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Μήπως η οικονοµική κρίση «βλάπτει σοβαρά
την υγεία»;

Όλοι µας, πλέον, γνωρίζουµε ότι βρισκόµαστε στο µέσο µιας εκτετα-
µένης και βαθιάς παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. Οι επιπτώσεις της κρί-
σης αυτής είναι ήδη εµφανείς και στην οικονοµία της χώρας µας.

∆εν είναι ο σκοπός αυτού του σηµειώµατος -ούτε είναι στα ενδιαφέ-
ροντα του περιοδικού- να αναλύσουµε τα αίτια, τους τρόπους διεξόδου ή
να προβλέψουµε τον ακριβή χρόνο ανάκαµψης.

Αυτό που µας ενδιαφέρει είναι ότι πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, ιδι-
αίτερα εξαγωγικές, φαίνεται να αντιµετωπίζουν σοβαρό πρόβληµα διάθε-
σης των προϊόντων τους. Την κατάσταση επιβαρύνει η µείωση των τιµών,
µε αποτέλεσµα πολλές από τις επιχειρήσεις αυτές, όχι µόνο να αντιµετω-
πίζουν θέµα δραµατικής µείωσης των κερδών τους, αλλά και αυτής ακόµη
της επιβίωσής τους.

Προκειµένου οι επιχειρήσεις να αντιδράσουν στα προβλήµατα αυτά και
να επιβιώσουν σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι υποχρε-
ωµένες να προσαρµοστούν, προβαίνοντας σε οργανωτικές αλλαγές και
αναδιαρθρώσεις.

Έτσι, δεδοµένου ότι η µείωση των πωλήσεων οδηγεί στη µείωση της πα-
ραγωγής, επακόλουθο είναι η µείωση των θέσεων εργασίας, η υιοθέτηση
πιο «ευέλικτων µορφών εργασίας», στις οποίες θα πρέπει να συµπεριλη-
φθούν και οι εργολαβίες, η εντατικοποίηση της εργασίας, η αναζήτηση φθη-
νότερων εργατικών χεριών, ακόµη και ανειδίκευτων κ.α. Επιπρόσθετα, ελα-
χιστοποιούνται όσες δράσεις δεν είναι άµεσα παραγωγικές και αναγκαίες.

Πολλά από τα µέτρα αυτά είναι θεµιτά, αναµενόµενα και ίσως επιβε-
βληµένα, προκειµένου να επιβιώσει της κρίσης µια επιχείρηση, άλλα µπο-
ρεί να γίνουν αντικείµενο κριτικής.

∆εν θα σχολιάσουµε τα µέτρα που µια επιχείρηση παίρνει για να επι-
βιώσει ή ακόµη και για να µη χάσει τα κέρδη της. Εκείνο που θέλουµε να
επισηµάνουµε είναι δύο πράγµατα:

� Οι αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας όταν γίνονται µε σκοπό
τη µείωση του κόστους, υπό την απειλή του κλεισίµατος της επιχείρησης,
πολύ συχνά πάσχουν από κακό σχεδιασµό µε αποτέλεσµα να έχουν σοβα-
ρές επιπτώσεις στους εργαζόµενους. Οι επιπτώσεις µπορεί να είναι επαγ-
γελµατικό στρες, κούραση, ανασφάλεια, εµφάνιση ψυχοκοινωνικών συµ-
πτωµάτων, αδιαφορία για την εργασία και πολλά άλλα, που σίγουρα
οδηγούν στη µείωση της απόδοσής τους, την εµφάνιση επαγγελµατικών
ασθενειών και ατυχήµατα.

� Συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις, στην προσπάθεια µείωσης των
µη παραγωγικών λειτουργιών, να συµπεριλαµβάνεται η µείωση των πόρων
που διατίθενται για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, παρόλο που
-σύµφωνα µε όσα αναφέραµε στην προηγούµενη παράγραφο- σε µια τέτοια
περίοδο θα έπρεπε να αυξηθούν.

Στόχος αυτού του σηµειώµατος είναι να τονιστεί ότι: σε περίοδο κρί-
σης, που επιβάλλονται οργανωτικές αλλαγές για την επιβίωση της επι-
χείρησης, ο ανθρώπινος παράγοντας πρέπει να παραµένει στο κέντρο
του ενδιαφέροντος του επιχειρηµατία χωρίς καµία έκπτωση και κανένα
συµβιβασµό στα µέτρα που λαµβάνονται για την προστασία της υγείας
και της σωµατικής ακεραιότητας των εργαζοµένων.

Ιωάννης Dραπανιώτης
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Φέτος, το θέµα της Παγκόσµιας Ηµέρας για την Υγεία
και την Ασφάλεια στην Εργασία είναι: «υγεία και ζωή στην
εργασία: βασικό ανθρώπινο δικαίωµα»

Στο πλαίσιο του εορτασµού, το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. πραγµα-
τοποίησε δράσεις, τόσο κεντρικά όσο και περιφερειακά, µε
σκοπό την προώθηση του πνεύµατος της Ηµέρας.

• Μετέφρασε στα ελληνικά και διαθέτει στην ιστοσελίδα
του (http://www.elinyae.gr) το πλήρες κείµενο της ετήσιας

έκθεσης του ∆ιεθνούς Γρα-
φείου Εργασίας.

• Μετέφρασε, ανατύ-
πωσε και διέθεσε δωρεάν
σε κάθε ενδιαφερόµενο την
αφίσα που εξέδωσε το Γρα-
φείο για την ηµέρα. Αφίσες
τοποθετήθηκαν στο Αττικό
Μετρό στους χώρους κοι-
νού καθώς και τους χώρους
των εργαζοµένων. Επίσης,
στο εσωτερικό τρένων και
σε σταθµαρχεία του ΟΣΕ
και στο εσωτερικό λεωφο-
ρείων, σε σταθµαρχεία και
χώρους εργασίας της
ΕΘΕΛ.

• ∆ηµιούργησε ειδικό φυλλάδιο για την Ηµέρα, 3.000
αντίτυπα του οποίου µοιράστηκαν στον Κεντρικό Σταθµό
του ΗΣΑΠ στον Πειραιά, ενώ από το περίπτερο που στή-
θηκε εκεί δόθηκαν πληροφορίες για το Ινστιτούτο και γενικά
για θέµατα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, καθώς και
έντυπο υλικό.

• Έλαβε µέρος στις ηµερίδες που διοργάνωσε το
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας µε
την ευκαιρία του εορτασµού, στην Αθήνα και τον Πύργο, µε
εισήγηση του Προέδρου του, κ. Ι. ∆ραπανιώτη, στην πρώτη
και διανοµή έντυπου υλικού και στις δύο εκδηλώσεις (πε-

ρισσότερα δες σελ. 33).
Την Τετάρτη, 29 Απριλίου, στην εσπερίδα µε θέµα «Ερ-

γατικά ατυχήµατα και η πρόληψή τους» που διοργανώθηκε
από το ΕΠΑΣ Ζωγράφου στο πλαίσιο του εορτασµού της
Ηµέρας η κ. Α. ∆αΐκου, χηµικός, Κέντρο Τεκµηρίωσης και
Πληροφόρησης ΕΛΙΝΥΑΕ, έκανε σχετική οµιλία και διέ-
νειµε έντυπο υλικό.

Την ίδια µέρα, το πα-
ράρτηµα Ιωαννίνων διοργά-
νωσε ηµερίδα µε θέµα
«Υγεία και ζωή στην εργα-
σία: βασικό ανθρώπινο δι-
καίωµα» στην αίθουσα «Βα-
σίλειος Πυρσινέλλας» του
Πνευµατικού Κέντρου του
∆ήµου Ιωαννιτών. Στην ηµε-
ρίδα παραβρέθηκαν ο Πρό-
εδρος του Ινστιτούτου, ο κ.
Ι. Αδαµάκης, µέλος του ∆Σ,
ο αντιπρόεδρος της ∆ιοι-
κούσας Επιτροπής του πα-
ραρτήµατος, κ. Χρ. Μπου-
κουβάλας, καθώς και τα
µέλη της. Την παρακολού-
θησαν 502 άτοµα, εργοδότες, εργαζόµενοι, τεχνικοί ασφά-
λειας, γιατροί εργασίας, µέλη Επιτροπών Υγιεινής και
Ασφάλειας της Εργασίας, µαθητές και καθηγητές του ΕΠΑΣ
ΟΑΕ∆ και 1ου ΣΕΚ Ιωαννίνων.

Τα θέµατα που αναπτύχθηκαν στην ηµερίδα ήταν:
• Κίνδυνοι για την ασφάλεια στους εργασιακούς χώ-

ρους και µέτρα πρόληψης, K. Ζορµπά, υπεύθυνη παραρ-
τήµατος Ιωαννίνων ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

• Εργονοµικοί παράγοντες στους χώρους εργασίας, Θ.
Κουκουλάκη, Εργονόµος Μηχανικός, Κέντρο Ασφάλειας
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

• Εκτίµηση και πρόληψη επαγγελµατικού κινδύνου –
Θεωρητικές προσεγγίσεις – Πρακτικές εφαρµογές, Σπ.

∆ράσεις του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Ηµέρας για την
Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (28 Απριλίου)
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∆ρίβας, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Κέντρο Υγείας Υγιεινής
της Εργασίας ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

• Η οικονοµική διάσταση της πρόληψης του επαγγελ-
µατικού κινδύνου στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, Α. Ταρ-
γουτζίδης, ∆ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, υπεύθυνος πα-
ραρτήµατος Θεσσαλονίκης ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

• Παρουσίαση καλών πρακτικών από εργασιακούς χώ-
ρους για την πρόληψη του επαγγελµατικού κινδύνου, Α. Τζί-
µας, Ειδικός Ιατρός Εργασίας.

Το πρωί της ίδιας µέρας δόθηκε τηλεφωνική συνέν-
τευξη από την κα Ζορµπά σε ραδιοφωνικό σταθµό της πε-

ριοχής και την προ-
ηγούµενη, συνέν-
τευξη σε τοπικό τη-
λεοπτικό σταθµό στη
διάρκεια µεσηµερια-
νής εκποµπής σχε-
τικά µε την παρα-
πάνω ηµερίδα αλλά
και γενικά για θέ-
µατα υγείας και
ασφάλειας στους
χώρους εργασίας.

Στις 2 και 3 Απριλίου, στο πλαίσιο του προγράµµατος
NEW OSH ERA, διοργανώθηκε στη Βουδαπέστη σεµινάριο
µε θέµα τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών
προγραµµάτων. Από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. συµµετείχε η κα Θ.
Κουκουλάκη.

Το σεµινάριο αποτελείτο από δύο µέρη. Το πρώτο µέ-
ρος αφορούσε στη διαχείριση εθνικών προγραµµάτων. Το
θέµα ανέπτυξαν µε παρουσιάσεις οι κ.κ. Joachim Herr-
mann (DGUV, Γερµανία) -φωτό- και Jean Lesne (Afsset,
Γαλλία). Έµφαση δόθηκε στις διαδικασίες σχεδιασµού προ-
κήρυξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης προγραµµά-
των καθώς και της διάδοσής τους.

Από τις παρουσιάσεις προέκυψε ότι παράγοντα επιτυ-
χίας για ένα ερευνητικό πρόγραµµα αποτελεί ο προσεκτι-
κός σχεδιασµός, από ειδική επιτροπή ερευνητικού προσα-
νατολισµού, και η εκ των υστέρων αξιολόγησή του, µε
βάση το κατά πόσο τα αποτελέσµατα της έρευνας µετα-
φέρθηκαν στις επιχειρήσεις και µεταφράστηκαν σε πολιτική
πρόληψης.

Το δεύτερο µέρος του σεµιναρίου αφορούσε σε εµπει-
ρίες από ερευνητικά δίκτυα του ευρωπαϊκού προγράµµατος
ERA NET, στο οποίο ανήκει και το NEW OSH ERA, σε άλλα
επιστηµονικά πεδία, όπως είναι η προστασία του περιβάλ-
λοντος και η κοινωνική έρευνα. Έγιναν παρουσιάσεις στε-
λεχών που συµµετέχουν στο BONUS ERA-NET, ένα πολύ
πετυχηµένο δίκτυο για την προστασία του περιβάλλοντος

στη Βαλτική, το SKEP
ERA-NET και το NOR-
FACE που αφορούν
σε µετάδοση επιστη-
µονικής γνώσης για
την προστασία του
περιβάλλοντος, και το
E R A - E N V H E A L T H
που αφορά σε έρευνα
κοινωνικών θεµάτων.
Όλα τα παραπάνω δί-
κτυα ERA NET είχαν
συγκεντρώσει από
τους συµµετέχοντες
φορείς σηµαντικά
ποσά για έρευνα και
είχαν προκηρύξει µε
επιτυχία ερευνητικά
προγράµµατα. Το
NEW OSH ERA απο-
κόµισε πολύτιµες πλη-
ροφορίες και εµπειρία για την προκήρυξη ερευνητικού
προγράµµατος για ψυχοκοινωνικούς παράγοντες σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο. H προαναγγελία της προκήρυξης έγινε
στην ιστοσελίδα του NEW OSH ERA:
http://www.newoshera.eu/en/calls/front-page

NEW OSH ERA: ευρωπαϊκό σεµινάριο για τη διαχείριση ερευνητικών προ-
γραµµάτων

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. πρόκειται να δηµιουργήσει βάση µε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των παραληπτών του πε-
ριοδικού ώστε να διευκολυνθεί η επαφή µας µαζί σας. Αν σας ενδιαφέρει, στείλτε µας την ηλεκτρονική σας διεύ-
θυνση στο e-mail του περιοδικού periodical@elinyae.gr, µε τίτλο «βάση mail». Μην ξεχάσετε να σηµειώσετε το ονο-
µατεπώνυµο, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και τη σχέση σας µε το χώρο της επαγγελµατικής υγείας και ασφάλειας
π.χ. τεχνικός ασφάλειας, γιατρός εργασίας, επιθεωρητής κ.λπ. και την ειδικότητά σας, π.χ. µηχανικός, φοιτητής, ερ-
γαζόµενος σε… κ.λπ.

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. πρόκειται να δηµιουργήσει βάση µε τα στοιχεία των επιχειρήσεων στις οποίες δραστηριοποιούνται
Eπιτροπές Yγιεινής και Aσφάλειας της Eργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.), καθώς και αντιπρόσωποι των εργαζοµένων για τα θέ-
µατα αυτά. Παρακαλούµε στείλτε µας α) την επωνυµία της επιχείρησης, β) το πλήθος των εργαζοµένων σε αυτήν,
γ) τη δραστηριότητά της δ) τα στοιχεία των εκλεγµένων αντιπροσώπων (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, mail)
στα e-mail: daikou@elinyae.gr, pinotsi@elinyae.gr ή στο fax: 210 8200222 µε τίτλο «µέλη επιτροπών».
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Aluminium and alzheimer's disease :
the science that describes the link /
Christopher Exley (ed.). - Amsterdam :
Elsevier, c2001. - x, 437 σ.

ISBN 0-444-50811-2

Carcinogens in the working environ-
ment: the implementation of direc-
tive 90/394/EEC in Germany / Ulrike
Westphal.- Brussels: TUTB, 1998.- 71
σ.-

ISBN 2-930003-27-8

Finding your way in the European
Union health and safety policy : a
trade union guide / L. Jacobson, V.
Kempa, L. Vogel. - Brussels : ETUI-
REHS, c2006. - 71 σ.

ISBN 2-87452-011-X

Globalizing technical standards : im-
pact and challenges for occupa-
tional health and safety / T. Kouk-
oulaki, S. Boy. - Brussels : TUTB,
2002. - 101 σ.

ISBN 2-930003-44-8

Guidelines for safe and reliable in-
strumented protective systems /
Center for Chemical Process Safety. -
Hoboken, New Jersey : John Wiley &
Sons, c2007. - xxii, 405 σ.

ISBN 978-0-471-97940-1

Major accidents to the environment :
a practical guide to the Seveso II di-
rective and COMAH regulations /
Ivan Vince (ed.). - Amsterdam : Else-
vier, c2008. - x, 302 σ.

ISBN 978-0-7506-8389-0

Musculoskeletal disorders : an ill-in-
derstood "pandemic" / Roland Gau-
thy. -- Brussels : ETUI-REHS, c2007. --
54 σ.

ISBN 978-2-87452-100-3

Occupational health : eight priority
action areas for community policy /
Laurent Vogel. - Brussels : TUTB,
2004. - 32 σ.

ISBN 2-930003-54-5

Occupational cancer : the Cinderella
disease / Marie-Anne Mengeot, Tony
Musu, Laurent Vogel. - Brussels :
ETUI-REHS, 2007. - 52 σ.

ISBN 978-2-87452-074-7

Reaching the workplace : how work-
ers stand to benefit from the new
Euopean policy on chemical agents /
T. Musu. - Brussels : TUTB, c2004. -
36 σ.

ISBN 2-930003-53-7

Νέα αποκτήµατα της βιβλιοθήκης
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Risk assessment at the workplace: a
guide for union action / Pere Boix,
Laurent Vogel.- Brussels: TUTB, 1998.-
70 σ.

ISBN 2-930003-25-1

Risk estimation for musculoskeletal
disorders in machinery design – in-
tegrating a user perspective /
J.A.Ringelberg, Th.Koukoulaki.- Brus-
sels: TUTB, 2002.- 79 σ.

ISBN 2-930003-41-3

Το KΕΚ του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Αθήνα
Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

στην Αθήνα, υλοποίησε τα εξής σεµινάρια:
• από 6 ως 10/4 και 21 ως 27/4, σεµινάριο µε θέµα:

«Υγεία και Ασφάλεια - Πρόληψη Ατυχηµάτων», διάρκειας
70 ωρών. Το σεµινάριο υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε την
TUV HELLAS, απευθυνόταν σε στρατιωτικό και πολιτικό
προσωπικό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και το παρα-
κολούθησαν 27 άτοµα. Στο πλαίσιο του σεµιναρίου πραγ-
µατοποιήθηκε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Ναύ-
σταθµου Σκαραµαγκά.

• από 6 ως 9/4, ενδοεπιχειρησιακό πρόγραµµα, σε συ-
νεργασία µε την εταιρεία ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ Α.Ε., µε θέµα: «Υγεία
και Ασφάλεια της Εργασίας», διάρκειας 8 ωρών, το οποίο
παρακολούθησαν 50 άτοµα.

Επίσης, πρόκειται να υλοποιηθούν τα εξής σεµινάρια:
• από 11 ως 15/5, επιµορφωτικό σεµινάριο για θέµατα

επαγγελµατικής υγείας, το οποίο απευθύνεται σε στρα-
τιωτικούς γιατρούς του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

• στις 18 και 20/5, σεµινάριο για εργοδότες επιχειρή-
σεων Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας, διάρκειας 10 ωρών,
µε θέµα: «Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας»

• από 25/5 ως 22/6, σεµινάριο για Τεχνικούς Ασφά-
λειας για επιχειρήσεις Α’ κατηγορίας επικινδυνότητας, µε

θέµα «Υγεία & Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχηµάτων», διάρ-
κειας 100 ωρών, το οποίο απευθύνεται σε άτοµα επιπέδου
Πανεπιστηµίου – ΤΕΙ και θα το παρακολουθήσουν περίπου
25 άτοµα

• ενδοεπιχειρησιακά προγράµµατα, µε θέµα: «Υγεία
και Ασφάλεια της Εργασίας» (κατόπιν εκδήλωσης ενδια-
φέροντος της επιχείρησης).

Προγραµµατίζονται:
• σεµινάρια για Τ.Α. επιχειρήσεων Α’ κατηγορίας επικινδυνότητας, µε θέµα «Υγιεινή & Ασφάλεια – Πρόληψη

Ατυχηµάτων», διάρκειας 100 ωρών, τα οποία απευθύνονται σε απόφοιτους Πανεπιστηµίου – ΤΕΙ
• σεµινάρια για εργοδότες επιχειρήσεων Β’ και Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας, διάρκειας 35 και 10 ωρών,

αντίστοιχα
• «επιµορφωτικά σεµινάρια σε θέµατα επαγγελµατικής υγείας», διάρκειας 20 ή 30 ωρών, τα οποία απευθύ-

νονται σε γιατρούς 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.

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

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

Κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος πραγµατοποιούνται:
• ενδοεπιχειρησιακά σεµινάρια
• εξειδικευµένα σεµινάρια µικρής διάρκειας, µε θέµατα:

α) Χρήση Ανυψωτικών Μηχανηµάτων-Περονοφόρα (ενδεικτικά θέµατα εισηγήσεων: νοµοθεσία, έλεγχοι ανυ-
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ψωτικών µηχανηµάτων, περονοφόρα, χειρισµός και ασφάλεια περονοφόρων κ.λπ.)
β) «Πρώτες Βοήθειες» (ενδεικτικά θέµατα εισηγήσεων: βασική υποστήριξη ζωής, αυτόµατη εξωτερική απι-

νίδωση, κατάγµατα, τραυµατισµοί κεφαλής κ.λπ.)
γ) «Εργονοµία» (ενδεικτικά θέµατα εισηγήσεων: χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, µέθοδοι εκτίµησης κιν-

δύνων, εργονοµικοί παράγοντες κ.λπ.)
δ) «Γραπτή Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου», «Πυροπροστασία-Πυρασφάλεια», «ΣΑΥ - ΦΑΥ».

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.elinyae.gr ή τηλεφωνικά, κα Αντώνου Μαριάννα: 210
8200111

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

Πληροφορίες: κα Τσαµπάζη Σοφία, τηλ.: 2310 501020, 2310 501033, φαξ: 2310 501055

Στο παράρτηµα της Θεσσαλονίκης προγραµµατίστη-
καν και θα υλοποιηθούν:

• από 18/5 έως και 26/6, σεµινάριο Τεχνικών Ασφά-
λειας για επιχειρήσεις Α’ κατηγορίας επικινδυνότητας, διάρ-
κειας 100 ωρών µε θέµα «Υγιεινή και Ασφάλεια- Πρόληψη
ατυχηµάτων», για απόφοιτους Πανεπιστηµίου - ΤΕΙ

• στις 4 και 5/5 σεµινάριο µικρής διάρκειας (10 ωρών)
µε θέµα «A’ Βοήθειες». Στο σεµινάριο θα συµµετάσχουν
απόφοιτοι λυκείου, ΑΕΙ και ΤΕΙ

• στις 22 και 23 Ιουνίου εξειδικευµένο σεµινάριο µι-
κρής διάρκειας (10 ωρών) µε θέµα «Εργονοµία». Αιτήσεις
γίνονται δεκτές µέχρι τις 12 Ιουνίου και µπορούν να συµ-
µετάσχουν απόφοιτοι Λυκείου, ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Για το Β’ εξάµηνο του 2009 προγραµµατίζονται:
• σεµινάριο Τεχνικών Ασφάλειας για επιχειρήσεις Α’

κατηγορίας επικινδυνότητας µε θέµα «Υγιεινή και Ασφά-
λεια στα Τεχνικά Έργα - Κατασκευές» για απόφοιτους ΑΕΙ,
ΤΕΙ

• σεµινάριο Τεχνικών Ασφάλειας για επιχειρήσεις Α’ κα-
τηγορίας επικινδυνότητας µε θέµα «Υγιεινή και Ασφάλεια-
Πρόληψη ατυχηµάτων» για απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ

• σεµινάριο εργοδοτών επιχειρήσεων Γ’ Κατηγορίας
επικινδυνότητας για ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού Ασφά-
λειας

• βραχυχρόνια εξειδικευµένα σεµινάρια διάρκειας 10
ωρών σε επιλεγµένα θέµατα. Ανακοινώσεις αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου.

Οι δραστηριότητες του παραρτήµατος Θεσσαλονίκης

Οι δραστηριότητες του παραρτήµατος Ιωαννίνων
Εντός του Απριλίου έγιναν µετρήσεις θορύβου, σκόνης

και θερµοκρασίας - υγρασίας σε επιχειρήσεις της περιοχής
Ιωαννίνων και Αιτωλοακαρνανίας.

Στις 29 Απριλίου το παράρτηµα διοργάνωσε ηµερίδα για
την Παγκόσµια Ηµέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην
Εργασία (δες σελ. 1).

Το παράρτηµα υλοποίησε τα παρακάτω σεµινάρια:
• στις 30/3, σεµινάριο µε θέµα «Υγεία και Ασφάλεια

στους χώρους κοµµωτηρίων», το οποίο παρακολούθησαν
37 άτοµα, µαθητές του 1ου ΣΕΚ Ιωαννίνων

• στις 3/4 σεµινάριο µε θέµα «Υγεία και Ασφάλεια
στους χώρους κοµµωτηρίων», το οποίο παρακολούθησαν
91 άτοµα, µαθητές κοµµωτικής και αισθητικής, του ΕΠΑΣ
Φιλοθέης Άρτας.

Στις 29/3 επισκέφτηκαν το παράρτηµα 51 µαθητές της
Β’ τάξης Γενικού Λυκείου Κυπαρισσίας και 4 καθηγητές και
ενηµερώθηκαν πάνω σε θέµατα υγείας και ασφάλειας στα
σχολεία.

Το παράρτηµα Ιωαννίνων προγραµµατίζει για το έτος
2009, στα Ιωάννινα την υλοποίηση σεµιναρίου επιµόρφω-
σης Τεχνικών Ασφάλειας διάρκειας 100 ωρών. Το σεµινά-

ριο θα υλοποιείται καθηµερινά, απογευµατινές ώρες (16.00
– 21.00), εκτός Σαββάτου και Κυριακής, στις εγκαταστάσεις
του πιστοποιηµένου από το ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ.

Συνεχίζεται η συνεργασία µε τον Εµπορικό Σύλλογο
Ιωαννίνων για την υλοποίηση σεµιναρίων εργοδοτών επι-
χειρήσεων Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας για τα µέλη του
συλλόγου.
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Το παράρτηµα συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για την υλοποίηση σεµιναρίων εργοδοτών επιχειρήσεων Β’ και Γ’
κατηγορίας επικινδυνότητας (35 και 10 ωρών, αντίστοιχα), αιτήµατα για ενδοεπιχειρησιακά σεµινάρια στις εγκατα-
στάσεις των επιχειρήσεων και µετρήσεις βλαπτικών παραγόντων.

Αιτήσεις συµµετοχής γίνονται δεκτές καθηµερινά, στα γραφεία του ΚΕΚ (Καπλάνη 7) ή ηλεκτρονικά, µέσω της
ιστοσελίδας http://www.elinyae.gr

Πληροφορίες: τηλ.: 26510 83290 (κα Ζορµπά Κωνσταντίνα και κα Στέφου Λίτσα), φαξ: 26510 83294

Το παράρτηµα συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για υλοποίηση σεµιναρίων εργοδοτών επιχειρήσεων Β’ και Γ’ κα-
τηγορίας επικινδυνότητας, για µετρήσεις βλαπτικών παραγόντων σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων καθώς και για την
υλοποίηση ενδοεπιχειρησιακών σεµιναρίων.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές καθηµερινά στα γραφεία του ΚΕΚ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Τρίπολης (Γρ. Λαµπράκη και Σπηλιω-
τοπούλου 1, Πλ. Κολοκοτρώνη) ή ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας http://www.elinyae.gr

Πληροφορίες: τηλ.: 2710 221100, φαξ: 2710 221122

Το παράρτηµα Βόλου προτίθεται να υλοποιήσει σεµινάριο επιµόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας επιπέδου Πα-
νεπιστηµίου – ΤΕΙ, διάρκειας 100 ωρών.

Αιτήσεις συµµετοχής γίνονται δεκτές καθηµερινά στα γραφεία του παραρτήµατος στο Βόλο (Αλαµάνας 33 και
Κωλέττη) ή ηλεκτρονικά, µέσω της ιστοσελίδας http://www.elinyae.gr

Πληροφορίες: τηλ.: 24210 91670, φαξ: 24210 91671

Οι δραστηριότητες του παραρτήµατος Τρίπολης

Οι δραστηριότητες του παραρτήµατος Βόλου

Στις 4/4, στελέχη του παραρτήµατος συµµετείχαν στην
ηµερίδα που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Απασχόλη-
σης και Κοινωνικής Προστασίας για την Παγκόσµια Ηµέρα
για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία και πραγ-
µατοποιήθηκε στον Πύργο, διανέµοντας έντυπο υλικό (δες
σελ. 33).

Στις 8/4 συµµετείχαν, επίσης, σε ηµερίδα του ΤΕΕ Πε-

λοποννήσου µε θέµα «Ασφάλεια & Υγεία των εργαζοµένων
στα Οικοδοµικά και Τεχνικά έργα», η οποία πραγµατο-
ποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Σπάρτης.

Στις 27 & 29 /4 το παράρτηµα πρόκειται να υλοποιήσει
σεµινάριο επιµόρφωσης εργοδοτών επιχειρήσεων Γ’ κα-
τηγορίας επικινδυνότητας, διάρκειας 10 ωρών.

Την Παρα-
σκευή, 13
Μαρτίου, πραγ-
µατοποιήθηκε
στις εγκαταστά-
σεις της 111
πτέρυγας µά-
χης στον Αλ-
µυρό Μαγνη-
σίας επιµορ-
φωτική εκδή-
λωση σχετικά
µε την υγιεινή

και την ασφάλεια στους χώρους της µονάδας. Η εκδή-
λωση πραγµατοποιήθηκε µε τη συνεργασία της διοίκησης
της µονάδας, του γραφείου ασφαλείας πτήσεων-εδάφους
(ΓΑΠΕ) και του ΕΛΙΝΥΑΕ και αποτελούσε µέρος των τακτι-
κών επιµορφωτικών δράσεων που πραγµατοποιούνται στη
µονάδα.

Την εκδήλωση παρακολούθησε µεγάλο µέρος του τε-
χνικού προσωπικού της µονάδας και αναπτύχθηκαν θέ-
µατα που αφορούσαν στην αποφυγή ατυχηµάτων, τόσο
κατά τη διάρκεια των πτήσεων όσο και κατά την εκτέλεση

εργασιών συντήρησης και λοιπών εργασιών εδάφους. Το
στέλεχος του παραρτήµατος Θεσσαλίας, κ. Σ. Νάρης, πα-
ρουσίασε θέµατα όπως η βασική νοµοθεσία, η ανάλυση των
αιτίων πρόκλησης εργατικών ατυχηµάτων και τα µέσα πρό-
ληψης. Επίσης, έγινε σύντοµη παρουσίαση του Ινστιτούτου,
των δράσεών του και των υπηρεσιών που προσφέρει. Τέ-
λος, επιβεβαιώθηκε η συνεργασία του Ινστιτούτου και της
µονάδας µε στόχο τον προσδιορισµό τυχόν βλαπτικών πα-
ραγόντων για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους
της.

