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Εκστρατεία για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας

Η έναρξη της εκστρατείας έφερε σε επαφή τον Ευρωπαίο επίτροπο για
Θέματα Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης, László Andor, τον Έλληνα υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Βασίλη Κεγκέρογλου, ο οποίος εκπροσωπεί την ελληνική προεδρία
του Συμβουλίου της ΕΕ, και τη διευθύντρια του EU-OSHA, Δρ Christa
Sedlatschek. Από κοινού κάλεσαν τις επιχειρήσεις της Ευρώπης (ιδιωτικές
και δημόσιες) να αναγνωρίσουν την ανάγκη αντιμετώπισης του εργασιακού άγχους. Με αυτόν τον τρόπο θα προστατεύουν την υγεία των εργαζομένων και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεών τους.
Η εξάπλωση του εργασιακού άγχους στην Ευρώπη είναι ανησυχητική. Η
πρόσφατη πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση του EU-OSHA έδειξε ότι το 51 %
των εργαζoμένων θεωρούν το εργασιακό άγχος σύνηθες φαινόμενο στον
χώρο εργασίας τους και 4 στους 10 εργαζόμενους θεωρούν ότι η αντιμετώπιση του άγχους δεν είναι αυτή που θα έπρεπε στην επιχείρησή τους.
Ωστόσο, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι μπορούν να συνεργαστούν για
την επιτυχή διαχείριση και πρόληψη του εργασιακού άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Στόχος της εκστρατείας για τους Ασφαλείς και

Η ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ∆ΩΡΟ ΖΩΗΣ - ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟ∆ΟΤΗΣ
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Υγιείς Χώρους Εργασίας είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση.
Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι μπορούν να εκδηλωθούν σε κάθε χώρο εργασίας και η ποιότητα του χώρου εργασίας συνδέεται στενά με το επίπεδο του άγχους που βιώνουν οι εργαζόμενοι.
Το βασικό έργο της εκστρατείας 2014–15 «Διαχείριση του Άγχους σε Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας», είναι η ευαισθητοποίηση σε σχέση με το άγχος και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στον χώρο εργασίας και η ενθάρρυνση εργοδοτών, διευθυντικών στελεχών και εργαζομένων, καθώς και των εκπροσώπων τους
για από κοινού συνεργασία με σκοπό τη διαχείριση των κινδύνων αυτών.
Ο Οδηγός εκστρατείας παρουσιάζει τις βασικές αρχές και στόχους της εκστρατείας. Περιλαμβάνει ορισμούς
του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και περιέχει χρήσιμα στοιχεία και αριθμούς που θα σας βοηθήσουν στις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης που θα οργανώσετε.
Η αντιμετώπιση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων δημιουργεί ένα υγιές περιβάλλον εργασίας,
βελτιώνει την ευεξία των εργαζομένων και την απόδοση της εκάστοτε επιχείρησης. Προκειμένου να προάγονται τα αποτελέσματα αυτά, τα βασικά σημεία εστίασης της εκστρατείας είναι τα εξής:
•

να αναδείξει το εντεινόμενο πρόβλημα του εργασιακού άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων·

•

να παράσχει και να προαγάγει τη χρήση απλών και πρακτικών εργαλείων, καθώς και καθοδήγηση για την
αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και του άγχους στον χώρο εργασίας·

•

να αναδείξει τις θετικές επιπτώσεις της αντιμετώπισης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και του άγχους στον
χώρο εργασίας, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις που τους απασχολούν.

Ο Οδηγός εκστρατείας ερμηνεύει το πλαίσιο του προβλήματος και εξηγεί γιατί είναι τόσο σημαντική η
αντιμετώπισή του. Σκιαγραφεί τις προειδοποιητικές ενδείξεις και πώς επιτυγχάνεται η πρόληψη και διαχείριση
των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, παρέχοντας πληροφορίες για τους πόρους και την υποστήριξη. Τέλος, δεδομένου ότι η συμμετοχή είναι βασικός παράγοντας για την επιτυχία της εκστρατείας, υπάρχουν πολλές πηγές
έμπνευσης και ιδέες συμμετοχής.
Μεταφόρτωση του Οδηγού εκστρατείας (PDF 5,7 Mb)
Πηγή : https://www.healthy-workplaces.eu/en/campaign-material/introducing-the-campaign-guide/campaignguide?set_language=en
European Good Practice Awards
https://osha.europa.eu/en/competitions/good-practice-award_2014-2015/gpa-flyer-en.pdf
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις δραστηριότητές του οργανισμού στο Twitter, να
επισκέπτονται το ιστολόγιο του Οργανισμού ή να εγγραφούν στο μηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο ΕΑΥ
που εκδίδεται. Παράλληλα, μπορούν να λαμβάνουν τακτικά νέα και πληροφορίες από τον EU-OSHA μέσω της
εγγραφής τους στην υπηρεσία ροής δεδομένων RSS (RSS feed). http://osha.europa.eu
Βασικές ημερομηνίες
•

Έναρξη της εκστρατείας: 7 Απριλίου 2014

•

Έναρξη των Ευρωπαϊκών βραβείων καλής πρακτικής: 15 Απριλίου 2014

•

Ευρωπαϊκές εβδομάδες για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία: Οκτώβριος 2014 και 2015

•

Τελετή για τα Ευρωπαϊκά βραβεία καλής πρακτικής: Απρίλιος 2015

•

Διάσκεψη για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας: Νοέμβριος 2015

e-δησεόγραμμα
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Πληροφορίες Τύπου
•

Birgit Müller - Διεθνής Τύπος +34 944 358 359 | news@osha.europa.eu

•

Marta Urrutia - Ισπανικός Τύπος +34 944 358 357 | noticias@osha.europa.eu

•

Brenda O’Brien - Γραφείο σύνδεσης Βρυξελλών +32 2 401 68 59 | obrien@osha.europa.eu

European Good Practice Awards
https://osha.europa.eu/en/competitions/good-practice-award_2014-2015/gpa-flyer-en.pdf
Εκδηλώσεις στα πλαίσια της ευρωπαϊκής εκστρατείας 2014-2015 «ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας»

Ημερίδα του Υπουργείου Εργασίας Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία την Τρίτη 30/09/2014 στην Χαλκίδα
Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής εκστρατείας 2014-2015 «ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας»
«Διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία»
Η Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας με την συνεργασία του
Δήμου Χαλκιδέων ( Γραφείο Υγείας και Ασφάλειας εργαζομένων ) και της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
(Τμήμα Πολιτικής Προστασίας) διοργανώνει ημερίδα στην Χαλκίδα την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014 και Ώρα
11:00 πμ. στο Αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας διεύθυνση: Λ. Χαινά 93 - ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των ενδιαφερομένων φορέωνοργανισμών, οργανώσεων, επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων για την «Διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία».
EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ευρωπαϊκή Εκστρατεία
για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία 2014-2015
1ο έτος
2η Ημερίδα, Ηράκλειο
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014, ώρα έναρξης 17:00 (προσέλευση 16:15), Ξενοδοχείο Ατλαντίς, Υγείας 2,
Ηράκλειο
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ΤΑ Ν Ε Α Τ Ο Υ Ε Λ . Ι Ν . Υ. Α . Ε .
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Το κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Αθήνα:
Υλοποίησε έως και τον Σεπτέμβριο 2014
•

σεμινάρια για Τ.Α. βιομηχανιών, επιχειρήσεων Α’ κατηγορίας επικινδυνότητας, με θέμα «Υγιεινή &
Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημάτων», διάρκειας 100 ωρών, το οποίο απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ– ΤΕΙ

•

επιμορφωτικό σεμινάριο Ιατρών σε θέματα Επαγγελματικής Υγείας, 30 ωρών

•

σεμινάρια για εργοδότες Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας, 10 ωρών

