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3ο Συνέδριο για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία 

26/02/2015 

Αμφιθέατρο Maroussi Plaza 

Συμπεράσματα του Συνεδρίου 

Το 3ο Συνέδριο για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία (ΕΑΥ), πραγ-
ματοποιήθηκε στην Αθήνα από την εταιρεία BOUSSIAS Conferences με 
την υποστήριξη του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και  οργανώθηκε σε  τέσσερις ενότητες, 
καλύπτοντας έτσι όλες τις πτυχές της ΕΑΥ. Αυτές ήταν: 

• Προς ένα υγιέστερο, ασφαλέστερο και πιο παραγωγικό εργασιακό 
περιβάλλον. 

• Συνιστώμενες πρακτικές για «μηδενικά» εργατικά ατυχήματα και 
ελαχιστοποίηση των ασθενειών. 

• Εκτίμηση του κινδύνου, δημιουργώντας ασφαλή και υγιεινά εργασι-
ακά περιβάλλοντα με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων.-
Κατάρτιση και δημιουργία μιας κουλτούρας «πρόληψης». 

• Προκλήσεις και ευκαιρίες για την ΕΑΥ, σύμφωνα με τα σημερινά 
εργασιακά περιβάλλοντα, τα οποία διαρκώς μεταβάλλονται. 

Τα σημαντικά συμπεράσματα που αντλήθηκαν μέσα από τις συνολικά 22 
προφορικές ανακοινώσεις και για περισσότερο από δυο ώρες συζήτησης 
μεταξύ των παρευρισκομένων, συνοψίζονται ως ακολούθως: 

1. Υπάρχει μια σημαντική σύνδεση ανάμεσα στην υγεία και την ευημερία 
των ανθρώπων και του περιβάλλοντος στο οποίο εργάζονται. Όταν οι 
άνθρωποι νιώθουν πως έχουν αξία, έχουν το σεβασμό και αντλούν ικανο-
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ποίηση από την εργασία τους και, επιπλέον, απασχολούνται σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον, είναι πιθανό-
τερο να είναι πιο παραγωγικοί και αφοσιωμένοι στην εργασία τους. Όταν ο εργασιακός χώρος είναι επικίνδυνος, 
στρεσογόνος ή ανθυγιεινός, επηρεάζεται η υγεία των εργαζομένων αλλά και η κατάσταση της επιχείρησης. Όλοι 
μπορούν να ωφεληθούν από έναν υγιή εργασιακό χώρο και θα πρέπει να λαμβάνεται σημαντικά υπόψη η αξιοπ-
ρέπεια του εργατικού δυναμικού. Η εθνική πολιτική θα πρέπει να προάγει το δικαίωμα των εργαζομένων να απο-
λαμβάνουν αξιοπρεπείς, ασφαλείς και υγιείς εργασιακές συνθήκες και περιβάλλον. 

2. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις όπως είναι οι μειώσεις στα ασφάλιστρα υποχρεωτικής ασφάλι-
σης για εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες, αλλά και μέτρα όπως εκπαίδευση των εργαζομένων. 
Το τελευταίο, θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατάλληλη ενημέρωση για τους κινδύνους που διατρέχουν αλλά και 
την επαρκή κατάρτιση τρόπων ασφαλούς εκτέλεσης των καθηκόντων τους. 

3. Η νομοθεσία είναι επαρκής, όμως η κυβέρνηση θα πρέπει να διατηρεί πιο ενεργό ρόλο τόσο ως παράγοντας 
διευκόλυνσης όσο και ως ρυθμιστική αρχή. Οι εθνικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ΕΑ-
Υ είναι συχνά αποσπασματικές και σαν αποτέλεσμα ασκούν μικρή επιρροή. 

4. Είναι απαραίτητη η εφαρμογή ΕΑΥ μέσω της διαχείρισης του κινδύνου και της διαχείρισης των παράτολμων 
πρακτικών. 

5. Είναι απαραίτητη η ενίσχυση του ρόλου των επαγγελματικών φορέων, των πανεπιστημίων και των επαγγελμα-
τιών στην βελτίωση της κατανόησης, της αντιμετώπισης, της ικανότητας και της συμπεριφοράς σχετικά με την 
κουλτούρα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. 

6. Είναι απαραίτητη η ενίσχυση της ενσωμάτωσης της ΕΑΥ σε όλους τους επιστημονικούς τομείς. Θα πρέπει να 
συμπεριλάβουν τα πανεπιστήμια περισσότερα μαθήματα ΕΑΥ, τόσο στα προπτυχιακά όσο και στα μεταπτυχιακά 
τους προγράμματα. 

7. Θα πρέπει το Υπουργείο να θεσπίσει πιο αποτελεσματικές πολιτικές προκειμένου να παρέχει ταχύτερες και πιο 
ακριβείς αντιδράσεις απέναντι στις προσταγές της ΕΑΥ. 

8. Θα πρέπει το κράτος και τα πανεπιστήμια να στηρίζουν, με διάφορους τρόπους, το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιει-
νής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ), προκειμένου να μπορεί να συμβαδίζει με τις τελευταίες εξελίξεις 
σε θέματα ΕΑΥ. Έτσι θα προάγεται η διαρκής βελτίωση της ΕΑΥ. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο ώστε να διασφα-
λιστεί το γεγονός ότι οι νόμοι, οι κανονισμοί και τα τεχνικά πρότυπα πρόληψης εναρμονίζονται περιοδικά προκε-
ιμένου να βελτιωθούν και να πραγματοποιηθούν λοιπές αλλαγές στον κόσμο της εργασίας. 

