φαρμακευτικού υλικού επιβάλλεται 
άμεσα) και οπωσδήποτε σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου ιατρού. Ο ιατρός εργασίας, εφόσον υπάρχει στην 
επιχείρηση, μπορεί να συστήσει και άλλο φαρμακευτικό υλικό πέραν του προσδιοριζόμενου με την εν λόγω από-
φαση. Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται υποχρεωτική απασχόληση ιατρού εργασίας, ο εργοδότης μπορεί να 
διαθέτει και άλλο φαρμακευτικό υλικό μετά από συμβουλή ιατρού. 
Με την εφαρμογή της απόφασης αυτής τα μέρη της νομοθεσίας που προέβλεπαν ελάχιστο περιεχόμενο φαρμακεί-
ου, αντικαθίστανται σχετικά. 
Όσον αφορά το περιεχόμενο των φαρμακείων διευκρινίζεται ότι τα «κεντρικά» φαρμακεία περιέχουν το πλήρες 
προσδιοριζόμενο φαρμακευτικό υλικό ενώ για τα άλλα φαρμακεία που ευρίσκονται πλησίον των θέσεων εργασί-
ας μπορεί το περιεχόμενο αυτό να διαμορφώνεται ανάλογα σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης 
(έκταση, διασπορά θέσεων εργασίας, φύση παραγωγικής διαδικασίας, επικινδυνότητα κ.λπ.) λαμβάνοντας υπόψη 
και τη γραπτή εκτίμηση κινδύνου. Oι ποσότητες των παραπάνω φαρμακευτικών υλικών καθορίζονται ανάλογα με 
τον αριθμό των εργαζομένων και οπωσδήποτε σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου ιατρού. Tο υλικό πρέπει να 
φέρει κατάλληλη σήμανση και η πρόσβαση σε αυτό να είναι ευχερής. 

Ειδικότερες διατάξεις με τις οποίες προσδιορίζονται ελάχιστες ποσότητες φαρμακευτικών υλικών σε συνάρτηση 
με τον αριθμό των εργαζομένων -εντός ή/και εκτός πόλης- διατηρούνται και συμπληρώνονται με το πλήρες προσ-
διοριζόμενο φαρμακευτικό υλικό. Οι ποσότητες των συμπληρωματικών φαρμακευτικών υλικών καθορίζονται 
ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων και οπωσδήποτε σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου ιατρού. 

Υ.Α. 3829/259/2013  (ΦΕΚ 2517/Β`/8.10.2013) Φόρτωση ρυμουλκουμένων − ημιρυμουλκουμένων σε οδικά ο-
χήματα 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2517b_13.1381495310765.pdf 

 
Υ.Α. 40955/4862/2013  (ΦΕΚ 2514/Β`/7.10.2013) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2012/45/ΕΕ της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2012 για την δεύτερη προσαρμογή στην επιστημονική 
και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2514b_13.1381825950765.pdf 
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Υ.Α. 54461/1779/Ε.103/2013  (ΦΕΚ 2500/Β`/4.10.2013) Αντικατάσταση του παραρτήματος Ι του άρθρου 4 της 
υπ’ αριθμ. 9268/469/2007 κοινής υπουργικής απόφασης (286 τ.Β΄), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2013/2/ΕΕ «για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 7ης 
Φεβρουαρίου 2013 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2500b_13.1382016179640.pdf 

 
Ν. 4199/2013  (ΦΕΚ 216/Α`/11.10.2013) Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή 
Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/216a_13.1381841764250.pdf 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ  &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

Εντονότερο το αίσθημα ανασφάλειας 
Ζ. Αιμιλιανίδου: Η κρίση δημιουργεί πρόσθετο κίνδυνο στην υγεία των εργαζομένων. 

Λευκωσία: Κάτω από την έντονη οικονομική κρίση που διέρχεται σήμερα η Κύπ-
ρος, το αίσθημα της ανασφάλειας στην εργοδότηση, που νιώθουν οι εργαζόμενοι, 
δημιουργεί πρόσθετο κίνδυνο στην υγεία τους προς εκείνους που ενδέχεται να αντι-
μετωπίζουν στο χώρο εργασίας, ανέφερε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου. 
Τόνισε ωστόσο ότι «το Υπουργείο Εργασίας δεν θα ανεχθεί σε καμία περίπτωση να 

χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα οι επιπτώσεις από την οικονομική κρίση για να τεθεί σε δεύτερη μοίρα η ασφάλε-
ια και η ποιότητα των θέσεων εργασίας». 
Κηρύσσοντας τη λήξη της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2013, σε σημερινή εκδήλωση στη 
Λευκωσία, η υπουργός ανέφερε ότι ο δείκτης συχνότητας εργατικών ατυχημάτων την περίοδο 2007-2012 μειώ-
θηκε κατά 27%, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο του 25%, που είχε καθοριστεί στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγι-
κής για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία για την προηγούμενη πενταετία. 
Όπως είπε η υπουργός, κατά το έτος 2012 ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων μειώθηκε κάτω από το ψυχολο-
γικό όριο των 2000, φτάνοντας τα 1741. 
Η κ. Αιμιλιανίδου ανέφερε ότι στο πλαίσιο της διετούς Ευρωπαϊκής εκστρατείας πρόληψης εργατικών ατυχημά-
των και επαγγελματικών ασθενειών, που οργάνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας και Υγείας στην εργα-
σία και υλοποιήθηκε σε όλα τα κράτη-μέλη, με θέμα την «Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή 
όλων», πραγματοποιήθηκαν διαφωτιστικές δράσεις από τις Υπηρεσίας Επιθεώρησης του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και από τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους φορείς. 
Σύμφωνα με την υπουργό, στη διετία που πέρασε, οι επιθεωρητές εργασίας πραγματοποίησαν 9309 επιθεωρήσε-
ις, εξέδωσαν 436 ειδοποιήσεις βελτίωσης και 457 ειδοποιήσεις απαγόρευσης. 
Επίσης ολοκληρώθηκε η εκδίκαση 90 υποθέσεων για παραβάσεις εργατικών νόμων που αφορούσαν στην ασφά-
λεια και υγεία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και επιβλήθηκαν ποινές στους καταδικασθέντες που α-
νήλθαν συνολικά στις €300.550 ευρώ. 
Σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις θανατηφόρων ατυχημάτων επιβλήθηκαν ποινή φυλάκισης έξι μηνών, ποινή 
φυλάκισης τεσσάρων μηνών με τριετή αναστολή και ποινή φυλάκισης τριών μηνών με τριετή αναστολή. 
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Η υπουργός είπε ότι τώρα ετοιμάζεται η Στρατηγική της Κύπρου για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 
για την περίοδο 2013-2020, η οποία έχει ως στόχο τη διατήρηση και, όπου είναι εφικτό, την περαιτέρω βελτίωση 
των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στην εργασία, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, που 
απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους, και οι οποίες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρή-
σεων της Κύπρου. 
«Ως κοινωνία έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε μέχρι την εξάλειψη ή τη δραστική μείωση των εργατικών 
ατυχημάτων», είπε η Υπουργός, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι το Υπουργείο θα συνεχίσει τις προσπάθειές του, 
έχοντας ψηλά στις προτεραιότητές του τα θέματα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας. 

Στην εκδήλωση απονεμήθηκαν τα βραβεία του εθνικού διαγωνισμού καλής πρακτικής 2013 σε επιχειρήσεις, τα 
βραβεία διαγωνισμού αφίσας 2013 και τα βραβεία του διαγωνισμού σχολικών παραδειγμάτων. 

http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/168398/zeta-i-krisi-dimiourgei-prostheto-kindyno-stin-
ygeia-ton-ergazomenon 

Πηγή: philenews 
Διαβάστε περισσότερα: http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/168398/zeta-i-krisi-dimiourgei-
prostheto-kindyno-stin-ygeia-ton-ergazomenon#sthash.UrVcvQ92.dpuf 

Προσωπικό εδάφους αερολιμένων, οδηγοί  αυτοκινήτων ράλι, εργάτες οικοδομών, μουσικοί,  με-
ταξύ των επαγγελμάτων  στη Βρετανία που εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα θορύβου. 

Υπολογίζεται  ότι πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτίθεν-
ται τακτικά στο δυνατό θόρυβο στην εργασία τους και περίπου 1.1 εκατομμύρια σε επίπε-
δα επάνω από 85 DB, όπου υπάρχει σημαντικός κίνδυνος για την υγεία. Τα δύο τρίτα των 
Ευρωπαίων – 450 εκατομμύρια άνθρωποι – εκτίθενται κάθε μέρα σε επίπεδα θορύβου τα 
οποία η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) θεωρεί απαράδεκτα. 