Την Πέµπτη, 19 Μαρτίου, το παράρτηµα συνδιοργά-
νωσε ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε στα Τρίκαλα, µε
θέµα «Υγιεινή και ασφάλεια στο σχολικό εργαστήριο πλη-
ροφορικής». Στην εκδήλωση συµµετείχε µε οµιλία ο κ. Σ.
Νάρης, στέλεχος του παραρτήµατος. (περισσότερα στη
σελ. 34)

Στο πλαίσιο της συνεργασίας µε επιχειρήσεις και φορείς
της Θεσσαλίας το παράρτηµα πραγµατοποίησε -είτε αυ-
τόνοµα είτε σε συνεργασία µε το παράρτηµα Θεσσαλονί-
κης- µετρήσεις βλαπτικών παραγόντων σε 11 επιχειρήσεις
των νοµών Μαγνησίας, Λάρισας και Τρικάλων καθώς και σε
2 στρατιωτικές µονάδες, κατόπιν αιτήµατός τους.
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του Αντώνη Ταργουτζίδη*

Το Ανθρώπινο Λάθος

«Η καινοτοµία και το λάθος απορρέουν από τις ίδιες
νοητικές πηγές, η µόνη διαφορά τους είναι η επιτυχία»
(Mach 1905).

Το «ανθρώπινο λάθος» είναι ένας όρος που συχνά ανα-
φέρεται στην εξέταση ατυχηµάτων, είτε αυτά αφορούν στο
χώρο εργασίας είτε όχι. Συχνά, µάλιστα, χρησιµοποιείται ως
µία γενική αιτιολογική οµπρέλα για να εξηγηθεί εύκολα
ένα ατύχηµα. Η απόδοση σε «ανθρώπινο λάθος» προτάσ-
σεται των ελλείψεων που υπάρχουν στο σύστηµα αποενο-
χοποιώντας το, χωρίς παράλληλα να ενοχοποιεί απαραί-
τητα το θύµα, αφού το ανθρώπινο λάθος θεωρείται µία
φυσική (αν και απρόβλεπτη) έκβαση των ανθρώπινων λει-
τουργιών, όπως γινόταν και σε παλαιότερες εποχές µε την
επίκληση µεταφυσικών αιτίων (Acts of God). Έτσι, η µελέτη
του ανθρώπινου λάθους σε κάποιες περιπτώσεις δέχτηκε
την κριτική ότι υπάρχει για να εξυπηρετεί το σκοπό αυτό.

«Συνήθως το δάχτυλο δείχνει τους εργαζοµένους και τα
θύµατα των ατυχηµάτων ως το πρόβληµα και άρα το πιο κα-
τάλληλο αντικείµενο µελέτης, καθώς είναι αυτοί που εµπλέ-
κονται περισσότερο» (Hale, Glendon 1987).

Πράγµατι, το ατύχηµα είναι αποτέλεσµα πολλών παρα-
γόντων που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους (άνθρωπος, υλικά,
διαδικασίες) και η απόδοση της αιτιότητας σε έναν µόνο
από αυτούς είναι µία ατελής διαδικασία, αφού αν ληφθούν
τα κατάλληλα µέτρα στους υπόλοιπους µπορεί να απο-
φευχθεί (π.χ. µία ανασφαλής ανθρώπινη ενέργεια µπορεί να
αποτρέπεται από κατάλληλο εξοπλισµό ή διαδικασίες). Το
ανθρώπινο λάθος δεν µπορεί να είναι ανεξάρτητο από το
σύστηµα στο οποίο συµβαίνει, ούτε να αποτελεί το µονα-
δικό αίτιο πρόκλησης κανενός ατυχήµατος.

Αυτό, όµως, δε σηµαίνει ότι το ανθρώπινο λάθος δεν
υπάρχει ή ότι δεν αποτελεί παράγοντα αιτιότητας ατυχη-
µάτων ο οποίος θα πρέπει να µελετηθεί. Εάν δεν µελετη-
θούν οι πιθανές ακούσιες ενέργειες ενός ατόµου, δεν µπο-
ρούν να σχεδιαστούν τα µέσα και οι διαδικασίες που δεν θα
επιτρέψουν στις ενέργειες αυτές να εξελιχθούν σε ατύ-
χηµα. Ο σκοπός της µελέτης του ανθρώπινου λάθους, λοι-
πόν, δεν είναι η αιτιολόγηση ενός ατυχήµατος (άλλωστε η
αιτιολόγηση είναι αναπόφευκτα µία υποκειµενική διαδικα-
σία – Woods et al. 1994, Hollnagel 2005), αλλά η πρόληψη
των ατυχηµάτων για την επίτευξη της οποίας απαιτείται η
εξέταση όλων των πτυχών του συστήµατος.

«Η καλύτερη εφαρµογή των συµπερασµάτων της ανά-
λυσης ανθρώπινων παραγόντων δεν θα οδηγήσει σε λιγό-

τερα λάθη, αλλά σε πιο προβλέψιµα λάθη» (Swain 1990).
∆εν υπάρχει ακριβής ορισµός του ανθρώπινου λάθους.

Η έννοια αυτή συνδέεται µε το ακούσιο και ανεπιθύµητο,
αλλά γίνεται αντιληπτή µε διαφορετικούς τρόπους, άλλοτε
ως αιτία, άλλοτε ως ενέργεια και άλλοτε ως συνέπεια. Άλ-
λωστε οι προσεγγίσεις που παρουσιάστηκαν ιστορικά είχαν
πολλές διαφορές µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα ένας τέτοιος
ορισµός να είναι πρακτικά αδύνατος.

Ανθρώπινη αξιοπιστία
Η µελέτη του ανθρώπινου λάθους δεν έγινε σε καθε-

στώς βασικής έρευνας. Παρά τις σποραδικές αναφορές
στις αρχές του 20ου αιώνα, η ουσιαστική µελέτη του αν-
θρώπινου λάθους ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950, υπό την
πίεση του µεγάλου κινδύνου ατυχήµατος µεγάλης έκτασης
στις ραγδαία αναπτυσσόµενες βιοµηχανίες υψηλής επικιν-
δυνότητας (πυρηνικά εργοστάσια, χηµικές βιοµηχανίες
κ.λπ.). Οι πολύ σοβαρές συνέπειες ενός τέτοιου ατυχήµα-
τος, καθώς και ο αυξανόµενος και πιο σύνθετος ρόλος του
ανθρώπου στα συστήµατα αυτά, οδήγησε στην ανάγκη
διερεύνησης του ανθρώπινου λάθους. ∆εν είναι τυχαίο,
λοιπόν, ότι η πρώτη γνωστή µελέτη προήλθε από ένα µα-
θηµατικό (Herman Williams) κι έναν ηλεκτρονικό (Purdy
Meigs) στις ΗΠΑ.

Οι συνθήκες αυτές έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανά-
πτυξη της επιστηµονικής αυτής περιοχής. Η ανάγκη να
συµπεριληφθεί και ο ανθρώπινος παράγοντας στην ποσο-
τική εκτίµηση του κινδύνου απαιτούσε µία ποσοτική εκτί-
µηση της αξιοπιστίας του. Έτσι προέκυψε η «ανθρώπινη
αξιοπιστία» (human reliability), η οποία προσπάθησε να
εκτιµήσει τις πιθανότητες ανθρώπινου λάθους (HEP-Human
Error Probability) σε συγκεκριµένες εργασίες ή συνθήκες,
ανάλογα µε το εκάστοτε αιτιολογικό µοντέλο. Η σχετική
έρευνα έγινε κυρίως εργαστηριακά µέσω παρατηρήσεων
σε εξοµοιωτές.

Τα κυριότερα µοντέλα και µέθοδοι εκτίµησης ανθρώπι-
νου λάθους που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της προσέγγι-
σης αυτής είναι:

• Το µοντέλο TRC (Time-Reliability Correlation, Hall et al.
1982). Το µοντέλο αυτό υποστήριξε ότι ο βασικός παρά-
γοντας καθορισµού της ανθρώπινης αξιοπιστίας είναι ο
διαθέσιµος χρόνος. Έτσι, λοιπόν, δηµιουργήθηκαν µέσω
πειραµατικής ανάλυσης σε εξοµοιωτές διάφορες καµπύλες
χρόνου – HEP, οι οποίες διαφοροποιούνται συχνά για διά-
φορες εργασίες, φάσεις κ.λπ.).

*Ο κ. Α. Ταργουτζίδης είναι Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ, PhD και υπεύθυνος του παραρτήµατος Θεσσαλονίκης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
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Lees 1996
Σχήµα 1: Καµπύλες TRC

• Το µοντέλο SLIM (Success Likelihood Index Method,
Embrey et al. 1984) το οποίο θεωρεί ότι οι συνθήκες του πε-
ριβάλλοντος είναι αυτές που καθορίζουν την ανθρώπινη
αξιοπιστία. Έτσι, περιγράφει το περιβάλλον µέσω συγκε-
κριµένων παραγόντων καθορισµού απόδοσης, r, οι οποίοι
συνδυάζονται γραµµικά µέσω εµπειρικών συντελεστών βα-
ρύτητας w για να δώσουν το δείκτη SLI = Σwiri, και την πι-
θανότητα log10(HEP)=aSLI+b, όπου a και b είναι εµπειρικές
σταθερές.

• Η µέθοδος THERP (Technique for Human Error Rate
Prediction – Swain, Guttmann 1983), σύµφωνα µε την οποία
οι HEP των στοιχειωδών ενεργειών µπορούν να συνδυα-
στούν αλγεβρικά ώστε να υπολογιστεί η συνολική HEP
µιας εργασίας. Έτσι δηµιουργήθηκε από δεδοµένα εξο-
µοιωτή µία βάση δεδοµένων HEP στοιχειωδών ενεργειών,
οι οποίες συντίθενται για να εκτιµηθεί η HEP της κάθε ερ-
γασίας.

Επεξεργασία πληροφορίας
Οι παραπάνω µέθοδοι ήταν καθαρά εµπειρικές και ου-

σιαστικά αποτελούσαν επέκταση των αρχών και των πα-
ραδοχών της αξιοπιστίας στο ανθρώπινο λάθος µε πλήρη
απουσία της εξέτασης ψυχολογικών παραγόντων ή κά-
ποιου αιτιολογικού µοντέλου. Έτσι, δέχτηκαν έντονη κριτική
για την αδυναµία τους στην εξήγηση των φαινοµένων που
περιγράφουν και την αυθαίρετη παραδοχή συγκεκριµένων
παραγόντων επηρεασµού.

Έτσι, και ενώ είχε αρχίσει να αναπτύσσεται η γνωστική
ψυχολογία ευρύτερα, ξεκίνησε και η εµφάνιση µεθόδων µε
ψυχολογική βάση στα πλαίσια της προσέγγισης «επεξερ-
γασίας πληροφορίας» (information processing). Οι σηµαν-
τικότερες προσεγγίσεις ήταν:

• Το µοντέλο SRK (Skill/Rule/Knowledge based, Ra-
smussen 1983) σύµφωνα το οποίο διακρίνονται τρία είδη ή
επίπεδα λειτουργίας του ανθρώπου κατά την εκτέλεση ερ-

γασιών:
� Η συµπεριφορά «βάσει εµπειρίας» («skill-based»)
που προκύπτει χωρίς συνειδητή προσοχή και βασί-
ζεται σε δεδοµένα, ή αλλιώς (Hale 1990) οι άνθρω-
ποι εκτελούν τυποποιηµένες ρουτίνες «στον αυτό-
µατο πιλότο» χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη νοητική
προσπάθεια (εργασίες χωρίς εναλλαγές ή διαφο-
ροποιήσεις).
� Η συµπεριφορά «βάσει κανόνων» («rule-based»)
που ελέγχεται συνειδητά και είναι προσανατολι-
σµένη σε συγκεκριµένους στόχους, ή αλλιώς (Hale
1990) οι άνθρωποι επιλέγουν συγκεκριµένες ενέρ-
γειες από ένα µεγάλο οπλοστάσιο δυνατών ενερ-
γειών, ανάλογα µε την περίπτωση (εργασίες µε εναλ-
λαγές).
� Η συµπεριφορά «βάσει γνώσης» («knowledge-
based») που είναι επίσης συνειδητή αλλά επιπλέον
περιλαµβάνει και αιτιολόγηση, ή αλλιώς (Hale 1990)
δεν υπάρχουν ρουτίνες, οπότε η δράση πρέπει να
σχεδιαστεί εξ αρχής (πρωτότυπες καταστάσεις).

Ο Rasmussen ανέπτυξε µία λίστα πιθανών λαθών ανά
επίπεδο συµπεριφοράς, καθώς και τα λάθη στη διεπιφάνεια
των συµπεριφορών, δηλαδή όταν υποβαθµίζεται το απαι-
τούµενο επίπεδο συµπεριφοράς λόγω συνήθειας.

• Το µοντέλο «απώλειας προσοχής» (absentmindeism,
Reason 1990), σύµφωνα µε το οποίο υπάρχουν τρία είδη
λαθών: οι παραδροµές (slips) που είναι λάθη στην εκτέλεση
ενός σωστού σχεδίου ή ακούσιες ενέργειες, οι παραλείψεις
(lapses) που είναι λάθη όπου η ηθεληµένη ενέργεια δεν
εκτελέστηκε λόγω αστοχίας της µνήµης και τα σφάλµατα
(mistakes) που είναι λάθη στον καθορισµό του πλάνου δρά-
σης, όπως διάγνωση, λήψη αποφάσεων ή σχεδιασµός. Χτί-
ζοντας στη δουλειά του Rasmussen, ο Reason συνδύασε το
επίπεδο «εµπειρίας» µε συγκεκριµένες παραδροµές και
παραλείψεις, το επίπεδο «κανόνων» µε σφάλµατα κανόνων
και το επίπεδο «γνώσης» µε σφάλµατα γνώσης, δηµιουρ-
γώντας µία εκτεταµένη λίστα ειδών λάθους µε τους παρά-
γοντες επηρεασµού τους (Πίνακας 1, Παράρτηµα).

• Το µοντέλο HCR (Human Cognitive Reliability, Han-
naman et al. 1984), το οποίο επιχείρησε να συνδυάσει τις
µεθόδους TRC και SRK, δηµιουργώντας µία καµπύλη TRC
για κάθε επίπεδο της SRK.

Οι µέθοδοι αυτές προσέφεραν µία καλύτερη ψυχολο-
γική προσέγγιση στην εξήγηση του ανθρώπινου λάθους,
αλλά (µε εξαίρεση την HCR, η οποία είναι περισσότερο µέ-
θοδος ανθρώπινης αξιοπιστίας) αδυνατούσαν να προσφέ-
ρουν οποιαδήποτε µορφή ποσοτικοποίησης που θα απαι-
τούσε µία εκτίµηση επικινδυνότητας.

Η δεύτερη γενιά
Τα τελευταία χρόνια, η «δεύτερη γενιά» της ανθρώπινης

αξιοπιστίας έφερε µεθόδους όπως η ΑΤΗΕΑΝΑ (A Techni-
que for Human Error Analysis – Cooper et al. 1996) και η
CREAM (Cognitive Reliability Error Analysis Method – Holl-
nagel 1998) που προσπαθούν να βελτιώσουν τα αδύνατα
σηµεία των µεθόδων της «πρώτης γενιάς». ∆εν υπάρχει
κοινά αποδεκτός ορισµός της έννοιας της «δεύτερης γε-
νιάς» µοντέλων, αλλά όλες οι µέθοδοι αυτές επιχειρούν να
επεκτείνουν την εφαρµοσιµότητα της ανάλυσης ανθρώπι-
νης αξιοπιστίας (Pyy 2000). Οι σηµαντικότερες µέθοδοι εί-
ναι:

• Η µέθοδος CREAM, η οποία θεωρεί ότι υπάρχουν τέσ-
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σερα επίπεδα ελέγχου του ατόµου επί της εργασίας που
εκτελεί:

� Στο ακανόνιστο (στοχαστικό) επίπεδο ελέγχου η
επιλογή της επόµενης ενέργειας είναι τυχαία. ∆εν
υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ της κατάστασης
και των ενεργειών. Αυτή είναι η συνήθης περίπτωση
δράσης ατόµων σε πανικό.
� Στο ευκαιριακό επίπεδο ελέγχου η επόµενη ενέρ-
γεια καθορίζεται από τα πλέον εµφανή χαρακτηρι-
στικά. Εφαρµόζεται όταν η γνώση της κατάστασης
είναι ανεπαρκής είτε λόγω έλλειψης εµπειρίας και
γνώσης, είτε λόγω ασυνήθιστων καταστάσεων του
περιβάλλοντος. Η επιλογή στην περίπτωση αυτή εί-
ναι συχνά αναποτελεσµατική (λάθος).
� Στο τακτικό επίπεδο ελέγχου η απόδοση ακο-
λουθεί λίγο ή πολύ µία γνωστή διαδικασία ή κανόνα.
� Στο στρατηγικό επίπεδο η απόδοση σχεδιάζεται
σε πιο µακροπρόθεσµο ορίζοντα µε στρατηγικούς
στόχους. Συχνά εµπλέκονται πολλαπλοί και υψηλό-
τερου επιπέδου στόχοι και λειτουργικές αλληλεπι-
δράσεις.

Η µέθοδος ορίζει εννέα «συνθήκες κοινής απόδοσης»
(επάρκεια οργάνωσης, συνθήκες εργασίας, επάρκεια διε-
πιφάνειας ανθρώπου/µηχανής, ύπαρξη διαδικασιών/σχε-
δίων, πλήθος ταυτόχρονων στόχων, διαθέσιµος χρόνος,
ώρα της ηµέρας, επάρκεια εκπαίδευσης, ποιότητα συνερ-
γασίας πληρώµατος), οι οποίες αξιολογούνται εµπειρικά σε
2 έως 4 κλίµακες ως θετικές ή αρνητικές. Αναλόγως του
πλήθους των θετικών και αρνητικών συνθηκών καθορίζεται
και το επίπεδο ελέγχου. Για κάθε επίπεδο ελέγχου υπάρ-
χουν συγκεκριµένα επίπεδα HEP και είδη λάθους («φαινό-
τυποι») αναλόγως των αιτίων («γενότυποι»).

Σχήµα 2: Σχέση µεταξύ κοινών παραγόντων απόδοσης
και επιπέδων ελέγχου (Hollnagel 1998)

• Η µέθοδος ATHEANA, η οποία βασίζεται σε ένα πο-
λυσυλλεκτικό πλαίσιο που εξετάζει τόσο τους ανθρωπο-
κεντρικούς παράγοντες (παράγοντες επηρεασµού απόδο-
σης) όσο και τις συνθήκες του περιβάλλοντος,
λαµβάνοντας υπόψη και στοιχεία για την απόδοση της διε-
πιφάνειας ανθρώπου – µηχανής (Pyy 2000). Η ATHEANA
βασίζεται σε «κρίσεις ειδικών» για την εκτίµηση των HEP για
συγκεκριµένο πλαίσιο και δραστηριότητα (Hallbert et al.
2004).

Η «δεύτερη γενιά» µοντέλων σαφώς διαφοροποιήθηκε

από τις προηγούµενες µεθόδους, συνδυάζοντας τη δυνα-
τότητα ποσοτικών συµπερασµάτων µε την ψυχολογική
βάση. Παραµένει, όµως, σε µεγάλο βαθµό εµπειρική και αρ-
κετά σύνθετη για να εφαρµοστεί ευρέως, έξω από τις βιο-
µηχανίες υψηλής επικινδυνότητας και την αεροπορία, όπου
και αναπτύχθηκε.

Παρά τη µεγάλη σηµασία του, τόσο σε σχέση µε την
ασφάλεια όσο και γενικότερα µε την ποιότητα, το ανθρώ-
πινο λάθος δεν έχει διερευνηθεί όσο θα περίµενε κανείς. Η
εξαγωγή απλών συµπερασµάτων και εφαρµογών για τον
απλό χώρο εργασίας θα χρειαστεί ακόµη πολλή έρευνα,
τόσο από την Ψυχολογία, όσο και από τη Μηχανική, στο
συνδυαστικό πλαίσιο των µοντέλων «δεύτερης γενιάς» . �
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Παράρτηµα

Πίνακας 1: Είδη ανθρώπινου λάθους στα διάφορα είδη συµπεριφοράς

Λάθη διπλής σύλληψης

Παραλείψεις µετά από διακοπή

Μειωµένη σκοπιµότητα

Σύγχυση αντίληψης

Λάθη από παρεµβολή

Παραλείψεις

Επαναλήψεις

Παλινδροµήσεις

Πρώτες εξαιρέσεις

Σήµατα, αντισήµατα και µη-σήµατα

Υπερφόρτωση πληροφορίας

Ισχύς κανόνα

Γενικοί κανόνες

Πλεονασµός

Ακαµψία

Σε δύο παρόµοιες ρουτίνες (εργασίες) µε κοινές ενέργειες
ο εργαζόµενος µεταπηδά στη συνηθέστερη ρουτίνα

Παράλειψη ενός ή δύο σταδίων µιας ρουτίνας (συνήθως δευ-
τερεύουσες ενέργειες) µετά από διακοπή

Η πρόθεση εκτέλεσης µιας ενέργειας υποσκελίζεται από άλ-
λες απαιτήσεις (π.χ. "τι κάνω εδώ;" ή "κάτι έπρεπε να κάνω
αλλά τι;")
Αποδοχή πραγµάτων που µοιάζουν ίδια ή λάθος πραγµάτων
που βρίσκονται στη σωστή θέση.
Μπέρδεµα ή λάθος σειρά στο λόγο ή στις πράξεις.

Επιβολή ενός µη προγραµµατισµένου ελέγχου που οδηγεί
στην εντύπωση ότι βρισκόµαστε σε επόµενο στάδιο, παρα-
λείποντας έτσι στάδια.
Επιβολή ενός µη προγραµµατισµένου ελέγχου που οδηγεί
στην εντύπωση ότι βρισκόµαστε σε προηγούµενο στάδιο, επα-
ναλαµβάνοντας έτσι στάδια.
Επιβολή ενός µη προγραµµατισµένου ελέγχου που οδηγεί σε
αµφίδροµες συνέπειες (παράλειψη και επανάληψη).

Ένας παραπλανητικός πρακτικός κανόνας που "συνήθως
ισχύει αλλά όχι τώρα" οδηγεί σε λάθος εκτίµηση.

Αποτυχία διαπίστωσης ότι ένας γενικός κανόνας δεν ισχύει
στη συγκεκριµένη περίπτωση - παραβλέπονται έτσι ενδεί-
ξεις για το αντίθετο.

∆εν εξετάζονται όλες οι πληροφορίες αλλά µόνο οι βολικές.

Επιλογή ενός κανόνα που συνήθως ισχύει χωρίς να γίνεται κα-
θόλου έλεγχος αν ταιριάζει στην κατάσταση.

Προτίµηση σε κανόνες υψηλότερου επιπέδου λήψης αποφά-
σεων (είναι συνήθως ισχυρότεροι).
Προσοχή µόνο σε µερικά µόνο (συνήθως στα πιο έντονα)
στοιχεία ή χαρακτηριστικά, υποθέτοντας την ισχύ εσωτερικών
κανόνων που µπορεί να µην ισχύουν πια.
"Σε κάποιον που έχει σφυρί όλα του φαίνονται καρφιά".

α) Μεγάλη εµπειρία στην εκτέλεση της συγκεκριµένης ερ-
γασίας και οικείο περιβάλλον
β) Πρόθεση να ξεφύγει από τα συνηθισµένα
γ) Ύπαρξη σηµείου πέρα από το οποίο φαίνεται να αλλάζει
σηµαντικά η κατάσταση
α) Εξωτερικό γεγονός (διακοπή)
β) Η διακοπή αφορά επέµβαση που αφορά επιλογή και µετά
ο εργαζόµενος επιστρέφει σε εργασία απλής εποπτείας
Καθυστέρηση µεταξύ απόφασης και εκτέλεσης

α) Συχνά επαναλαµβανόµενες ενέργειες ρουτίνας
β) Ασυνήθιστα ή απρόσµενα ερεθίσµατα
∆ύο πλάνα που είναι ταυτόχρονα ενεργά ή δύο παράλληλες
ενέργειες που διεκδικούν την προσοχή του εργαζόµενου

Απουσία του εργαζόµενου από την εκτέλεση της ενέργειας
ή διακοπή που οδηγεί σε µη προγραµµατισµένο έλεγχο της
προόδου.

α) Ένας γενικός πρακτικός κανόνας που αποδείχθηκε ανε-
ξαιρέτως ισχυρός στο παρελθόν
β) Μία µη-προφανής πρώτη εξαίρεση στον κανόνα
α) Σήµατα (δεδοµένα που ικανοποιούν τον κανόνα), αντι-σή-
µατα (δεδοµένα που διαφωνούν µε τον κανόνα) ή/και µη- σή-
µατα (θόρυβος)
β) Σύνθετη, δυναµική εργασία επίλυσης προβλήµατος
Τοπικές ενδείξεις κατάστασης που ξεπερνούν τα νοητικά
όρια του ατόµου
Ένας ισχυρός (επιτυχώς εφαρµοσµένος σε πολλές περι-
πτώσεις στο παρελθόν) κανόνας που µερικώς ταιριάζει στην
κατάσταση
Ένας κανόνας υψηλότερου επιπέδου που µερικώς ταιριάζει
στην κατάσταση
α) Προηγούµενη µεγάλη εµπειρία του εργαζόµενου
β) Πολλά στοιχεία και χαρακτηριστικά που ταιριάζουν

Κανόνας που εφαρµόστηκε επιτυχώς στο παρελθόν (ισχυρός)

Είδος λάθους Περιγραφή λάθους Συνθήκες πρόκλησης

Επίπεδο «βάσει εµπειρίας»

Απροσεξία (παράλειψη ελέγχων)

Υπερβολική προσοχή (ετεροχρονισµένοι έλεγχοι)

Επίπεδο «βάσει κανόνων»

Κακή εφαρµογή σωστών κανόνων
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Μη κωδικοποιηµένες
ιδιότητες
Ατελώς κωδικοποιηµένες
ιδιότητες
Κυρίαρχες εξαιρέσεις

Λάθος κανόνες

Ανελαστικοί κανόνες

Ασύνετοι κανόνες

Επιλεκτικότητα

Περιορισµοί χώρου εργασίας

Εκτός όψης - εκτός µνήµης

Προκατάληψη επιβεβαίωσης

Υπερβολική εµπιστοσύνη

Προκατειληµµένη αναθεώρηση (ψευ-
δαίσθηση αποκλεισµού)
Ψευδαίσθηση συσχέτισης

Φαινόµενο Halo

Προβλήµατα αιτιότητας

Προβλήµατα καθυστερηµέ-
νης κυκλικής ενηµέρωσης
(ανάδρασης)
Ανεπαρκής θεώρηση διεργα-
σιών εγκαίρως
∆υσκολίες µε την εκθετική
εξέλιξη
Σκέψη σε αιτιολογικές σει-
ρές και όχι σε αιτιολογικά δί-
κτυα

Θεµατική πλάνη

Εγκλωβισµός

∆εν λαµβάνεται υπόψη καθόλου µια παράµετρος.

Ανεπαρκής αντίληψη παραµέτρων (υποκειµενική αντίληψη φυ-
σικών κανόνων).
Η εξαίρεση εκλαµβάνεται για κανόνας.

Υιοθέτηση ενός λάθος κανόνα και αυστηρή προσήλωση σε αυ-
τόν.
Υιοθέτηση ενός µη-βέλτιστου κανόνα.

Ακολουθούνται (επικίνδυνοι) κανόνες που είναι κάποια στιγµή
αποτελεσµατικοί αλλά δεν ενδείκνυνται µακροπρόθεσµα.

Επιλεκτική επεξεργασία πληροφοριών για την ενέργεια (κυ-
ρίως επιλέγονται οι ψυχολογικά έντονες παρά οι λογικά ση-
µαντικές).
Επεξεργασία πληροφοριών µε σειρά FIFO (προτεραιότητα στις
πιο πρόσφατες πληροφορίες).
Παράλειψη πληροφοριών που δεν είναι σε πρώτο πλάνο (κα-
νόνας διαθεσιµότητας).
Επιµονή σε µία λάθος υπόθεση λόγω υπερβολικής βάσης σε
προηγούµενα δεδοµένα.
Επιµονή σε µία λάθος υπόθεση λόγω υπερβολικής αυτοπε-
ποίθησης.

∆εν λαµβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες µαζί και συνεχώς.

Μη αντίληψη ή λάθος αντίληψης της συσχέτισης δύο παρα-
γόντων (λόγω περιορισµών του ανθρωπίνου νου).
Συγχώνευση αλληλουχιών λόγω προκατειληµµένης προτίµη-
σης σε απλές αλληλουχίες.
Μείωση εναλλακτικών λόγω υπεραπλούστευσης της αιτιότη-
τας.

Μένοντας πίσω από τα γεγονότα µε αποτέλεσµα τη συγκέν-
τρωση των εξουσιών και της λήψης αποφάσεων (για αντι-
στάθµισµα).
Εστίαση στην τρέχουσα κατάσταση (σαν να είναι στατική) και
όχι στις πιθανές επερχόµενες διακυµάνσεις της (δυναµική).
Υποεκτίµηση του ρυθµού αλλαγής ενός µη γραµµικά εξελισ-
σόµενου φαινόµενου λόγω ανεπαρκούς αντίληψης.
Εστίαση προς το στόχο µέσα από µία στενή αιτιολογική αλυ-
σίδα παραβλέποντας τα παράπλευρα φαινόµενα (φαινόµενο
τούνελ).
Μεταπήδηση από το ένα θέµα στο άλλο ιδιαίτερα όταν αντι-
µετωπίζονται δυσκολίες.

Επιµονή σε ασήµαντα θέµατα παραβλέποντας τα σηµαντικό-
τερα.