•

σεμινάρια για εργοδότες & εργαζόμενους επιχειρήσεων Β’ κατηγορίας επικινδυνότητας, διάρκειας 35
ωρών

•

σεμινάρια για εργοζόμενους και εργοδότες των επιχειρήσεων τροφίμων σύμφωνα με την ΥΑ14708/1008-2007/ΦΕΚ1616/Β/17-08-2007

•

σεμινάρια Επανεκπαίδευσης, και Βασικής εκπαίδευσης Επιστημονικού και Εργατοτεχνικού προσωπικού
απασχολούμενο σε εργασίες με αμίαντο

•

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια Τεχνικών Ασφάλειας, διάρκειας 70 ωρών

•

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια Α΄Βοηθειών, ««Ενημέρωσης Τεχνικών Ασφαλείας σε θέματα ΥΑΕ»,
«Ενδοεπιχειρησιακές μεταφορές και κυκλοφορία-περονοφόρα οχήματα-ασφαλής φόρτωση»,
«Πυροπροστασία», «ΜΑΠ-Εργαλεία Χειρός», «Κοπή-Συγκόλληση», «Χειρισμός ανυψωτικών», Τα σεμινάρια υλοποιήθηκαν στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Υλοποιεί:
•

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

•

σεμινάρια για εργοδότες & εργαζόμενους επιχειρήσεων Β’ και Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας, διάρκειας 35 και 10 ωρών, αντίστοιχα

•

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

•

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

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) διοργανώνει στο πλαίσιο της ΚΥΑ 15616/398, σεμινάρια βασικής εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης εργατοτεχνικού και επιστημονικού προσωπικού απασχολούμενου σε εργασίες με αμίαντο ή αμιαντούχα υλικά. Τα σεμινάρια διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και εγκρίνονται από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Εργασίας, ενώ στους εκπαιδευομένους χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης βάσει σχετικής Υπουργικής Έγκρισης.
Αναλυτικότερα διενεργούνται:

e-δησεόγραμμα
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Α. Σεμινάρια Βασικής εκπαίδευσης
Τα συγκεκριμένα σεμινάρια έχουν διάρκεια είκοσι (20) ώρες και απευθύνονται σε εργαζόμενους που δεν έχουν
παρακολουθήσει εντός της τελευταίας τριετίας αντίστοιχο πρόγραμμα του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Πρακτικά πρόκειται για
επαγγελματίες που δεν είναι ήδη ενταγμένοι στο μητρώο εκπαιδευθέντων του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε για σεμινάρια αμιάντου και είναι δύο κατηγοριών:
Κατηγορία 1α: Εργατοτεχνικό προσωπικό : περιλαμβάνονται 10 ώρες θεωρίας και 10 ώρες πρακτικής
άσκησης.
Κατηγορία 1β: Επιστημονικό προσωπικό : περιλαμβάνονται, 15 ώρες θεωρίας και 5 ώρες πρακτικής άσκησης.
Το θεματολόγιο ορίζεται βάσει της ΚΥΑ 15616/398.
Α. Σεμινάριο Επανεκπαίδευσης
Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει διάρκεια επτά (7) ώρες (5 ώρες θεωρίας και 2 ώρες πρακτικής) και απευθύνεται
σε πρόσωπα που έχουν ήδη παρακολουθήσει εντός της τελευταίας τριετίας αντίστοιχο πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
Κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος υλοποιούνται ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια (τα οποία απευθύνονται σε επιχειρήσεις).
Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές καθημερινά είτε στα γραφεία του ΚΕΚ (Λιοσίων 143 και Θειρσίου 6, Πλατεία Αττικής), είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://www.elinyae.gr
Πληροφορίες: τηλ.: 210 8200111, 210 8200139, φαξ: 210 8200103
Τέλος, το ΚΕΚ του ΕΛΙΝΥΑΕ στην Αθήνα, υλοποιεί, κατόπιν αιτήσεως, εξειδικευμένα σεμινάρια μικρής διάρκειας, με θέματα:
- «Χρήση Ανυψωτικών Μηχανημάτων-Περονοφόρα» (ενδεικτικά θέματα εισηγήσεων: νομοθεσία, έλεγχοι
ανυψωτικών μηχανημάτων, περονοφόρα, χειρισμός και ασφάλεια περονοφόρων κ.λπ.)
- «Πρώτες Βοήθειες» (ενδεικτικά θέματα εισηγήσεων: βασική υποστήριξη ζωής, αυτόματη εξωτερική απινίδωση, κατάγματα, τραυματισμοί κεφαλής κ.λπ.)
- «Εργονομία» (ενδεικτικά θέματα εισηγήσεων: χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, μέθοδοι εκτίμησης κινδύνων,
εργονομικοί παράγοντες κ.λπ.)
•

«Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου»,

•

«Πυροπροστασία-Πυρασφάλεια»,

•

«ΣΑΥ - ΦΑΥ».

Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας http://www.elinyae.gr
ή τηλεφωνικά 210 8200111, 210 8200139, φαξ: 210 8200103
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κατάρτιση
Κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2014, το ΚΕΚ του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης υλοποίησε με επιτυχία τα παρακάτω
προγράμματα:
•

Σεμινάριο εργοδοτών Β' κατηγορίας διάρκειας 35 ωρών από τις 8 Σεπτεμβρίου έως και τις 14 Σεπτεμβρίου.
Σε αυτό συμμετείχαν 20 εργοδότες μέλη του Αλιευτικού Συλλόγου Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης.

•

Σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων διάρκειας 10 ωρών στις 22 και 24 Σεπτεμβρίου. Συμμετείχαν
25 εργοδότες και εργαζόμενοι επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναμένονται οι ημερομηνίες
για τη συμμετοχής τους στις εξετάσεις του ΕΦΕΤ.

•

Σεμινάριο εργοδοτών Γ΄ κατηγορίας διάρκειας 10 ωρών στις 15 και 17 Σεπτεμβρίου. Σε αυτό συμμετείχαν 25
εργοδότες.

•

Σεμινάριο εργοδοτών Γ΄ κατηγορίας διάρκειας 10 ωρών στις 22 και 24 Σεπτεμβρίου. Σε αυτό συμμετείχαν 20
εργοδότες.

Τέλος, έχει ήδη προγραμματιστεί και θα υλοποιηθεί Σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας διάρκειας 100 ωρών το διάστημα από 3 Νοεμβρίου έως 12 Δεκεμβρίου.
Το ΚΕΚ, Παράρτημα Θεσσαλονίκης προγραμματίζει την υλοποίηση για τη νέα χρονιά:
•

Σεμινάρια για εργοδότες επιχειρήσεων Β΄ και Γ' κατηγορίας διάρκειας 35 και 10 ωρών αντίστοιχα. Αιτήσεις
γίνονται αυτή τη περίοδο δεκτές για υλοποίηση εντός 2015 μόλις εκδοθεί η εγκύκλιος υλοποίησης του νέου
έτους.

•

Σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας 100 ωρών για απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ για το διάστημα Ιανουάριος- Μάρτιος. Αιτήσεις γίνονται δεκτές. Αναμένεται ανακοίνωσή του μέχρι τον Νοέμβριο.

•

Σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων του ΕΦΕΤ διάρκειας 10 ωρών. Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθ'
όλη τη διάρκεια του έτους.