Η νέα έρευνα για να προσδιορίσει τις θορυβωδέστερες εργασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο αποκάλυψε ότι εκατομ-
μύρια Βρετανοί  εκτίθενται σε επικίνδυνα ντεσιμπέλ στον εργασιακό χώρο. Εμπειρογνώμονες  προσδιόρισαν 10 
επαγγέλματα όπου ο θόρυβος δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα υγείας. Στη κορυφή του καταλόγου είναι το προσω-
πικό εδάφους αερολιμένων που κατευθύνει τις αεριωθούμενες μηχανές στην προσγείωση και απογείωση και υ-
ποβάλλεται στα επίπεδα θορύβου πάνω από 140 ντεσιμπέλ (DB).  Κοντά βρίσκονται και  οι οδηγοί Formula 1 
όπως ο Lewis Hamilton και ο Michael Schumacher, οι οποίοι, όταν κάθονται στο πιλοτήριο μπροστά από τη μη-
χανή τα επίπεδα θορύβου που φθάνουν σε 135 DB. Στον αριθμό τρία είναι εργάτες οικοδομών, οι οποίοι εκτίθεν-
ται στο θόρυβο όλη την ημέρα στα εργοτάξια. Το δυνατότερο εργαλείο που χρησιμοποιείται είναι το τρυπάνι που 
η στάθμη του φτάνει τα 120dB. Οι κλασσικοί μουσικοί που εκτίθενται στα επίπεδα θορύβου μέχρι 95dB παραπο-
νιούνται για το βούισμα ή το χτύπημα στα αυτιά. Η μουσική βρίσκεται επίσης να είναι ένας υπερβολικός καθη-
μερινός θόρυβος για εκείνους που ακούνε με ακουστικά στο ταξίδι τους ή πηγαίνοντας στην  εργασία τους. 
Άλλες θορυβώδεις εργασίες που προσδιορίζονται περιλαμβάνουν τους ταχυμεταφορείς, βιομηχανικούς εργάτες 
και αγρότες που ασχολούνται με εκτροφή χοίρων με θόρυβο 105dB. Οι εργαζόμενοι βρεφικών σταθμών και οι 
δάσκαλοι μουσικής εκτίθενται επίσης σε υπερβολικό θόρυβο – μέχρι 85dB – ένα επίπεδο θορύβου που θα μπο-
ρούσε να προκαλέσει τη ζημιά στο εσωτερικό αυτί – εάν εκτίθεται κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης χρονι-
κής περιόδου. 

Διαβάστε το άρθρο: 
See the top 10 on the Cirrus Research Blog 
http://www.environmental-expert.com/news/what-s-the-uk-s-noisiest-job-383109  

http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/168398/zeta-i-krisi-dimiourgei-prostheto-kindyno-stin-ygeia-ton-ergazomenon�
http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/168398/zeta-i-krisi-dimiourgei-prostheto-kindyno-stin-ygeia-ton-ergazomenon�
http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/168398/zeta-i-krisi-dimiourgei-prostheto-kindyno-stin-ygeia-ton-ergazomenon�
http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/168398/zeta-i-krisi-dimiourgei-prostheto-kindyno-stin-ygeia-ton-ergazomenon�
http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/168398/zeta-i-krisi-dimiourgei-prostheto-kindyno-stin-ygeia-ton-ergazomenon#sthash.UrVcvQ92.dpuf�
http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/168398/zeta-i-krisi-dimiourgei-prostheto-kindyno-stin-ygeia-ton-ergazomenon#sthash.UrVcvQ92.dpuf�
http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/168398/zeta-i-krisi-dimiourgei-prostheto-kindyno-stin-ygeia-ton-ergazomenon#sthash.UrVcvQ92.dpuf�
http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/168398/zeta-i-krisi-dimiourgei-prostheto-kindyno-stin-ygeia-ton-ergazomenon#sthash.UrVcvQ92.dpuf�
http://www.cirrusresearch.co.uk/blog/2013/07/whats-the-uks-noisiest-job/�
http://www.environmental-expert.com/news/what-s-the-uk-s-noisiest-job-383109�
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Κινηματογραφικά βραβεία του EU-OSHA για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας: ανακοί-
νωση υποψηφιοτήτων 08/10/2013  

Οκτώ ταινίες επιλέχθηκαν για να διαγωνιστούν στο πλαίσιο των κινηματογ-
ραφικών βραβείων για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας που διοργα-
νώνονται φέτος για πέμπτη χρονιά. Ο EU-OSHA θα απονείμει το έπαθλο για 
το καλύτερο ντοκιμαντέρ με θέμα την εργασία στο πλαίσιο του 56ου Διε-
θνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και Ταινιών Κινουμένων Σχεδίων της Λειψίας 
(DOK Leipzig) τον Νοέμβριο. Οι οκτώ υποψήφιες ταινίες καλύπτουν ποικίλα 
εργασιακά θέματα επιχειρώντας να αναδείξουν τη σημασία της ασφάλειας και 

υγείας στο χώρο εργασίας. 