α) Πολλές παράµετροι
β) Περιορισµένη εµπειρία
Ύπαρξη φυσικών νόµων που γίνονται ανεπαρκώς αντιληπτοί
από το ανθρώπινο µυαλό
Συχνή επανάληψη κάποιων εξαιρέσεων (π.χ. λόγω συγκεκρι-
µένων τοπικών χαρακτηριστικών)
Ένας λάθος κανόνας του οποίου οι περισσότερες πλευρές
συµπτωµατικά ταιριάζουν
α) Πολλές εναλλακτικές λύσεις
β) Περιβάλλον που συγχωρεί τα λάθη
γ) Απουσία καθοδήγησης από ειδικούς
α) Ύπαρξη κανόνων µε µικρή πιθανότητα αστοχίας αλλά υψη-
λότερη αποτελεσµατικότητα
β) Μεγάλη εµπειρία

Νοητική υπερκόπωση

Πολλές πληροφορίες ή πληροφορίες που δεν µένουν σε
πρώτο πλάνο
Συνήθης κατάσταση µε συνηθισµένα δεδοµένα

α) πολύ λεπτοµερές πλάνο
β) το πλάνο είναι αποτέλεσµα µεγάλης προσπάθειας οπότε
όταν ολοκληρώθηκε µείωσε την ανησυχία
γ) το πλάνο είναι ένα οµαδικό προϊόν (ειδικά µικρής οµάδας)
δ) το πλάνο έχει κρυφούς παράλληλους στόχους
Πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση

α) Ύπαρξη παραγόντων που πιθανώς συσχετίζονται
β) Ύπαρξη απόψεων υπέρ ή κατά της πιθανής συσχέτισης
Ύπαρξη ταυτόχρονων διαφορετικών αλληλουχιών

α) Απλουστευτικός κανόνας αντιπροσωπευτικότητας (υπο-
κειµενικά εκλαµβανόµενη οµοιότητα µεταξύ αιτίου - αποτε-
λέσµατος)
β) Απλουστευτικός κανόνας διαθεσιµότητας (παράγοντες
που κάνουν έντονη εντύπωση)
γ) Κατοπινή γνώση (η γνώση του αποτελέσµατος αυξάνει την
εκλαµβανόµενη πιθανότητα κάποιων παραγόντων)
δ) «Ψευδαίσθηση ελέγχου» (υπερεκτίµηση ατοµικής δυνα-
τότητας)
Καθυστερηµένη (έστω και λίγο) κυκλική ενηµέρωση (ανά-
δραση), στρες (ιδιαίτερα λόγω της συγκέντρωσης εξουσιών
λήψης αποφάσεων)

α) Μειωµένη απόδοση
β) Μειωµένη αυτοεκτίµηση
γ) ∆ιάθεση να ξεφύγει
α) Μειωµένη απόδοση
β) Μειωµένη αυτοεκτίµηση
γ) ∆ιάθεση να ξεφύγει

Επίπεδο «βάσει γνώσης»
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Εφαρµογή λανθασµένων κανόνων
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Σύνταξη άρθρου: Tony Musu*
Μετάφραση: ∆ήµητρα Πινότση **

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για τα Χηµικά: Θεµέλιο του REACH

Η ουσία των κανόνων του REACH1 εστιάζεται στο ότι το
βάρος της απόδειξης µεταφέρεται από τις αρµόδιες (κρα-
τικές) αρχές στους παραγωγούς και τους εισαγωγείς των
χηµικών. Βάσει της προηγούµενης ευρωπαϊκής νοµοθε-
σίας, τα κράτη-µέλη είχαν το καθήκον να εκτιµούν τους κιν-
δύνους για την υγεία και το περιβάλλον από τις ουσίες
«προτεραιότητας»2, πριν να απαιτήσουν τη λήψη τυχόν

απαραίτητων µέτρων για τη µείωση του κινδύνου, π.χ. πε-
ριορισµούς στη χρήση ή εµπορικές απαγορεύσεις3. Το
σύστηµα αυτό ήταν πολύ αργό, αναποτελεσµατικό και δεν
ενθάρρυνε επαρκώς καινοτοµίες στη χηµική βιοµηχανία. Αν-
τικαταστάθηκε από τη µεταρρύθµιση REACH µετά από µία
και πλέον δεκαετία δύσκολων διαβουλεύσεων σε ευρω-
παϊκό επίπεδο.

1 Κανονισµός (ΕΕ) Νο. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 2006 που αφορά στην κα-
ταχώρηση, αξιολόγηση και αδειοδότηση των χηµικών. Το REACH είναι ακρωνύµιο των λέξεων Registration (καταχώρηση), Evaluation
(Αξιολόγηση), Authorization (αδειοδότηση), Chemicals (χηµικών).

2 Χηµικά που κυκλοφόρησαν στην αγορά πριν το Σεπτέµβριο του 1981, παράγονταν σε ποσότητες µεγαλύτερες των 1.000 τόνων το
χρόνο και ήταν ύποπτα βλαπτικών επιδράσεων στην υγεία ή το περιβάλλον. Μόνο 141 ουσίες έχουν ταξινοµηθεί ως «προτεραιότη-
τας» από το 1993 και η εκτίµηση κινδύνου έχει ολοκληρωθεί για 84 από αυτές.

3 Οδηγία 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27 Ιουλίου 1973 που συσχετίζει τους περιορισµούς στην αγορά και τη χρήση συγκεκριµέ-
νων επικίνδυνων ουσιών και προετοιµασιών.

* Ο κ. Τ. Musu είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων – Έρευνα, Εκπαίδευση, Υγεία και Ασφάλεια (ETUI-REHS) που εδρεύει στις
Βρυξέλες. To άρθρο περιέχεται στο τεύχος 34 (Ιούνιος 2008) του περιοδικού HESA Newsletter του Τµήµατος Υγείας και Ασφάλειας του παραπάνω
Ινστιτούτου.
** Η κ. ∆. Πινότση είναι Μαθηµατικός - Στατιστικός, MSc και εργάζεται στο ΕΛΙΝΥΑΕ στο Κέντρο Τεκµηρίωσης-Πληροφόρησης.

Το REACH, η νέα ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τη χρήση και την εµπορία των χηµικών, τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2007.
Ο κανονισµός απαιτεί η βιοµηχανία να καταχωρεί τις ουσίες που παρασκευάζει ή εισάγει σε ποσότητες µεγαλύτερες ή ίσες
του ενός τόνου το χρόνο. Στην ευρωπαϊκή αγορά πρέπει να δηλωθούν και καταχωρηθούν περίπου 30.000 χηµικά µέχρι τον
Ιούνιο του 2018. Για τη διαχείριση των τεχνικών, διοικητικών και επιστηµονικών θεµάτων του REACH ιδρύθηκε ένα νέος ευ-
ρωπαϊκός οργανισµός, µε έδρα το Ελσίνκι. Ο ρόλος του είναι σηµαντικός για την επιτυχία της µεταρρύθµισης.

Χρονοδιάγραµµα καταχώρησης REACH

Σταδιακή Προθεσµία Προθεσµία Προθεσµία
εισαγωγή καταχώρησης καταχώρησης καταχώρησης
ουσιών >1000tpa 100 - 1000 tpa 1 -110 tpa

CMR1&2*>1tpa
R50-53**>100tpa

Πρώτη
παράδοση
ουσιών

1η Ιουν. 2007 1η Ιουλ. 2008 30η Νοεµ. 2008 1η Ιουν. 2009 1η ∆εκ. 2010 1η Ιουν. 2013 1 Ιουν. 2018
Εισαγωγή του REACH Ένας χρόνος 2 χρόνια 3,5 χρόνια 6 χρόνια 11 χρόνια

Πρακτική εφαρµογή

Προ-καταχώρηση

ΚΑ
ΤΑ

ΧΩ
ΡΗ

ΣΗ

Καταχώρηση

Πίνακας 1

*CMR: καρκινογόνες, µεταλλαξιγόνες, τοξικές του αναπαραγωγικού συστήµατος
**R50-53: ουσίες ταξινοµηµένες ως πολύ τοξικές για υδρόβιους οργανισµούς, που µπορεί να προκαλέσουν µακροπρόθεσµες δυσµενείς
επιδράσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον
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Το βάρος της απόδειξης έχει πλέον αναλάβει η βιοµη-
χανία: εταιρίες που κατασκευάζουν ή εισάγουν χηµικές ου-
σίες σε ποσότητα µεγαλύτερη ή ίση του ενός τόνου ανά
έτος πρέπει να τις καταχωρούν για να αποδείξουν ότι είναι
απολύτως ασφαλείς για χρήση. Ο κανόνας είναι «χωρίς
δεδοµένα δεν υπάρχει αγορά», δηλαδή οποιαδήποτε χηµική
ουσία που καλύπτεται από το REACH και δεν έχει καταχω-
ρηθεί, απλώς θα αποκλείεται από την κοινοτική αγορά.
Επιπλέον, οι παραγωγοί «ουσιών πολύ υψηλού κινδύνου»4

πρέπει να λάβουν αδειοδότηση πριν καταστεί δυνατό οι ου-
σίες να χρησιµοποιηθούν ή να διατεθούν στην αγορά. Επί-
σης, η ευρωπαϊκή επιτροπή µπορεί να περιορίζει την πα-
ραγωγή, το εµπόριο ή τη χρήση συγκεκριµένων ουσιών
που θέτουν σε µη αποδεκτούς κινδύνους την υγεία ή το πε-
ριβάλλον και αν χρειαστεί µπορεί και να απαγορεύσει τη
χρήση τους.

Τουλάχιστον δεκαπέντε έτη εργασίας
Ο κανονισµός REACH, που τέθηκε σε ισχύ για τα 27

κράτη-µέλη την 1η Ιουνίου 2007, προβλέπει την ίδρυση
του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για τα Χηµικά (ECHA).

Ο Οργανισµός ιδρύθηκε την πρώτη χρονιά που τέ-
θηκε σε ισχύ το REACH και οργάνωσε το έργο του.

Ουσιαστικά οι δραστηριότητές του ξεκινούν την 1η
Ιουνίου 2008. Οι ουσίες CMR (καρκινογόνες, µεταλλα-
ξιγόνες, τοξικές ουσίες για το αναπαραγωγικό σύ-
στηµα) που παράγονται σε ποσότητα µεγαλύτερη ή ίση
από 1 τόνο ετησίως, ουσίες που είναι τοξικές, πολύ το-
ξικές ή επιβλαβείς για τους υδρόβιους οργανισµούς
(φράσεις κινδύνου R50-53) σε ποσότητες µεγαλύτερες
ή ίσες των 100 τόνων και ουσίες που παρασκευάζονται
ή εισάγονται σε ποσότητες µεγαλύτερες ή ίσες των
1.000 τόνων, πρέπει να καταχωρηθούν πριν τις 30 Νο-
εµβρίου 2010.

Όλες οι ουσίες που παρασκευάζονται ή εισάγονται
ετησίως σε ποσότητα µεγαλύτερη ή ίση των 100 τόνων,
πρέπει να καταχωρηθούν πριν την 31η Μαΐου 2018.

Οι βιοµήχανοι πρέπει να προ-καταχωρήσουν τις
ουσίες τους προκειµένου να ωφεληθούν από το χρο-
νοδιάγραµµα καταχώρησης. Η προ-καταχώρηση πρέ-
πει να ολοκληρωθεί σε ένα χρονικό διάστηµα έξι µηνών
(παράθυρο) µεταξύ 1ης Ιουνίου και 1ης ∆εκεµβρίου
2008. Αυτό σηµαίνει ότι ο Οργανισµός πρέπει να τρο-
φοδοτηθεί τουλάχιστον µε τις ακόλουθες πληροφο-
ρίες: το όνοµα των ουσιών, το όνοµα του καταχωρού-
µενου, την προβλεπόµενη προθεσµία καταχώρησης
και ένα εύρος για το τονάζ. Οι πληροφορίες που συγ-
κεντρώνονται κατά τη διάρκεια της προ-καταχώρησης
δίνουν τη δυνατότητα στους παραγωγούς ίδιων ου-
σιών να συνεργασθούν σε ένα Φόρουµ Ανταλλαγής
Πληροφοριών Ουσίας (Substance Information Forum,
SIEF), αν επιθυµούν να ετοιµάσουν ένα µόνο φάκελο
καταχώρησης, ούτως ώστε να µειώσουν το κόστος και

τις δοκιµές σε ζώα. Οι βιοµήχανοι οι οποίοι δεν προ-
λαβαίνουν την προ-καταχώρηση, δεν µπορούν να ωφε-
ληθούν από τις παραπάνω προθεσµίες καταχώρησης,
ούτε µπορούν να λάβουν µέρος στο Φόρουµ. Σε αυτή
την περίπτωση, οι ουσίες τους πρέπει να καταχωρη-
θούν πριν τις χρησιµοποιήσουν και/ή τις εισαγάγουν
στην αγορά, ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά ή τους
όγκους παραγωγής τους.

Στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής που έγινε το ∆εκέµ-
βριο του 2003 στην Ιταλία, οι επικεφαλής των κυβερνήσεων
αποφάσισαν ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για τα Χηµικά
θα εδρεύει στο Ελσίνκι (Φινλανδία).

Η βασική αποστολή του Οργανισµού του Ελσίνκι, είναι
να διαχειρίζεται τις διαδικασίες της καταχώρησης, της
αξιολόγησης, της αδειοδότησης και τις περιοριστικές δια-
δικασίες για τις χηµικές ουσίες του REACH, ώστε να λει-
τουργούν οµοιόµορφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Επί
του παρόντος 30.000 περίπου χηµικά στην ευρωπαϊκή
αγορά πρέπει να καταχωρηθούν στον Οργανισµό, µε σειρά
προτεραιότητας, βάσει των χαρακτηριστικών τους και την
ποσότητα παραγωγής τους (βλέπε πίνακα).

Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ο Οργανισµός ανα-
µενόταν να ασχοληθεί µε την οργάνωση και την πρόσληψη
προσωπικού, για να είναι έτοιµος να ξεκινήσει τη διαδικα-
σία προ-καταχωρήσεων από την 1η Ιουνίου 2008. Ως το τέ-
λος του 2007, ο Οργανισµός απασχολούσε εκατό άτοµα.
Αυτά είναι πιθανό να αυξηθούν σε σχεδόν 500, ώστε να κα-
ταστεί δυνατό να διαχειριστούν την απότοµη αύξηση των
καταχωρήσεων εντός των καθορισµένων προθεσµιών.

Η καταχώρηση των ουσιών που βρίσκονται ήδη στην
αγορά αναµένεται να ολοκληρωθεί σε έντεκα χρόνια αφού
τεθεί σε ισχύ ο κανονισµός, δηλαδή την 1η Ιουνίου 2018. Θα
χρειαστούν επιπλέον τέσσερα χρόνια για να διευκρινισθούν
στοιχεία που προκύπτουν από την εκτίµηση των φακέλων,
δηλαδή τον έλεγχο των πληροφοριών που παραδίδονται
από τις βιοµηχανίες και κατά πόσον αυτές ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις του REACH. Αυτό σηµαίνει ότι η πιο πο-
λυάσχολη περίοδος του ECHA καλύπτει το διάστηµα από
το 2007 ως το 2021. Τόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου
και προφανώς και µετά από αυτή, οι βιοµηχανίες πρέπει να
καταχωρούν ουσίες που σκοπεύουν να εισαγάγουν για
πρώτη φορά στην αγορά. Για τη διαδικασία αυτή δεν υπάρ-
χει προκαθορισµένο πρόγραµµα και θα πρέπει οι ουσίες να
καταχωρούνται σε µια κυλιόµενη βάση πριν εισαχθούν στην
αγορά. Αν ακολουθηθεί ο µέσος αριθµός των χηµικών που
εισήχθησαν στην αγορά στις αρχές της δεκαετίας του 80,
είναι πιθανό τουλάχιστον 300 νέες ουσίες να καταχωρούν-
ται κάθε χρόνο στον Οργανισµό.

Ποια είναι τα καθήκοντα του Οργανισµού
Τα κύρια καθήκοντα του Οργανισµού είναι να διαχειρι-

στεί τεχνικά, επιστηµονικά και διοικητικά τα θεµελιώδη
στοιχεία του REACH – την καταχώρηση, την αξιολόγηση,
την αδειοδότηση και τον περιορισµό των χηµικών ουσιών.

Για την καταχώρηση:

4 Περίπου 1.500 ουσίες, συµπεριλαµβανοµένων καρκινογόνων, µεταλλαξιγόνων και τοξικών για το αναπαραγωγικό σύστηµα (CMRs) κα-
θώς, επίσης, αυτών που διασπώνται αργά ή καθόλου (persistent), συγκεντρώνονται στο περιβάλλον (βιοσυσσωρευόµενες) και είναι
τοξικές.
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• θα διαχειριστεί τη διαδικασία της καταχώρησης
• θα επεξεργαστεί αιτήσεις για εξαίρεση ουσιών που

χρησιµοποιούνται στην έρευνα
• θα διευκολύνει τη διανοµή δεδοµένων που προκύ-

πτουν από δοκιµές σε ζώα, µεταξύ παραγωγών της ίδιας
ουσίας, για να τους διευκολύνει να υποβάλουν ένα φά-
κελο καταχώρησης δηµιουργώντας ένα Φόρουµ Ανταλλα-
γής Πληροφοριών Ουσίας (βλέπε πίνακα)

Για τις αξιολογήσεις:
• θα αξιολογεί φακέλους (για να ελέγξει αν είναι πλή-

ρεις και περιέχουν επαρκείς πληροφορίες για τις ουσίες)
• θα συντονίζει αξιολογήσεις ουσιών, οι οποίες θα γί-

νονται κυρίως από ειδικούς των κρατών–µελών
• θα λαµβάνει κανονικά αποφάσεις που απαιτούνται για

τις αξιολογήσεις5. Αν οι αντιπρόσωποι των κρατών-µελών
δεν µπορούν να συµφωνήσουν, η τελική απόφαση δε θα
λαµβάνεται από τον Οργανισµό, αλλά από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.

Για τις αδειοδοτήσεις / περιορισµούς, θα παρέχει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιστηµονική του άποψη.

Επίσης, ένα γενικό καθήκον του Οργανισµού είναι να
παρέχει στα κράτη-µέλη και τους θεσµούς της κοινότητας
τις καλύτερες δυνατές τεχνικές και επιστηµονικές συµ-
βουλές, σε ερωτήσεις που αφορούν στα χηµικά τα οποία
εντάσσονται στο REACH.

Τα τµήµατα της Ευρωπαϊκή Επιτροπής σε συνεργασία
µε τις ενδιαφερόµενες οµάδες έχουν συντάξει οδηγίες για
να βοηθήσουν τους βιοµήχανους και τις αρµόδιες αρχές να
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι του REACH6.
Επίσης, έχουν αναπτυχθεί προγράµµατα λογισµικού (RE-
ACH IT) για να διευκολύνουν την καταχώρηση των χηµικών.
Τα καθοδηγητικά έγγραφα που βασίζονται στο REACH IT,
τις βάσεις δεδοµένων και τα προγράµµατα θα διαχειρίζεται
και θα ενηµερώνει ο Οργανισµός του Ελσίνκι.

Ένα επιπλέον σηµαντικό έργο για τον Οργανισµό θα εί-
ναι να υποστηρίζει τα εθνικά γραφεία υποστήριξης, που ορ-
γανώνονται για να απαντούν σε ερωτήµατα των τοπικών
βιοµηχάνων σχετικά µε τις υποχρεώσεις τους για τον κα-
νονισµό, στη γλώσσα της χώρας της ΕΕ. Όλα τα εθνικά
γραφεία υποστήριξης θα συνεργάζονται µε τα γραφείο
υποστήριξης του Οργανισµού για να παρέχουν παρόµοιες
απαντήσεις στα ίδια ερωτήµατα.

Τέλος, ο Οργανισµός θα δηµοσιοποιεί στην ιστοσελίδα
του όλες τις µη εµπιστευτικές πληροφορίες για τα χηµικά
που συγκεντρώνονται κατά τις διαφορετικές φάσεις του RE-
ACH.7 Αυτό αντικατοπτρίζει έναν από τους βασικούς στό-
χους της µεταρρύθµισης, που είναι η παροχή επιπλέον
πληροφοριών για τα χηµικά που θα συνεισφέρει στην
ασφαλή τους χρήση.

Πώς είναι οργανωµένος ο Οργανισµός;
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για τα Χηµικά αποτελείται

από διαφορετικά όργανα. Επικεφαλής είναι ο Εκτελεστικός
∆ιευθυντής και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (βλ πίνακα). Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από 35 µέλη: έναν εκ-
πρόσωπο από κάθε κράτος-µέλος που διορίζεται από το

(Ευρωπαϊκό) Συµβούλιο (συνολικά 27 µέλη), τρία µέλη που
εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δύο ανεξάρτητα
µέλη που διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
τρεις εκπρόσωπους των ενδιαφερόµενων οµάδων που διο-
ρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι τρεις ενδιαφε-
ρόµενες οµάδες είναι η Ευρωπαϊκή Χηµική Βιοµηχανία (CE-
FIC), που εκπροσωπείται από το συµβούλιό της, οι
περιβαλλοντικοί µη κυβερνητικοί οργανισµοί, που εκπρο-
σωπούνται από το Ινστιτούτο για την Ευρωπαϊκή Περιβαλ-
λοντική Πολιτική (IEEP) και η Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Συ-
νοµοσπονδία (ΕTUC). Παρόλο που οι τρεις ενδιαφερόµενες
οµάδες συµµετέχουν πλήρως στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο,
δεν έχουν δικαίωµα ψήφου. Το διοικητικό συµβούλιο λαµ-
βάνει αποφάσεις µε την πλειοψηφία των δύο τρίτων όλων
των µελών µε δικαίωµα ψήφου.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει αρκετά ευρείες εξουσίες.
Συντάσσει και επιβλέπει την εφαρµογή του προϋπολογι-
σµού του Οργανισµού. Εκλέγει τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο
του Οργανισµού, τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Κιν-
δύνων και της Επιτροπής Κοινωνικο-οικονοµικής Ανάλυ-
σης, τον πρόεδρο, τα µέλη και τους αναπληρωµατικούς του
Συµβουλίου Προσφυγών. Η δικαιοδοσία του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου περιλαµβάνει, επίσης, την υιοθέτηση της ετή-
σιας έκθεσης, τον ετήσιο και πολυετή εργασιακό προ-
γραµµατισµό και τον τελικό ετήσιο προϋπολογισµό. Συν-
τάσσει τους δικούς του λειτουργικούς κανόνες και
διαδικασίες, καθώς και αυτές των τριών επιτροπών και του
φόρουµ (βλ πίνακα). Επίσης, καθορίζει τους κανονισµούς
για την πρόσβαση στα έγγραφα, για τα οικονοµικά και το
προσωπικό του Οργανισµού. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υιο-
θετεί τους κανονισµούς των διαδικασιών που κατευθύνουν
τις σχέσεις µε τη Συµβουλευτική Επιτροπή για την Υγεία και
την Ασφάλεια στην Εργασία, σχετικά µε ουσίες που εν-
τάσσονται και στο REACH και τη νοµοθεσία για την προ-
στασία του εργαζοµένου.

Πώς είναι οργανωµένος ο Ευρωπαϊκός
Οργανισµός για τα Χηµικά

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την
υιοθέτηση του ετήσιου προϋπολογισµού, τον προ-
γραµµατισµό εργασίας και τις αναφορές. ∆ιορίζει τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο.

Ο Εκτελεστικός ∆ιευθυντής είναι ο νόµιµος εκ-
πρόσωπος του Οργανισµού και είναι υπεύθυνος για την
καθηµερινή διοίκηση και διαχείριση του Οργανισµού,
συµπεριλαµβανοµένων και των οικονοµικών. Ο Εκτε-
λεστικός ∆ιευθυντής αναφέρεται και είναι υπόλογος
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

Η Γραµµατεία υποστηρίζει τις τρεις επιτροπές και
το φόρουµ και εκτελεί εργασίες για τις διαδικασίες
της καταχώρησης και αξιολόγησης, για την προετοι-
µασία της καθοδήγησης, την υποστήριξη των βάσεων
δεδοµένων και την παροχή πληροφοριών.

5 Για παράδειγµα αιτήµατα των βιοµηχάνων ή των εισαγωγέων για πρόσθετες πληροφορίες για τις ιδιότητες των ουσιών.
6 Βλέπε Έργο Υλοποίησης του REACH (RIPs), http://ecb.jrc.it
7 http://echa.europa.eu
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Η Επιτροπή των κρατών-µελών αναλύει τις δια-
φορετικές γνωµοδοτήσεις που προτείνονται σε προ-
καταρκτικά σχέδια αποφάσεων από τον Οργανισµό ή
τα κράτη-µέλη και κάνει προτάσεις για την αναγνώριση
ουσιών πολύ υψηλού κινδύνου.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων ετοιµάζει γνω-
µοδοτήσεις για αξιολόγηση, αιτήσεις για αδειοδότηση,
προτάσεις για περιορισµούς και για την ταξινόµηση και
τις ετικέτες.

Η Επιτροπή Κοινωνικο-Οικονοµικής Ανάλυσης
ετοιµάζει τις γνωµοδοτήσεις για τις αιτήσεις καταχώ-
ρησης, τις προτάσεις για τους περιορισµούς και τα
ερωτήµατα τα σχετικά µε την κοινωνικο-οικονοµική επί-
δραση των προτεινόµενων νοµοθετικών πράξεων.

Το Φόρουµ συντονίζει θέµατα εφαρµογής του κα-
νονισµού και είναι ένα δίκτυο των αρµόδιων αρχών
των κρατών-µελών που είναι υπεύθυνες για την εφαρ-
µογή.

Το Συµβούλιο Προσφυγών αποφασίζει για τις προ-
σφυγές έναντι των αποφάσεων που λαµβάνονται από
τον Οργανισµό. Οι προσφυγές γίνονται µόνο για απο-
φάσεις σε καταχωρήσεις φακέλων, αξιολογήσεις φα-
κέλων, εξαιρέσεις για καταχώρηση ουσιών που χρησι-
µοποιούνται για την έρευνα και την ανάπτυξη και για τη
διάδοση των δεδοµένων µεταξύ των βιοµηχάνων.

Πόσο έτοιµος είναι ο Οργανισµός;
Το REACH τέθηκε σε ισχύ για τα 27 κράτη-µέλη την 1η

Ιουνίου 2007, αλλά λειτούργησε κανονικά την 1η Ιουνίου
2008, όταν ξεκίνησε η περίοδος της προ-καταχώρησης. Ο
Οργανισµός δηµιουργήθηκε την 1η Ιουνίου 2007 και έτσι
δόθηκαν 12 µήνες για να ετοιµαστεί για τη διαχείριση του
συστήµατος REACH.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκλήθηκε έξι φορές µεταξύ
του Ιουνίου 2007 και του Μαρτίου 2008 και έχει ήδη λάβει
σειρά αποφάσεων. Τον Οκτώβριο 2007, εξέλεξε τον Βέλγο
Geer Dancet ως Εκτελεστικό ∆ιευθυντή. Θα κατέχει τη
θέση για πέντε χρόνια και µπορεί να επανεκλεγεί άλλη µία
φορά.

Έχουν, επίσης, υιοθετηθεί οι προγραµµατισµοί εργα-
σίας του 2007 και του 2008, µε προϋπολογισµούς 15,3 και
66,4 εκατοµµύρια ευρώ, αντίστοιχα. Ο συνολικός προϋπο-
λογισµός του 2007 και περισσότερο από το 90% του 2008
είναι από κοινοτικά κονδύλια. Τελικά, ο Οργανισµός θα
πρέπει να επιτύχει την οικονοµική του ανεξαρτησία µέσω
των τελών καταχώρησης και αδειοδότησης που θα πλη-
ρώνονται από τους βιοµηχάνους και τα οποία θα πρέπει να
καλύπτουν το συνολικό λειτουργικό κόστος. Το Συµβούλιο
έχει ορίσει τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων
και της Επιτροπής Κοινωνικο-Οικονοµικής Ανάλυσης. Το ∆ι-
οικητικό Συµβούλιο έχει, επίσης, καθορίσει το προφίλ των
µελών του Συµβουλίου Προσφυγών που θα αναλάµβαναν
πριν τον Ιούνιο του 2008, ακολουθώντας δηµόσια πρό-

σκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Επίσης, προσλαµ-
βάνεται προσωπικό µε δηµόσια προκήρυξη. Στην ιστοσε-
λίδα του Οργανισµού υπάρχουν ήδη διαθέσιµα έγγραφα µε
οδηγίες για τους βιοµηχάνους προς εκπλήρωση των υπο-
χρεώσεων του REACH. Άλλα καθοδηγητικά έγγραφα αναρ-
τώνται σταδιακά στην ιστοσελίδα. Ήδη σε όλα τα κράτη-
µέλη έχουν οργανωθεί τα εθνικά γραφεία υποστήριξης8.

Το µόνο πεδίο στο οποίο οι ετοιµασίες του Οργανισµού
έχουν µείνει πολύ πίσω είναι το λογισµικό που θα χρησι-
µοποιείται για την κατάθεση και την επεξεργασία των δε-
δοµένων που παρέχονται από τις βιοµηχανίες. Ο στόχος εί-
ναι το σύστηµα να είναι έτοιµο και να δουλεύει µέχρι την 1η
Ιουνίου 2008.

Φόρτος εργασίας και ανεξαρτησία: δύο
µεγάλες προκλήσεις

Κατά τις διαπραγµατεύσεις στη φάση της δηµιουργίας
του κανονισµού REACH, ο ρόλος του Οργανισµού ενισχύ-
θηκε σηµαντικά σε σχέση µε την αρχική πρόταση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο και το
Συµβούλιο αποφάσισαν οµόφωνα το REACH να διευθύνε-
ται από έναν ανεξάρτητο κεντρικό οργανισµό. Έτσι τα δια-
χειριστικά καθήκοντα του Οργανισµού επεκτάθηκαν, δυ-
στυχώς όµως χωρίς µια αντίστοιχη αύξηση στον αρχικό
λειτουργικό προϋπολογισµό. Ως εκ τούτου τα πρώτα χρό-
νια λειτουργίας του, το REACH θα έχει να αντιµετωπίσει
πολλές προκλήσεις.

Μία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις θα είναι η ικανό-
τητα του Οργανισµού να αντιµετωπίσει επιτυχώς τον πολύ
µεγάλο φόρτο εργασίας. Αυτό µε τη σειρά του εξαρτάται
άµεσα από την ποιότητα και το πλήθος των ειδικών που θα
προσληφθούν και από την αποτελεσµατικότητα των λογι-
σµικών εργαλείων που θα χρησιµοποιούν. Παρόλο που οι
προσλήψεις δεν φαίνεται να δηµιουργούν ιδιαίτερα προ-
βλήµατα, η παράδοση και η λειτουργικότητα του λογισµι-
κού δηµιουργεί ανησυχίες.