Αιτήσεις συμμετοχής ανοιχτές μη δεσμευτικές γίνονται καθημερινά δεκτές από τις 9.00-16.00 στα γραφεία του
ΚΕΚ ΕΛΙΝΥΑΕ Θεσσαλονίκης (26ης Οκτωβρίου 90, Περιοχή Σφαγεία, Porto Center, Γ1 κτίριο, 1ος όροφος) ή
μέσω της ιστοσελίδας του ΕΛΙΝΥΑΕ http://www.elinyae.gr
Πληροφορίες: κα Τσαμπάζη Σοφία, κα Αργυρίου Κέλλυ, τηλ. 2310 501050 ή 2310 501051, φαξ. 2310 501055

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Το Παράρτημα Ιωαννίνων θα υλοποιήσει σεμινάριο εργοδοτών Γ’ κατηγορίας στις 29 Σεπτεμβρίου και 01 Οκτωβρίου 2014
Προγραμματίζει για το έτος 2014, στα Ιωάννινα την υλοποίηση σεμιναρίου επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφάλειας
διάρκειας 100 ωρών. Το σεμινάριο θα υλοποιείται απογευματινές ώρες (16.00 – 21.00) καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου από το ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ (Καπλάνη 7, 1ος όροφος).
Συνεχίζεται η συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Ιωαννίνων για την υλοποίηση σεμιναρίων εργοδοτών επιχειρήσεων Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας για τα μέλη του συλλόγου.
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Επίσης συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για την υλοποίηση σεμιναρίων εργοδοτών επιχειρήσεων Β’ και Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας (35 και 10 ωρών αντίστοιχα) καθώς και αιτήματα για μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων σε
εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και για ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια, καθημερινά στα γραφεία του ΚΕΚ ΕΛΙΝΥΑΕ Ιωαννίνων (Καπλάνη 7, 1ος όροφος, τηλ επικοινωνίας 2651083290, φαξ 2651083294) ή μέσω της ιστοσελίδας
του ΕΛΙΝΥΑΕ http://www.elinyae.gr.

Συμμετοχή του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στο 20o Παγκόσμιο Συνέδριο Aσφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2014
Από τις 23 έως τις 27 Αυγούστου έγινε στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας το 20ο
Παγκόσμιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία 2014. Το συνέδριο διοργανώθηκε από τον Γερμανικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ατυχημάτων (DGUV) σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) και τη Διεθνή Ομοσπονδία Κοινωνικής Ασφάλισης (ISSA). Το σύνθημα του συνεδρίου ήταν
«Ένα όραμα για αυτοσυντηρούμενη πρόληψη».
Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. εκπροσώπησε στη διοργάνωση ο κος Ξενοφών Κομηνός, υπεύθυνος του Εργαστηρίου Βιοχημείας – Τοξικολογίας του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., με πόστερ
που είχε τίτλο «Επιβεβαίωση μεθόδου προσδιορισμού του κρυσταλλικού διοξειδίου
του πυριτίου (α-χαλαζία) σε αναπνεύσιμο κλάσμα σκόνης». Η πλέον διαδεδομένη
μορφή ελεύθερου κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου είναι ο α-χαλαζίας. Εντοπίζεται σε μεγάλο βαθμό στις μεταλλευτικές διαδικασίες και στις βιομηχανίες κεραμικών και τσιμέντου. Συνδέεται με πνευμονοπάθειες όπως η χρόνια βρογχίτης, η πυριτίαση και ο καρκίνος.
Η συνεισφορά του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. κρίθηκε σημαντική διότι παρείχε μια μέθοδο ακριβούς προσδιορισμού της παραπάνω βλαπτικής ουσίας μέσω μιας εκθετικής εξισώσεως που περιγράφει τη σχέση μεταξύ του % σφάλματος
μιας μέτρησης και της μετρούμενης ποσότητας. Από την τελική εξίσωση για τη μέτρηση της ποσότητας και την
αβεβαιότητα της μέτρησης προκύπτει ότι το διάστημα της αβεβαιότητας κυμαίνεται ανάλογα με τη μετρούμενη
ποσότητα. Η σημασία των ακριβών μετρήσεων και της αβεβαιότητάς τους είναι ότι παρέχεται με τον τρόπο αυτό
ένα σημαντικό βοήθημα για τη διαδικασία της εκτίμησης του κινδύνου και, συνεπώς, για τη λήψη των αντίστοιχων προληπτικών μέτρων.

Rewarding Excellence in Health & Safety
Απονομή Βραβείων Υγείας και Ασφάλειας 2014, με την υποστήριξη του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
Στις 30 Σεπτεμβρίου, στις 7:30μ.μ., στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί η τελετή
απονομής των Βραβείων Υγείας και Ασφάλειας 2014 (Health and Safety Awards 2014). Tα βραβεία αναδεικνύουν τα επιτεύγματα που αφορούν στην ανάπτυξη, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της υγείας και της ασφάλειας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Την εκδήλωση διοργανώνει η εταιρεία Plant Management, υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχα-

νιών (ΣΕΒ) και με την υποστήριξη του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην τελετή
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θα παρουσιαστούν πρακτικές στην εργασιακή υγεία και ασφάλεια, από επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και
παρόχους υπηρεσιών.
Στην επιτροπή αξιολόγησης συμμετέχει ο πρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., καθηγητής Ιατρικής ΔΠΘ, Θ.Κ. Κωνσταντινίδης, καθώς και τα στελέχη κ.κ. Θ. Κουκουλάκη, τοπογράφος μηχανικός, εργονόμος, PhD, υπεύθυνη του
Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας και η κα Δ. Πινότση, Μαθηματικός – Στατιστικός.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.hsawards.gr/
Υπό την Αιγίδα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
Υ.Α. οικ. 174610/2014 (ΦΕΚ 2498/Β`/19.9.2014) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 12ης ομάδας «Ειδικά Έργα και Δραστηριότητες», α/α 6 «Σταθμοί Βάσης Κινητής
και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας», του παραρτήματος ΧΙΙ της Υ.Α. 1958/2012 (21/Β), όπως εκάστοτε ισχύει
Υ.Α. 2014 (ΦΕΚ 2434/Β`/12.9.2014) Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων −
εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας
Υ.Α. 29502/85/2014 (ΦΕΚ 2390/Β`/8.9.2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 5072/6/25.02.2013
απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 449/Β/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 28153/126/28.08.2013 απόφασή του (ΦΕΚ 2163/Β/30.08.2013)
Υ.Α. οικ. 174072/24.7.2014/2014 (ΦΕΚ 2138/Β`/5.8.2014) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για
έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β΄ της 12ης Ομάδας «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» του Παραρτήματος XII της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα
με α/α 9 Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους
κύκλου ζωής και α/α 10 Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση
χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.α)
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Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Κ Α & Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Α Ν Ε Α
Ανάδειξη της σημασίας που έχουν για τις επιχειρήσεις η ασφάλεια και η
υγεία στην εργασία
Οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) πρέπει να χρησιμοποιούν τους
πόρους που διαθέτουν με σύνεση, μιας και για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις
τα οικονομικά επιχειρήματα για τη βελτίωση της επαγγελματικής ασφάλειας
και υγείας (ΕΑΥ) είναι καίριας σημασίας.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία στο πλαίσιο του νέου ερευνητικού του
έργου εξετάζει την υπάρχουσα βιβλιογραφία αναφορικά με τις εκτιμήσεις κόστους-ωφέλειας της Επαγγελματικής
Υγείας και Ασφάλειας και παρουσιάζει 13 νέες περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικές με παρεμβάσεις σε ΜΜΕ.
Από τις αποκαλυπτικές αυτές αναλύσεις προκύπτει πως η καλή ΕΥΑ μπορεί να αποφέρει μείζονα οικονομικά οφέλη.
Δείτε την πλήρη έκθεση, διαβάστε τη σύνοψη ή τηλεφορτώστε την παρουσίαση
Πηγή: https://osha.europa.eu/en/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses
-of-interventions-in-small-and-medium-sized-enterprises/view