Μάθετε περισσότερα για τα κινηματογραφικά βραβεία για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας 

Διαβάστε το δελτίο Τύπου του Φεστιβάλ DOK Leipzig 

Πλούσια συζήτηση στη Διάσκεψη της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ) 
(WFTU) για τους κινδύνους από τον αμίαντο 

WFTU International Trade Union Conference on ASBESTOS 

Καίριες παρεμβάσεις και ενδιαφέρουσα συζήτη-
ση περιλάμβανε η Διεθνής Διάσκεψη με θέμα: 
«Ο αμίαντος και οι συνέπειές του στην υγεία 
των εργαζομένων» που διοργάνωσε την Τετάρ-
τη 30 Οκτωβρίου 2013 στην Αθήνα, στο ξενο-
δοχείο «Νοβοτέλ» η Παγκόσμια Συνδικαλισ-
τική Ομοσπονδία (ΠΣΟ). 

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Γιώργος Μαυ-
ρίκος, γενικός γραμματέας της ΠΣΟ, σημείωσε 
μεταξύ άλλων πως πρόκειται για ένα μεγάλης 

σημασίας ζήτημα το οποίο έχει επίδραση στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων όχι μόνο στον κλάδο των 
κατασκευών μιας κι ο αμίαντος συνεχίζει να είναι παρών σε πολλούς χώρους που εργάζεται, δραστηριοποιείται η 
εργατική τάξη και οι οικογένειές της. Σε αυτήν την προσπάθεια του κεφαλαίου το αστικό κράτος δεν είναι ένας 
ουδέτερος παρατηρητής, αλλά μέσα από τη νομοθεσία που διαμορφώνει και υλοποιεί, μέσα από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό και μέσα από τη λειτουργία των ίδιων των κρατικών υπηρεσιών, τάσσεται ενεργητικά με τη μεριά 
των μονοπωλίων». (Δείτε εδώ ολόκληρη την τοποθέτηση του Γ. Μαυρίκου. Δημοσιεύεται επίσης 
στα συνημμένα). 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ  ΝΕΑ  

ΔΙΕΘΝΗ  ΝΕΑ  

https://osha.europa.eu/el/competitions/hw_film_award_2013/index_html�
http://www.dok-leipzig.de/dok/press/pressemeldungen-2013/?lang=en&/?lang=en&�
http://youtu.be/VA1I-o6Z5Vg�
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Στην ομιλία του ο Γιάννης Τασιούλας, πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων 
Ελλάδας, ανέπτυξε μεταξύ άλλων τις διεκδικήσεις του 
ταξικού εργατικού κινήματος, που είναι η αυστηρή 
τήρηση απαγόρευσης αμιαντούχων υλικών, 
ο συστηματικός και ολοκληρωμένος εντοπισμός και 
καταγραφή του αμιάντου σε δημόσια και ιδιωτικά κτί-
ρια, εργασιακούς χώρους, χώρους κατοικίας και συ-
νάθροισης των εργαζομένων, η εκτίμηση της επικινδυ-
νότητας και η επιβολή λήψης μέτρων προστασίας των 

εργαζομένων και του πληθυσμού με ευθύνη του κράτους χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά τα φτωχά λαϊκά 
στρώματα. Επίσης η συστηματική εκτίμηση της έκθεσης εργαζομένων και του πληθυσμού, η ένταξη όλων σε 
μητρώο εκτεθειμένων σε αμίαντο, η λήψη μέτρων αποκατάστασης της υγείας και αποζημίωσης, χωρίς οικονομι-
κή επιβάρυνσή του.  

Τέλος, ο αυστηρός έλεγχος της εργοδοτικής ευθύνης για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Η 
δημιουργία κρατικού σώματος ιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας στο πλαίσιο ενός αποκλειστικά δημόσιο-
υ δωρεάν συστήματος Υγείας. Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο της Υγείας. 
(Διαβάστε στα συνημμένα ή δείτε εδώ ολόκληρη την τοποθέτηση του Γ. Τασιούλα)  

Ακολούθησαν τοποθετήσεις από τους συμμετέχοντες, εκπροσώπους εργαζομένων από 15 χώρες και από τις 5 
ηπείρους και από όλους τους βασικούς κλάδους που εμπλέκονται με αυτό το ιδιαίτερα επικίνδυνο υλικό. Η διάσ-
κεψη ολοκληρώθηκε με την έγκριση ψηφισμάτων και με ομιλία-κλείσιμο των εργασιών. 