Μία άλλη µεγάλη πρόκληση για τον Οργανισµό είναι η
ανεξαρτησία του από τη βιοµηχανία, τα κράτη-µέλη και
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθ’ όλη τη διάρκεια των δια-
πραγµατεύσεων για τη δηµιουργία του κανονισµού υπήρ-
ξαν πρωτοφανείς παρασκηνιακές ενέργειες από την
πλευρά της βιοµηχανίας. Και είναι απίθανο να µειωθεί αυτή
η πίεση στον κεντρικό Οργανισµό που έχει αναλάβει το συν-
τονισµό της εµπορίας των χηµικών µε ετήσιο κύκλο εργα-
σιών περίπου 480 δισεκατοµµύρια σε όλη την Ευρώπη9.

Ο Οργανισµός πρέπει, επίσης, να διεκδικήσει την ανε-
ξαρτησία του από τα κράτη-µέλη που είναι υπεύθυνα για
την επιβολή και την τήρηση του κανονισµού σε εθνικό επί-
πεδο. Τα κράτη-µέλη πρόκειται να είναι στενά συνδεδεµένα
µε την εργασία του Οργανισµού µέσω της Επιτροπής Κρα-
τών-Μελών και πιθανώς να µπουν στον πειρασµό να προ-
ωθούν τα εθνικά συµφέροντα, σε βάρος του συµφέροντος
της Κοινότητας.

Επιπλέον, ο Οργανισµός πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί
και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την οποία προέρχε-
ται και από την οποία απέσπασε µεγάλο αριθµό στελεχών
στο Ελσίνκι. Η Επιτροπή θα διατηρήσει τον εποπτικό ρόλο
σε µια σειρά αποφάσεων που θα λαµβάνονται σε περί-

8 http://echa.europa.eu/reach/helpdesk/nationalhelp_contact_en.html
9 www.cefic.be/factsandfigures
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πτωση διαφωνίας για την αξιολόγηση ουσιών, τη χορή-
γηση αδειοδοτήσεων ή τη θέσπιση περιορισµών. Θα είναι
ευκολότερο για τον Οργανισµό να διατηρήσει ουσιαστική
ανεξαρτησία από την Επιτροπή όταν γίνει και οικονοµικά
ανεξάρτητος µε τη βοήθεια των τελών καταχώρησης από
τις βιοµηχανίες και όταν, πλέον, ο προϋπολογισµός του δεν
θα σχετίζεται µε τα κεφάλαια της Επιτροπής. Αυτό θα επι-
τευχθεί ως το 2010.

Η ανεξαρτησία του Οργανισµού πρέπει να διασφαλιστεί
από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ο οποίος, σύµφωνα µε το
άρθρο 83 του REACH, «θα διεκπεραιώνει τα καθήκοντά του
προς το συµφέρον της Κοινότητας και ανεξάρτητα από
οποιοδήποτε συγκεκριµένο συµφέρον». Μιας και ο διορι-
σθείς είναι πρώην στέλεχος της Κοινότητας, δεν υπάρχει
αµφιβολία ότι οι πράξεις του θα υπόκεινται σε στενή επι-
τήρηση. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα παίξει στο συγκεκρι-
µένο θέµα τον αναµενόµενο καίριο ρόλο του. Η εποπτεία
του στα πεπραγµένα του Εκτελεστικού ∆ιευθυντή, οι συ-
ναντήσεις µε τις επιτροπές και το Συµβούλιο Προσφυγών
και οι αποφάσεις που θα παίρνει για τους κανόνες των δια-
δικασιών, θα είναι όλες αποφασιστικές για την αποτελε-
σµατικότητα και την πραγµατική ανεξαρτησία του Οργανι-
σµού (ECHA). Η ανεξαρτησία είναι κρίσιµo θέµα. Από αυτήν
εξαρτάται η εικόνα και η αξιοπιστία του Οργανισµού, καθώς
επίσης και συνολικά του συστήµατος REACH, όχι µόνο για
τη βιοµηχανία αλλά και για τους ευρωπαίους πολίτες.

Τι ρόλο παίζουν οι ενδιαφερόµενες οµά-
δες στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο;

Στα 35 µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβά-
νονται και τρία µέλη που εκπροσωπούν τις ενδιαφερόµενες
οµάδες. Αυτές είναι οι τρεις οµάδες που ενεπλάκησαν
ενεργά κατά τη διάρκεια των εργασιών της µεταρρύθµισης:
η χηµική βιοµηχανία, οι περιβαλλοντικοί µη κυβερνητικοί ορ-
γανισµοί και τα ευρωπαϊκά εργατικά συνδικάτα. Αυτοί έχουν
και το µεγαλύτερο ενδιαφέρον να δουν να επιτυγχάνονται
οι δύο βασικοί στόχοι του REACH: η διασφάλιση υψηλού
επιπέδου ασφάλειας για την υγεία και το περιβάλλον και η
προαγωγή της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιο-
µηχανίας. Όπως όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
έτσι και αυτοί, δεσµεύονται να εκτελούν τα καθήκοντά τους
«για το συµφέρον του Οργανισµού». Ωστόσο, εξ ορισµού,
εκπροσωπούν και τα συµφέροντα των οργανώσεών τους
και πιθανώς γι’ αυτό το λόγο δεν έχουν δικαίωµα να ψηφί-
ζουν για αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Η εντολή των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Συνδικαλι-
στικής Συνοµοσπονδίας (ETUC) είναι να επιχειρηµατολογεί
για το κοινό συµφέρον των εκατοµµυρίων ευρωπαίων ερ-
γαζοµένων που εκτίθενται σε χηµικά, στον Οργανισµό για
την εφαρµογή του REACH. Στις πρώτες συναντήσεις, που
επικεντρώθηκαν στην έναρξη της λειτουργίας και τη θέ-
σπιση των κανόνων των διαδικασιών του Οργανισµού, η Συ-
νοµοσπονδία επέµεινε στην ανεξαρτησία και τη διαφάνεια
των εργασιών του. Όταν καθιερώνονταν οι κανόνες οι εκ-
πρόσωποι της ETUC διαφώνησαν και επικράτησαν των άλ-
λων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υποστηρίζοντας

την αρχή ότι οι υποψήφιοι που εργάζονται σε συνδέσµους
επιχειρήσεων ή βιοµηχανιών δεν θα πρέπει να εκλέγονται
στην Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων ή στη Επιτροπή Κοι-
νωνικο-οικονοµικής Ανάλυσης10.

Μελλοντικά, η συµβολή της θα είναι σηµαντική για τους
εργαζόµενους κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων
όπου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα αποφασίσει τι είδους συ-
νεργασίες και συνέργειες πρέπει να υπάρχουν µεταξύ του
Οργανισµού και της Συµβουλευτικής Επιτροπής του Λου-
ξεµβούργου11 σε ζητήµατα προστασίας των εργαζοµένων,
ή όταν ο Εκτελεστικός ∆ιευθυντής θα ζητά τη γνώµη του ∆ι-
οικητικού Συµβουλίου, όποτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η
Επιτροπή των Κρατών-Μελών διαφωνούν στη νοµική ερ-
µηνεία των υποχρεώσεων του REACH.

Συµπεράσµατα
Θα ήταν λάθος να υπάρξει εφησυχασµός στην Ευρώπη,

επειδή προηγήθηκαν πολύχρονες δύσκολες διαπραγµα-
τεύσεις µε αποτέλεσµα την καθιέρωση του REACH για τη
διαχείριση των χηµικών ουσιών. Οι πραγµατικές προκλήσεις
ακολουθούν. Οι υποχρεώσεις που θεσπίστηκαν από το RE-
ACH εφαρµόζονται στη βιοµηχανία από τον Ιούνιο του
2008. Αυτή είναι και η πρώτη µεγάλη δοκιµή για το πώς λει-
τουργεί η µεταρρύθµιση. Μεταφέροντας το βάρος της
απόδειξης στους παραγωγούς, απαιτείται ριζική αλλαγή
συµπεριφοράς από τη βιοµηχανία, αλλά και από τις εθνικές
αρχές που εµπλέκονται στη διαχείριση του REACH.

Είναι πιθανό αρχικά να υπάρχει σύγχυση, καθώς δεν θα
φανούν άµεσα αποτελέσµατα για την υγεία και το περι-
βάλλον ή για την ανταγωνιστικότητα των χηµικών βιοµηχα-
νιών και έτσι να προκύψει ο πειρασµός να απλοποιηθούν οι
κανόνες. Ο νέος Ευρωπαϊκός Οργανισµός για τα Χηµικά
που εδρεύει στο Ελσίνκι θα παίξει σηµαντικό ρόλο σε όλο
το χρονικό διάστηµα της εφαρµογής του REACH και ειδι-
κότερα τα πρώτα χρόνια. Η ικανότητά του να διαχειριστεί
τις αρχικές δυσχέρειες θα καθορίσει αν όλες οι προδια-
γραφόµενες για τη βιοµηχανία υποχρεώσεις τηρούνται και
εάν, τελικά, η µεταρρύθµιση πέτυχε ή όχι. Η Ευρώπη, υιο-
θετώντας το REACH, υποσκέλισε τον υπόλοιπο κόσµο,
προχωρώντας σε µια κοινωνικά πιο υπεύθυνη διαχείριση
των χηµικών ουσιών. Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι να
επιτύχει η προσπάθεια. �

10 Μερικά κράτη-µέλη πρότειναν κάποιους ειδικούς της βιοµηχανίας για να καθυστερήσουν αυτές τις επιτροπές.
11 Η Συµβουλευτική Επιτροπή του Λουξεµβούργου για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, µε έδρα το Λουξεµβούργο, βοηθάει

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προετοιµασία, την εφαρµογή και την αξιολόγηση όλων των µέτρων που αφορούν στην ασφάλεια και
την υγεία στην εργασία. Περιλαµβάνει εκπροσώπους των κυβερνήσεων, των συνδικαλιστικών συνοµοσπονδιών και των συνδέσµων
εργαζοµένων των κρατών-µελών της ΕΕ.



Σκοπός και µεθοδολογία της µελέτης
Σκοπός της µελέτης ήταν η καταγραφή και η εκτίµηση

των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος
στη βιοµηχανία παραγωγής χρωµάτων. Η µελέτη αποτε-
λείται αφενός από ένα θεωρητικό τµήµα, όπου αναπτύσ-

σονται οι δυνητικοί κίνδυνοι για
την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζοµένων, µε βάση τη βι-
βλιογραφία και τη διεθνή εµπει-
ρία και αφετέρου από την
έρευνα πεδίου, η οποία έγινε σε
δύο εταιρίες του κλάδου, µε
σκοπό τον εντοπισµό των πραγ-

µατικών πηγών κινδύνου στα συγκεκριµένα εργοστάσια.
Φιλοδοξία της µελέτης είναι να αποτελέσει έναν οδηγό

για τις υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου στην προσπάθειά
τους είτε να εκπονήσουν τη γραπτή εκτίµηση του επαγ-
γελµατικού κινδύνου στο χώρο τους (σύµφωνα µε το Π.∆.
17/96, άρθρο 8), είτε να την αναθεωρήσουν και να την εµ-
πλουτίσουν, λαµβάνοντας υπόψη τους όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερους παράγοντες κινδύνου.

Στο θεωρητικό µέρος παρουσιάζονται καταρχάς στα-
τιστικά στοιχεία που αφορούν στον κλάδο (αριθµός επιχει-
ρήσεων, απασχόληση, ακαθάριστη αξία παραγωγής και
προστιθεµένη αξία). Στη συνέχεια, γίνεται αναλυτική περι-
γραφή των κινδύνων για την ασφάλεια που, βάσει της βι-
βλιογραφίας, είναι δυνατόν να παρουσιαστούν στον εν
λόγω κλάδο. Η περιγραφή αυτή αφορά σε δεδοµένες πα-
ραγωγικές διαδικασίες, π.χ. αυτή της ανάµιξης πρώτων
υλών, της διασποράς, της συσκευασίας κ.λπ. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο αποκτάται σαφής εικόνα των εγγενών προβλη-
µάτων από τη χρησιµοποίηση συγκεκριµένων τεχνικών. Οι
κίνδυνοι για την ασφάλεια συµπληρώνονται µε την περι-
γραφή εκείνων που οφείλονται στα συστήµατα των υπο-
δοµών, δηλαδή τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τα συ-
στήµατα θέρµανσης, ψύξης και εξαερισµού, τα συστήµατα

πυρασφάλειας κ.λπ.
Το θεωρητικό µέρος συνεχίζεται µε την ανάλυση των

προβληµάτων υγείας των εργαζοµένων που προκύπτουν
από το εργασιακό τους περιβάλλον. Τα σχετικά προβλή-
µατα είναι συνήθως πολυπαραγοντικά, αλλά για τις ανάγ-
κες της µελέτης εξετάστηκαν οι εξής κατηγορίες:

• κίνδυνοι από φυσικούς παράγοντες (µικροκλίµα, φω-
τισµός, θόρυβος)

• εγκάρσιοι ή οργανωτικοί κίνδυνοι (οργάνωση της ερ-
γασίας, ψυχολογικοί παράγοντες, εργονοµικοί παράγοντες,
αντίξοες συνθήκες εργασίας)

• κίνδυνοι από χηµικούς παράγοντες (αιωρούµενα σω-
µατίδια, µέταλλα και οργανικές χηµικές ουσίες στον αέρα).

Στην έρευνα πεδίου εφαρµόζεται στους συγκεκριµέ-
νους εργασιακούς χώρους µια µεθοδολογία εκτίµησης του
επαγγελµατικού κινδύνου. Η εκτίµηση του κινδύνου (ορ-
θότερα: της επικινδυνότητας) είναι µια διαδικασία ανάλυ-
σης των συνθηκών εργασίας και των κινδύνων που αυτές
εγκυµονούν για τους εργαζοµένους. Είναι, επίσης, ένα κεί-
µενο στο οποίο προτείνονται µέτρα για τη διαφύλαξη και
την προαγωγή της υγείας. Τόσο τα ευρήµατα της έρευνας
πεδίου όσο και οι παρεµβάσεις στους χώρους εργασίας µε
τα προτεινόµενα µέτρα, αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι
της οργάνωσης ενός χώρου παραγωγής.

Αναλυτικότερα, τα στάδια της εκτίµησης του επαγγελ-
µατικού κινδύνου (επικινδυνότητας) είναι τα εξής:

1. περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας (γραµµές
παραγωγής, πρώτες ύλες, εγκαταστάσεις, οργάνωση της
εργασίας)

2. σύνταξη ερωτηµατολογίου για τη διατύπωση της
υποκειµενικής εκτίµησης των εργαζοµένων για τις συνθή-
κες εργασίας τους και επεξεργασία των αποτελεσµάτων

3. περιγραφή των κινδύνων για την ασφάλεια και την
υγεία ανά παραγωγική διαδικασία ή είδος υποδοµών (ανά-
µιξη πρώτων υλών, διασπορά, συσκευασία κ.λπ. ή ηλε-

Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας - Τεύχος 3818

Επιµέλεια: Σπύρος ∆οντάς*

Εκτίµηση και πρόληψη του επαγγελµατικού κινδύνου στη βιοµηχανία
παραγωγής χρωµάτων

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (Ε.Π.ΑΝ.), Μέτρο: 1.1. «Βιοµηχανικές, Τεχνολο-
γικές και Επιχειρηµατικές Υποδοµές», ∆ράση: 1.1.5. «Ενίσχυση της υποδοµής του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.», Πράξη 1.1.5.2. «Παροχή
συµβουλευτικών υπηρεσιών και διάδοσή τους στον τοµέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία», το Ελληνικό Ινστιτούτο
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ανέλαβε την υποχρέωση να εκπονήσει µελέτες εκτίµησης του επαγγελµατικού κιν-
δύνου σε µια σειρά κλάδων της παραγωγής.

Το παρόν άρθρο αποτελεί σύνοψη των συµπερασµάτων µιας από τις παραπάνω µελέτες µε τίτλο «Εκτίµηση και πρό-
ληψη του επαγγελµατικού κινδύνου στη βιοµηχανία παραγωγής χρωµάτων» που εκπονήθηκε από το καλοκαίρι του 2004
έως το καλοκαίρι του 2005.

(συνέχεια στη σελ. 23)
*Ο κος Σ. ∆οντάς είναι διδάκτωρ χηµικός και εργάζεται στο ΕΛΙΝΥΑΕ (Αθήνα). Ήταν συντονιστής του τεχνικού µέρους της µελέτης «Εκτίµηση και πρό-
ληψη του επαγγελµατικού κινδύνου στη βιοµηχανία παραγωγής χρωµάτων».
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ΠΥΞΙ∆Α ΝΟ 37

Επιλογή υπο-
δηµάτων για

επαγγελµατική
χρήση σε σχέση

µε τις προδια-
γραφές της

σήµανσης CE

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(Μέρος Α’)

Οι τραυµατισµοί του ποδιού και της κνήµης είναι πολύ κοινοί στις περισσότερες βιο-
µηχανικές δραστηριότητες. Τα πόδια κινδυνεύουν ιδιαίτερα από τραυµατισµούς στους χώ-
ρους εργασίας, καθώς υπάρχουν κίνδυνοι από πτώση αντικειµένων στα δάκτυλα, γλι-
στρήµατος σε ολισθηρά δάπεδα, τρυπήµατος του πέλµατος από αιχµηρά αντικείµενα που
προεξέχουν, εγκαυµάτων από πηγές θερµότητας και φλόγας, χηµικοί κίνδυνοι από δια-
βρωτικούς παράγοντες, βιολογικοί κίνδυνοι κ.ο.κ.

Ο τύπος της προστασίας του ποδιού και της κνήµης θα πρέπει να σχετίζεται µε την επι-
κινδυνότητα της εργασίας που αναλαµβάνεται αλλά και του περιβάλλοντος χώρου εργα-
σίας. Η επιλογή, λοιπόν, του σωστού υποδήµατος είναι αποτέλεσµα της σωστής εκτίµη-
σης της επικινδυνότητας του χώρου και της θέσης εργασίας του εργαζοµένου.

Επιπλέον, ο τεχνικός ασφαλείας ή/και ο εργοδότης, κατά την επιλογή των κατάλληλων
υποδηµάτων για τους εργαζόµενους, θα πρέπει να συνυπολογίσουν τις προδιαγραφές της
σήµανσης CE (την οποία οφείλουν να φέρουν τα υποδήµατα για επαγγελµατική χρήση).

Η σήµανση CE, µέσω των σχετικών εναρµονισµένων προτύπων που έχουν εκπονηθεί,
εξασφαλίζει καταρχήν τη συµµόρφωση των υποδηµάτων µε τις βασικές απαιτήσεις της
Οδηγίας 89/686/ΕΟΚ (τις ελάχιστες δηλαδή απαιτήσεις ασφαλείας που οφείλει να πληροί
ένα µέσο ατοµικής προστασίας). Επιπλέον, τα εναρµονισµένα πρότυπα, µέσω των συµ-
πληρωµατικών απαιτήσεων που περιέχουν, δίνουν τη δυνατότητα επιλογής από µια ευρεία
γκάµα προστατευτικών χαρακτηριστικών, ανάλογα µε το επιθυµητό επίπεδο προστασίας
και τις προοριζόµενες χρήσεις και κινδύνους.

Τα υπάρχοντα εναρµονισµένα πρότυπα που χρησιµοποιούνται για τη σήµανση CE των
υποδηµάτων για επαγγελµατική χρήση καλύπτουν µια σχετικά αντιπροσωπευτική γκάµα
των υποδηµάτων που χρησιµοποιούνται και των κινδύνων που είναι δυνατό να αντιµετω-
πίσει ένας εργαζόµενος στο χώρο της εργασίας του.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345:2004 - Μέσα ατοµικής προστασίας - Υποδήµατα τύπου ασφαλείας
ΕΛΟΤ EN ISO 20346:2004 - Μέσα ατοµικής προστασίας - Υποδήµατα τύπου προστα-

σίας
ΕΛΟΤ EN ISO 20347:2004 - Μέσα ατοµικής προστασίας - Υποδήµατα τύπου εργασίας
ΕΛΟΤ EN 13832.02:2007 - Υποδήµατα προστασίας από χηµικές ουσίες - Μέρος 2: Απαι-

τήσεις για υποδήµατα ανθεκτικά σε χηµικές ουσίες υπό συνθήκες εργαστηρίου
ΕΛΟΤ EN 13832.03:2007 - Υποδήµατα προστασίας από χηµικές ουσίες - Μέρος 3: Απαι-

τήσεις για υποδήµατα υψηλής ανθεκτικότητας από χηµικές ουσίες υπό συνθήκες εργα-
στηρίου

ΕΛΟΤ EN 15090:2006 - Υποδήµατα για πυροσβέστες
ΕΛΟΤ EN ISO 17249:2005 - Υποδήµατα ασφαλείας ανθεκτικά έναντι κοπής από αλυ-

σοπρίονο
ΕΛΟΤ EN 50321:2000 - Ηλεκτρικά µονωτικά υποδήµατα για εργασίες σε εγκαταστάσεις

χαµηλής τάσης

Θα πρέπει, επίσης, να σηµειωθεί ότι υπάρχει το πρότυπο CEN ISO/TR 18690:2006 (Gui-
dance for the selection, use and maintenance of safety, protective and occupational foot-
wear) το οποίο περιλαµβάνει οδηγίες για την επιλογή, χρήση και συντήρηση των υποδη-
µάτων για επαγγελµατική χρήση.

Επίσης, το πρότυπο «ΕΛΟΤ EN ISO 20344:2004 - Μέσα ατοµικής προστασίας - Μέθο-
δοι δοκιµής για υποδήµατα» περιέχει αποκλειστικά µεθόδους δοκιµής και δεν περιέχει προ-
διαγραφές.
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Tα πρότυπα της «σειράς EN ISO 20344», δηλαδή τα EN ISO 20345, EN ISO 20346 και
EN ISO 20347, στοχεύουν να καλύψουν τα υποδήµατα που χρησιµοποιούνται κατά τις πε-
ρισσότερες βιοµηχανικές και βιοτεχνικές εργασίες, από τις βαρύτερες (υποδήµατα τύπου
ασφαλείας) έως τις ελαφρότερες (υποδήµατα τύπου εργασίας).

Τα τρία αυτά πρότυπα έχουν την ίδια βασική δοµή και διαφέρουν ως προς τη βαρύτητα
των απαιτήσεων που επιβάλλονται. Αφορούν τόσο σε δερµάτινα υποδήµατα (άρβυλα)
αλλά και συνθετικά (π.χ. τύπου γαλότσας). Κάνουν αποδεκτά 5 ύψη υποδηµάτων (Α: χαµηλά
παπούτσια, Β: µέχρι τον αστράγαλο, C: µέχρι τη µέση της γάµπας, D: µέχρι το γόνατο, E:
µέχρι τη µέση του µηρού) και περιέχουν καταρχάς µια σειρά βασικών απαιτήσεων που πρέ-
πει να πληρούν τα υλικά κατασκευής (δηλαδή το άνω µέρος, οι φόδρες, η εσωτερική και
η εξωτερική σόλα) ως προς τις αντοχές τους σε διάφορες καταπονήσεις (σχίσιµο, κάµψεις,
τριβές, εφελκυσµός, αποκολλήσεις κ.α.), ως προς τους βλαπτικούς παράγοντες που µπο-
ρεί να περιέχουν (pH, εξασθενές χρώµιο, αζωχρώµατα), τις αντιολισθητικές ικανότητες
(της σόλας) καθώς και ως προς βασικά χαρακτηριστικά εργονοµίας.

Οι διαφοροποιήσεις των τριών προτύπων µεταξύ τους αναλύονται στη συνέχεια.

Υποδήµατα Ασφαλείας (EN ISO 20345)
Από τους τρεις τύπους, τα υποδήµατα τύπου «ασφαλείας» είναι η κατηγορία που προ-

σφέρει την υψηλότερη προστασία.

Τα παπούτσια αυτής της κατηγορίας εκτός από τις βασικές απαιτήσεις που περιέχον-
ται και στα τρία πρότυπα (αντοχές, καταπονήσεις, βλαπτικούς παράγοντες, εργονοµία κτλ),
οφείλουν να φέρουν υποχρεωτικά προστατευτικά δακτύλων, τα οποία πρέπει να περνάνε
τη δοκιµή της κρούσης µε ενέργεια 200J και της συµπίεσης µε δύναµη 15kN. Πρακτικά, η
επιτυχία σε αυτές τις δοκιµές σηµαίνει ότι έπειτα από κρούση ή συµπίεση µε τις δυνάµεις
αυτές, το προστατευτικό δεν θα συµπιέζεται τόσο ώστε να τραυµατίσει το χρήστη. Επίσης,
είναι υποχρεωτική η αντοχή της εξωτερικής σόλας σε πετρελαιοειδή.

Εφόσον τα παπούτσια πληρούν τις βασικές απαιτήσεις (και µόνον αυτές), φέρουν το
σύµβολο SB (Safety-Basic).

Αν τα παπούτσια προορίζονται για συγκεκριµένη χρήση (η οποία αντιστοιχεί στην
ανάγκη ύπαρξης κάποιων προστατευτικών στοιχείων) αυτά θα πρέπει, επιπλέον, να συµ-
µορφώνονται προς τις ανάλογες συµπληρωµατικές απαιτήσεις του ΕΝ ISO 20345. Κάθε
συµπληρωµατική απαίτηση που πληρείται δίνει το δικαίωµα χρήσης ενός συµβόλου (π.χ.:
Ρ, όπως Penetration για τη διάτρηση της σόλας, HRO, όπως Heat Resistant Outsole για την
αντίσταση της σόλας στη θερµότητα κτλ).

Όταν πληρούνται ταυτόχρονα ορισµένες συµπληρωµατικές απαιτήσεις, το παπούτσι
µπορεί να λάβει ένα από τα σύµβολα S1, S2, S3 (για τα δερµάτινα παπούτσια) και S4, S5
(για τις γαλότσες), βλ. πίνακα.

Υποδήµατα Προστασίας (ΕΝ ISO 20346)
Τα υποδήµατα τύπου «προστασίας» είναι παρεµφερή µε τα τύπου «ασφαλείας», µόνο

που κάποια προστατευτικά χαρακτηριστικά αντιστοιχούν σε µικρότερης βαρύτητας κινδύ-
νους.

Τα παπούτσια αυτά, όπως και τα υποδήµατα ασφαλείας, οφείλουν να φέρουν προστα-
τευτικά καλύµµατα δακτύλων τα οποία πρέπει να περνάνε τη δοκιµή της κρούσης µε ενέρ-
γεια 100J και της συµπίεσης µε δύναµη 10kN. Και εδώ είναι υποχρεωτική η αντοχή σε πε-
τρελαιοειδή. Αντιστοίχως, εφόσον τα παπούτσια πληρούν τις βασικές απαιτήσεις (και
µόνον αυτές), φέρουν το σύµβολο ΡB (Protective-Basic).

Όσον αφορά στις συµπληρωµατικές απαιτήσεις, ισχύουν όλα όσα ισχύουν για τα υπο-
δήµατα ασφαλείας, µόνο που όταν πληρούνται ταυτόχρονα ορισµένες συµπληρωµατικές
απαιτήσεις, το παπούτσι µπορεί να λάβει ένα από τα σύµβολα Ρ1, Ρ2, Ρ3 (για τα δερµά-
τινα παπούτσια) και Ρ4, Ρ5 (για τις γαλότσες), βλ. πίνακα.

Πέραν αυτών, τα υποδήµατα αυτού του τύπου δεν έχουν άλλες διαφορές από τα τύπου
ασφαλείας.

Υποδήµατα Εργασίας (ΕΝ ISO 20347)
Τα υποδήµατα αυτά, αντίθετα µε τις άλλες δύο κατηγορίες, ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να φέρουν

προστατευτικά καλύµµατα δακτύλων. Επίσης ∆ΕΝ είναι υποχρεωτική η αντοχή σε πετρε-
λαιοειδή αλλά αποτελεί συµπληρωµατική απαίτηση.

Αντιστοίχως, εφόσον τα παπούτσια πληρούν τις βασικές απαιτήσεις (και µόνον αυτές),
φέρουν το σύµβολο ΟB (Occupational-Basic).

Όσον αφορά στις συµπληρωµατικές απαιτήσεις, ισχύουν όλα όσα ισχύουν για τα υπο-

Προδιαγραφές
της σήµανσης CE

για υποδήµατα
για γενική επαγ-
γελµατική χρήση
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δήµατα ασφαλείας και προστασίας, µόνο που όταν πληρούνται ταυτόχρονα ορισµένες συµ-
πληρωµατικές απαιτήσεις, το παπούτσι µπορεί να λάβει ένα από τα σύµβολα Ο1, Ο2, Ο3
(για τα δερµάτινα παπούτσια) και Ο4, Ο5 (για τις γαλότσες), βλ. πίνακα.

Πέραν αυτών, τα υποδήµατα αυτού του τύπου δεν έχουν άλλες διαφορές από τα τύπου
ασφαλείας και τα τύπου προστασίας.

Πίνακας: Επεξήγηση Συµβόλων

-: ∆εν προβλέπεται τέτοια απαίτηση για αυτό το είδος υποδηµάτων.
*: Η αντοχή της σόλας σε πετρελαιοειδή αποτελεί βασική απαίτηση για τα υποδήµατα τύπου ασφαλείας
και προστασίας και συµπληρωµατική απαίτηση για τα υποδήµατα τύπου εργασίας.

∆ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ
ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ

Ή ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΣΦ. ΠΡΟΣΤ. ΕΡΓ. ΑΣΦ. ΠΡΟΣΤ. ΕΡΓ.