«Εργάτες-δούλοι» σε εργοστάσια ηλεκτρονικών της Μαλαισίας, σύμφωνα με αμερικανική έρευνα
Σχεδόν το ένα τρίτο των 350.000 εργαζομένων στον τομέα της βιομηχανίας ηλεκτρονικών της Μαλαισίας, μιας
χώρας που αποτελεί βασικό προμηθευτή μεγάλων, διεθνών εταιρειών, δουλεύουν σε συνθήκες που παραπέμπουν
σε «σύγχρονη δουλεία» υποστηρίζει μια έρευνα που δόθηκε την Τετάρτη στη δημοσιότητα.
Τουλάχιστον το 28% των υπαλλήλων στα εργοστάσια ηλεκτρονικών ειδών, κυρίως οι εργάτες που έχουν μεταναστεύσει στη Μαλαισία από άλλες φτωχές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, παραπλανούνται και παρασύρονται σε μια κατάσταση δουλειάς, αδυνατώντας να αποπληρώσουν τα χρέη τους απέναντι σε εκείνους που τους
έχουν στρατολογήσει, αναφέρει η μελέτη της αμερικανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Verite, που ειδικεύεται
σε θέματα δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Πολλές περιπτώσεις καταναγκαστικής εργασίας εντοπίστηκαν «στον τομέα των ηλεκτρονικών, μεταξύ των αλλοδαπών εργαζομένων, ανδρών και γυναικών» υπογραμμίζει η οργάνωση που βασίστηκε σε συνεντεύξεις που πήρε
από 501 πρόσωπα.
«Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι η καταναγκαστική εργασία είναι διαδεδομένη στη βιομηχανία ηλεκτρονικών της Μαλαισίας και ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις», τονίζει η οργάνωση η οποία χρηματοδοτείται από την αμερικανική κυβέρνηση. Οι ΗΠΑ απαγορεύουν τις εισαγωγές ειδών που κατασκευάζονται
υπό συνθήκες καταναγκαστικής εργασίας.
Τα εργοστάσια της Μαλαισίας προμηθεύουν πολλές μεγάλες, διεθνείς εταιρείες, όπως οι Apple, Samsung και
Sony. Η ανάπτυξη του τομέα αυτού επιτεύχθηκε εν μέρει σε βάρος των φτωχών, ευάλωτων εργατών από την Ινδονησία, το Νεπάλ, την Ινδία, το Βιετνάμ, το Μπαγκλαντές και τη Μιανμάρ.
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Η εκμετάλλευση του εργατικού δυναμικού ξεκινά, πριν απ' όλα, από το υπερβολικό ποσό που ζητούν οι στρατολόγοι από τους υποψηφίους προκειμένου να τους προλάβουν. Οι εργάτες φορτώνονται έτσι με χρέη που αδυνατούν να εξοφλήσουν.
Πάνω από 9 στους 10 (ποσοστό 94%) από τους μετανάστες εργάτες που ρωτήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας είπαν ότι το διαβατήριό τους κατασχέθηκε και το 71% δήλωσε ότι ήταν αδύνατον να το πάρει πίσω. Σχεδόν 4 στους 10 (ποσοστό 38%) υποστήριξαν ότι υποχρεώνονταν να κοιμούνται σε μικρά δωμάτια όπου στριμώχνονταν
περισσότεροι από οκτώ άνθρωποι και δεν μπορούσαν να κουνηθούν.
«Το γεγονός ότι κρατούν τα διαβατήριά μας δείχνει, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι πρόκειται για σύγχρονη δουλεία»
δήλωσε ένας εργαζόμενος από τη Μιανμάρ. Κανείς εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Μαλαισίας ή της ένωσης
των παραγωγών ηλεκτρονικών ειδών δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τις καταγγελίες της Verite.
Η Μαλαισία, μια χώρα 28 εκατομμυρίων κατοίκων, απολαμβάνει σχετική ευημερία σε σύγκριση με τους γείτονές
της. Συχνά όμως επικρίνεται από οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την άνιση μεταχείριση που επιφυλάσσει στους μετανάστες εργάτες, ο αριθμός των οποίων κυμαίνεται από 2 έως 4 εκατομμύρια.
http://www.tanea.gr/news/world/article/5160121/ergates-doyloi-se-ergostasia-hlektronikwn-ths-malaisiassymfwna-me-amerikianikh-ereyna/

Δέκα εργάτες νεκροί από πτώση ανελκυστήρα στην Τουρκία
Τουλάχιστον δέκα εργάτες σκοτώθηκαν κατά την κατασκευή ενός κτιρίου 36 ορόφων στην Κωνσταντινούπολη,
όταν ο ανελκυστήρας που χρησιμοποιούσαν έπεσε ενώ βρισκόταν σε έναν από τους τελευταίους ορόφους, μετέδωσαν με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης, Χουεγίν Αβνί Μουτλού, το δυστύχημα σημειώθηκε αφού
είχε λήξει η εργάσιμη ημέρα, αργά το βράδυ του Σαββάτου.
Ο Μουτλού συμπλήρωσε ότι θα διεξαχθεί έρευνα για το κατά πόσο τηρούνταν οι κανονισμοί ασφαλείας στο
εργοτάξιο.
efsyn.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
http://www.efsyn.gr/?p=231427
Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, η Τουρκία κατέχει την τρίτη θέση παγκοσμίως για το υψηλό επίπεδο θνησιμότητας στους τόπους εργασίας.
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΕΑ
Το έργο επιγραμμικής διαδραστικής εκτίμησης κινδύνων (OiRA) εξελίσσεται
προσελκύοντας μια όλο και μεγαλύτερη κοινότητα χρηστών
Ο αριθμός των εργαλείων επιγραμμικής διαδραστικής εκτίμησης κινδύνων (OiRA)
αυξάνεται σταθερά στην Ευρώπη, επιτρέποντας κατ' αυτόν τον τρόπο σε όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και οργανώσεις σε διαφορετικούς τομείς να βελτιώνουν τις διαδικασίες τους για την εκτίμηση των κινδύνων.
Το OiRA είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που ανέπτυξε και διατηρεί ο EU-OSHA, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία κλαδικών εργαλείων εκτίμησης κινδύνων σε όλες τις γλώσσες καθώς και τη μεταφορά και προσαρμογή
τους από τη μια χώρα στην άλλη.
51 εργαλεία OiRA κυκλοφορούν ήδη σε 11 ευρωπαϊκές χώρες. Έως το τέλος του έτους, η Ισλανδία, η Ιταλία, η
Φινλανδία, η Μάλτα και η Σλοβενία αναμένονται επίσης να κυκλοφορήσουν τα πρώτα τους εργαλεία OiRA.
Μάθετε περισσότερα για το OiRA
Πηγή :
https://osha.europa.eu/el/teaser/the-online-interactive-risk-assessment-project-evolves-with-growing-community

Σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας
Πιλοτικό Σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συνάψει συμφωνία ανάθεσης με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) για ένα πιλοτικό σχέδιο
που αφορά την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας ο
EU-OSHA θα συνδράμει την Επιτροπή στην υλοποίηση σχετικού αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το
πιλοτικό σχέδιο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2013 και θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2015.
Το σχέδιο με τίτλο Safer and healthier work at any age – occupational safety and health (OSH) in the context of
an ageing workforce (Μεγαλύτερη ασφάλεια και υγεία στην εργασία σε κάθε ηλικία - επαγγελματική ασφάλεια
και υγεία (ΕΑΥ) στο πλαίσιο του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού) στοχεύει στην αξιολόγηση των προαπαιτούμενων για τις στρατηγικές και τα συστήματα της ΕΑΥ ώστε να λαμβάνεται υπόψη το γηράσκον εργατικό
δυναμικό και να εξασφαλίζεται καλύτερη πρόληψη για όλους καθ' όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου. Τα
αποτελέσματα θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη πολιτικής και θα παράσχουν παραδείγματα επιτυχών και καινοτόμων πρακτικών. Με αυτόν τον τρόπο, το σχέδιο επιδιώκει να αναδείξει τι γίνεται σωστά και τι πρέπει να γίνει ή
να τεθεί σε προτεραιότητα, καθώς και να καταδείξει τους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν ή λειτουργούν
ανασχετικά στην υλοποίηση των πολιτικών πρωτοβουλιών στον εν λόγω τομέα. Το σχέδιο βασίζεται στο ήδη
υπάρχον έργο που υλοποιείται στον τομέα της βιώσιμης εργασίας στην ΕΕ, όπως για παράδειγμα αυτό του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound).
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Το σχέδιο εξετάζει:
•