Συνημμένα Αρχεία: ΟΜΙΛΙΑ Γ. ΜΑΥΡΙΚΟΥ, ΟΜΙΛΙΑ Γ. ΤΑΣΙΟΥΛΑ 

Πηγή:  

http://www.902.gr/eidisi/ergatiki-taxi/29255/ploysia-syzitisi-sti-diaskepsi-tis-pso-gia-toys-kindynoys-apo-ton-
amianto#/0 

http://www.wftucentral.org/?p=6904&language=en 

http://www.902.gr/eidisi/ergatiki-taxi/29255/ploysia-syzitisi-sti-diaskepsi-tis-pso-gia-toys-kindynoys-apo-ton-amianto�
http://youtu.be/1cGPODSsqUw�
http://www.902.gr/sites/default/files/2013_10_30_hairetismos_gg_sti_diethni_diaskepsi_me_thema_ton_amianto_gr.pdf�
http://www.902.gr/sites/default/files/omilia_g_tasioyla_sto_seminario_tis_pso_30.10.2013.pdf�
http://www.902.gr/eidisi/ergatiki-taxi/29255/ploysia-syzitisi-sti-diaskepsi-tis-pso-gia-toys-kindynoys-apo-ton-amianto#/0�
http://www.902.gr/eidisi/ergatiki-taxi/29255/ploysia-syzitisi-sti-diaskepsi-tis-pso-gia-toys-kindynoys-apo-ton-amianto#/0�
http://www.902.gr/eidisi/ergatiki-taxi/29255/ploysia-syzitisi-sti-diaskepsi-tis-pso-gia-toys-kindynoys-apo-ton-amianto#/0�
http://www.902.gr/eidisi/ergatiki-taxi/29255/ploysia-syzitisi-sti-diaskepsi-tis-pso-gia-toys-kindynoys-apo-ton-amianto#/0�
http://www.wftucentral.org/?p=6904&language=en�
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EPOS Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την πρόληψη των ε-
παγγελματικών δερματοπαθειών. 

To EPOS είναι μια διεθνής πλατφόρμα για τους επαγγελματίες δερ-
ματολόγους, η οποία συνδέει ειδικούς, επιστήμονες, γιατρούς και 
άλλους ενδιαφερόμενους. 

 

EPOS (European Initiative for the prevention of occupational skin diseases 

http://www.epos2010.eu/ 

Πρόγραμμα FACE (Fatality Assessment and Control Evaluation) του NIOSH για τη διερεύνηση 
των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων. 

Πρόγραμμα FACE (Fatality Assessment and Control Evaluation) του NIOSH για 
τη διερεύνηση των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων. 

Με το πρόγραμμα FACE, το NIOSH (Εθνικό Ινστιτούτο για την Εργασιακή Ασφά-
λεια και Υγεία) στην Αμερική, διεξάγει διερευνήσεις θανατηφόρων εργατικών α-
τυχημάτων και παρέχει πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο στο πλήρες κείμενο των 

σχετικών εκθέσεων έρευνας που συντάχθηκαν.  

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση:  

http://www.cdc.gov/niosh/face/ 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  

http://www.epos2010.eu/�
http://www.cdc.gov/niosh/face/�
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Δεν ανεχόμαστε τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας: 
Εγχειρίδιο συμβουλευτικής προς εργαζόμενες, εργοδοσία & κοινωνικούς φορείς. 
Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Αθήνα 2011 

H Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) ανέλαβε την έκδοση του παρόντος 
εγχειριδίου συμβουλευτικής προς εργαζόμενες, εργοδότες και κοινωνικούς φορείς με τίτ-
λο «Δεν ανεχόμαστε τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας». Μέρος του 
εγχειριδίου βασίζεται σε αντίστοιχη έκδοση (1999) της δανέζικης συνδικαλιστικής οργά-
νωσης «Ένωση Εμποροϋπαλλήλων Δανίας», η οποία βασίστηκε στην επιστημονική 

έρευνα της συγγραφέως Λίμπυ Τάτα Aρσελ. Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε όλες τις εργαζόμενες γυναίκες, καθώς 
και στους φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλη-
σης, όπως Δημόσιες Υπηρεσίες, Τράπεζες, Ενώσεις Εργοδοτών, Επιθεωρήσεις Εργασίας, Σωματεία και Εργατι-
κά Κέντρα, Φορείς Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Συμβουλευτικά Κέντρα και Γυναικείες Οργανώσεις. 

Το Εγχειρίδιο αυτό θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού, καθώς και 
για την αρτιότερη κατάρτιση των συμβούλων της ΓΓΙΦ, αλλά και όσων άλλων συμμετέχουν στην υποδοχή και 
παροχή υπηρεσιών σε γυναίκες-θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης. 

Πλήρες κείμενο εγχειριδίου : 

http:/ /www.isotita.gr/var/uploads/PUBLICATIONS/GGIF%20PUBLICATIONS/EGXEIRIDIO-
SYMBOULEYTIKIS.pdf 

Βία κατά των γυναικών : οδηγός παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών & λειτουργίας 
των υποστηρικτικών δομών, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), 2011 

Στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» εκπονήθηκαν εξειδικευμένα εργαλεία 
για τη συμβουλευτική γυναικών – θυμάτων έμφυλης βίας. Τα εργαλεία αυτά με την κα-
θοδήγηση της επιστημονικής επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από πανεπιστημιακούς, 
εμπειρογνώμονες και ειδικούς επιστήμονες σε θέματα φύλου και ισότητας, απευθύνονται 
ειδικά σε επαγγελματίες και φορείς που παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής και νομι-
κής υποστήριξης σε γυναίκες – θύματα σωματικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής κακο-

ποίησης, βιασμού, παρενόχλησης & trafficking. 