Βασικές απαιτήσεις SB PB ΟΒ SB PB ΟΒ

Αντίσταση σε ολίσθηση σε:

Κεραµικό πλακάκι-SLS SRA SRA SRA SRA SRA SRA

Ατσάλι-γλυκερίνη SRB SRB SRB SRB SRB SRB

Και στις δύο συνθήκες SRC SRC SRC SRC SRC SRC

Αντίσταση σόλας σε διάτρηση P P P P P P

Αγώγιµα υποδήµατα C C C C C C

Αντιστατικά υποδήµατα A A A A A A

Μονωτικά υποδήµατα - - - Ι Ι Ι

Μόνωση υποδήµατος έναντι HI HI HI HI HI HI

θερµότητας

Μόνωση υποδήµατος έναντι ψύχους CI CI CI CI CI CI

Απορρόφηση ενέργειας στην φτέρνα E E E E E E

∆ιαπέραση και απορρόφηση νερού WRU WRU WRU - - -

στο πάνω µέρος

Αντοχή σε θερµότητα στη σόλα HRO HRO HRO HRO HRO HRO

εξ επαφής

Αντοχή σόλας σε πετρελαιοειδή* * * ORO * * ORO

Αδιαβροχία ολόκληρου WR WR WR WR WR WR

του υποδήµατος

Προστασία του µεταταρσίου Μ Μ - Μ Μ -

Προστασία του αστραγάλου ΑΝ ΑΝ ΑΝ ΑΝ ΑΝ ΑΝ

Αντοχή του άνω µέρους σε κόψιµο CR CR - CR CR -

µε λεπίδα

Βασικές Απαιτήσεις και επιπλέον: S1 P1 O1 S4 P4 O4

Κλειστή φτέρνα

Αντιστατικές ιδιότητες

Απορρόφηση ενέργειας στη φτέρνα

Αντοχή της σόλας σε πετρελαιοειδή*

Όπως η προηγούµενη περίπτωση S2 P2 O2 - - -

(S1) και επιπλέον:

∆ιαπέραση νερού

Απορρόφηση νερού

Όπως η προηγούµενη περίπτωση S3 P3 Ο3 S5 P5 O5

(S2) και επιπλέον:

Αντοχή στη διάτρηση

Σόλα µε οδοντώσεις

ΒΑ
ΣΙ

ΚΕ
Σ

ΑΠ
ΑΙ

ΤΗ
ΣΕ

ΙΣ
:

ΣΥ
Μ

ΠΛ
ΗΡ

Ω
Μ

ΑΤ
ΙΚ

ΕΣ
ΑΠ

ΑΙ
ΤΗ

ΣΕ
ΙΣ
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Σήµανση

Παράδειγµα:

Ενηµερωτικό
για το χρήστη

Κάθε υπόδηµα θα πρέπει να φέρει σήµανση σαφή και ανεξίτηλη η οποία θα πρέπει να
περιλαµβάνει:

• το µέγεθος του υποδήµατος
• το σήµα αναγνώρισης του κατασκευαστή (ονοµασία ή άλλο σήµα)
• το µοντέλο του υποδήµατος
• τη χρονιά και το τρίµηνο κατασκευής του υποδήµατος
• το πρότυπο σύµφωνα µε το οποίο κατασκευάστηκε (EN ISO 20345/6/7) καθώς και το

έτος έκδοσης αυτού
• το κατάλληλο σύµβολο από τον παραπάνω πίνακα, δίπλα από την αναφορά στο πρότυπο.

Πρότυπο & Σύµβολα
(στο παράδειγµα αυτό : υπόδηµα αντιολισθητικό σε κεραµικό πλα-
κάκι και απορρυπαντικό, αδιάβροχο στο πάνω µέρος, φέρει ένθετο
ανθεκτικό στη διάτρηση και σόλα ανθεκτική σε θερµή επαφή)
Κωδικός Μοντέλου
Έτος κατασκευής / Τρίµηνο έτους
Επωνυµία Κατασκευαστή
Μέγεθος

Το ενηµερωτικό προς το χρήστη σηµείωµα (ή φυλλάδιο) θα πρέπει να συνοδεύει απα-
ραιτήτως κάθε ζευγάρι υποδήµατα για επαγγελµατική χρήση και να αναφέρει στην ελλη-
νική γλώσσα τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:

1. ταυτότητα κατασκευαστή (όνοµα, διεύθυνση)
2. ταυτότητα του Κοινοποιηµένου Φορέα που έχει εµπλακεί στις διαδικασίες πιστοποίησης
3. το σχετικό εναρµονισµένο πρότυπο και το έτος έκδοσης αυτού
4. τα σύµβολα που εµφανίζονται στη σήµανση και επεξήγηση αυτών καθώς και επεξήγηση
των δοκιµών που έχουν εκτελεστεί
5. έλεγχοι που πρέπει να γίνονται πριν να φορεθούν τα υποδήµατα (για φθορές κτλ)
6. οδηγίες εφαρµογής (εφόσον είναι απαραίτητο λόγω του σχεδιασµού)
7. πιθανές χρήσεις
8. µη επιτρεπτές χρήσεις και συνθήκες χρήσης (π.χ. εύρος θερµοκρασιών)
9. οδηγίες συντήρησης και αποθήκευσης
10.οδηγίες καθαρισµού και απολύµανσης (εφόσον είναι απαραίτητο λόγω της χρήσης)
11.µέγιστος χρόνος ζωής (ηµεροµηνία λήξης)
12.ταυτότητα προϊόντος (εµπορική ονοµασία ή κωδικός που θα επιτρέπει στο χρήστη να
το προσδιορίσει ανάµεσα σε άλλα προϊόντα του κατασκευαστή ή του εντολοδόχου του)
13.αξεσουάρ και ανταλλακτικά (εφόσον υπάρχουν)
14.κατάλληλος τύπος συσκευασίας για µεταφορά (αν αφορά).

Το ενηµερωτικό θα πρέπει, επίσης, να αναφέρει αν οι δοκιµές έχουν γίνει µε ή χωρίς το
πατάκι. Αν τα υποδήµατα φέρουν πατάκια θα πρέπει να προειδοποιείται ο χρήστης ότι θα
πρέπει να φοράει τα παπούτσια µόνο µε πατάκι και, εφόσον αυτό φθαρεί, θα πρέπει να αν-
τικατασταθεί από αντίστοιχο από τον προµηθευτή/κατασκευαστή των υποδηµάτων. Εάν τα
υποδήµατα δεν φέρουν πατάκια, θα πρέπει να υπάρχει προειδοποίηση ότι είναι δυνατό να
επηρεαστούν τα προστατευτικά χαρακτηριστικά εάν το υπόδηµα φορεθεί µε πατάκι.

Εφόσον τα υποδήµατα είναι αγώγιµα, αντιστατικά ή µονωτικών, φέρουν δηλαδή τα σύµ-
βολα C, Α ή Ι αντίστοιχα, θα πρέπει το ενηµερωτικό να περιέχει ένα κείµενο το οποίο επε-
ξηγεί τη χρησιµότητα των ιδιοτήτων αυτών και προειδοποιεί για τους περιορισµούς της προ-
στασίας τους. Τα κείµενα που πρέπει να αναφέρονται στα ενηµερωτικά φυλλάδια στις
περιπτώσεις αυτές θα αναφερθούν σε επόµενο τεύχος.

Γαρυφαλλιά Τσακάλου, Χηµικός Μηχανικός,
Υπεύθυνη Γραφείου Πιστοποίησης του

ΕΛΚΕ∆Ε Κέντρου Τεχνολογίας και Σχεδιασµού Α.Ε.

EN ISO 20345:2004
SRA S2 P HRO

Α Β Γ ∆
2006/1

Safety Company SA
42
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κτρικές εγκαταστάσεις, κτηριακές δοµές κ.λπ.) και προτά-
σεις για µέτρα προστασίας

4. προσδιορισµός των κινδύνων έκθεσης σε χηµικούς
και φυσικούς βλαπτικούς παράγοντες ανά χώρο παραγω-
γής (αιωρούµενα σωµατίδια, µέταλλα, διαλύτες, θερµικό
περιβάλλον, θόρυβος, φωτισµός) και επιπτώσεις στην υγεία
(ακοοµετρήσεις, σπιροµετρήσεις)

5. γενικά συµπεράσµατα για τις εταιρίες και τον κλάδο.

Στην παρούσα µελέτη στόχος δεν ήταν µόνο η µελέτη
των συνθηκών εργασίας σε συγκεκριµένα εργοστάσια. Φι-
λοδοξία ήταν η εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων για το
σύνολο του κλάδου. Τα χρονικά πλαίσια εκπόνησής της και,
συνακόλουθα, ο περιορισµένος αριθµός εταιριών που συµ-
µετείχαν σ’ αυτήν, δεν επιτρέπει τη γενίκευση των συµπε-
ρασµάτων για τον κλάδο. Είναι όµως δυνατό τα συµπερά-
σµατά της να χρησιµεύσουν ως οδηγός για τον εντοπισµό
των επίµαχων χώρων σε µια παραγωγική διαδικασία. Εί-
ναι π.χ. πολύ σηµαντικό να εντοπιστούν οι εργαζόµενοι
που εκτίθενται σε οµοειδείς κινδύνους, ικανούς να προκα-
λέσουν βλάβη στην υγεία τους, ανεξάρτητα από την ειδική
φύση της εργασίας του καθενός. Στο χώρο διασποράς των
πρώτων υλών είναι π.χ. δυνατό να εκτίθενται σε οργανικούς
διαλύτες τόσο οι εργάτες τροφοδοσίας όσο και οι τεχνικοί.

Επισηµαίνεται ότι η διαδικασία της εκτίµησης του
επαγγελµατικού κινδύνου είναι δυναµική. Κάθε εργασια-
κός χώρος πρέπει να παρακολουθεί τις αλλαγές στις συν-
θήκες εργασίας, είτε αυτές προέρχονται από µεταβολές
στην παραγωγική διαδικασία είτε από την εφαρµογή µέ-
τρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργα-
ζοµένων.

Αποτελέσµατα
Υποκειµενική εκτίµηση των κινδύνων

Με τον όρο «υποκειµενική εκτίµηση των κινδύνων» εν-
νοείται η διατύπωση της άποψης των εργαζοµένων για τις
συνθήκες που επικρατούν στο χώρο της εργασίας τους. Για
την αποτύπωση της εκτίµησής τους χρησιµοποιήθηκε από
την οµάδα εκπόνησης της µελέτης ένα «Ερωτηµατολόγιο

Υποκειµενικής Εκτίµησης Οµοι-
ογενούς Οµάδας Εργαζοµένων»
[1]. Μέσω του ερωτηµατολογίου
συγκεντρώνονται στοιχεία για τον
εντοπισµό των βλαπτικών παρα-
γόντων στον εργασιακό χώρο και
καταγράφεται η συχνότητα σω-
µατικών συµπτωµάτων που αφο-

ρούν στην υγεία των εργαζοµένων, σύµφωνα πάντα κατά
την αντίληψη των ιδίων των εργαζοµένων.

Συνολικά, διανεµήθηκαν 250 ερωτηµατολόγια στους
εργαζόµενους της εταιρίας Β. Από αυτά συµπληρώθηκαν
και επιστράφηκαν τα 153 (ποσοστό ανταπόκρισης 61%).
Στην εταιρία Α διανεµήθηκαν 45 ερωτηµατολόγια και συµ-
πληρώθηκαν και επιστράφηκαν τα 38 (ποσοστό ανταπό-
κρισης 84%).

Στην εταιρία B οι κίνδυνοι για την υγεία που αναφέρον-
ται συχνότερα είναι η υψηλή θερµοκρασία το καλοκαίρι
(44,0%), οι διαλύτες (37,9%), οι σκόνες (32,9%), η χαµηλή
θερµοκρασία το χειµώνα (31,2%), ο θόρυβος (27,6%), ο αε-
ρισµός (19,5%), τα αέρια (17,2%), η υγρασία το χειµώνα
(16,7%) και η υγρασία το καλοκαίρι (14,5%). Στην εταιρία A
οι συχνότερα αναφερόµενοι κίνδυνοι είναι αυτοί που έχουν

σχέση µε τους διαλύτες (73,5%), τις σκόνες (60%), τη χα-
µηλή θερµοκρασία το χειµώνα (53,3%) την υψηλή το κα-
λοκαίρι (50,0%) και την υγρασία το χειµώνα (45,5%).

Σχεδόν το 14% των εργαζοµένων της εταιρίας B δηλώ-
νει ότι δεν έχει ενηµερωθεί καθόλου για τους κινδύνους που
αντιµετωπίζει στον εργασιακό του χώρο. Το 78% των ερ-
γαζοµένων αναφέρει ότι του έχουν χορηγηθεί Μέσα Ατο-
µικής Προστασίας (ΜΑΠ) και το 96,2% από αυτούς ότι τα
χρησιµοποιεί. Το 58% θεωρεί ότι στο χώρο εργασίας δεν
υπάρχει κίνδυνος να κολλήσουν κάποια λοίµωξη.

Σχεδόν όλοι οι εργαζόµενοι της εταιρείας A δηλώνουν
ότι έχουν ενηµερωθεί για τους κινδύνους που αντιµετωπί-
ζουν στον εργασιακό του χώρο. Το 97% αναφέρει ότι του
έχουν χορηγηθεί Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) και το
90,9% από αυτούς τα χρησιµοποιεί. Το 66,7% των εργαζο-
µένων στην εταιρεία A δηλώνει ότι δε γνωρίζει αν υπάρχει
κίνδυνος λοιµώξεων στο χώρο εργασίας.

Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια που ανέφεραν συχνότερα
οι εργαζόµενοι της εταιρίας B είναι αυτοί που προέρχονται
από εύφλεκτα υλικά (59,6%), προβλήµατα µε τον εξοπλισµό
όπως π.χ. το γραφείο ή το κάθισµα (15%), µεταφορικά
µέσα (15,4%) και ολίσθηση (14,1%). Οι συχνότερα αναφε-
ρόµενοι από τους εργαζοµένους της εταιρίας A κίνδυνοι για
την ασφάλεια προέρχονται από τα εύφλεκτα υλικά (77,2%),
και τη χρήση επικίνδυνων εργαλείων (19,3%).

Σχεδόν το 10% των εργαζόµενων της εταιρίας B έχει πέ-
σει θύµα εργατικού ατυχήµατος. Τα εργατικά ατυχήµατα
που ανέφεραν οι εργαζόµενοι είναι ολισθήσεις, κατάγµατα,
εγκαύµατα, διαφόρων ειδών χτυπήµατα, ενώ ένας εργαζό-
µενος ανέφερε ότι η προπέλα του αναδευτήρα τού έκοψε
το δάχτυλο.

Σχεδόν το 22% των εργαζόµενων της εταιρίας A έχει πέ-
σει θύµα εργατικού ατυχήµατος. Τα εργατικά ατυχήµατα
που ανέφεραν συχνότερα οι εργαζόµενοι αυτής της εται-
ρίας είναι εγκαύµατα, πτώσεις, κοψίµατα και τραυµατισµοί
από κλαρκ.

Οι εργονοµικοί κίνδυνοι που
ανέφεραν συχνότερα οι εργα-
ζόµενοι της εταιρίας B είναι ο
υψηλός βαθµός ευθύνης
(81,1%), ο έντονος ρυθµός ερ-
γασίας (62,6%), η πνευµατική
κόπωση (53,2%), η επαναλη-
πτικότητα (55,1%) και η χειρω-
νακτική διακίνηση βαρών (44,9%). Οι εργονοµικοί κίνδυνοι
που ανέφεραν συχνότερα οι εργαζόµενοι της εταιρίας A εί-
ναι ο υψηλός βαθµός ευθύνης (84,9%), η χειρωνακτική δια-
κίνηση βαρών (63,7%), η επαναληπτικότητα (62,5%), η πνευ-
µατική κόπωση (55,1%) και ο έντονος ρυθµός εργασίας

(συνέχεια από σελ. 18)
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(61,8%).
Ζητήθηκε από τους εργαζόµενους και των δύο εταιριών

να αναφέρουν τη συχνότητα µε την οποία έχουν αισθανθεί
κάποια συµπτώµατα (πολύ σπάνια ή ποτέ, µάλλον σπάνια,

µερικές φορές, µάλλον συχνά,
συχνά ή πάντα).

Τα συχνότερα αναφερόµενα
συµπτώµατα στην εταιρία B ήταν
το άγχος κατά την εργασία
(48,3%), η υπερβολική κούραση
µετά τη δουλειά (32,6%), η κού-

ραση στα µάτια (27,2%), οι πόνοι στη µέση (23,9%), η υπνη-
λία µετά την εργασία (23,0%), το τσούξιµο στα µάτια
(22,2%), οι πόνοι στον αυχένα (18,3%), την πλάτη (18,1%)
και τα γόνατα (15,0%). Τα συχνότερα αναφερόµενα συµ-
πτώµατα στην εταιρία Α ήταν η υπερβολική κούραση µετά
την εργασία (41,2%), οι πόνοι στη µέση (37,1%), το άγχος
κατά την εργασία (32,4%) και οι πόνοι στα πόδια και τα γό-
νατα (24,3%).

Το συχνότερα αναφερόµενο σύµπτωµα ανά τµήµα είναι
το άγχος κατά την εργασία. Οι εργαζό-
µενοι στις διοικητικές υπηρεσίες αναφέ-
ρουν συχνότερα κούραση στα µάτια
(47,2%). Οι εργαζόµενοι στις αποθήκες
και τις µεταφορές αναφέρουν συχνότερα
τους πόνους στην πλάτη (20,0%). Οι ερ-
γαζόµενοι στην παραγωγή πλαστικών
χρωµάτων και βερνικιών αναφέρουν συ-
χνότερα την υπερβολική κούραση µετά
την εργασία (37,9% και 70%, αντίστοιχα).
Τέλος, οι εργαζόµενοι στο χηµείο και τη

συσκευασία αναφέρουν συχνότερα τους πόνους στα πόδια
(50%) και την υπερβολική κούραση µετά την εργασία (50%).

Κίνδυνοι για την ασφάλεια
Έγινε αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών παραγω-

γής χρωµάτων (π.χ. της λειοτρίβησης, της ανάµιξης κ.λπ.).
Στη συνέχεια επιχειρήθηκε η προσέγγιση των κινδύνων σε
επίπεδο παραγωγικής διαδικασίας, έτσι ώστε να αποκτάται
σαφής εικόνα αυτών και προτάθηκαν συγκεκριµένα µέτρα.

Ακολουθεί παράδειγµα που αναφέρεται στις µηχανές
ανάµιξης:

Η περιγραφή των κινδύνων για την ασφάλεια συµπλη-
ρώθηκε µε την περιγραφή των κινδύνων από τα συστήµατα
της υποδοµής (ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, συστήµατα
θέρµανσης, συστήµατα πυρασφάλειας κ.λπ.).

Χηµικοί παράγοντες
Αιωρούµενα στερεά σωµατίδια

Τα αιωρούµενα σωµατίδια (σκόνη) είναι προϊόν της εκ-
φυλιστικής διαδικασίας των υλικών. Η αναλυτική µέθοδος
που χρησιµοποιήθηκε για τον προσδιορισµό τους είναι
αυτή της διαφοράς βάρους του φίλτρου. Βασίζεται στην
αναρρόφηση µιας γνωστής ποσότητας ατµοσφαιρικού
αέρα δια µέσου ενός φίλτρου, σε καθορισµένο χρονικό
διάστηµα. Έγιναν τόσο σταθερές, όσο και φορητές µε-
τρήσεις (πάνω σε εργαζοµένους), του εισπνεύσιµου κλά-
σµατος της σκόνης και του αναπνεύσιµου. Εισπνεύσιµο
κλάσµα αιωρούµενων σωµατιδίων είναι το σύνολο των στε-
ρεών αιωρούµενων σωµατιδίων το οποίο µπορεί να προσ-
ληφθεί από τον εργαζόµενο µε εισπνοή από τη µύτη ή/και
το στόµα. Αναπνεύσιµο κλάσµα αιωρούµενων σωµατιδίων
είναι το σύνολο των σωµατιδίων από το εισπνεύσιµο κλάσµα
που φθάνει στις πνευµονικές κυψελίδες.

Πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 7 δειγµατοληψίες ει-
σπνεύσιµου κλάσµατος αιωρούµενων σωµατιδίων και 3
δειγµατοληψίες αναπνεύσιµου. Τις φορητές αντλίες έφεραν
οι εργαζόµενοι επάνω τους, µε τρόπο ώστε να λαµβάνεται
κατά την εργασία τους δείγµα αέρος από τη ζώνη ανα-
πνοής.

Οι δειγµατοληψίες έγιναν στην ακτίνα µετακίνησης των ερ-
γαζόµενων και κατά τη διάρκεια των διάφορων εργασιών τους.

Πίνακας: Αποτελέσµατα µετρήσεων αιωρούµενων στερεών
σωµατιδίων (σκόνης) στους χώρους των δύο εργοστασίων

(Επεξηγήσεις: Φ-ΕΙΣΠ: φορητή µέτρηση εισπνεύσιµου κλάσµατος σκόνης,
Φ-ΑΝΑΠ: φορητή µέτρηση αναπνεύσιµου κλάσµατος σκόνης, Σ-ΕΙΣΠ: σταθερή
µέτρηση εισπνεύσιµου κλάσµατος σκόνης, Σ-ΑΝΑΠ: σταθερή µέτρηση ανα-
πνεύσιµου κλάσµατος σκόνης, ΟΤΕ Π.∆. 90/99: Οριακή Τιµή Έκθεσης σύµ-
φωνα µε το Π.∆. 90/99)

Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα µε τις ανωτέρω οριακές
τιµές έκθεσης µπορούµε να εκτιµήσουµε ότι τα επίπεδα της
αιωρούµενης σωµατιδιακής ρύπανσης στις παραγωγικές
διαδικασίες παραγωγής και επεξεργασίας χρωµάτων δεν
υπερβαίνουν την Οριακή Τιµή Έκθεσης για οκτάωρη επαγ-
γελµατική έκθεση.

1 Eµπλοκή σε κινούµενα µέρη •Ύπαρξη προστατευτικών πλαισίων
του µηχανήµατος ώστε να εµποδίζεται η εµπλοκή του

εργαζόµενου στα κινούµενα µέρη
της µηχανής.

2 Εκτίναξη / εκτόξευση υλικού • Ύπαρξη κατάλληλων προστατευτικών
(θερµού) πλαισίων

3 Πτώση εργαζόµενου µέσα • Χρήση ανοιγµένου προστατευτικού και
στον αναδευτήρα οδηγίες προς τους εργαζόµενους –

ειδική εκπαίδευση

4 Έλλειψη σήµατος CE

5 Θόρυβος • Ηχοµονωτικά πλαίσια
• Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Εταιρία Χώρος / Ηµ/νία Είδος Αποτέλεσµα Ο.Τ.Ε.
περιγραφή δειγ/ψίας δειγ/ψίας (mg/m3) Π∆ 90/99
εργασίας (mg/m3)

Α Αποθήκη 06/04/04 Φ-ΕΙΣΠ 3,0 10
πρώτων
υλών & προ-
ετοιµασίας
συνταγών
Παραγωγή 06/12/04 Φ-ΕΙΣΠ 1,0 10

Φ-ΕΙΣΠ 1,3 10
Β Ζυγιστήριο 15/07/04 Σ-ΕΙΣΠ 0,6 10

Σ-ΑΝΑΠ 0,0 5
Μίξη 24/06/04 Σ-ΕΙΣΠ 0,3 10
χρωµάτων
(παραγωγή)
Ανάκτηση 24/06/04 Φ-ΕΙΣΠ 1,9 10
διαλυτών Φ-ΑΝΑΠ 0,3 5

Φ-ΕΙΣΠ 1,2 10
Φ-ΑΝΑΠ 0,1 5

Α/Α Κίνδυνοι Μέτρα προστασίας
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Μέταλλα στον αέρα
Στη βιοµηχανία χρωµάτων υπάρχουν διεργασίες κατά

τις οποίες χρησιµοποιούνται χηµικές ουσίες που περιέ-
χουν βαρέα και άλλα µέταλλα. Ιδιαίτερα κατά το ξεφόρ-
τωµα και την ανάµιξη των πρώτων υλών (πιγµέντων, πλη-
ρωτικών, συνδετικών, προσθέτων) αλλά και κατά τη
διασπορά και την αποθήκευσή τους ενδιαφέρει άµεσα η
εκτίµηση της συγκέντρωσης ορισµένων µετάλλων στον
αέρα. Με βάση τις προφορικές και τις γραπτές (MSDS) πλη-
ροφορίες που µας δόθηκαν στα εργοστάσια του κλάδου,
επελέγη η ανάλυση του µολύβδου (Pb), του καδµίου (Cd)
και του χρωµίου (Cr) στον αέρα.

Για τη δειγµατοληψία αέρα χρησιµοποιήθηκαν αντλίες
αέρα. Οι αντλίες έφεραν είτε κυκλώνα είτε θήκη κωνικού
σχήµατος (χωνάκι). Τοποθετήθηκαν είτε στους εργαζοµέ-
νους στο ύψος της αναπνοής (φορητή δειγµατοληψία) είτε
σε σηµείο του χώρου εργασίας (σταθερή δειγµατοληψία).
Οι αντλίες συνδέθηκαν µε θήκες που φέρουν φίλτρο εστέρα
της κυτταρίνης. Είχαν ήδη βαθµονοµηθεί στο εργαστήριο.
Για την ανάλυση των δειγµάτων αέρα επελέγη η τεχνική της
Ατοµικής Απορρόφησης Φούρνου Γραφίτη (GF-AAS) για
τον προσδιορισµό των µετάλλων στον αέρα. ∆ιαπιστώθηκε
ότι και στις δύο εταιρίες που εξετάστηκαν στα πλαίσια της
µελέτης και σε όλες περίπου τις παραγωγικές φάσεις (π.χ.
στους χώρους εκφόρτωσης, ζύγισης και λειοτρίβησης πρώ-
των υλών, διασποράς χρωµάτων, ανακύκλωσης διαλυτών
και αποθήκευσης) οι τιµές της συγκέντρωσης των διαφό-
ρων µετάλλων είναι σχεδόν πάντοτε κατώτερες του 1µg/m3,
όταν οι αντίστοιχες οριακές τιµές είναι συνήθως της τάξεως
των δεκάδων µg/m3. Σε δύο µόνον περιπτώσεις µετρήθηκαν
στον κύριο χώρο παραγωγής χρωµάτων της εταιρίας Β
συγκεντρώσεις µολύβδου της τάξεως του 12% (6,0 µg/m3)
και του 7% (3,5 µg/m3) της Οριακής Τιµής Έκθεσης TLV (50
µg/m3) των Αµερικανών Υγιεινολόγων [2]. ∆εν παρατηρή-
θηκαν, επίσης, ουσιώδεις διαφορές µεταξύ φορητών και
σταθερών µετρήσεων.

∆ιαλύτες (πτητικές οργανικές ενώσεις) στον αέρα
Προσδιορίστηκε η συγκέντρωση στον αέρα µιας σειράς

αλιφατικών και αρωµατικών υδρογονανθράκων, κετονών,
εστέρων κ.λπ. Εξετάστηκαν οι χώροι της κύριας παραγω-
γής χρωµάτων (π.χ. διασποράς), οι χώροι του γεµίσµατος
και της συσκευασίας, ειδικοί χώροι (π.χ. ο χώρος ανακύ-
κλωσης των διαλυτών ή το χηµείο) καθώς και ο χώρος
αποθήκευσης στην εταιρία Α.

Ως βάση της µεθοδολογίας για την προετοιµασία των
δειγµάτων χρησιµοποιήθηκαν οι µέθοδοι 1400 και 1501
της NIOSH και για τον προσδιορισµό των ενώσεων στον
αέρα η τεχνική της Αέριας Χρωµατογραφίας - Φασµατο-
µετρίας Μάζας (GC/MS).

Οι συγκεντρώσεις των περισσοτέρων διαλυτών στον
αέρα ήταν πάντοτε αρκετά χαµηλότερες από την εκάστοτε
Οριακή Τιµή Έκθεσης TLV®. Εξαίρεση στην παρατήρηση
αυτή αποτελεί η συγκέντρωση του τολουολίου στους διά-
φορους χώρους των δύο εργοστασίων.

Στην εταιρία Α έγιναν 8 µετρήσεις στους κύριους χώ-
ρους παραγωγής των χρωµάτων και βρέθηκαν δύο συγ-
κεντρώσεις τολουολίου στο 36,5% και στο 28,3% της TLV®

[3]. Μετρήσιµες ποσότητες ξυλολίων εντοπίστηκαν σ’ ένα
απ’ αυτά τα δείγµατα αλλά στο επίπεδο του 4,7% της TLV®.
Στους χώρους του γεµίσµατος και της συσκευασίας έγιναν
6 µετρήσεις. Οι συγκεντρώσεις του τολουολίου σε 4 απ’ αυ-
τές βρίσκονταν µεταξύ 18,6 και 28,5% της TLV®. Ιδιαίτερα

υψηλές συγκεντρώσεις τολουολίου εντοπίστηκαν στο χώρο
του χηµείου (45,2% της TLV®) και της αποθήκης (44,3% της
TLV®).

Στην εταιρία Β έγιναν 6 µετρήσεις και η συγκέντρωση
του τολουολίου σε δύο περιπτώσεις ήταν 6,2 και 9,4% της
TLV . Στο χώρο της συσκευασίας αλλά και σ’ αυτόν της ανα-
κύκλωσης των διαλυτών προσδιορίστηκαν υψηλότερες τι-
µές τολουολίου (από 12,6 έως 14,9% της TLV®). Στο χώρο
της ανακύκλωσης προσδιορίστηκε µεθυλο-ισοβουτυλο-
κετόνη (ΜΙΒΚ) στο 13,4 και το 15,1% της TLV®.

Σε εργασιακούς χώρους όπου απαντώνται περισσότε-
ρες από µια ενώσεις στον αέρα, όπως ακριβώς είναι και η
περίπτωση των εργοστασίων παραγωγής
χρωµάτων, η δράση των ενώσεων αυτών
στον ανθρώπινο οργανισµό είναι δυνατόν να
είναι συνδυαστική. Η Αµερικανική Εταιρεία
Κυβερνητικών Υγιεινολόγων Βιοµηχανίας
(ACGIH) προτείνει τη χρήση της εξής έκ-
φρασης για την Οριακή Τιµή Έκθεσης (TLV
®) σε µίγµατα που προκαλούν προσθετικά
αποτελέσµατα [4]:

TLV® = C1/V1 + C2/V2 +…+ Cn/Vn =1
όπου:
TLV® η οριακή τιµή έκθεσης για το µίγµα των ενώσεων

1,2,…,n και η οποία εξ ορισµού ισούται µε τη µονάδα
C1,C2,…,Cn οι πειραµατικά µετρούµενες συγκεντρώσεις

των ενώσεων 1,2,…,n στον αέρα (σε ppm ή mg/m3)
V1,V2,…,Vn οι οριακές τιµές έκθεσης (TLV®) για τις ενώ-

σεις 1,2,…,n αντίστοιχα (σε ppm ή mg/m3).