τις πολιτικές, τις στρατηγικές, τα προγράμματα και τις δράσεις της ΕΑΥ αναφορικά με τους εργαζόμενους
μεγαλύτερης ηλικίας στα κράτη μέλη της ΕΕ και όχι μόνο

•

τις πολιτικές, τις στρατηγικές και τις δράσεις σχετικά με την απασχολησιμότητα και την επανένταξη στην
επαγγελματική ζωή στα κράτη μέλη της ΕΕ και όχι μόνο

•

περιπτωσιολογικές μελέτες προγραμμάτων και πρωτοβουλιών υποστήριξης στο χώρο εργασίας

•

απόψεις ενδιαφερομένων για την ΕΑΥ, εργοδοτών, εργαζομένων και εκπροσώπων εργαζομένων που αντικατοπτρίζουν τις εμπειρίες, τα κίνητρα, τις ανάγκες και τις δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν

•

εργαλεία και καθοδήγηση που συνδράμουν τους χώρους εργασίας στη διαχείριση της ΕΑΥ όσον αφορά το
γηράσκον εργατικό δυναμικό

•

ζητήματα σχετικά με το φύλο.

Μια απογευματινή συνεδρίαση στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκε έκθεση προόδου πραγματοποιήθηκε στις 2
Δεκεμβρίου 2013 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η έκθεση της συνεδρίασης, καθώς και η παρουσίαση, είναι διαθέσιμες εδώ. Προγραμματίζεται διάσκεψη τον Ιούνιο του 2015, προκειμένου να παρουσιαστεί και να συζητηθεί
το σχέδιο τελικής έκθεσης, καθώς επίσης τα πορίσματα και οι προτάσεις που περιλαμβάνει σχετικά με την πολιτική και την πρακτική.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας
Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 29.02.2012, Κεφάλαιο 0404—Απασχόληση, κοινωνική αλληλεγγύη και ισότητα των φύλων, II/230 II/231

Διερεύνηση νέων μελλοντικών κινδύνων και προκλήσεων στον τομέα της
Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας
Πραγματοποιήθηκε μελέτη σκοπιμότητας προκειμένου να προσδιοριστούν πιθανά θέματα για την επόμενη διερευνητική μελέτη μεγάλης κλίμακας του EUOSHA.
Από την ανάλυση βιβλιογραφίας, την πραγματοποίηση συνεντεύξεων με εμπειρογνώμονες και τη διενέργεια ερευνών διαπιστώθηκαν οι αναδυόμενες τάσεις και οι τομείς που μπορεί να αποδειχθούν προβληματικοί στο μέλλον
για την ΕΑΥ.
Στα πιθανά αυτά θέματα συμπεριλαμβάνονται οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι
τάσεις στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης.
Διαβάστε την έκθεση για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα θέματα αυτά και τον τρόπο προσδιορισμού τους.
Πηγή
https://osha.europa.eu/en/teaser/scoping-ahead-for-new-osh-risks-and-challenges
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ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΑΠΟ ΙΟ EBOLA :
Επαγγελματική υγεία και ασφάλεια – Συνοπτικός οδηγός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) για εργαζόμενους και εργοδότες
Ο συνοπτικός οδηγός βασίζεται στους ήδη υπάρχοντες οδηγούς και συστάσεις του WHO και του ILO για τον ιό
Ebola και θα εμπλουτίζεται συνέχεια με νέες ανακοινώσεις.
Συνοπτικός οδηγός Read the briefing note.
Πηγή: https://osha.europa.eu/en/news/int-ebola-virus-disease-occupational-safety-and-health-joint-who-ilobriefing-note-for-workers-and-employers
Επίσης χρήσιμες πληροφορίες για τον ιό Ebola μπορείτε να αντλήσετε από την παρακάτω ιστοθέση του ΚΕΕΛΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων)
http://www.keelpno.gr/el-gr/%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%
CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%CE%
BD%CE%BF%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%
BF%CF%81%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%CF%80%CF%85%CF%
81%CE%B5%CF%84%CF%8C%CF%82%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B9%CF%8Cebola.aspx

Επαγγελματική έκθεση εργαζομένων σε μονάδες ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών (Occupational Exposures at Electronic Scrap Recycling Facilities)
NIOSH Science Blog.

Διαβάστε αναλυτικά: http://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2014/09/30/escrap/
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

http://www.ishcco.org/
International Safety and Health Construction Coordinators Organization (ISHCCO) is the partner for safety
and health coordinators in Europe.
ENETOSH NEWSLETTER 12
http://www.enetosh.net/files/186/ENETOSH_NL_12-EN_web.pdf

OSHwiki
Η OSHwiki είναι μια συνεργατική διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια με ακριβείς
και αξιόπιστες πληροφορίες για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία
(ΑΥΕ). Όλοι έχουν πρόσβαση στην OSHwiki, την οποία μπορούν να συμβουλεύονται, να ακολουθούν και να εμπλουτίζουν με άρθρα, ενώ πιστοποιημένοι συντάκτες μπορούν να συμβάλλουν γρήγορα και εύκολα σε αυτόν τον συνεχώς αναπτυσσόμενο φορέα γνώσεων. Ευελπιστούμε η OSHwiki να
προωθήσει επίσης την κουλτούρα της συμμετοχής, παρέχοντας στην κοινότητα ΑΥΕ έναν ιδανικό τρόπο δικτύωσης και δημιουργίας συνεργασιών και συνεργιών.
Ποιος συμβάλλει στην OSHwiki και με ποιον τρόπο;
Πιστοποιημένοι συντάκτες μπορούν να επεξεργαστούν, να προσθέσουν ή να μεταφράσουν υφιστάμενο περιεχόμενο, το οποίο καλύπτει τις εξής βασικές κατηγορίες:
Γενικές πληροφορίες για την ΑΥΕ
Διαχείριση και οργάνωση της ΑΥΕ
Στρατηγικές πρόληψης και ελέγχου
Επικίνδυνες ουσίες (χημικές και βιολογικές)
Φυσικοί παράγοντες
Εργονομία
Ασφάλεια
Οργάνωση της εργασίας
Ψυχοκοινωνικά ζητήματα
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Υγεία
Κλάδοι και επαγγέλματα
Ομάδες κινδύνου
Εναλλακτικά, πιστοποιημένοι συντάκτες μπορούν να προσθέσουν νέο περιεχόμενο σε θέματα που τους ενδιαφέρουν προσωπικά.
Επισκεφθείτε την κοινότητα OSHwiki
Αν ανήκετε σε έναν αναγνωρισμένο επαγγελματικό ή επιστημονικό οργανισμό ΑΥΕ και θέλετε να συμμετέχετε
στο δίκτυό μας με πιστοποιημένους συντάκτες, συμπληρώστε αυτό το έντυπο και στείλτε την στη διεύθυνση
info@oshwiki.eu
Επιστημονική κοινότητα της OSHwiki
Το αρχικό περιεχόμενο της OSHwiki δημιουργήθηκε από τα βασικά ιδρύματα ΑΥΕ σε όλη την Ευρώπη. Εκπρόσωποι από ορισμένα από αυτά τα ιδρύματα απαρτίζουν την επιστημονική επιτροπή της OSHwiki, η οποία παρέχει καθοδήγηση στον EU-OSHA για στρατηγικά ζητήματα και εξερευνά περαιτέρω τις δυνατότητες κοινωνικής
σύνδεσης και συμμετοχής μέσω της OSHwiki.
http://oshwiki.eu/wiki/Main_Page