Ο παρών «Οδηγός παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και λειτουργίας των υποστηρικτικών δομών» αποτελεί 
τη σύνθεση των παραπάνω εργαλείων και περιλαμβάνει τη μεθοδολογία της συμβουλευτικής διαδικασίας με την 
οπτική του φύλου (θεωρία και πράξη της συμβουλευτικής διαδικασίας), πρότυπους κανονισμούς λειτουργίας 
υποστηρικτικών δομών και κώδικες δεοντολογίας. 

Πλήρες κείμενο :  
http://www.isotita.gr/index.php/publication/c7/?startnum=21 

Οδηγός Συμβουλευτικής για την αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών (.rar) 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  

http://www.isotita.gr/var/uploads/PUBLICATIONS/GGIF%20PUBLICATIONS/EGXEIRIDIO-SYMBOULEYTIKIS.pdf�
http://www.isotita.gr/var/uploads/PUBLICATIONS/GGIF%20PUBLICATIONS/EGXEIRIDIO-SYMBOULEYTIKIS.pdf�
http://www.isotita.gr/var/uploads/PUBLICATIONS/GGIF%20PUBLICATIONS/EGXEIRIDIO-SYMBOULEYTIKIS.pdf�
http://www.isotita.gr/var/uploads/PUBLICATIONS/GGIF%20PUBLICATIONS/EGXEIRIDIO-SYMBOULEYTIKIS.pdf�
http://www.isotita.gr/index.php/publication/c7/?startnum=21�
http://www.isotita.gr/index.php/publication/1256�
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Βία ενάντια στις γυναίκες στο χώρο εργασίας τους….. Ας μιλήσουμε για αυτό! : Οι 
επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των γυναικών εξαιτίας της βίας και της παρενόχλησης στο 
χώρο εργασίας τους, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ψυχική Υγεία (Mental Health 
Europe),  Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής  και Ψυχικής Υγείας 

Ένας πληροφοριακός οδηγός αναφοράς για τις εργαζόμενες γυναίκες πάνω στην αναγ-
νώριση και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και 
μια χρήσιμη πηγή για τους εργοδότες πάνω στις καλές πρακτικές για την πρόληψη της 
βίας και της παρενόχλησης των γυναικών στην εργασία. 

Πλήρες κείμενο: http://www.kethi.gr/attachments/204_odigos_0710.pdf 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

 

 

 

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, Εθνικό Σύστημα 
Υγείας: 30 χρόνια μετά 

5-7Δεκεμβρίου 2013, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα 

Ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας με το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη 
Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, με τίτλο "Εθνικό Σύστημα Υγείας: 30 Χρόνια Μετά", 
ATHENS HILTON, 5-7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Υγείας με το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας επιχειρεί τη 
διατύπωση κριτικών σκέψεων και αξιολογικών ιδεών, αλλά και τεκμηριωμένων πολιτικών, για την αναδιάρθρω-
ση του υγειονομικού τομέα 30 χρόνια μετά την ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η οικονομική κρίση 
έχει προκαλέσει πλήγματα στις υπηρεσίες υγείας και τη χρηματοδότηση του συστήματος και είναι επιτακτική η 
αναδιάρθρωση και η λήψη μέτρων για τη διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου υγείας των πολιτών και τον 
έλεγχο του κόστους. 

Στο συνέδριο θα συζητηθούν θέματα όπως • Εθνικό Σύστημα Υγείας και ιδιωτικός τομέας: 30 χρόνια συνύπαρ-
ξης • Οι επιπτώσεις της κρίσης: οικονομία, υγεία και υπηρεσίες υγείας • Η πολιτική ασφάλισης υγείας και ο ΕΟ-
ΠΥΥ • Η ανασυγκρότηση της νοσοκομειακής περίθαλψης • Η επαναφορά της Διακήρυξης της Alma Ata και ο 
επαναπροσδιορισμός της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας • Μείζονες παράγοντες κινδύνου για την υγεία στην 
οικονομική κρίση • Διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και πολυνοσηρότητα • Εξελίξεις στη φαρμακευτική πολιτι-
κή • Κοινωνικές ανισότητες και χρηματοδοτική δικαιοσύνη στην ασφάλιση και τις υπηρεσίες υγείας • Κλινική 
διακυβέρνηση και ιατρική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα • Αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας • Επέν-
δυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου:  

www.healthpolicycongress.gr 

http://www.kethi.gr/attachments/204_odigos_0710.pdf�
http://nosfar.blogspot.gr/2013/08/9-30.html�
http://nosfar.blogspot.gr/2013/08/9-30.html�
http://nosfar.blogspot.gr/2013/08/9-30.html�
http://nosfar.blogspot.gr/2013/08/9-30.html�
http://nosfar.blogspot.gr/2013/08/9-30.html�
http://www.healthpolicycongress.gr/�
http://www.healthpolicycongress.gr/�
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Work, Health, and Well-Being: Integrating Wellness and Occupa-
tional Health and Safety in the Workplace 