Υπέρβαση της µονάδας ισοδυναµεί µε υπέρβαση της
οριακής τιµής έκθεσης για το δεδοµένο µίγµα ενώσεων.

Το άθροισµα των κλασµάτων για το µίγµα οργανικών
ενώσεων δεν υπερέβη σε καµία περίπτωση τη µονάδα

∆εν παρατηρήθηκαν, επίσης, σηµαντικές διαφορές µε-
ταξύ των σταθερών και των φορητών µετρήσεων.

Θερµικό περιβάλλον
Η εκτίµηση του θερµικού περιβάλλοντος εργασίας (µι-

κροκλίµατος) βασίζεται στην αξιολόγηση των δεικτών της
προβλεπόµενης µέσης ψήφου (PMV) και της εκατοστιαίας
αναλογίας των ατόµων που παρουσιάζονται δυσαρεστη-
µένοι από το θερµικό περιβάλλον εργασίας τους (PPD)[5].

Από τα αποτελέσµατα εκτίµησης µικροκλιµατικών πα-
ραµέτρων (παράµετροι PMV και PPD) προέκυψε ότι το σύ-
νολο των 10 µετρήσεων εντάσσονταν στη ζώνη του θερµι-
κού στρες. Οι τιµές PMV βρίσκονταν στο διάστηµα [+1,0 -
+2,0]. Αποτέλεσµα αυτού είναι ότι ένα ικανό ποσοστό ερ-
γαζοµένων πιστεύει ότι εργάζεται σε εξαιρετικά ζεστό πε-
ριβάλλον. Για την εκτίµηση του µικροκλίµατος ελήφθησαν
υπόψη όλοι οι φυσικοί παράγοντες του εργασιακού περι-
βάλλοντος, όπως η θερµοκρασία του αέρα, η ταχύτητα
του αέρα, η σχετική υγρασία, η ακτινοβολούµενη θερµό-
τητα και ο ρουχισµός των εργαζοµένων.

Θόρυβος
Με σκοπό την εκτίµηση των επιπέδων θορύβου έγιναν

12 συνολικά σταθερές µετρήσεις σε επιλεγµένα σηµεία
των χώρων παραγωγής. Οι 6 απ’ αυτές (ποσοστό 50%)
υπερέβαιναν την οριακή τιµή των 85 dB(A) (όριο λήψης συγ-
κεκριµένων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων από τον ερ-
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γοδότη). Η εικόνα που εµφανίζει η στατιστική ανάλυση των
µετρήσεων µε ηχοδοσίµετρα παρουσιάζει ποσοστό 100%
υπέρβασης της οριακής τιµής των 85 dB(A). Συµπερασµα-
τικά, διαπιστώθηκε ότι στις διαδικασίες διασποράς και ανά-
µιξης των χρωµάτων καθώς και συσκευασίας, οι τιµές του
θορύβου υπερέβαιναν τα 85 dB(A) σε αρκετά σηµεία µέ-
τρησης.

Φωτισµός
Από τα αποτελέσµατα των µετρήσεων έντασης του φω-

τισµού ανά θέση εργασίας, προκύπτει ότι η ένταση του φω-
τισµού στους περισσότερους χώρους που ελέγχθηκαν δεν
εντασσόταν στα προβλεπόµενα από τη βιβλιογραφία όρια
[6].

Ιατρικές εξετάσεις
Ιατρός εργασίας της οµάδας µελέτης κατέγραψε ιστο-

ρικό και έκανε εξετάσεις µε στόχο την καταγραφή των επι-
δράσεων των επαγγελµατικών παραγόντων στην υγεία των
εργαζοµένων.

Το ιατρικό ιστορικό περιελάµβανε δηµογραφικά στοι-
χεία, καπνιστικές συνήθειες, επαγγελµατικά στοιχεία και,
προβλήµατα υγείας που εντοπίζονται στο αναπνευστικό
σύστηµα, τα αυτιά, το ερειστικό σύστηµα, το πεπτικό σύ-
στηµα και ενδεχόµενες κεφαλαλγίες και αλλεργίες.

Στο σύνολο των 126 ιατρικών ιστορικών που συγκεν-
τρώθηκαν, οι περισσότεροι εργαζόµενοι ήταν άντρες, µε
µία µέση ηλικία του δείγµατος τα 43,6 έτη µε τυπική από-
κλιση τα 8,6 έτη. Το ποσοστό των εργαζοµένων που καπνί-
ζουν και στις δύο εταιρίες ξεπερνά το 50%, µε αποτέλεσµα
οι περισσότεροι να αναφέρουν παραγωγικό βήχα. Αρκετοί
αναφέρουν βαρηκοΐες, εµβοές και πολλοί λίγοι ιλίγγους,
ενώ αρκετά µεγάλο είναι το ποσοστό που πάσχει από οσφυ-
ισχιαλγίες. Πάνω από το 60% των εργαζοµένων αναφέρει
έντονο εργασιακό άγχος.

Οι ιατρικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν ήταν ακοο-
µετρήσεις και σπιροµετρήσεις. Από τις 70 ακοοµετρήσεις
διαπιστώθηκε πτώση της ακουστικής ικανότητας επαγγελ-
µατικού τύπου σε 7 εργαζόµενους. Με τις σπιροµετρήσεις
είναι δυνατόν να διαπιστωθούν ενδεχόµενες βλάβες στο
αναπνευστικό σύστηµα των εργαζοµένων.

Καταγράφηκαν οι ενδείξεις που αφορούν στη βίαια εκ-
πνεόµενη ζωτική χωρητικότητα (FVC), στο βίαια εκπνεόµενο
όγκο στο πρώτο δευτερόλεπτο (FEV1) και στη βίαιη εκ-
πνευστική ροή στα 25%-75% του FEF (forced expiratory

flow). Οι ενδείξεις που
καταγράφηκαν αφορούν
στην ποσοστιαία από-
κλιση της µέτρησης από
την αναµενόµενη τιµή
ανάλογα µε το φύλο, την
ηλικία και το ύψος του
εργαζόµενου.

Αρχικά, διενεργήθηκε
έλεγχος ώστε να συγκρι-
θούν οι ενδείξεις των σπι-
ροµετρήσεων των καπνι-
στών και των µη
καπνιστών και να διαπι-
στωθεί η οµοιογένεια ή
όχι του δείγµατος ως
προς τον παράγοντα του
καπνίσµατος.

∆ιαπιστώθηκε ότι καµία από τις µέσες τιµές των ενδεί-
ξεων της σπιροµέτρησης δεν διαφέρει µε στατιστικά ση-
µαντική διαφορά µεταξύ καπνιστών και µη καπνιστών σε κα-
µία από τις δύο εταιρείες, οπότε και η ανάλυση έγινε για
κάθε µία εταιρεία ανεξαρτήτως καπνιστικής συνήθειας.

Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα έτη εργασίας
έχουν επηρεάσει την αναπνευστική ικανότητα των εργαζο-
µένων στην εταιρεία Β, δηλαδή όσο περισσότερα χρόνια
έχει εργασθεί κάποιος σε συγκεκριµένο πόστο, τόσο µει-
ώνονται οι ενδείξεις της βίαια εκπνεόµενης ζωτικής χωρη-
τικότητας (FVC) και του βίαια εκπνεόµενου όγκου στο
πρώτο δευτερόλεπτο (FEV1), ενώ δε διαπιστώθηκαν στα-
τιστικά σηµαντικές διαφορές στις ενδείξεις των σπιροµε-
τρήσεων µεταξύ των διαφορετικών τµηµάτων της κάθε
εταιρείας.

Η οµάδα εκπόνησης της µελέτης αποτελείτο από τους
εξής: Σπύρος ∆οντάς, ∆ρ Χηµικός, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (συντονιστής
του τεχνικού µέρους της µελέτης), Κωνσταντίνα Καµπόση,
Ειδική Ιατρός Εργασίας (συντονίστρια του ιατρικού µέρους
της µελέτης), ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Ξενοφών Κοµηνός, Χηµικός MSc,
Εργαστήριο Αναλυτικής Τοξικολογίας, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Λορέν-
τζο Ραντίν, Βιοµηχανικός Υγιεινολόγος, Εργαστήριο Βιο-
µηχανικής Υγιεινής, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Αναστασία Κωστοπού-
λου, Μηχανολόγος Μηχανικός, εξωτερική συνεργάτρια,
Παναγιώτης Σίσκος, Καθηγητής Τµήµατος Χηµείας Πανεπι-
στηµίου Αθηνών, εξωτερικός συνεργάτης, Γαρυφαλλιά Στόι-
κου, Ειδική Ιατρός Εργασίας, εξωτερική συνεργάτρια, Σοφία
Κωνσταντοπούλου, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc,
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Ειρήνη Μουρελάτου, Τεχνολόγος Τροφίµων,
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., ∆ήµητρα Πινότση, Μαθηµατικός – Στατιστικός
MSc, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Ερµιόνη Ριζάκου, Μάρκετινγκ MSc,
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Αφροδίτη ∆αΐκου, Χηµικός, Κέντρο Τεκµηρίω-
σης – Πληροφόρησης, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Αλέξανδρος Σίσκος,
Χηµικός PhD, εξωτερικός συνεργάτης.

Η µελέτη παρουσιάστηκε σε ειδική ηµερίδα που διορ-
γάνωσε το ΕΛΙΝΥΑΕ µε τίτλο «Εκτίµηση και πρόληψη του
επαγγελµατικού κινδύνου στη βιοµηχανία – Κλάδος δια-
µόρφωσης πλαστικών / κλάδος παραγωγής χρωµάτων» και
πραγµατοποιήθηκε στις 29 Νοεµβρίου 2006 στην Αθήνα. �

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Σ. ∆ρίβας, Κ. Ζορµπά, Θ. Κουκουλάκη, Μεθοδολο-

γικός οδηγός για την εκτίµηση και πρόληψη του επαγγελ-
µατικού κινδύνου, σελ. 26, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Αθήνα, 2001

2005 TLVs® and BEIs® Based on the Documentation
of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and
Physical Agents & Biological Exposure Indices, p.36, ACGHI
(American Conference of Governmental Industrial Hygie-
nists), 2005

ο.π., p.56
o.π., p.79
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7730 (2η έκδοση, 2006 – 03

– 16), Εργονοµία θερµικού περιβάλλοντος – Αναλυτικός
προσδιορισµός και ερµηνεία θερµικής άνεσης που χρησι-
µοποιεί υπολογισµό των δεικτών PMV και PPD και τοπικά
κριτήρια θερµικής άνεσης.

Πρότυπο ISO 8995 CIE S 008/Ε (Second Edition,
2002 – 05 – 15), Lighting of indoor work places.

6

5

4

3

2

1



Διεθνές Περισκόπιο

Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας - Τεύχος 38 27

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια και την
Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) ανακοίνωσε ένα νέο δια-
γωνισµό φωτογραφίας µε θέµα την ασφάλεια και την υγεία

στην εργασία. Ο διαγω-
νισµός µε τίτλο «Ποια ει-
κόνα έχετε για την
ασφάλεια και την υγεία
κατά την εργασία;» είναι
ανοιχτός για όλους τους
πολίτες της ΕΕ και απο-

τελεί µέρος της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι
Εργασίας».

Οι συµµετέχοντες µπορούν να ερµηνεύσουν την ασφά-
λεια και την υγεία στην εργασία όπως θέλουν: δεν περιο-
ρίζονται σε συγκεκριµένα αντικείµενα ή θέµατα. Μπορούν
να απεικονίσουν εργασιακές καταστάσεις από διάφορους
τοµείς της οικονοµίας, όπως η γεωργία, η εκπαίδευση ή η
περίθαλψη. Θα µπορούσαν, επίσης, να επισηµάνουν τα
προβλήµατα µιας συγκεκριµένης οµάδας, όπως οι µετα-
νάστες ή οι γυναίκες.

∆ιαδικασία επιλογής και βραβεία
Έχει συσταθεί µια ανοµοιογενής και έµπειρη κριτική

επιτροπή, αποτελούµενη από διάφορες ηγετικές µορφές

της ευρωπαϊκής φωτογραφίας. Μαζί µε τους κορυφαίους
φωτογράφους Mertxe Alarcón, Clemente Bernad, Miguel An-
gel Gaüeca και Ambroise Tézenas, στην επιτροπή συµµε-
τέχει ο Peter Rimmer, ειδικός στην επικοινωνία στον τοµέα
της εργασιακής ασφάλειας και υγείας και πρώην στέλεχος
του βρετανικού οργανισµού Health and Safety Executive.

Συνολικά, θα επιλεγούν τέσσερις νικητές. Το πρώτο
βραβείο συνοδεύεται από 3.000€. Ο δεύτερος και ο τρίτος
νικητής θα λάβουν 2.000€ και 1.000€, αντίστοιχα. Ο εκλε-
κτός του κοινού θα αναδειχτεί µε διαδικτυακή ψηφοφορία
στον ιστότοπο του διαγωνισµού και θα κερδίσει 1.000€.

Μια περιοδεύουσα έκθεση θα προβάλει τις φωτογρα-
φίες των νικητών και των προκριµένων υποψηφίων σε όλη
την Ευρώπη.

Οι φωτογράφοι – επαγγελµατίες ή ερασιτέχνες – κα-
λούνται να δηλώσουν συµµετοχή στο διαγωνισµό και να
υποβάλουν τις φωτογραφίες τους πριν από τις 15 Αυ-
γούστου 2009.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, επισκεφτείτε
τον ιστότοπο www.osha-photocompetition.eu

Πανευρωπαϊκός διαγωνισµός φωτογραφίας µε θέµα τους ασφαλείς και
υγιείς χώρους εργασίας

Το βραβείο Πούλιτζερ, για την κατηγορία «∆ηµόσια
Προσφορά», απονεµήθηκε στη δηµοσιογράφο Alexandra
Berzon της εφηµερίδας Las Vegas Sun, για το ρεπορτάζ
της σχετικά µε την αύξηση των θανατηφόρων εργατικών
ατυχηµάτων στην διαρκώς υπό κατασκευή πόλη του Λας

Βέγκας, «που οδήγησε σε αλλαγές πολιτικής και βελτίωση
των συνθηκών ασφαλείας».

Σχετικά άρθρα διαιτίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://lasvegassun.com/news/topics/construction-deaths/

Βραβείο Πούλιτζερ 2009, στην κατηγορία «∆ηµόσια Προσφορά»

Λόγος και Eικόνα

Η σύγκρουση ανάµεσα στην τεχνική και στην ανθρώπινη φύση

Επιµέλεια: Σπύρος ∆οντάς

Απόσπασµα από το βιβλίο του Μπέρτραντ Ράσσελ (Bertrand Russell) «Η Εξουσία και το Άτοµο», µετάφραση Πάνου
Καλογεράτου, Εκδοτικός Οίκος Σ.Ι. Ζαχαρόπουλος, 1975, σελ. 60 – 63.

Ο συγγραφέας, Βρετανός φιλόσοφος και µαθηµατικός, εξέδωσε το βιβλίο αυτό το 1949. Στόχος του ήταν να περιγράψει
τους πολιτικούς, οικονοµικούς και ψυχολογικούς µηχανισµούς που συνέθλιβαν το άτοµο σε Ανατολή και ∆ύση. Σε ψυχο-
λογικό επίπεδο, εντοπίζει την αρρώστια της εποχής στον άκριτο σεβασµό προς την εξουσία. Οι παρακάτω σελίδες εξε-
τάζουν τους ασύµβατους στόχους της τεχνικής οργάνωσης του εργοστασίου ή της κοινωνίας και του εργαζόµενου αν-
θρώπου. Με τον τρόπο τους συνεχίζουν τη συζήτηση για το φαινόµενο της «αλλοτρίωσης» (Entfremdung) που απασχόλησε
ιδιαίτερα τον πρώιµο Μαρξ.
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«Ας εξετάσουµε ένα µεγάλο εργοστάσιο, για παρά-
δειγµα ένα εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτων. Ο σκοπός
του οργανισµού είναι να κατασκευάζει αυτοκίνητα, αλλά ο
σκοπός των εργαζοµένων είναι να κερδίσουν το µισθό τους.
Από υποκειµενική άποψη δεν υπάρχει κοινός σκοπός. Μόνο
ανάµεσα στους ιδιοκτήτες και τους διευθυντές µπορεί να
διαπιστωθεί ένας ενοποιητικός σκοπός, που µπορεί να
απουσιάζει ολότελα από τους πιο πολλούς από εκείνους
που εκτελούν εργασία. Μερικοί ίσως να αισθάνονται υπε-
ρηφάνεια για την τελειότητα των πραγµάτων αυτοκινήτων,
αλλά οι περισσότεροι µέσω των συνδικαλιστικών τους ορ-
γανώσεων ενδιαφέρονται κατά κύριο λόγο για τους µι-
σθούς και τις ώρες εργασίας.

Σε αξιοσηµείωτο βαθµό αυτό το κακό είναι αναπόσπα-
στο από τη µηχανοποίηση, που συνδυάζεται µε τη µεγάλη
διάσταση της επιχείρησης. Σύµφωνα µε τη µηχανοποίηση,
κανείς δεν παράγει ένα µεγάλο µέρος ενός αυτοκινήτου
αλλά περιορίζεται σε µια µικρή συµµετοχή κάποιου µέ-
ρους της παραγόµενης µονάδας. Πολλή απ’ την εργασία
δεν προϋποθέτει µεγάλη επιδεξιότητα και καταντάει εντε-
λώς µονότονη. Από την άλλη πλευρά, εξ αιτίας της µεγάλης
έκτασης της επιχείρησης, η οµάδα που φτιάχνει µε τη συλ-
λογική της προσπάθεια ένα αυτοκίνητο δεν έχει καµιά ενό-
τητα και κανένα αίσθηµα αλληλεγγύης µεταξύ διευθυντών
και υπαλλήλων. Υπάρχει η αλληλεγγύη ανάµεσα σε µισθω-
τούς εργάτες κι ίσως να υπάρχει στο επίπεδο των διευ-
θυντών. Αλλά η αλληλεγγύη που υπάρχει µεταξύ των µι-
σθωτών εργατών δεν έχει καµιά σχέση µε το προϊόν. Αφορά
µόνο στην αύξηση των µισθών και στη µείωση των ωρών ερ-
γασίας. Η διεύθυνση µπορεί να αιστανθεί κάποια υπερη-
φάνεια για το προϊόν αλλά όταν µια βιοµηχανία είναι από-
λυτα εµπορικοποιηµένη υπάρχει η τάση να σκέφτεται
µονάχα το κέρδος, που συχνά µπορεί να εξασφαλιστεί ευ-
κολώτερα µε τη διαφήµιση παρά µε τη βελτίωση της επε-

ξεργασίας του προϊόντος.
∆ύο είναι οι παράγοντες που οδήγησαν στη µείωση της

υπερηφάνειας στον τοµέα της εργασίας. Ο πρώτος ήταν ή
εφεύρεση του χρήµατος, ο δεύτερος υπήρξε η µαζική πα-
ραγωγή. Το χρήµα επέτρεψε να αξιολογηθεί ένα αντικεί-
µενο από την τιµή του, πράγµα που είναι κάτι το µη ουσια-
στικό, αλλά µια αφηρηµένη κατάσταση που βγαίνει απ’ τη
σχέση µε άλλα αντικείµενα. Τα αντικείµενα που δεν προ-
οορίζονται για ανταλλαγή µπορούν να εχτιµηθούν στη βάση
του τί είναι, και όχι στη βάση του τί θα αγοράζαµε µ’ αυτά
αν τα ανταλλάσαµε µε κάτι άλλο. Τα κηπάκια των εξοχικών
σπιτιών συχνά είναι όµορφα και µπορεί νάχουν στοιχίσει
πολύ κόπο, αλλά δεν προορίζονται να αποφέρουν οποι-
οδήποτε χρηµατικό κέρδος. Οι τοπικές ενδυµασίες (που σή-
µερα σπάνια τις βρίσκει κανείς) όταν δεν πρόκειται για τον
εντυπωσιασµό των τουριστών, φτιάχνονταν κάποτε από τις
οικογένειες που τις φορούσαν και δεν είχαν καµιά χρηµα-
τική τιµή. Οι ναοί της Ακρόπολης και οι µεσαιωνικοί καθε-
δρικοί ναοί δεν χτίζονταν από κάποιο κερδοσκοπικό κίνη-
τρο, και δεν µπορούσαν να ανταλλαγούν. Κατά τρόπο
πολύ βαθµιαίο, µια χρηµατική οικονοµία ήρθε ν’ αντικατα-
στήσει µια οικονοµία όπου τ’ αντικείµενα παράγονταν για να
χρησιµοποιηθούν απ’ τον παραγωγό, κι αυτή η εξέλιξη συ-
νετέλεσε στο να θεωρούµε τα αγαθά σαν χρήσιµα αντικεί-
µενα µάλλον παρά σαν θελκτικά.

Η µαζική παραγωγή έδωσε σ’ αυτή τη διαδικασία νέες
διαστάσεις. Ας υποθέσουµε πως είστε ένας κατασκευαστής
κουµπιών. Όσο τέλεια κι αν είναι τα κουµπιά σας, δεν χρει-
άζεστε για την προσωπική σας χρήση παρά µόνο µερικά. Τα
υπόλοιπα επιθυµείτε να τα ανταλλάξετε µε τρόφιµα και
στέγη, µε ένα αυτοκίνητο και τη µόρφωση των παιδιών σας
κ.λπ. Όλ’ αυτά τα διάφορα πράγµατα δεν έχουν καµιά
σχέση µε τα κουµπιά πέρα απ’ τη χρηµατική αξία. Το σπου-
δαίο δε, είναι πως δεν είναι η τιµή των κουµπιών που σας

Εικόνα 1: Με τη βοήθεια ενός κεκλιµµένου επιπέδου και ενός γερανού τοποθετούν οι εργάτες στην αυτοκινητοβιοµηχανία του Henry Ford
την καρότσα του µοντέλου Τ πάνω στο σασί της. Το µοντέλο Τ, λόγω της µεθόδου παραγωγής του, ήταν το πρώτο που ήταν οικονοµικά
προσιτό στη µεσαία τάξη.
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ενδιαφέρει πιο πολύ. Αυτό που έχει σηµασία είναι το κέρ-
δος, δηλαδή το πλεόνασµα που µένει από την τιµή της πώ-
λησής τους σε σχέση µε το κόστος παραγωγής τους. Αυτό
µπορεί ν’ αυξηθεί µε τη µείωση της ουσιαστικής τους τε-
λειότητας. Πραγµατικά, µια απώλεια της ουσιαστικής τε-
λειότητας προέρχεται όταν οι πιο πρωτόγονες µέθοδοι
υποκαθίστανται από την µαζική παραγωγή.

Υπάρχουν ακόµα δύο συνέπειες της σύγχρονης οργά-
νωσης, εχτός απ’ αυτές που αναφέραµε ήδη, που τείνουν
να µειώσουν το ενδιαφέρον του παραγωγού για την ποι-
ότητα του προϊόντος. Η µία είναι ο διαχωρισµός του ανα-
µενόµενου κέρδους από την εργασία. Η άλλη είναι η διά-
σταση ανάµεσα στο διευθυντή και τον εργάτη.

Όσον αφορά το διαχωρισµό του κέρδους: Υποθέτουµε
πως σήµερα δουλεύετε σ’ ένα παράρτηµα µιας βιοµηχανίας
κατασκευής ενός αγαθού προωρισµένου για εξαγωγή – κι
ας πούµε για παράδειγµα πάλι το αυτοκίνητο. Θα σας πουν
µε πολλή έµφαση ότι οι εξαγωγές µας είναι αναγκαίες για
να µπορέσουµε να αγοράσουµε τρόφιµα. Η επιπλέον τροφή
που αγοράζεται σαν αποτέλεσµα της εργασίας σας δεν κα-
ταλήγει σε σάς προσωπικώς, αλλά µοιράζεται ανάµεσα
στα σαράντα τόσα εκατοµµύρια που κατοικούν την Αγγλία.
Αν απουσιάσετε απ’ την εργασία σας µια µέρα, δεν επέρ-
χεται καµιά ορατή ζηµιά στην εθνική οικονοµία. Μόνο µε την
καταβολή µιας διανοητικής προσπάθειας µπορείτε να βρε-

θείτε σε θέση να καταλάβετε τη ζηµιά που προκαλείτε µε το
να µην εργάζεστε, και µόνο µε την καταβολή µιας ηθικής
προσπάθειας µπορείτε να κάνετε τον εαυτό σας να δουλέ-
ψει περισσότερο απ’ όσο είναι αναγκαίο για να διατηρήσετε
τη δουλειά σας. Το πράγµα είναι εντελώς διαφορετικό όταν
η ανάγκη είναι προφανής και πιεστική, όπως, για παρά-
δειγµα, σ’ ένα ναυάγιο. Σ’ ένα ναυάγιο το πλήρωµα υπα-
κούει στις διαταγές χωρίς την ανάγκη να σκεφτεί µε τη λο-
γική του, γιατί υπάρχει ένας κοινός σκοπός που είναι
άµεσος και τα µέσα για την πραγµατοποίησή του δεν είναι
δύσκολο να γίνουν αντιληπτά. Αν όµως ο καπετάνιος ήταν
υποχρεωµένος, όπως η κυβέρνηση, να εξηγήσει τις αρχές
της κυκλοφορίας του χρήµατος για να αποδείξη ότι οι δια-
ταγές του είναι συνετές, το πλοίο θα βυθιζόταν πριν τελει-
ώσει το µάθηµα.

Η διάσταση µεταξύ του διευθυντή και του εργάτη πα-
ρουσιάζει δύο απόψεις, µία απ’ τις οποίες είναι η γνωστή
σύγκρουση ανάµεσα στο κεφάλαιο και την εργασία, ενώ η
άλλη είναι ένας πιο γενικός µπελάς που χαρακτηρίζει όλες
τις µεγάλες επιχειρήσεις. ∆εν έχω την πρόθεση να πω τί-
ποτα γύρω απ’ τη σύγκρουση εργασίας και κεφαλαίου,
αλλά ο διαχωρισµός της ∆ιοίκησης, είτε σ’ ένα πολιτικό είτε
σ’ ένα οικονοµικό οργανισµό, είτε στο καπιταλιστικό σύ-
στηµα είτε στο σοσιαλιστικό, είναι ένα θέµα, λιγώτερο τε-
τριµµένο κι αξίζει τον κόπο να το εξετάσουµε.»

Εικόνα 2: Αλυσίδα συναρµολόγησης
σφονδύλων στην αυτοκινητοβιοµηχανία
του Henry Ford στο Detroit. Την αρχή της
µαζικής παραγωγής µε αλυσίδα συναρ-
µολόγησης υιοθέτησε ο Ford από τα σφα-
γεία του Σικάγου.
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Εργατικά ατυχήµατα στην Ελλάδα και την Ευρώπη στον κλάδο της παρα-
γωγής χηµικών ουσιών, χηµικών προϊόντων και συνθετικών ινών

Επιµέλεια: ∆ήµητρα Πινότση

Πίνακας 1. Συγκριτικά στατιστικά στοιχεία των εργατικών
ατυχηµάτων που συνέβησαν στην Ελλάδα και την ΕΕ(15)
α) σε όλους τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας
β) στην παραγωγή χηµικών ουσιών, χηµικών προϊόντων και
συνθετικών ινών, κατά τη χρονική περίοδο 1997-2006.

Συνολικός αριθµός Συνολικός αριθµός
εργ. ατυχηµάτων εργ. ατυχηµάτων

στη χηµική βιοµηχανία

ΕΤΟΣ ΕΕ (15) ΕΛΛΑ∆Α ΕΕ (15) ΕΛΛΑ∆Α

1997 4.620.395 51.467 43.249 510
1998 4.678.586 47.531 43.372 451
1999 4.786.898 41.436 43.222 519
2000 4.815.629 39.098 40.320 541
2001 4.702.295 39.307 38.552 500
2002 4.408.616 38.029 32.091 585
2003 4.176.286 36.150 33.914 437
2004 3.976.093 34.370 28.858 373
2005 3.983.881 29.742 29.066 367
2006 3.217.882 27.477 28.759 297

Ποσοστό εργ. ατυχηµάτων Ποσοστό εργ. ατυχηµάτων
στη χηµική βιοµηχανία της Ελλάδα ως προς

επί του συνόλου την ΕΕ

ΕΤΟΣ ΕΕ (15) ΕΛΛΑ∆Α Σύνολο Χηµική
βιοµηχανία

1997 0,94% 0,99% 1,18% 1,11%
1998 0,93% 0,95% 1,04% 1,02%
1999 0,90% 1,25% 1,20% 0,87%
2000 0,84% 1,38% 1,34% 0,81%
2001 0,82% 1,27% 1,30% 0,84%
2002 0,73% 1,54% 1,82% 0,86%
2003 0,81% 1,21% 1,29% 0,87%
2004 0,73% 1,09% 1,29% 0,86%
2005 0,73% 1,23% 1,26% 0,75%
2006 0,89% 1,08% 1,03% 0,85%

Πηγή: EUROSTAT
Επεξεργασία στοιχείων: Τµήµα στατιστικής, Κέντρο Τεκµηρίωσης
Πληροφόρησης ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Πίνακας 2. Μέσος Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής (Μ.Ε.Ρ.Μ.)
εργατικών ατυχηµάτων που συνέβησαν και ρυθµός µεταβο-
λής (Ρ.Μ.) εργατικών ατυχηµάτων για τη χρονική περίοδο
1997-2006 α) σε όλες τις οικονοµικές δραστηριότητες β)
στον κλάδο παραγωγής χηµικών ουσιών, χηµικών προϊόντων
και συνθετικών ινών, στην Ελλάδα και την ΕΕ(15).

% Μ.Ε.Ρ.Μ. % Ρ.Μ.