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΥΕ στον κλάδο των κομμωτηρίων
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ΑΥΕ δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι
εργαζόμενοι στον κλάδο των κομμωτηρίων περιγράφοντας τα μέτρα που λαμβάνονται στην ΕΕ για την προστασία των εργαζομένων αλλά και για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ΑΥΕ στο συγκεκριμένο τομέα.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
https://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/occupational-health-and-safety-in-the-hairdressingsector
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Νέες εκδόσεις του ΕΛΙΝΥΑΕ

Κατευθυντήριες οδηγίες για τα συστήματα διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, ILO – OSH 2001
Ένα νέο βιβλίο προστέθηκε, στον κατάλογο των εκδόσεων του Ινστιτούτου:
«Κατευθυντήριες οδηγίες για τα συστήματα διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, ILO – OSH 2001». Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας
δημοσιεύθηκε από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, το 2001 στη Γενεύη, με τίτλο
"Guidelines on occupational safety and health management systems, ILO-OSH
2001".Το ΕΛΙΝΥΑΕ μετέφρασε και εξέδωσε τη 2η έκδοση (2009) της εργασίας αυτής
και μπορείτε να την διαβάσετε ηλεκτρονικά στη παρακάτω διεύθυνση: http://
www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=33&item_id=10264
Οι πρακτικές συστάσεις αυτών των οδηγιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους εκείνους που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Δεν εμπεριέχουν νομική δέσμευση και δεν έχουν
στόχο να υποκαταστήσουν τους εθνικούς νόμους, κανονισμούς ή αποδεκτά πρότυπα. Η εφαρμογή τους δεν απαιτεί πιστοποίηση.
Ο εργοδότης είναι υπόλογος και έχει την υποχρέωση να οργανώσει την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία. Η
εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ΕΑΥ αποτελεί μια χρήσιμη προσέγγιση για την εκπλήρωση αυτής της
υποχρέωσης. Η ΔΟΕ έχει σχεδιάσει αυτές τις οδηγίες ως ένα πρακτικό εργαλείο για την παροχή βοήθειας προς
τους οργανισμούς και τα αρμόδια ινστιτούτα ως μέσα επίτευξης της συνεχούς βελτίωσης στην απόδοση της ΕΑΥ.

Πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας στον εργασιακό χώρο
«Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στο πλαίσιο του γενικότερου ενδιαφέροντός του για τα θέματα υγείας
και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους προχώρησε σε μια προσέγγιση που έχει ενδιαφέρον, ειδικά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που η βαθιά κρίση έχει ξεκινήσει από το οικονομικό επίπεδο, αλλά καλύπτει κάθε επίπεδο. Το ζήτημα των αυτοκτονιών, απότοκο επίτασης ψυχιατρικών προβλημάτων, απαιτεί ποικίλους χειρισμούς για ανάπτυξη προστατευτικών μηχανισμών εντός της κοινωνίας και διαμέσου των θεσμών της, ένας από τους οποίους
είναι η εργασία. … Το βιβλίο αποκτά και επικαιρικό χαρακτήρα, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει ένα αντικείμενο που φαίνεται ότι δεν είχε διερευνηθεί επαρκώς στις περιόδους ευδαιμονίας… Η πρόθεση είναι προφανώς να
αποτελέσει εργαλείο τόσο για τους Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας, αλλά ταυτόχρονα και για τους εργαζόμενους, ως
πρώτη προσέγγιση στους χώρους εργασίας.» με τα λόγια αυτά προλογίζει τη νέα έκδοση του Ινστιτούτου
«Πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας στον εργασιακό χώρο» ο Πρόεδρός του και Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ.,
κος Θ.Κ. Κωνσταντινίδης.
Στο βιβλίο εξετάζονται τα προβλήματα ψυχικής υγείας και συγκεκριμένα η κατάθλιψη, οι αγχώδεις διαταραχές,
οι κρίσεις πανικού, οι ψυχωσικές διαταραχές και η χρήση ουσιών.
Συγγραφέας είναι ο Δρ Β. Δρακόπουλος, ειδικός ιατρός εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ενώ τα σκίτσα έκανε ο γνωστός σκιτσογράφος, κος Κ. Γρηγοριάδης.
Η έκδοση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Ινστιτούτου στη διεύθυνση: http://www.elinyae.gr/el/
lib_file_upload/A_BOHTHIES.1396429782640.pdf
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Workshop on the safe use of chemicals by SMEs, 16 September 2014, Brussels
The workshop aims to address the challenges faced by companies and in particular SMEs to comply with the new
rules for classification, labelling, packaging of mixtures introduced by the CLP regulation (Classification, Labelling and Packaging of Hazardous Chemicals).
The event will bring together stakeholders such as industry associations, business support organisations, trade
unions, and consumer associations, as well as competent authorities and the national CLP helpdesks. All organisations whose members need to know about and/or comply with the regulation are invited to participate and to
contribute to the discussions.
The workshop will:
• Identify main challenges for a timely implementation of the CLP Regulation
• Discuss practical solutions to the specific needs of SMEs
• Promote the safe use of chemicals in Europe

Web: https://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=049671e28a386427e432b3370a22aae4

15 October - 16 October 2014, Brussels, International Trade Union House,
Boulevard Albert II, 5, 1210 Brussels
Conference on psychosocial risks
On 15-16 October, the Spanish trade union institute ISTAS is organising a joint conference on psychosocial risks
(PSR) with the ETUI in Brussels. The event will focus on a presentation of the outcomes of E-impro, a European
project aimed at improving trade union participation in the prevention of psychosocial risks. The project was run
in France, Spain, Italy and Turkey.
The agenda (pdf - 195.37 Kb)
Further reading: ISTAS: E-IMPRO project
Web: http://www.etui.org/Events/Conference-on-psychosocial-risks
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October 6-8, 2014, Natcher Conference Center, Bethesda, MD 20894, USA
1st International Symposium to Advance Total Worker Health
Sponsor: NIOSH Total Worker Health Program
Contact: Tanya Headley, Tel: (304)285-6278, e-mail: tfh4@cdc.gov

13-17 October 2014, Geneva, Switzerland
Meeting of Experts on Maritime Occupational Safety and Health
The purpose of the Meeting is to discuss and adopt guidelines on implementing the occupational safety and health
provisions of the Maritime Labour Convention, 2006.
The Meeting will be composed of 18 experts - six experts nominated by the Employers’ group of the Governing
Body and six experts nominated by the Workers’ group of the Governing Body; and six experts nominated by the
Governments of Argentina, Australia, Germany, the Philippines, South Africa, and the United Kingdom. Should
any of the Governments mentioned above decline to nominate an expert, one of the following Governments would
be invited to do so: Japan, Liberia, Norway, Panama, Singapore and Spain. The Meeting will also be open to interested Government observers.
Web: http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_244142/lang--en/index.htm

