
 

 

 

Δελτίο Τύπου  

Με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη  19 Οκτωβρίου 2016 η ημερίδα που 

διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 

(ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι. Παστέρ), με θέμα  την υγεία και την 

ασφάλεια στα ερευνητικά εργαστήρια. 

Κατά την έναρξη της μερίδας χαιρετισμό απεύθυναν ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Ι. Παστέρ 

Καθ. Μ. Μανουσάκης και ο Πρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. κος Α. Κομίνης 

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις που αφορούσαν τους 

κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια στα εργαστήρια. Αναλυτικότερα, παρουσιάστηκε 

το γενικό πλαίσιο για τον επαγγελματικό κίνδυνο (Δρ. Ε. Γεωργιάδου), οι κίνδυνοι για την 

ασφάλεια στην εργασία (κος Ελ. Αδαμάκης), οι βιολογικοί  παράγοντες (Δρ. Αθ. Κακανάς), 

οι χημικοί παράγοντες (Δρ. Σ. Δοντάς) και οι εργονομικοί παράγοντες (κα Θ. Κουκουλάκη, 

PhD).  

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας παρουσιάστηκαν εισηγήσεις από επιστημονικούς φορείς, 

σχετικά με την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών σε ερευνητικά εργαστήρια. 

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν εισηγήσεις από το Ε.Ι. Παστέρ (Δρ. Χρ. Οικονομοπούλου), 

από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Δρ. Β. Δρακόπουλος), από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Καθ. Μ. Λέκκα), 

από το ΕΚΠΑ (ομ. Καθ. Λ. Μαργαρίτης) και από το ΙΙΒΕΑΑ (κος Ν. Κωστομητσόπουλος, PhD). 

Στο τέλος ακολούθησε συζήτηση για τα συμπεράσματα της ημερίδας και τις προοπτικές, 

την οποία συντόνισαν η Αντιπρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. κα Ρ. Μπαρδάνη και ο Γεν. 

Διευθυντής του Ε.Ι. Παστέρ Καθ. Μ. Μανουσάκης. 

Από την ημερίδα αναδείχθηκαν: 

 Η σημασία της πρόληψης των κινδύνων στα ερευνητικά εργαστήρια και ειδικότερα 

τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, κινδύνων που επηρεάζουν τους εργαζόμενους, τους 

φοιτητές – σπουδαστές, το ευρύτερο κοινό, τους επισκέπτες κ.λπ. 

 Η αναγκαιότητα επειγόντων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ερευνητικά κέντρα και τα εκπαιδευτικά και 

ακαδημαϊκά ιδρύματα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της 

νομοθεσίας και των κανονισμών για την υγεία και την ασφάλεια. 

 Η αναγκαιότητα διερεύνησης της σημερινής κατάστασης στα ερευνητικά 

εργαστήρια της χώρας όσον αφορά τα θέματα υγείας και ασφάλειας, καθώς και η 

προώθηση της έρευνας στους σχετικούς τομείς,  προκειμένου να καθοριστούν οι 

προτεραιότητες παρεμβάσεων.  



 Η αναγκαιότητα αναβάθμισης της πληροφόρησης των εμπλεκομένων μέσα από 

φυλλάδια, οδηγούς νομοθεσίας και καλών πρακτικών, αξιοποίησης του διαδικτύου 

και των νέων τεχνολογιών γενικότερα. 

 Η αναγκαιότητα της στοχευμένης εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων, ανάλογα 

με τη φύση των κινδύνων σε κάθε εργαστήριο. 

 Η σημασία του συντονισμού των φορέων και των εργαζομένων στα  ερευνητικά 

εργαστήρια, για την ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών. 

Στην κατεύθυνση των παραπάνω προτεραιοτήτων, συμφωνήθηκε η δημιουργία ενός 

Δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών όλων των εμπλεκομένων φορέων (ερευνητικά κέντρα, 

ακαδημαϊκά ιδρύματα και άλλοι επιστημονικοί φορείς, Υπουργεία και άλλοι θεσμικοί 

φορείς, τεχνικοί  ασφάλειας γιατροί εργασίας, εργαζόμενοι, επιχειρήσεις, φοιτητές, 

ερευνητές κ.λπ.), τον συντονισμό του οποίου θα αναλάβει το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., ως ο βασικός 

φορέας έρευνας, πληροφόρησης και εκπαίδευσης για την υγεία και την ασφάλεια στην 

εργασία στη χώρα μας. 

Το  Ε.Ι. Παστέρ ανέλαβε να υποστηρίξει την προσπάθεια με την οργάνωση κοινών 

πρωτοβουλιών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την προαγωγή της πληροφόρησης, 

εκπαίδευσης και εφαρμογής των καλών πρακτικών υγείας και ασφάλειας στα ερευνητικά 

εργαστήρια. 