Σύνολο ΕΕ(15) -3,45% -30,4%
ΕΛΛΑ∆Α -5,96% -46,6%

Χηµικά ΕΕ(15) -5,42% -33,7%
ΕΛΛΑ∆Α -4,99% -41,8%

Γράφηµα 1. Ποσοστό εργατικών ατυχηµάτων στον κλάδο των χη-
µικών, επί του συνόλου των εργατικών ατυχηµάτων στην ΕΕ και την
Ελλάδα

Γράφηµα 2. Εργατικά ατυχήµατα στον κλάδο των χηµικών, στην ΕΕ
και την Ελλάδα.
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Ξέρετε ότι …

Επικαιρότητα

Επιµέλεια: Εβίτα Καταγή

� Η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (∆ΟΕ) υπολογίζει ότι κάθε χρόνο 2,3 εκατοµµύρια άνδρες και γυναίκες πεθαίνουν
από εργατικά ατυχήµατα (περίπου 360.000) και επαγγελµατικές ασθένειες (περίπου 1.950.000). Αυτό σηµαίνει ότι
µέχρι το τέλος της ηµέρας σχεδόν 1.000.000 εργαζόµενοι θα πάθουν ατύχηµα στην εργασία τους ενώ περίπου άλ-
λοι 5.500 θα πεθάνουν εξαιτίας ενός ατυχήµατος ή µιας επαγγελµατικής ασθένειας.

� Υπολογίζεται ότι, κατά προσέγγιση, 4% του ετήσιου Ακαθάριστου Παγκόσµιου Προϊόντος, δηλαδή 1,25 τρισεκα-
τοµµύρια δολάρια, χάνονται από τις άµεσες και έµµεσες δαπάνες των εργατικών ατυχηµάτων και των ασθενειών,
όπως είναι ο χαµένος χρόνος απασχόλησης, οι αποζηµιώσεις των εργαζοµένων, η διακοπή της παραγωγής και οι
ιατρικές δαπάνες.

� Οι επικίνδυνες ουσίες προκαλούν περίπου 651.000 θανάτους, κυρίως στον αναπτυσσόµενο κόσµο. Αυτός ο αριθ-
µός µπορεί να είναι πολύ υποτιµηµένος, λόγω των ανεπαρκών συστηµάτων υποβολής στοιχείων και αναγγελίας σε
πολλές χώρες.

� Στοιχεία από διάφορες βιοµηχανικές χώρες δείχνουν ότι οι εργαζόµενοι στις οικοδοµές έχουν 3-4 φορές περισσό-
τερες πιθανότητες από άλλους εργαζοµένους να πεθάνουν από ατυχήµατα την ώρα της εργασίας.

� Οι επαγγελµατικές ασθένειες των πνευµόνων στα µεταλλεία και τις σχετικές βιοµηχανίες, οι οποίες προκύπτουν από
την έκθεση σε αµίαντο, άνθρακα και πυρίτιο αποτελεί ακόµα πρόβληµα στις αναπτυγµένες και τις αναπτυσσόµενες
χώρες. Ο αµίαντος µόνο προκαλεί περίπου 100.000 θανάτους ετησίως και ο αριθµός αυτός αυξάνεται κάθε χρόνο.

Πηγή: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_105146.pdf

Οι εργαζόµενοι σε µονάδες εκτροφής χοίρων, σε σφα-
γεία, οι κτηνοτρόφοι, οι κτηνίατροι και άλλα άτοµα τα οποία
έρχονται σε συχνή επαφή µε χοίρους πρέπει να γνωρί-
ζουν, ότι:

• Η γρίπη των χοίρων είναι µια οξεία λοίµωξη του ανα-
πνευστικού συστήµατος των χοίρων που προκαλείται από
τον ιό της γρίπης τύπου Α.

• Μπορούν να µολυνθούν και οι άνθρωποι από τη γρίπη
των χοίρων και ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 εί-
χαν αναφερθεί µεµονωµένα κρούσµατα της γρίπης αυτής
σε ανθρώπους που είχαν άµεση επαφή µε τα ζώα.

• Ο νέος ιός της γρίπης Α(Η1Ν1), σε αντίθεση µε τον τυ-
πικό ιό της γρίπης των χοίρων, περιέχει γονίδια από ιούς
γρίπης των χοίρων, των πτηνών και των ανθρώπων.

• Ο τυπικός ιός της γρίπης των χοίρων µεταδίδεται, συ-
νήθως, µέσω της άµεσης επαφής µε χοίρους και η µετά-
δοση από άνθρωπο σε άνθρωπο θεωρείται πολύ σπάνιο εν-
δεχόµενο.

• Ο νέος ιός της γρίπης Α(Η1Ν1), µεταδίδεται από άν-

θρωπο σε άνθρωπο και καταλήγει, µερικές φορές, σε σο-
βαρή νόσηση.

Τα συµπτώµατα της νόσου στον άνθρωπο περιλαµβά-
νουν:

• υψηλό πυρετό (πάνω από 38°C)
• βήχα
• πόνο στο λαιµό
• µυαλγία
• κεφαλαλγία
• ρινική καταρροή
• δύσπνοια
• σπάνια, εµετό και/ή διάρροια.
∆εν υπάρχει ακόµη εµβόλιο για την προστασία από τη

νόσο. Συνιστάται, όµως, σε ευπαθείς οµάδες εργαζοµένων,
όπως άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, άτοµα µε χρόνιες πα-
θήσεις καρδιάς, αναπνευστικού, νεφρών, άτοµα µε σακχα-
ρώδη διαβήτη ή ανοσοκαταστολή, να εµβολιαστούν για να
προστατευθούν από την κοινή γρίπη.

H γρίπη από το νέο ιό Α(H1N1), η «γρίπη των χοίρων» και η υγεία των
εργαζοµένων
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Τα µέτρα προ-
στασίας των εργα-
ζοµένων που είναι
δυνατό να εκτεθούν
στον ιό της γρίπης
των χοίρων, αφο-
ρούν κυρίως την
εφαρµογή του Π.∆.
186/1995 που ανα-
φέρεται στην «Προ-
στασία των εργαζο-
µένων από κινδύ-
νους που διατρέ-
χουν λόγω της έκθε-
σής τους σε βιολο-
γικούς παράγοντες
κατά την εργασία
τους» (ΦΕΚ 97/Α/30-
5-95), και συγκεκρι-
µένα:

• Για κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να συνεπά-
γεται κίνδυνο έκθεσης σε βιολογικούς παράγοντες, ο ερ-
γοδότης οφείλει να έχει στη διάθεσή του µια γραπτή εκτί-
µηση των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

• Στην εκτίµηση αυτή πρέπει να προσδιορίζεται η φύση,
ο βαθµός και η διάρκεια της έκθεσης των εργαζοµένων,
ώστε να είναι δυνατό να αξιολογούνται όλοι οι κίνδυνοι για
την ασφάλεια ή την υγεία των εργαζοµένων και να καθορί-
ζονται τα ληπτέα µέτρα.

• Να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν, ο αριθµός των
εργαζοµένων που εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν.

• Να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα συλλογικής προ-
στασίας ή/και µέτρα ατοµικής προστασίας, όταν δεν είναι
δυνατόν να αποφευχθεί η έκθεση µε άλλον τρόπο.

• Κατά την άσκηση δραστηριοτήτων οι οποίες συνε-
πάγονται κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των εργα-
ζοµένων λόγω της εργασίας µε βιολογικούς παράγοντες, οι
εργοδότες είναι υποχρεωµένοι να λαµβάνουν τα κατάλ-
ληλα µέτρα για να εξασφαλίζουν ότι:

1) οι εργαζόµενοι δεν τρώνε και δεν πίνουν στους χώ-
ρους εργασίας στους οποίους υπάρχει κίνδυνος µό-
λυνσης από βιολογικούς παράγοντες
2) χορηγείται στους εργαζόµενους κατάλληλος προ-
στατευτικός ιµατισµός ή άλλος κατάλληλος ειδικός ιµα-
τισµός

3) τίθενται στη διάθεση των εργαζοµένων επαρκείς και
κατάλληλες εγκαταστάσεις λουτρών και αποχωρητη-
ρίων, καθώς και ενδεχοµένως συστήµατα για την πλύση
των µατιών ή/και αντισηπτικά του δέρµατος
4) ο αναγκαίος προστατευτικός εξοπλισµός

i) διατηρείται κατάλληλα σε καθορισµένο χώρο
ii) ελέγχεται και καθαρίζεται, αν είναι δυνατόν, πριν,
και οπωσδήποτε, µετά από κάθε χρήση
iii) επιδιορθώνεται, αν είναι ελαττωµατικός, ή αντι-
καθίσταται πριν από νέα χρήση

5) τα ενδύµατα εργασίας και ο προστατευτικός εξοπλι-
σµός, συµπεριλαµβανοµένου του προστατευτικού ιµα-
τισµού που ενδέχεται να έχουν µολυνθεί από βιολογι-
κούς παράγοντες, πρέπει να αφαιρούνται κατά την
αποχώρηση από το χώρο εργασίας και, να αποθη-
κεύονται χωριστά από τον υπόλοιπο ιµατισµό
6) ο εργοδότης οφείλει να φροντίζει για την απολύ-
µανση και τον καθαρισµό ή εφόσον είναι απαραίτητο,
την καταστροφή του ιµατισµού και του προστατευτικού
εξοπλισµού.
• Οι εργοδότες τηρούν κατάλογο των εργαζοµένων

που εκτίθενται σε βιολογικούς παράγοντες. O κατάλογος
αυτός αναφέρει το είδος της εκτελούµενης εργασίας, και
εφόσον είναι δυνατόν, το βιολογικό παράγοντα στον οποίο
έχουν εκτεθεί οι εργαζόµενοι, καθώς και τα στοιχεία τα σχε-
τικά µε την έκθεση, τα ατυχήµατα και τα περιστατικά, ανά-
λογα µε την περίπτωση.

• Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει
τους εργαζόµενους για τους κινδύνους που διατρέχουν
κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

• Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιµοποιεί τις
υπηρεσίες γιατρού εργασίας, όπως αυτός ορίζεται στο ν.
1568/85, ανεξάρτητα από τον αριθµό εργαζοµένων στην
επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση.

• Ο εργοδότης πρέπει να εξασφαλίζει σύµφωνα µε τις
υποδείξεις του γιατρού εργασίας, ότι κάθε εργαζόµενος
πριν από την έκθεση και στη συνέχεια σε τακτά χρονικά δια-
στήµατα, υπόκειται σε ιατρική εξέταση για την εκτίµηση της
κατάστασης της υγείας του.

• Eάν διαπιστωθεί ότι ένας εργαζόµενος πάσχει από µό-
λυνση ή/και ασθένεια για την οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι
οφείλεται στην έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες κατά
την εργασία, ο γιατρός εργασίας ή/και ο γιατρός του ασφα-
λιστικού οργανισµού στον οποίο ανήκει ο εργαζόµενος,
παρέχει ιατρική παρακολούθηση στους άλλους εργαζόµε-
νους που έχουν υποστεί παρόµοια έκθεση.

Σε περίπτωση εµφάνισης ύποπτου κρούσµατος οι εργοδότες ενηµερώνουν αµέσως τις αρµόδιες αρχές.

Την 28η Απριλίου 2009, η ΕΥΑΕ της Ελληνικής Αερο-
πορικής Βιοµηχανίας προέβη σε σχετικές εκδηλώσεις
όπως:

• Έκδοση ανακοίνωσης µε αναφορές στη σηµειολογία
της ηµέρας.

Εκδηλώσεις της ΕΥΑΕ της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας για την
Παγκόσµια Ηµέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία

Πηγή: http://www.flickr.com/
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Ηµερίδες για την Παγκόσµια Ηµέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην
Εργασία, στην Αθήνα και τον Πύργο Ηλείας

Στο πλαίσιο του εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας για
την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία το Υπουργείο
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας διοργάνωσε δύο
ηµερίδες µε θέµα: εκτίµηση κινδύνου φυσικοί και χηµικοί
παράγοντες στους χώρους εργασίας. Η πρώτη από αυτές
πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα τη ∆ευτέρα 30 Μαρτίου,

ενώ η δεύτερη στον Πύργο Ηλείας το Σάββατο, 4 Απριλίου.
Η έναρξη της ηµερίδας στην Αθήνα έγινε από την

Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Φάνη
Πάλλη-Πετραλιά, ενώ χαιρετισµούς απηύθηνε η κ. Σοφία
Καλαντζάκου, Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων. Για

Εθνικές δράσεις στο πλαίσιο του εορτασµού της 28ης Απριλίου,
Παγκόσµιας Ηµέρας για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, από το
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (∆ΟΕ) έχει καθιερώσει
την 28η Απριλίου ως «Παγκόσµια Ηµέρα για την Υγεία και
την Ασφάλεια στην Εργασία», µε στόχο την επικέντρωση
του διεθνούς ενδιαφέροντος στα θέµατα πρόληψης ατυ-
χηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών. Η συγκεκριµένη
ηµεροµηνία επελέγη συµβολικά, καθώς αποτελεί για τα
συνδικάτα εργαζοµένων σε όλο τον κόσµο, ηµέρα αφιε-
ρωµένη στη µνήµη των θυµάτων των εργατικών ατυχηµά-
των και ασθενειών.

Η ∆ΟΕ δίνοντας έµφαση στην «ασφαλή και αξιοπρεπή
εργασία» επιλέγει κάθε χρόνο ένα θέµα το οποίο θεωρείται
ότι έχει βαρύνουσα σηµασία και ενδιαφέρον για τους ερ-
γαζόµενους. Για το 2009 το κεντρικό µήνυµα είναι «υγεία και
ζωή στην εργασία – θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα».

Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα-
σίας αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της ενηµέρω-
σης για την αντιµετώπιση των εν λόγω ζητηµάτων στον
επαγγελµατικό χώρο, ακολουθώντας το παράδειγµα 100
και πλέον χωρών σε όλο τον κόσµο, αναγνωρίζει την 28η
Απριλίου ως «Παγκόσµια Ηµέρα για την Υγεία και την Ασφά-
λεια στην Εργασία» και συµµετέχει στον εορτασµό της.

Στο πλαίσιο του εορτασµού αυτού, πραγµατοποιήθηκαν
στη χώρα µας οι ακόλουθες δράσεις:

• έκδοση Ανακοίνωσης και σχετικού ∆ελτίου Τύπου για
τη γνωστοποίηση του εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας
και για την ανάδειξη της σπουδαιότητας των θεµάτων
ασφάλειας και υγείας στην εργασία

• διεξαγωγή δύο ηµερίδων µε τίτλο «Εκτίµηση Κινδύνου

– Φυσικοί και Χηµικοί παράγοντες στους χώρους εργα-
σίας» σε Αθήνα και Πύργο Ηλείας. Σκοπός των ηµερίδων
ήταν η ανάδειξη της σηµασίας της πρόληψης στα θέµατα
ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, µε επισήµανση των
απαραίτητων µέτρων σε ορισµένους κλάδους οικονοµικής
δραστηριότητας (αγροτικό τοµέα)

• έκδοση ενηµερωτικού εντύπου µε τίτλο «Έκθεση των
εργαζοµένων σε χηµικούς παράγοντες στην κατασκευή
επίπλων»

• έκδοση και διανοµή έντυπου ενηµερωτικού υλικού
(αφίσες, έντυπο για κλάδο επιπλοποιίας, βιβλίο εκτίµησης
κινδύνου, 3πτυχο για την εκτίµηση κινδύνου σε µικρές επι-
χειρήσεις κ.λπ.)

• εµπλουτισµός του δικτυακού τόπου του Υπουργείου,
µε στόχο την ενηµέρωση του κοινού, τη διευκόλυνση στην
πρόσβαση στοιχείων µε υλικό που διαθέτει η ∆ΟΕ (logo,
ενηµερωτικό υλικό κ.λπ.) καθώς και άλλα στοιχεία, δια-
συνδέσεις και πληροφορίες σχετικά µε το θεµατολόγιο της
Παγκόσµιας Ηµέρας

• προβολή σχετικού spot από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα
εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας

• αποστολή πληροφόρησης και ενηµερωτικού υλικού
προς τις τεχνικές σχολές του ΟΑΕ∆ ώστε να γίνει ενηµέ-
ρωση, ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη δράσεων, όπως πα-
ρουσιάσεις και οµιλίες για τα εν λόγω θέµατα και εκπόνηση
σχετικών εκθέσεων ιδεών ή εργασιών από τους µαθητές

• άλλες δράσεις που οργανώθηκαν από το Σώµα Επι-
θεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

Πηγή: http://www.ypakp.gr

• Ανάρτηση πανώ στην είσοδο της εταιρείας.
• Ενηµερώσεις και συζήτηση µε τους εργαζόµενους

στους χώρους εργασίας τους.
• Γενική τοποθέτηση όλων των αφισών - εκδόσεων

ΕΛΙΝΥΑΕ στους πίνακες ανακοινώσεων.
• ∆ιανοµή τεχνικού πονήµατος που αφορά στην

πρόληψη και την προστασία, στις γραµµές παραγωγής των
ιδιαιτέρως επιβαρυµένων εργασιών και χώρων. (Το πόνηµα
στηρίχθηκε στην έκδοση του EΛΙΝΥΑΕ µε τίτλο «Μέταλλα,
κατεργασία – συγκόλληση, κίνδυνοι για την υγεία», του
γιατρού εργασίας κ Β. ∆ρακόπουλου).
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το ρόλο του Σ.ΕΠ.Ε. στην ασφάλεια και την υγεία στην ερ-
γασία µίλησε ο κ. Θ. Ματάλας, Ειδικός Γραµµατέας Σώµα-
τος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ενώ το θέµα «Νοµο-
θεσία - Εκτίµηση κινδύνου – Η ευρωπαϊκή προσέγγιση»
ανέπτυξε ο κ. Ι. Κραψίτης, Γενικός ∆/ντής ΥΠΑΚΠ. Άλλα θέ-
µατα που αναπτύχθηκαν ήταν: «∆ονήσεις – Επιπτώσεις
στον ανθρώπινο οργανισµό» από τον κ. Γ. Πατούλη, Ιατρό

Ορθοπεδικό, ∆ήµαρχο Αµαρουσίου, «Φυσικοί παράγοντες
στους χώρους εργασίας – καλές πρακτικές» από τον κ. Τ.
Γκινάλα, ∆/ντή του ΥΠΑΚΠ, «Η οικονοµική διάσταση στην
εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου» από τον κ. Ι. ∆ρα-
πανιώτη, Πρόεδρο του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., (φωτό) «Χηµικοί πα-
ράγοντες στους χώρους εργασίας – καλές πρακτικές» από
τον κ. Β. Γιαννακόπουλο, Χηµικό, ΥΠΑΚΠ. Η ηµερίδα
έκλεισε µε παρεµβάσεις και τοποθετήσεις των περευρι-
σκοµένων.

Η κ. Φάνη Πάλλη-Πετραλιά κήρυξε την έναρξη και της
δεύτερης ηµερίδας στον Πύργο, ενώ χαιρετισµούς απήυ-
θυναν οι κ.κ. Σοφία Καλαντζάκου και Γεώργιος Κοντογιάν-

νης, Υφυπουργοί Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και των τοπικών
Αρχών.

Τα θέµατα των εισηγήσεων ήταν: «Ο ρόλος του Σ.ΕΠ.Ε.
στην ασφάλεια και υγεία στην εργασία», κ. Θ. Ματάλας,
«Νοµοθεσία - Εκτίµηση κινδύνου – Η ευρωπαϊκή προσέγ-
γιση», κ. Ι. Κραψίτης, «Φυτοφάρµακα – Ασφαλής χρήση
και διαχείριση», κ. ∆. Μπαµπίλης, Γενικός ∆/ντής Υπουρ-

γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, «Πρόληψη των
νεοπλασιών σε σχέση µε την απασχόληση», κ. Π. Γκινό-
πουλος, ∆ιευθυντής Παθολόγος Ογκολόγος Νοσοκοµείου
Πατρών Άγιος Ανδρέας, «Φυσικοί παράγοντες στους χώ-
ρους εργασίας – καλές πρακτικές», κ. Τ. Γκινάλας, «Ασφά-
λεια µηχανηµάτων – µηχανήµατα έργων», κ. Α. Χριστοδού-
λου ∆/ντής ΥΠΑΚΠ και υπεύθυνος για τη διοργάνωση των
εκδηλώσεων. Η ηµερίδα έκλεισε µε συζήτηση.

Εκτός από την εισήγηση του Προέδρου του στην ηµε-
ρίδα της Αθήνας, το ΕΛΙΝΥΑΕ συµµετείχε και στις δύο εκ-
δηλώσεις µε διανοµή έντυπου υλικού από περίπτερα τα
οποία λειτούργησαν στους χώρους τους.

Ηµερίδα επιµόρφωσης καθηγητών πληροφορικής στα Τρίκαλα
Την Πέµπτη 19 Μαρτίου πραγµατοποιήθηκε στα Τρί-

καλα ηµερίδα µε θέµα «Υγιεινή και ασφάλεια στο σχολικό
εργαστήριο πληροφορικής». Η εκδήλωση διοργανώθηκε
από το σχολικό σύµβουλο πληροφορικής κ. Χ. Σταχτέα, τη
∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων και
το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και φιλοξενήθηκε στην αίθουσα συνεδριά-
σεων του ∆ήµου Τρικκαίων.

Στόχος ήταν η ενηµέρωση των καθηγητών πληροφορι-

κής σε θέµατα επαγγελµατικής υγείας και ασφάλειας. Συγ-
κεκριµένα, αναπτύχθηκαν θέµατα εργονοµίας σχετικά µε
τους χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών και τους εργα-
ζοµένους σε θέσεις γραφείου, θέµατα πυροπροστασίας,
θέµατα κινδύνων από ηλεκτρικό ρεύµα, ακτινοβολία και
άλλα.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο ∆ήµαρχος Τρικκαίων, κ. Μ.
Ταµήλος, ενώ ακολούθησαν οι οµιλίες των κ.κ. Χ. Σταχτέα,
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Λ. Μποτίλα, υπευθύνου πληροφορικής και νέων τεχνολο-
γιών της διεύθυνσης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Ν. Τρι-
κάλων, και του κ. Σ. Νάρη, στελέχους του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν περισσότεροι από 80

καθηγητές των σχολικών µονάδων του νοµού Τρικάλων. Στο
τέλος διανεµήθηκε επιµορφωτικό υλικό.

http://www.trikalacity.gr/news/view.article.php/8332

Το Σάββατο 28 Μαρτίου πραγµατοποιήθηκε στη Χαλ-
κίδα ηµερίδα µε θέµα «υγεία και ασφάλεια στην εργασία-
εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου». Την ηµερίδα διοργά-
νωσε η Επιστηµονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ) του νοµού Ευβοίας, µε συνδιοργανω-
τές το ΕΛΙΝΥΑΕ, το Σύλλογο Τεχνικών και Υγειονοµικών Επι-
θεωρητών Εργασίας, το Σωµατείο Τεχνικών Ασφάλειας Νο-
τίου Ελλάδος, το Εργατικό Κέντρο Ευβοίας, και
επιχειρήσεις του νοµού.

Την ηµερίδα παρακολούθησαν επιχειρηµατίες εργοδό-
τες τις ευρύτερης περιοχής της Ευβοίας, σωµατεία εργα-
ζοµένων, εργαζόµενοι επιχειρήσεων, τεχνικοί ασφαλείας,
ιατροί εργασίας, µηχανικοί κ.λπ.

Η εκδήλωση άνοιξε µε χαιρετισµούς τους οποίους απή-
υθηναν εκπρόσωποι της Νοµαρχίας, του ∆ήµου, των κοι-
νωνικών εταίρων, του ΤΕΕ, του ΕΚ Ευβοίας, των τεχνικών
ασφάλειας Ελλάδος, της ΑΓΕΤ Ηρακλής κ.ά. Για το νοµο-
θετικό πλαίσιο υγιεινής και ασφάλειας και το ρόλο του τε-
χνικού ασφάλειας µίλησε ο κ. Ι. Αδαµάκης, Πρόεδρος του
Σωµατείου ΤΑ ενώ το θέµα «εκτίµηση του επαγγελµατικού
κινδύνου - Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Υγεία και την
Ασφάλεια» ανέπτυξε ο κ. Α. Χριστοδούλου, ∆/ντής του

Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Για
τις πρωτοβουλίες του οµίλου ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ –που ήταν και
ο µέγας χορηγός της εκδήλωσης- στα θέµατα υγείας και
ασφάλειας ενηµέρωσε τους παρευρισκοµένους ο κ. Γ. Μα-
ραγκός, προϊστάµενος υγείας και ασφάλειας του εργο-
στασίου της εταιρείας στη Χαλκίδα. Ο ειδικός γιατρός ερ-
γασίας και υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας-Υγιεινής της
Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ, κ. Σ. ∆ρίβας, παρουσίασε το θέµα
«Πρακτικές εφαρµογές εκτίµησης και πρόληψης επαγγελ-
µατικού κινδύνου – Ο ρόλος του γιατρού εργασίας» ενώ για
τα πρωτόκολλα ιατρικής παρακολούθησης των εργαζοµέ-
νων στην ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ µίλησε ο κ. Γ. Κωνσταντίνου, ει-
δικός γιατρός εργασίας και γιατρός εργασίας των εργο-
στασίων της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στη Χαλκίδα και το Μυλάκι.
Τον κύκλο των εισηγήσεων έκλεισε ο κ. Μ. Ρήγος, Πολ. Μη-
χανικός και Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας µε το θέµα
«ασφάλεια στα τεχνικά έργα».

Η εκδήλωση έκλεισε µε συζήτηση µεταξύ των παρευρι-
σκοµένων.

Στο χώρο της εκδήλωσης στήθηκε περίπτερο του ΕΛΙ-
ΝΥΑΕ απ’ όπου διανεµήθηκαν πολλές από τις εκδόσεις

Ηµερίδα µε θέµα «Υγεία και ασφάλεια στην εργασία – Εκτίµηση επαγγελ-
µατικού κινδύνου», στη Χαλκίδα



του, οι οποίες έγιναν δεκτές µε πολύ ενδιαφέρον από τους
παρευρισκόµενους.

Περισσότερα:
http://www.eetemevia.gr/fotoAlbum.asp?pageID=383
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Στις 3 Απριλίου πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα στην αί-
θουσα Αριστοτέλης του ξενοδοχείου MAKEDONIA PALACE,
µε θέµα: «κρίσιµοι τοµείς στην αντιµετώπιση κινδύνων
στους χώρους εργασίας». Η διοργάνωση της ηµερίδας
έγινε από την εταιρεία ΕΞ.Υ.Π.Π. ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑ-
ΤΕΣ και διανεµήθηκε έντυπο υλικό µε τις παρακάτω ειση-
γήσεις:

• Κίνδυνοι από τις εκρήξιµες ατµόσφαιρες (Μαραγκός
Ν., Μηχ. Μηχανικός Msc, Πρ/νος της ∆ιεύθ. ΚΕΠΕΚ Μακε-
δονίας-Θράκης)

• Κίνδυνοι από τους καρκινογόνους παράγοντες (Μα-
κρόπουλος Β., MD PhD, καθ. Επαγγελµατικής και Βιοµη-
χανικής Υγιεινής στην Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας)

• Το µέλλον και οι προοπτικές της επαγγελµατικής
υγείας (Γουσόπουλος Σ., MD, PhD, Ειδικός Ιατρός Εργα-

σίας και Ιατρικός Επιστηµονικός υπεύθυνος της ΕΞΥΠΠ
Σαµαράς και Συνεργάτες)

• Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου ως εργαλείο για
τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας (Ταργουτζίδης Α.,
Μηχ. Μηχανικός PhD, Πρ/νος του παραρτήµατος Θεσσα-
λονίκης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)

• Μέσα ατοµικής προστασίας / προδιαγραφές και
ασφαλής χρήση (Κυριακόπουλος Α., Μηχ. Μηχανικός, ΤΑ
στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης της εταιρείας ΤΙΤΑΝ Α.Ε. και
µέλος της διοικούσας επιτροπής του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. του πα-
ραρτήµατος Θεσσαλονίκης)

• Ανελκυστήρες – ανυψωτικά / κίνδυνοι και νοµοθετικές
υποχρεώσεις (Μπαλικτσής Λ., Μηχ. Μηχανικός, µελετητής
εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και συστηµάτων στάθµευ-
σης).

Ηµερίδα µε θέµα «Κρίσιµοι τοµείς στην αντιµετώπιση κινδύνων στους
χώρους εργασίας», στη Θεσσαλονίκη

Το Τµήµα Ιατρικής
του ∆ηµοκρίτειου Πα-
νεπιστηµίου Θράκης
(σε σύµπραξη µε τα
Τµήµατα ∆ηµόσιας Υγι-
εινής και Νοσηλευτικής
Α’ της Σχολής Επαγ-
γελµάτων Υγείας και
Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας) θα πραγµατο-
ποιήσει Πρόγραµµα

Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Υγιεινή και Ασφάλεια της
Εργασίας» (Π.Μ.Σ. Υ.Α.Ε.) για το ακαδηµαϊκό έτος 2009-
2010. Το πρόγραµµα οδηγεί στην απονοµή Μεταπτυχιακού

∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στην «Υγιεινή και Ασφά-
λεια της Εργασίας». Στο Πρόγραµµα θα φοιτήσουν 20 πτυ-
χιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήµια και Τ.Ε.Ι.) και
ειδικότερα Τµηµάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, ∆ηµόσιας
Υγιεινής, Νοσηλευτικής, Επισκεπτών/ριών Υγείας, Φυσικο-
θεραπείας, Ραδιολογίας - Ακτινολογίας, καθώς και άλλων
Τµηµάτων συναφούς αντικειµένου. Επιστηµονικός Υπεύ-
θυνος του προγράµµατος είναι ο κ. Θ. Κ. Κωνσταντινίδης,
Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ιατρικής ∆.Π.Θ.

Πληροφορίες: Αν. Καθηγητής Θ. Κ. Κωνσταντινίδης, τηλ.
2551110048, 2551030521, 2551030546, Καθηγητής Χ. Κου-
τής, τηλ. 2132010115, 2132010116, 2105385746.

Πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών στην «Υγιεινή και Ασφάλεια της
Εργασίας», στο ∆ΠΘ

Νοµοθετικές Εξελίξεις
Επιµέλεια: Αφροδίτη ∆αΐκου

Υπουργική Απόφαση Υ7α/ΓΠ. Οικ. 37794/2009 (ΦΕΚ 574/Β/30.3.2009): Ιατροί εργασίας - Όροι και προϋποθέσεις
για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

Με την παραπάνω απόφαση που υπογράφει ο Υπουρ-
γός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζεται ότι,
καθήκοντα ιατρού εργασίας εκτελούν οι ιατροί που έχουν
την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας.