January 27–29, 2014  •  Boston, MA 

This program is presented in partnership with the Harvard School of Public 
Health Center for Work, Health, and Wellbeing, a part of the NIOSH Total 

Worker Health™ Initiative. 

https://ecpe.sph.harvard.edu/programs.cfm?CSID=WHW0912&pg=cluster&CLID=1 

Εταιρεία Διοργάνωσης 9ου Συνεδρίου  
MINDWORK BUSINESS SOLUTIONS 
Μ. Μπότσαρη 10, Τ.Κ. 14561 – Κηφισιά 
Τηλ.: 210 6231305, Fax: 210 8014247, E-mail: esdy@mind-work.gr 

 

 

 

 

 

11th CONFERENCE OF THE EUROPEAN ACADEMY OF OCCUPATIONAL HEALTH PSYCHOL-
OGY 

Looking at the past - planning for the future: Capitalizing on OHP multidisciplinarity 

14-16 April, 2014, London, UK 
Website:   http://www.eaohp.org/conference.html 

THE XX WORLD CONGRESS ON SAFETY AND 
HEALTH AT WORK 2014: GLOBAL FORUM 
FOR PREVENTION 

24 - 27 August, 2014, Frankfurt, Germany 

Organization: International Labour Organization 
(ILO), International Social Security Association (ISSA), German Social Accident Insurance (DGUV) 
Website:   http://www.safety2014germany.com/en/home_1/index.html 

http://centerforworkhealth.sph.harvard.edu/�
http://centerforworkhealth.sph.harvard.edu/�
http://centerforworkhealth.sph.harvard.edu/�
http://centerforworkhealth.sph.harvard.edu/�
https://ecpe.sph.harvard.edu/programs.cfm?CSID=WHW0912&pg=cluster&CLID=1�
http://www.eaohp.org/conference.html�
http://www.neaygeia.gr/page.asp?p=536�
http://www.safety2014germany.com/en/home_1/index.html�
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XII International Conference on Occupational Risk Prevention 
(ORP 2014) 

21- 23 May 2014 | Zaragoza, Spain 

The theme of the conference is “The prevention in 21th Century companies: a competitiveness key factor”.  

In addition to the standard topics of Ergonomics, Occupational Health, Hygiene and Safety, ORP14 will also con-
siderer specialized areas such as: 

Work Organization 

Corporate Social Responsibility and prevention 

Safety Culture and Work Climate 

Transport-related Accidents 

Muscular-Skeletal Disorders 

Safety in Construction Sector 

Quality and Environment 

Integrated management 

Website:  http://www.orpconference.org/2014/invitacion-en.htm 

 

SHO 2014 - International Symposium on Occupational Safety and Hy-
giene 

13 – 14 February 2014 , Guimarães, Portugal 

This international symposium is organized by the Portuguese Society for Occupational Safety and Hygiene 
(SPOSHO) and co-organised by the School of Engineering of the University of Minho, the Engineering 
Faculty of University of Porto, Faculty of Human Kinetics of the Technical University of Lisbon , the Poly-
technic University of Catalonia, Spain (UPC), and the Delft University of Technology (TU Delft).  

ISSA Secretary Hans-Horst Konkolewksy will will be one of the keynote lectures at this event. 

Contact the Organizing Committee: sho2014@sposho.pt 

Website: http://www.sposho.pt/sho2014/ 

Main sessions will be held at the Auditório Nobre of the School of Engineering of the University of Minho. All the 
parallel sessions will take place in rooms near the main auditorium. 

http://www.issa.int/News-Events/Events/XII-International-Conference-on-Occupational-Risk-Prevention-ORP-2014�
http://www.issa.int/News-Events/Events/XII-International-Conference-on-Occupational-Risk-Prevention-ORP-2014�
http://www.orpconference.org/2014/invitacion-en.htm�
mailto:sho2014@sposho.pt�
http://www.sposho.pt/sho2014/�
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Ενδεικτική βιβλιογραφία και χρήσιμες διασυνδέσεις για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στα 
σφαγεία. 