19-22 October 2014 Saskatoon, Saskatchewan, Canada
7th International Symposium: Safety and Health in Agriculture
and Rural Populations: global perspectives (SHARP)
Contact:
The Canadian Centre for Health and Safety in Agriculture (CCHSA)
7th International Symposium
University of Saskatchewan
104 Clinic Place, PO Box 23, Saskatoon, SK S7N 5E5
Tel. 306-966-7888, Fax : 306-966-8378
E-mail : cchsa.symposium2014@usask.ca, Web : http://cchsa-ccssma.usask.ca
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30 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2014, Συνεδριακό κέντρο «Κάρολος
Παπούλιας»
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
4o Πανελλήνιο Συνέδριο “Πράσινη Χημεία & Βιώσιμη Ανάπτυξη”
Διοργάνωση : Ελληνικό Δίκτυο Πράσινης Χημείας , Τμήμα Χημείας
Π.Ι., Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Π.Ι., ENEAP – EuropeanMediterranean Association for Environmental Education Assessment and
Protection
Συνδιοργάνωση: Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών
Σκοπός του Συμποσίου είναι να αναδείξει:
Την φιλοσοφία της Πράσινης Χημείας, τη σχέση της με τη Βιομηχανία, την εκπαίδευση, τη βιώσιμη ανάπτυξη,
τον καταναλωτή, καθώς και την έρευνα που διεξάγεται στον ελληνικό χώρο σε αυτό το πεδίο.
Το ρόλο και τις δυνατότητες της Πράσινης Χημείας και Πράσινης Χημικής Τεχνολογίας στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων, σε τοπική αλλά και παγκόσμια κλίμακα, τα οποία σχετίζονται με απόβλητα, επικίνδυνες χημικές ουσίες, τοξικά, παραγωγή καθαρής ενέργειας, χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών, με τη κλιματική
αλλαγή, τη παραγωγή τροφής, την διαχείριση και εκμετάλλευση των απορριμμάτων, την εξασφάλιση καθαρού
νερού.
Την πολυεπιστημονικότητα της Πράσινης Χημείας στην αντιμετώπιση γενικότερα των παγκόσμιων προβλημάτων που αφορούν την υγεία των ανθρώπων, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα του πλανήτη μας.
“Στόχοι της Πράσινης Χημείας είναι η ελάττωση των επικίνδυνων ουσιών που σχετίζονται με προϊόντα και διεργασίες, απαραίτητες όχι μόνο για την διατήρηση της Ποιότητας Ζωής που έχει πετύχει η κοινωνία μέσω της Χημείας
αλλά και η περαιτέρω προώθηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων της Χημείας κατά τρόπο βιώσιμο”.
Πληροφορίες - Γραμματειακή Υποστήριξη
Χριστίνα Νάννου
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, 45 110
Τηλ.: +30 26510 08363
e-mail: chnannou@cc.uoi.gr
Web: http://www.chemistry.upatras.gr/greenchem2014/index_gr.htm
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May 31 - Friday June 5, 2015, COEX Convention Center, Seoul
The 31st International Congress on Occupational Health
Organizers : International Commission on Occupational Health (ICOH),
Korea Occupational Safety and Health Agency (KOSHA),
Korean Society of Occupational and Environmental Medicine (KSOEM)
Supporter : Ministry of Employment and Labor of Korea (MOEL)
Congress Objectives:
•
•
•

Contributing to academic development by sharing state of the art researches, knowledge, and experience in
the OSH field
Reinforcing mutual cooperation by bolstering the solidarity of the global OSH professionals
Laying a platform to advance practical knowledge in the OSH field

ICOH Congress 2015 Secretariat
Korea Occupational Safety and Health Agency
Business Registration Number : 112-82-04898
President: Baek, Hun Ki
Address : 400, Jongga-ro, Jung-gu, Ulsan 681-230, Korea
Tel : +82-52-703-0747~0754
ICOH Congress 2015 Registration Office
INTERCOM Convention Services, Inc.
Tel : +82-2-567-3810, 566-2229
Fax : +82-2-3452-7292
E-mail :info@icoh2015.org
Address : 9th Fl., Samick Lavied'or Bldg., 234,
Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul 135-920, Korea
Web: http://www.icoh2015.org/
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21-23 Νοεμβρίου 2014 , Θεσσαλονίκη, Ξενοδοχείο Porto Palace
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής
«Η Δημόσια Υγεία σε ένα μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον»
Διοργάνωση: Εργαστήριο Υγιεινής Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών
Θεματολογία : Λοιμώδη μεταδοτικά και αναδυόμενα νοσήματα, νοσοκομειακές λοιμώξεις και μικροβιακή αντοχή, Εμβολιασμοί, Τρόπος ζωής και προσδιοριστές υγείας, Επιδημιολογία των διαφόρων εντοπίσεων του καρκίνου , Επιδημιολογία χρόνιων νοσημάτων, Επιδημιολογία καρδιαγγειακών, Χρήση αλκοόλ-καπνού, Διατροφή και
επιπτώσεις της στη δημόσια υγεία, Εργασία και επαγγελματική υγιεινή, Ψυχική υγεία, περιβάλλον και δημόσια
υγεία, Χρήση των υπηρεσιών υγείας , Οργάνωση και αναδιάρθρωση των συστημάτων υγείας.
Γραμματεία συνεδρίου: Global events, τηλ. 2310247743, 2310313630
e-mail: info@globalevents.gr
Web: http://www.globalevents.gr

Σελίδα 22

Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2014

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ ΡΑ Φ Ι Α
Α’ Μέρος (Ξένη βιβλιογραφία)

Asbest: Regelungen zum Schutz der Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland/ BAUA, 2014 http://
www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/artikel18.html

Asbestos : the analysts' guide for sampling, analysis and clearance procedures / HSE.- Sudbury, Suffolk :
HSE, c2005.- iv, 100 σ. ISBN 0-7176-2875-2 (6230)

Asbestos : risk assessment, epidemiology and health effects / Ronald F. Dodson, Samuel P. Hammar (eds.).Boca Raton : CRC Press, c2006.- 425 σ. ISBN 0-8493-2829-2 (5559)

Asbestos : a status report / William J. Nicholson, Phillip J. Landrigan, Current issues in public health, 1996, 2
(3), σ.118-123

Asbestos abatement in the 1990s : since the 1970s the asbestos removal industry in Britain has benn dealing
with the legacy of widespread asbestos use against a background of stricter controls and conflicting expert
opinion / Laurie Kazan-allen, Occupational health review, 1996, (62), σ.20-25

Asbestos and its diseases / John E. Craighead, Allen R. Gibbs (eds.).- New York : Oxford University Press,
c2008.- xii, 403 σ. ISBN 978-0-19-517869-2 (5470, 5471, 5860)

Asbestos ban / Laurent Vogel, TUTB Newsletter, 2001, (17), σ. 19-34
Asbestos ban in France : too late for many / Jean-Claude Zerbib, TUTB Newsletter, 1996, 96(4), σ. 2-5
Asbestos ban : towards a European consensus (IV) : final page turned in an epic tale ? / Karola Grodski,
TUTB Newsletter, 1999 (11-12), σ. 4-5

Asbestos blues : labour, capital, physicians & the state in South Africa / Jock McCulloch.- Oxford : James
Currey : Indiana University Press, [χ.χ.].- χχ, 223 σ. ISBN 0-85255-862-7 (4927)

Asbestos content of lung tissue and carcinoma of the lung : a clinicopathologic correlation and mineral fiber analysis of 234 cases / Linda L. Sanders, Victor L. Roggli, The annals of occupational hygiene, 2000, 44(2),
σ. 109-117

Asbestos dust : a killer from the past / Ted Nichols, Health safety at work, 1996, 18(4), σ. 19-20
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Asbestos essentials : a task manual for building, maintenance and allied trades on ono-licenced asbestos
work / HSE.- Sudbury, Suffolk : HSE, c2008.- v, 139 σ. ISBN 978-0-7176-6263-0 (6222)
Asbestos exposure and laryngeal cancer / Bernard L. Gee, Kevin Browne, The annals of occupational hygiene,
2000, 44(4), σ. 239-250

Asbestos for surveyors / WJH Sanderson.- London : EG Books, c2007.- xviii, 201 σ. ISBN 978-0-7282-0512-3
(5847)