Σε νοµούς στους οποίους δεν υπάρχουν εγγεγραµµένοι
Ειδικοί Ιατροί Εργασίας στους Ιατρικούς Συλλόγους, οι
επιχειρήσεις πρέπει να απευθύνονται στους Ιατρικούς Συλ-
λόγους όµορων νοµών. Αν και µε αυτό τον τρόπο δεν κα-
λυφθούν, µπορούν να αναθέτουν καθήκοντα Ιατρού Εργα-

σίας, σε ιατρούς µε άλλη ειδικότητα. Οι ιατροί που δεν
έχουν την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, θα πρέπει
να αποδεικνύουν την επί τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια
άσκηση ανάλογων καθηκόντων κατά το παρελθόν. Οι συµ-
βάσεις που υπογράφονται σε αυτή την περίπτωση είναι
ετήσιες.

Όσον αφορά στους γιατρούς που έχουν υποβάλλει αί-
τηση για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Ερ-
γασίας, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
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γύης, οφείλουν να συµπληρώσουν άµεσα τα γνωστικά αν-
τικείµενα της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας, τα
οποία δεν είναι κοινά µε τη βασική τους ειδικότητα –ως υπε-

ράριθµοι– και να δώσουν εξετάσεις για την απόκτηση του
τίτλου της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας, εντός
των εποµένων οκτώ (8) ετών.

Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέντρα Τε-
χνικού Ελέγχου Οχηµάτων (ΙΚΤΕΟ), σε συνεργεία συντή-
ρησης και επισκευής αυτοκινήτων - µοτοσικλετών και µο-
τοποδηλάτων, σε Εµπορευµατικούς Σταθµούς Αυτοκινήτων
(Ε.Σ.Α.) για φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων, σε Σταθµούς

Υπεραστικών Λεωφορείων, καθώς και σε λοιπές εγκατα-
στάσεις εξυπηρέτησης οχηµάτων που υπάγονται στην αρ-
µοδιότητα των κατά τόπους Υπηρεσιών Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώ-
ρας.

Μέτρα και όροι για τις λιµενικές εγκαταστάσεις παρα-
λαβής αποβλήτων που παράγονται από πλοία και καταλοί-
πων φορτίου σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της υπ
αριθµ. 2007/71/ΕΚ οδηγίας. Αντικατάσταση της υπ αριθµ.

3418/07/02 (ΦΕΚ 712/Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέ-
τρα και όροι για τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής
αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορ-
τίου».

Ο Ν. 3762/09 απαρτίζεται από 43 άρθρα τα οποία χω-
ρίζονται σε τρία µέρη.

Μέρος Α (άρθρα 1-13) : Θέµατα αναδιοργάνωσης σώ-
µατος επιθεώρησης εργασίας.

Μέρος Β (άρθρα 14-26): Ρύθµιση θεµάτων οργανισµών
εποπτείας και φορέων Υπουργείου Απασχόλησης και Κοι-
νωνικής Προστασίας.

Μέρος Γ (άρθρα 27- 43): Ρύθµιση λοιπών θεµάτων
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας θέ-
µατα σχετικά µε την απασχόληση.

Με το άρθρο 8§2 του Ν. 3762/09 που αφορά στα διοι-
κητικά πρόστιµα, τροποποιούνται το εδάφιο α’ και η περί-
πτωση α’ του άρθρου 24§1 του ν. 2224/1994, όπως έχουν
αντικατασταθεί και ισχύουν σήµερα, ως ακολούθως:

«Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, ει-
σαγωγέα, προµηθευτή που παραβαίνει τις διατάξεις της νο-
µοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας ανε-
ξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται µε
αιτιολογηµένη πράξη του αρµόδιου Προϊσταµένου Κέν-
τρου Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου ή του ελέγξαν-
τος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα από προ-
ηγούµενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή
εξηγήσεων:

α. Πρόστιµο για καθεµία παράβαση, από πεντακόσια
ευρώ (500,00€) µέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00€)».

Με το άρθρο 12 που αναφέρεται στο δικαίωµα άσκη-
σης καθηκόντων ιατρού εργασίας, γίνεται αντικατάσταση
του άρθρου 9§2 του ν. 3144/2003, όπως τροποποιήθηκε µε

το άρθρο 29 του ν. 3227/2004 και το άρθρο 5 του ν.
3667/2008, ως εξής:

«2. Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας,
όπως αυτά προβλέπονται στο ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α)
«Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων» έχουν δικαίωµα να
ασκούν:

α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι κατά τη δηµο-
σίευση του παρόντος νόµου έχουν συνάψει συµβάσεις πα-
ροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας µε επιχειρήσεις και
αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς
επί επτά (7) τουλάχιστον έτη.

β) Οι ιατροί, οι οποίοι κατά τη δηµοσίευση του παρόν-
τος εκτελούν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέ-
χουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της
εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ-
στασίας και Οικονοµίας και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται
εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο χρόνος και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εκπαίδευση και την πι-
στοποίηση των αναγκαίων προσόντων για την απόκτηση
του τίτλου της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας από
ιατρούς των περιπτώσεων των εδαφίων α’ και β’ της πα-
ρούσας, καθώς και για την άσκηση αυτής έως την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας για την απόκτηση του ως άνω τίτλου
της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας».

Ν. 3762/2009, (ΦΕΚ 75/Α/15.5.2009): Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), ρύθµιση θεµά-
των Οργανισµών εποπτευόµενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Υπουργική Απόφαση οικ. 16085Φ.700.1/2009 (ΦΕΚ 770/Β/28.4.2009)

Υπουργική Απόφαση Φ. 102.2/24244/3076/2008 (ΦΕΚ 1947/Β/22.9.2008)

Τροποποίηση της υπ αριθµ. 64834/5491/2000 (ΦΕΚ
1350/Β) απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονο-
µικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και της υπ αριθµ.
52526/6904/2007 (ΦΕΚ 1900/Β) απόφασης των Υπουργών

Οικονοµίας και Οικονοµικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών
και Ανάπτυξης περί των συµβούλων ασφαλούς µεταφο-
ράς επικίνδυνων εµπορευµάτων.

Υπουργική Απόφαση 8111.41/09/2009 (ΦΕΚ 412/Β/6.3.2009)

Τροποποίηση του άρθρου 8 §1γ της υπ αριθµ. Ε1β/221/65 Υγειονοµικής διάταξης.
Υπουργική Απόφαση ∆.ΥΓ2/Γ.Π.οικ. 133551/2008 (ΦΕΚ 2089/Β/9.10.2008)
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Τα πλήρη κείµενα των νοµοθετηµάτων και των ευρωπαϊκών οδηγιών είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου,
στη διεύθυνση: http://www.elinyae.gr

Έγκριση Νέου Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (ΚΤΧ 2008).
Υ.Α. ∆14/92330/2008 (ΦΕΚ 1416/Β/17.7.2008)

Έκδοση αδειών κυκλοφορίας γερανοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων.
Υ.Α. Β1/37499/3103/2008 (ΦΕΚ 1405/Β`/17.7.2008)

Καθορισµός τύπου του πιστοποιητικού πρόληψης της ρύπανσης από πετρέλαιο.
Υ.Α. 4113.237/02/28.02.2008 (ΦΕΚ 613/Β/9.4.2008)

Έγκριση Εθνικού Προγράµµατος Μείωσης των Εκποµ-
πών στην ατµόσφαιρα, ορισµένων ρύπων, από υφιστάµενες
µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4
(§Γ εδ. 8) της υπ. αριθ. Η.Π. 29457/1511/2005 - Καθορισµός
µέτρων και όρων για τον περιορισµό των εκποµπών στην
ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων που προέρχονται από µε-

γάλες εγκαταστάσεις καύσης, σε συµµόρφωση µε τις δια-
τάξεις της οδηγίας 2001/80/ΕΚ «για τον περιορισµό των εκ-
ποµπών στην ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων από µεγάλες
εγκαταστάσεις», του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001
(992/Β).

4-6 June 2009 - International Congress of
the Polish Institute of Maritime Medicine and
Tropical Diseases: present challenges of oc-
cupational health and safety; work, tourism
and leisure in the tropics
This Congress is organized on the occa-
sion of the 70th anniversary of the Insti-
tute Gdynia, Poland
Contact: Polish Institute of Maritime Me-
dicine and Tropical Diseases, 9B Powsta-
nia Styczniowego Street, PL-81-519, Po-
land
Tel: +48 58 6998 593
Fax: +48 58 622 3354
Email: leszekm@acmmit.gdynia.pl
URL: www.ptmmit.acmmit.gdynia.pl

14-15 June 2009, Svjatogirsk (Donetsk
region), Ukraine
Modern technologies in labor medicine
(prevention, diagnostics, treatment, re-
habilitation)
Organized by: Ministry of Health of
Ukraine, Donetsk Research Institute for
Medical and Ecological Problems of Don-
bass and Coal Industry

Information: Organizing committee’s
Contact: Donetsk-83059, Ilicha Street
140 b, DI MEPD CIR,
Τel: 8(062)385-92-80
Fax: 8(062)385-92-80
E-mail: donmep@dn.farlep.net
URL: www.labourmed.wmsite.ru

8-10 June 2009 - Quality of the Wor-
king Environment and Productivity
First week: 8-10 June 2009, Prevent Aca-
demy for Working Life, Leuven, Belgium
Second week: 7-10 March 2010, Hotel
Riekonlinna, Saariselkä (Lapland), Fin-
land
Contact: Pirjo Turtiainen, NIVA Topeliuk-
senkatu 41 a A 00250 Helsinki, Finland
Tel: +358 30 474 2349
Fax: +358 30 474 2497
Email: pirjo.turtiainen@ttl.fi
URL:
http://www.niva.org/courses/4905_work_
environment_and_productivity.htm
1-2 July 2009 - IFE AGM, Conference
and Exhibition 2009 Crowne Plaza Ho-
tel, Glasgow, UK
Contact: Jenny Angus, Institution of Fire
Engineers (IFE)
Email: jenny.angus@ife.org.uk
A dedicated event website and online bo-
oking facility will be available shortly.

9-14 August 2009 - 17th World Con-
gress on Ergonomics - IEA 2009 Bei-
jing, China
Information: Congress Secretariat: Chi-
nese Ergonomics Society, Peking Univer-
sity Health Science Center, Beijing
100083, China,
Tel: +86-10-8280 1728
Fax: +86-10-8280 5315
E-mail: iea09secretariat@bjmu.edu.cn
URL: www.iea2009.org

24-27 August 2009 - Positive psycho-
logy at work: towards flourishing work-
places (4906)
Hotel Eckerö, land, Finland
Contact: Gunilla Rasi, NIVA Topeliuksen-
katu 41 a A, 00250 Helsinki, Finland,
Tel: +358 30 474 2498
Fax: +358 30 474 2497,
E-mail: gunilla.rasi@ttl.fi
URL: http://www.niva.org/courses/
4906_positive_psychology.htm

25-29 August 2009 - 2009 Fire-Rescue
International Conference Dallas, Te-
xas, USA
Contact: www.iafc.org/fri

Συνέδρια - Ηµερίδες - Εκθέσεις

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Επιµέλεια: Kωνσταντίνα Καψάλη

Υ.Α. Η.Π. 33437/1904/Ε103/2008 (ΦΕΚ 1634/Β/14.8.2008)
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8. 9.

10.

11.

12.

26-29 August 2009 - 4th International
Conference on Nanotechnology - Oc-
cupational and Environmental Health
(NanOEH2009) Helsinki, Finland
Characteristics of engineered nanoparti-
cles; exposure assessment to engineered
nanoparticles; toxicity and health effects
of engineered nanoparticles; effects of
engineered nanoparticles on the environ-
ment; control technologies and instru-
mentation: synthesis and characterization
of exposure assessment; risk assessment
of engineered nanoparticles; manage-
ment and prevention of risks of enginee-
red nanoparticles: reduction of exposure
to engineered nanoparticles; regulatory
framework
Contact: NanOEH2009 Secretariat, Ms
Leila Ahlström, Finnish Institute of Occu-
pational Health (FIOH), Topeliuksenkatu
41 a A, FI-00250 Helsinki, Finland
Tel: +358 30 474 285,
E-mail: nanoeh2009@ttl.fi
URL: www.ttl.fi/internet/english

1-3 October 2009, World Asbestos
Conference, Taormina, Italy, Atahotel
Capotaormina
Italian National Institute for Occupatio-
nal Safety and Prevention (ISPESL)
Topics:
1 Day, Legal aspects, Associations, Epi-
demiological Studies
2 Day, Remediation and Reclamation by
Natural Occurrence: superfund, map-
ping, risk assessment, waste, fiber cha-
racterization, analytical methods and
quantitative analysis
3 Day, Remediation and Reclamation by
Anthropic Presence: superfund, map-
ping, risk assessment, waste, fiber cha-
racterization, analytical methods and
quantitative analysis
E-mail: WAC2009 @ ispesl.it,
scientificcommittee-WAC2009 @ ispesl.it,
WAC2009@sorrentour.it
URL: http://www.ispesl.it/wac2009/
index.asp?lang=en
30 September 2009 - 1 October 2009 -
REACH: registration and beyond: Ex-
posure Scenarios and safe handling
advice,

2nd European Workshop & Conference
Husa President Park Hotel, Brussels, Bel-
gium
Contact: Download the first announce-
ment flyer (PDF) and/or register your inte-
rest in attending by emailing
conferences@bohs.org

27-30 September 2009 - 5th Internatio-
nal Conference on Work Environment
and Cardiovascular Diseases, Cracow,
Poland
Organized by the ICOH Scientific Com-
mittee of Cardiology in Occupational
Health and the Nofer Institute of Occupa-
tional Medicine (NIOM).
Contact: Nofer Institute of Occupational
Medicine, 8 Teresy St., 91-384 Lodz, Po-
land
Tel: +48-42-6314 903
Fax: +48-42-6568 331
E-mail: alad@sunlib.p.lodz.pl
6-10 September 2009 - 7th Congress of
Toxicology in Developing Countries
(7CTDC), Sun City, South Africa
Contact: Rina du Toit, PO Box 4788,
Johannesburg, South Africa, 2000
Tel: +27 (0)82 785 351 or +27(0)12 331 3404,
Fax: +27 11 712 6552/6532
E-mail: rdutoit@yebo.co.za
URL: www.7ctdc.co.za

Βιβλιογραφία

Επιµέλεια : Φανή Θωµαδάκη

Analytical toxicology : from environmental mo-
nitoring to residue analysis / Albert Jan Baars, Arch-
ives of industrial hygiene and toxicology, 1996, 47(2),
σ.199-208

Basic environmental toxicology / Lorris G. Coc-
kerman, Barbara S. Shane (eds.).- Boca Raton : CRC
Press, c1994.- 627 σ.- ISBN 0-8493-8851-1
(3282)

Casarett and Doull’s toxicology : the basic
science of poisons / Mary O. Amdur, John Doull, Cur-
tis D. Klaassen (eds.).- 5η εκδ.- New York : McGraw-
Hill, 1996.- xii, 111 σ.- ISBN 0-07-105476-6
(3274)

Casarett and Doulls essntials of toxicology / Cur-
tis D. Kalaassen, John B. Watkins (eds.).- New York :
McGraw-Hill, c2003.- xiii, 533 σ.- ISBN 0-07-138914-8
(4877, 4797)

Complete confined spaces handbook / John Re-
kus.- BocaRaton : CRC Press, c1994.- 381 σ.- ISBN 0-
87371-487-3 (5048)

Ellenhorn’s medical toxicology : diagnosis and
treatment of human poisoning / Matthew J. Ellenhorn,
…[κ.ά.].- 2η εκδ.- Baltimore : Williams & Wilkins,
c1997.- xvi, 2047 σ.- ISBN 0-683-30031-8
(3281)

Τοξικολογία

Η βιβλιογραφία για «τοξικολογία» που ακολουθεί είναι ενδεικτική. Τα παρακάτω ντοκουµέντα (βιβλία και άρ-
θρα) υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
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Essentials of environmental toxicology : the ef-
fects of environmentally hazardous substances on
human health / William W. Hughes.- London : Taylor
& Francis, 1996.- xii, 176 σ.- ISBN 1-56032-470-8
(3779)

Exposures to quartz, diesel, dust, and welding fu-
mes during heavy and highway construction / Susan
R. Woskie …[κ.ά.], American industrial hygiene asso-
ciation journal, 2002, 63(4), σ. 447-457

Hamilton and Hardy’s industrial toxicology / Ray-
mond D. Harbison.- 5η εκδ.- St. Louis : Mosby, 1998.-
xvii, 682 σ.- ISBN 0-8151-4181-5(3403)

Handbook of pesticide toxicology / R.I. Krieger
(ed.).- 2η εκδ.- San Diego : Academic Press, 2001.- 2
τ.- ISBN 0-12-426261-9 (τ.1), ISBN 0-12-426262-7 (τ.2)
(4213, 4214)

Hazardous materials toxicology: clinical princi-
ples of environmental health / John B. Sullivan, Gary
R. Krieger (eds.).- Baltimore : Williams & Wilkins, 1992.-
xxiv, 1242 σ.- ISBN 0-983-08025-3 (3409)

Hazardous waste chemistry, toxicology and tre-
atment / Stanley E. Manahan.- Michigan : Lewis Publ.,
1990.- xiii, 378 σ.- ISBN 0-87371-209-9 (3418)

Industrial toxicology: safety and health applica-
tions in the workplace / Philip L. Williams, James L.
Burson (eds.).- New York : John Wiley, 1985.- x, 502 σ.-
ISBN 0-471-28887-X (3413)

An introduction to toxicology / Ann Holder, The sa-
fety and health practitioner, 1997, 15(2), σ. 17-19

Molecular toxicology / Nick Plant.- Oxon : BIOS,
2003.- xi, 150 σ.- ISBN 1-85996-345-5 (4653)

Monitoring and modeling of industrial organic
chemicals, with particular reference to aquatic risk
assesment.- Brussels : ECETOC, 1999.- 103 σ.
(4385)

Occupational, industrial and environmental toxi-
cology / M.I. Greenberg, …[κ.ά].- 2η εκδ.- Philadelphia:
Mosby, c2003.- xxiii, 829 σ.- ISBN 0-323-01340-6

(4605)

Occupational toxicology / Chris Winder, Neill Sta-
cey (eds.).-2η εκδ.- Boca Raton : CRC Press, 2003.- xx,
602 σ.- ISBN 0-7484-0918-1 (4806, 4597)

Patty’s industrial hygiene and toxicology. 1/A,
General principles / Frank Arthur Patty.- 4η εκδ.- USA:
John Wiley, 1991.- xvii,1-1079 σ.).- ISBN 0-471-50197-

2 (132)

Patty’s industrial hygiene and toxicology. 1/Β,
General principles / Frank Arthur Patty.- 4η εκδ.- USA:
John Wiley, 1991.- xvi, 1-1091 σ.- ISBN 0- 471- 50196-
4 (133)

Patty’s industrial hygiene and toxicology. 2/A,
Toxicology / Frank Arthur Patty.- 4η εκδ.- USA : John
Wiley, 1993.- xvi, 1-945 σ.).- ISBN 0-471-54724-7
(134)

Patty’s industrial hygiene and toxicology. 2/B,
Toxicology / Frank Arthur Patty.- 4η εκδ.- USA : John
Wiley, 1994.- xvi, 947-1676 σ.).- ISBN 0-471-54725-5
(430)

Occupational risk and toxicology evaluations of
industrial water conditioning / F.M. Marchese, G.
Broussard, O. Bramanti, Occupational medicine, 1997,
47(6), σ. 337-340

Occupational toxicology. - Stockholm : Swedish
Work Environment Fund, 1993.- 30 σ. (2049)

Η έκθεση στο κάδµιο και οι επιπτώσειςs στην
υγεία (χηµεία – τοξικολογία) / Γεώργιος Ι. Σταµατό-
πουλος, Ιατρική της εργασίας, 1990, 2(3), σ. 132-140

Εξαρτησιογόνες ουσίες : φαρµακολογία – τοξι-
κολογία – ιστορία – κοινωνιολογία – νοµοθεσία / Μά-
ριος Μαρσέλος.- Αθήνα : Τυπωθήτω-∆αρδανός, 1997.-
302 σ.- 960-7643-48-8 (2963)

Εγχειρίδιο επαγγελµατικής και βιοµηχανικής το-
ξικολογίας / Σταύρος Γουσόπουλος, Παναγιώτης Επι-
βατιανός.- Θεσσαλονίκη : University Studio Press,
1994.- 87 σ.- 960-12-0399-0 (5384)

Ιατρική της εργασίας και βιοµηχανική ιατρική :
επαγγελµατικός κίνδυνος, φιλοσοφικοκοινωνικαί αρ-
χαί, περιβάλλον της εργασίας, επαγγελµατικαί νόσοι,
βιοµηχανική τοξικολογία, βιοµηχανική υγιεινή / Α.
Αγγελής.- Αθήνα : [χ.τ], 1973.- 319 σ. (573)

Ικανότητα καρκινογένεσης : η τοξικολογία των χη-
µικών ουσιών. 1 / A. Berlin (ed.).- Αθήνα : ΕΙΕ, 1993.-
232 σ.- 960-7184-11-4 (547, 1324, 4077, 4701)

Ικανότητα καρκινογένεσης : η τοξικολογία των χη-
µικών ουσιών. 2 / A. Berlin (ed.).- Αθήνα : ΕΙΕ, 1993.-
188 σ.- 960-7184-12-2 (548, 1325, 4078, 4702)

Ικανότητα καρκινογένεσης : η τοξικολογία των χη-
µικών ουσιών. 3 / A. Berlin (ed.).- Αθήνα : ΕΙΕ, 1993.-
192 σ.- 960-7184-13-0 (549, 1326, 4079, 4703)
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Βιβλιοπαρουσίαση
Επιµέλεια: Σπύρος ∆οντάς

Τίτλος: Ιστορικό Λεύκωµα Αχαϊκής
Βιοµηχανίας 1825 - 1975
Συγγραφέας: Νικόλαος Β. Σαραφό-
πουλος
Εκδοτικός οίκος: Επιστηµονικό
Πάρκο Πατρών
Σελίδες: 552
Έκδοση: 2008
ISBN: 978-960-85817-3-9

Η ελληνική ιστορική βιβλιογραφία δεν είναι ιδιαίτερα
πλούσια σε έργα που µελετούν το πρόσφατο βιοµηχανικό
παρελθόν και το βίο των επιχειρηµατιών που µε τη δρα-
στηριότητά τους έθεσαν τις βάσεις της σύγχρονης οικο-
νοµίας. Το λεύκωµα που παρουσιάζεται φιλοδοξία έχει την
αποτύπωση της βιοµηχανικής αλλά και της εµπορικής δρα-
στηριότητας στην Αχαΐα κατά τα 150 χρόνια που ακολού-

θησαν την απελευθέρωση της περιοχής. Από τα πρώτα
δειλά βήµατα του λιµανιού της Πάτρας µέχρι και την κάµψη
της βιοµηχανικής δραστηριότητας στα τέλη του 20ου αι-
ώνα, το λεύκωµα διατρέχει θριάµβους, καταστροφές και
αγώνες στον οικονοµικό στίβο. Η σταφιδική ευφορία, που
σήκωσε στους ώµους της το νεοσύστατο βασίλειο, οι κυ-
λινδρόµυλοι, οι µεταλλουργίες και τα µηχανουργεία, η κλω-
στοϋφαντουργία, τα ξυλουργεία, οι χαρτοποιίες, τα βυρ-
σοδεψεία, οι σαπωνοποιίες, οι ποτοποιίες και πολλοί άλλοι
κλάδοι της παραγωγής και του εµπορίου παρελαύνουν
στις σελίδες του. Γίνεται, επίσης, εκτενής αναφορά στις
επαγγελµατικές ενώσεις, αλλά και τα ιδρύµατα παραγωγής
εξειδικευµένης γνώσης (πανεπιστήµιο, ΤΕΙ, ερευνητικά ιν-
στιτούτα, επιστηµονικό πάρκο). Σηµαντικότατο πλεονέ-
κτηµα του τόµου το φωτογραφικό του υλικό (εγκαταστά-
σεις, πορτρέτα επιχειρηµατιών, λογότυποι, έγγραφα,
επιστολές, αποδείξεις, τηλεγραφήµατα, διαφηµίσεις και
πολλά άλλα τεκµήρια). Πολύτιµο έργο για τους µελετητές
της οικονοµικής ιστορίας του τόπου.

Τίτλος: Within Reach? Managing Che-
mical Risks in Small Enterprises
Συγγραφέας: David Walters
Εκδοτικός οίκος: Baywood Publishing
Company, Inc.
Amityville, New York
Σελίδες: 230
Έκδοση: 2008
ISBN: 978-0-89503-347-5

Ο κανονισµός REACH για τη διαχείριση των χηµικών ου-
σιών και παρασκευασµάτων που παράγονται, εισάγονται και
χρησιµοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει µια
διαδικασία καταχώρησης, αξιολόγησης και αδειοδότησής

τους η οποία εµπλέκει ένα µεγάλο αριθµό παραγωγικών µο-
νάδων. Πολλές από αυτές είναι µικρές ή µικροµεσαίες επι-
χειρήσεις. Στόχος του βιβλίου είναι να εξετάσει τα συστή-
µατα διαχείρισης χηµικών ουσιών σε µια σειρά
ανεπτυγµένων ευρωπαϊκών χωρών (Γερµανία, Ηνωµένο
Βασίλειο, Αυστρία, Σουηδία κ.λπ.), ειδικά ως προς τα προ-
βλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις
στη διαχείριση των χηµικών. Ο συγγραφέας, κοινωνικός επι-
στήµονας µε βαθειές τεχνικές γνώσεις, µελετά τα σχετικά
συστήµατα και διερευνά την πιθανή επίδραση των ρυθµί-
σεων του κανονισµού REACH. To βιβλίο ενδιαφέρει, ή µάλ-
λον θα έπρεπε να ενδιαφέρει, υπηρεσιακά και πολιτικά
στελέχη που λαµβάνουν αποφάσεις στο σχετικό τοµέα.

Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τον κανονισµό RE-
ACH βλέπε άρθρο στο παρόν τεύχος.

Τίτλος: O µόλυβδος – Υγιεινή και
Ασφάλεια των εργαζοµένων στο Μό-
λυβδο – Η διάγνωση της µολυβδία-
σης
Συγγραφέας: ∆ρ. Σταύρος Γουσό-
πουλος
Εκδοτικός οίκος: Επιστηµονικές Εκ-
δόσεις Παρισιάνου Α.Ε.
Σελίδες: 65
Έκδοση: 2008
ISBN: 978-960-394-574-1

Η παρούσα έκδοση στόχο έχει να παρουσιάσει τις επι-
πτώσεις από τη χρήση του µολύβδου στην υγεία των ερ-
γαζοµένων. Εξετάζεται αρχικά η διαδικασία µεταβολισµού
του µετάλλου στον οργανισµό και ο ρόλος του στη βιο-
σύνθεση ζωτικών συµπλόκων, όπως είναι η αίµη. Στη συ-
νέχεια περιγράφονται τα συµπτώµατα µολυβδίασης και οι
βιολογικοί δείκτες που χρησιµοποιούνται για τη διάγνωσή
της. Τέλος, προτείνονται µέτρα πρόληψης της ασθένειας.
Η έκδοση διαθέτει παράρτηµα στο οποίο περιέχεται το σύ-
νολο του νοµοθετικού πλαισίου (προεδρικά διατάγµατα,
υπουργικές αποφάσεις, κανονισµοί κ.λπ.) για την προστα-
σία των εργαζοµένων από το µόλυβδο και τις ενώσεις των
ιόντων του.

Τοξικολογία. 1 / Αντ. Κουτσελίνης.- Αθήνα : Παρι-
σιάνος, 1997.- 386 σ. (3365)

Τοξικολογία του ανθρώπου / Κωνσταντίνος Μ.
Χουρδάκης, Ελένη Τσουκάλη-Παπαδοπούλου.- 2η
εκδ.- Θεσσαλονίκη : University Studio Press, 2004.- 325
σ.- 960-12-0524-1 (5391)
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1564/2000

ΚΕΜΠΑ

Εργαλεία διερεύνησης θεµάτων ασφάλειας και εργονοµικών παραγόντων
Συγγραφείς : συλλογικό
Σελίδες : 194
Έκδοση : 2008
ISBN : 978-960-6818-06-6

Το πρώτο µέρος της έκδοσης αφορά σε εργαλεία διερεύνησης
θεµάτων ασφάλειας και περιλαµβάνει γενικές λίστες ελέγχου,
αλλά και ειδικές για έξι κλάδους: µεταλλοβιοµηχανία, βιολογικούς
καθαρισµούς, τεχνικά έργα, τηλεπικοινωνίες, λιµάνια, µεταλλεία-
ορυχεία. Οι λίστες περιέχουν βασικά σηµεία ελέγχου για την
ασφάλεια µιας µηχανής ή µιας επικίνδυνης εργασίας. Κάποιες
από αυτές εξετάζουν τη γενικότερη διαχείριση θεµάτων ΥΑΕ σε
ένα κλάδο. Το δεύτερο µέρος αφορά σε εργαλεία διερεύνησης
εργονοµικών παραγόντων και περιλαµβάνει εργαλεία για εργα-
σία µε Η/Υ, για ψυχοκοινωνικούς παράγοντες και εργασίες χει-
ρωνακτικής διαχείρισης φορτίων.

Πρόληψη µυοσκελετικών παθήσεων - Γενικές αρχές εργονοµικού σχεδια-
σµού

Συγγραφέας : Λώµη Κωνσταντίνα
Σελίδες : 44
Έκδοση : 2008
ISBN : 978-960-6818-05-9

Το αντικείµενο της εργονοµίας είναι το ταίριασµα των απαιτή-
σεων της εργασίας µε τον άνθρωπο που την εκτελεί. Πώς δηλαδή
θα σχεδιαστεί και θα προσαρµοστεί ο εργασιακός χώρος στον ερ-
γαζόµενο, ώστε να προληφθούν προβλήµατα υγείας και να αυξη-
θεί η αποδοτικότητά του. Στην έκδοση αυτή προσφέρεται µια ει-
σαγωγή στην εργονοµία, αναφέρονται κάποιες µυοσκελετικές
παθήσεις και τα αίτιά τους και δίνονται οι βασικές αρχές εργο-
νοµικού σχεδιασµού µιας θέσης εργασίας. Στόχος της είναι να
βοηθήσει τους εργαζόµενους αφενός να αναγνωρίσουν και αφε-
τέρου να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που προκύπτουν από
τον κακό σχεδιασµό του χώρου στον οποίο εργάζονται.
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