 

• Food processing and slaughterhouses / Grace 
 http://www.sustainabletable.org/issues/processing/ 
 
• Investigation of progressive inflammatory neuropathy among swine slaughterhouse worker – Minne-

sota, Early Release, 2008, 57 
 http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm57e131a1.htm 
 
• An HSUS Report : Human health implications of live hang of chickens and turkeys on slaughter-

house worker / Human Society of the United States, 6.σ. 
 http://www.humanesociety.org/assets/pdfs/farm/HSUS-Human-Health-Report-on-Poultry-Slaughter-Live-

Hang-Workers.pdf 
 
• Meat, poultry and fish / HSE     http://www.hse.gov.uk/food/slaughter.htm 
 
• Meatpacking/Processing / ILO 
 http://www.ilo.org/oshenc/part-x/food-industry/food-processing-sectors/item/860-meatpacking/processing 
 
• Poultry Processing / United States Department of Labor 
 https://www.osha.gov/SLTC/poultryprocessing/ 
 
• Progressive inflammatory neuropathy ails slaughterhouse workers 
 http://foodpoisoning.pritzkerlaw.com/archives/food-safety-progressive-inflammatory-neuropathy-ails-

slaughterhouse-workers.html 
 
• Public health implications of meat production and consumption / Polly Walker, …[et.a.l], Public helth 

nutrition, 2005, 8(4), 348-356 
 http://www.jhsph.edu/bin/y/h/PHN_meat_consumption.pdf 
 

• Risk factors for Raynaud's phenomenon among workers in poultry slaughterhouses and canning fac-
tories / M. Kaminski, …[κ.ά.], The international journal of epidemiology, 1997, 26(2), σ.371-380 http://
ije.oxfordjournals.org/content/26/2/371.abstract 

 

• Safety and Health Guide for the Meatpacking Industry / United States Department of Labor 

 https://www.osha.gov/Publications/OSHA3108/osha3108.html 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

http://www.sustainabletable.org/issues/processing/�
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm57e131a1.htm�
http://www.humanesociety.org/assets/pdfs/farm/HSUS-Human-Health-Report-on-Poultry-Slaughter-Live-Hang-Workers.pdf�
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• Slaughterhouse rules : human error, food safety and uniformity in meat packing / David A. Hennessy 
 http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/18625/1/wp030346.pdf 
 
• Slaughterhouse workers / Food Empowerment Project 
 http://www.foodispower.org/slaughterhouse_workers.htm 
 
• A social history of the slaughterhouse : from inception to contemporary implications / Amy J. Fitzger-

ald, Research in human ecology, 2010, 17(1), σ.58-69 
 http://www.humanecologyreview.org/pastissues/her171/Fitzgerald.pdf 
 
• Work-time behavioral risk factors among slaughterhouse workers in Mina during Hajj, 1427 Hirja, 

Saudi epidemiology bulletin, 2007, 14(4), σ.  
 http://www.fetp.edu.sa/seb/345 
 
• Βασιλικό διάταγμα της 15-4-1938 «περί κανονισμού υγιεινής σφαγείων» (ΦΕΚ 180/Α/2-5-1938) 
 http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a180_38.1144138093275.pdf 
 
• Έλεγχοι που διενεργούνται στα σφαγεία / Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Λε-

υκωσία 
 http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/0/95C3D496172CB783C22576BF002E163E/$file/elegxoi%20pou%

20dienergounte%20sta%20sfagia.pdf 

 

 

http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/18625/1/wp030346.pdf�
http://www.foodispower.org/slaughterhouse_workers.htm�
http://www.humanecologyreview.org/pastissues/her171/Fitzgerald.pdf�
http://www.fetp.edu.sa/seb/345�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a180_38.1144138093275.pdf�
http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/0/95C3D496172CB783C22576BF002E163E/$file/elegxoi%20pou%20dienergounte%20sta%20sfagia.pdf�
http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/0/95C3D496172CB783C22576BF002E163E/$file/elegxoi%20pou%20dienergounte%20sta%20sfagia.pdf�
http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/0/95C3D496172CB783C22576BF002E163E/$file/elegxoi%20pou%20dienergounte%20sta%20sfagia.pdf�
http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/0/95C3D496172CB783C22576BF002E163E/$file/elegxoi%20pou%20dienergounte%20sta%20sfagia.pdf�
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Photograph of Lewis Hine 

Boy Running "Trip Rope" in a Mine, Welch, WV 

September 1908 

National Archives and Records Administration 

Records of the Department of Commerce and Labor, Children's Bureau 

Record Group 102 

National Archives Identifier: 523077 

http://www.archives.gov/education/lessons/hine-photos/ 

 

Ι ΣΤΟΡΙΚΟ  e -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΑΡΧΕΙΟ  

http://research.archives.gov/description/523077�
http://www.archives.gov/education/lessons/hine-photos/�
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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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