Asbestos-free Europe next stop? Asbestos ban : towards a European consensus / Karola Grodsky, TUTB
Newsletter, 1998 (10), σ. 2-3

The Asbestos hazards handbook : a guide to safety at work in the community and at home .- London : London Hazards Centre.- 144 σ.- ISBN 0-948 974-13-3
(2293)

Asbestos in the workplace : a difficult legacy, World of work, 2004, 50, σ.19-20

Asbestos selected cancers / Institute of Medicine of the National Academies.- Washington, DC : The National
Academies Press, 2006.- xi, 327 σ.
ISBN 0-309-10169-7 (5853, 6374)

Asbestos use in buildings : the hazards and their mitigation.- London : Loss Prevention Council, 1993.- 40 σ.ISBN 0-902167-45-6 (1044)

Call for an international ban on asbestos : eliminate the burden of disease and death that is caused worldwide by exposure to asbestos, the Collegium Ramazzini calls for an immediate ban on all mining and use of
asbestos, Journal of occupational and environmental medicine, 1999, 41(10), σ. 830-832
Chrysotile asbestos / International Programme on Chemical Safety.- (Environmental Health Criteria ; 203).- Geneva : WHO, 1998.- xxi, 197 σ.ISBN 92-4-157203-5 (3499)

Chrysotile (white asbestos) proposed national exposure standard for the occupational environment, preliminary impact analysis of the proposed national exposure standard / National Occupational Health and
Safety Commission (Australia).- Canberra : Australian Government Publishing Service, 1995.- xiv, 50 σ.- ISBN
0-644-45162-9 (1909)

Circulating natural killers cells in retired asbestos cement workers / Nitza Lahat, …[et.al.], Journal of occupational and environmental medicine, 2000, 42(1), σ. 19-24

A comprehensive guide to managing asbestos in premises / HSE.- Sudbury, Suffolk : HSE Books, c2002.- viii,
104 σ. ISBN 0-7176-2381-5 (6291)
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An epidemiological study of the respiratory health of workers in the European refractory ceramic fibre
industry / H.A. Cowie, …[et.al.], Occupational and environmental medicine, 2001, 58(12), σ. 800-810
The epidemiology of asbestos-related diseases / Jacek Niklinski, …[et.al.], Lung cancer, 2004, (45 suppl.), σ.
S7-S15, (Ειδική συλλογή άρθρων 418)

Estimating the number of asbestos-related lung cancer deaths in Great Britain from 1980 to 2000 / Andrew J. Darnton, Daniel M. McElvenny, John T. Hodgson, The annals of occupational hygiene, 2006, 50(1), σ.
29-38

Effectiveness of smoking cessation advice for asbestos worker / Andrew Johnson, Peter Farrow, Roland Jenkins, Occupational medicine, 2006, 56(1), σ.59-60

International expert meeting on new advances in the radiology and screening of asbestos-related diseases, Scandinavian journal of work, environment and health, 2000, 26(5), σ. 449-454
Introduction to asbestos essentials : comprehensive guidance on working with asbestos in the building
maintenance and allied trades/ HSE.- Sudbury, Suffolk : HSE Books, c2001.- viii, 80 σ.
The management of asbestos in non-domestic premises : regulation 4 of the control of asbestos regulations 2006 : approved code of practice and guidance / HSC.- 2η εκδ.- Sudbury, Suffolk : HSE, 2006.- iv, 27
σ.
ISBN 0-7176-6209-8

Microscopic identification of asbestos fibres associatef with African clay crafts manufacture / Barry
Tylee, …[et.al.], The annals of occupational hygiene, 2000, 44(2), σ.137-141

Mortality from lung cancer and population risk attributable to asbestos in an asbestos cement manufacturing town in Italy / Corrado Magnani, Massimo Leporati, Occupational and environmental medicine, 1998,
55(2), σ. 111-114

National asbestos registers : annual report 1995-96.- New Zealand : Occupational safety and health service,
1997.- 20 σ.
(2636)

New technologies (telemedicine) in diagnosing occupational asbestosis / Mirjana Vujovic, Igor Vujovic,
Ivica Kuzmanic, Archives of industrial hygiene and toxicology, 1998, 49(3), σ. 251-257

Occupational exposure to airborne asbestos from phenolic molding material (Bakelite) during sanding,
drilling and related activities / Fionna Mowat, …[et.al.], Journal of occupational and environmental hygiene,
2005, 2(10), σ. 497-507
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100 surveying, sampling and assessment of asbestos-containing materials / HSE.- Sudbury, Suffolk : HSE,
c2001.- 43 σ.- (MDHS Methods for the Determination of Hazardous Substances) ISBN 978-0-7176-2076-0
(6231)
Pathology of asbestos-associated diseases / Victor L. Roggli, Tim D. Oury, Thomas A. Sporn (eds.).- 2η εκδ.New York : Springer, c2004.- xvi, 420 σ. ISBN 0-387-20090-8 (5945, 6184)

Pleural mesothelioma and asbestos exposure among Italian oil refinery workers / Valerio Gennaro, …[et.al.],
Scandinavian journal of work, environment and health, 1994, (20), σ. 213-215

Protocols for conducting environmental compliance audits of facilities with PCBs, asbestos and lead-based
paint regulated under TSCA / EPA Office of compliance.- Rockville, Maryland : Government Institutes, c2000.
- vii, 199 σ. ISBN 0-86587-808-0 (5476)

Respiratory symptoms and functional status in workers exposed to silica, asbestos and coal mine dusts /
Xiao-Rong Wang, David C. Christiani, Journal of occupational and environmental medicine, 2000, 42(11), σ.
1076-1084

The risk-based concept for carcinogenic substances developed by the Committee for Hazardous Substances : from limit-value orientation to an action-oriented approach / BAUA, 2013
http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/A85.pdf?__blob=publicationFile&v=5

RPE : a false sense of security : have new generations of workers been needlessly exposed to asbestos?,
Health, safety and environment bulletin, 1997, σ. 9-12

Safety in the use of asbestos : an ILO code of practice.- Geneva : ILO, 1984.- 116 σ.- ISBN 92-2-103872-6
(935)

The vital issues in the WTO asbestos dispute / Sam Zia-Zarifi, TUTB Newsletter, 2000, (13), σ. 3-5

Work with materials containing asbestos : control of asbestos regulations 2006 : approved code of practice
and guidance / HSE.- Sudbury, Suffolk : HSE, 2006.- viii, 100 σ.- ISBN 0-7176-6206-3 (5279)
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Ι Σ Τ Ο Ρ Ι ΚΟ e - Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι ΚΟ Α Ρ Χ Ε Ι Ο

At the Riverside, off Billingsgate Fish Market
(Dock Workers Vintage and historic cartoons)
Artist : Gustave Doré

Πηγή : http://www.cartoonstock.com/vintage/directory/d/dock_workers.asp
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ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)

Ο Μ Α Δ Α Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Εκδότης
Θ.Κ.
Κωνσταντινίδης
Συλλογή
και επιμέλεια υλικού

Φανή Θωμαδάκη

Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6
104 45
ΑΘΗΝΑ

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

Συντακτική Επιτροπή
Κωνσταντίνα Καψάλη
Λ. Αδαμάκης, Μ. Αναλυτής, Β. Δρακόπουλος, Φ. Θωμαδάκη, Κ. Καψάλη
Συλλογή και επιμέλεια υλικού
Τεχνική
επεξεργασία
& επιμέλεια έκδοσης
Φ.
Θωμαδάκη,
Κ. Καψάλη

Ελένη Ζαρέντη
Τεχνική
επεξεργασία & επιμέλεια έκδοσης
Αλέξης Λεχουρίτης
Ε. Ζαρέντη, Α. Λεχουρίτης

http://
www.elinyae.gr