9. Οι προσπάθειες θα πρέπει να κατέχουν κυρίαρχη θέση στην βαθμίδα του εργασιακού χώρου, όσον αφορά την 
πρωτογενή πρόληψη. 

10. Οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες θα πρέπει να είναι ενήμεροι για την σπουδαιότητα της θέσπισης διαδικασιών 
ασφαλούς εργασίας και των τρόπων που θα το επιτύχουν. 

11. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι πολιτικές. Θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα 
σύστημα επιθεώρησης προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με 
την νομοθεσία ΕΑΥ.      

(Η μετάφραση του κειμένου έγινε από τη κα Μ. Τριάντη)     

 
Το ΕΛΙΝΥΑΕ συμμετείχε με τις παρακάτω εισηγήσεις :  

 

 
"Η πρόληψη είναι προτιμότερη από τη θεραπεία: Παραδείγματα και Εφαρμογές στον κλάδο Τροφίμων & Ποτών" 

Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ., Πρόεδρος, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε 



 

 

"Σημαντικότερες αιτίες ατυχημάτων στην βιομηχανία τροφίμων και πο-
τών, Διαπιστώσεις - Κατευθύνσεις" 

Δήμητρα Πινότση, Υπεύθυνη Στατιστικής Υποστήριξης μελετών, 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 

 
 

 
 

 

 

 

 

"Αγροτικός τομέας και βιομηχανία τροφίμων - Προκλήσεις για την ΥΑΕ 
και ο ρόλος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε: Εμπειρία και προοπτικές" 

Θεώνη Κουκουλάκη, Υπεύθυνη Κέντρου Ασφαλείας της Εργασίας, 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.  

Σοφία Κωνσταντοπούλου, Εργαστήριο Βιομηχανικής Υγιεινής, 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.  

 



 

Σελίδα 4   Φεβρουάριος 2015 

 

Το κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Αθήνα: 

Πρόκειται να υλοποιήσει: 

• Ένα πρόγραμμα κατάρτισης ΕΦΕΤ, στην Υγιεινή τροφίμων, κατ’ εφαρμογή της ΥΑ 14708/10.08.2007, 
στις 09 και 11 Μαρτίου 2015, διάρκειας δέκα (10) ωρών, στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., το 
οποίο θα το παρακολουθήσουν περίπου είκοσι επτά (27) άτομα. 

• Ένα σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας, για επιχειρήσεις Α’ κατηγορίας επικινδυνότητας, με θέμα: «Υγεία & 
Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημάτων», διάρκειας 100 ωρών, από την 30η  Μαρτίου 2015 έως την 04η  
Μαΐου 2015, το οποίο απευθύνεται σε άτομα επιπέδου ΑΕΙ –ΤΕΙ 

Προγραμματίζει: 

• σεμινάρια για Τ.Α. επιχειρήσεων Α’ κατηγορίας επικινδυνότητας, με θέμα «Υγιεινή & Ασφάλεια – Πρόλη-
ψη 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 απευθύ-
νονται σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων 

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

Κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος υλοποιούνται ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια (τα οποία απευθύνονται σε επιχε-
ιρήσεις). 

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

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

Τέλος, το ΚΕΚ του ΕΛΙΝΥΑΕ στην Αθήνα, υλοποιεί, κατόπιν αιτήσεως, εξειδικευμένα σεμινάρια μικρής δι-
άρκειας, με θέματα:  

- «Χρήση Ανυψωτικών Μηχανημάτων-Περονοφόρα»  
- «Πρώτες Βοήθειες»  
- «Εργονομία»  
- «Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου»,  
- «Πυροπροστασία-Πυρασφάλεια»,  
- «ΣΑΥ - ΦΑΥ». 

Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας http://www.elinyae.gr  
ή τηλεφωνικά 210 8200136, 210 8200111, 210 8200139, φαξ: 210 8200103 

ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΟΥ  ΕΛ . ΙΝ .Υ.Α .Ε .  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

http://www.elinyae.gr/�
http://www.elinyae.gr/�
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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. Αιτήσε-
ις 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 Μαΐου-Ιουνίου 
2015. Αιτήσεις γίνονται δεκτές αυτή τη περίοδο (ανοικτές μη δεσμευτικές). 

• 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 50 10 50 ή 2310 50 10 51, φαξ. 2310 50 10 55 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

Το Παράρτημα προγραμματίζει για το έτος 2015, στα Ιωάννινα την υλοποίηση σεμιναρίου επιμόρφωσης Τεχνι-

κών Ασφάλειας διάρκειας 100 ωρών. Το σεμινάριο θα υλοποιείται απογευματινές ώρες (16.00 – 21.00) καθημερι-

νά εκτός Σαββάτου και Κυριακής στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου από το ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ (Καπλάνη 7, 1ος 

όροφος). 

Ακόμη θα υλοποιήσει πιστοποιημένα προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφί-

μων ελεγχόμενα από ΕΦΕΤ. 

Επίσης συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για την υλοποίηση σεμιναρίων εργοδοτών επιχειρήσεων Β’ και Γ’ κατηγο-

ρίας επικινδυνότητας (35 και 10 ωρών αντίστοιχα) καθώς και αιτήματα για μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων σε 

εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και για ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια, καθημερινά στα γραφεία του ΚΕΚ ΕΛΙΝΥΑΕ 

Ιωαννίνων (Καπλάνη 7, 1ος όροφος, τηλ επικοινωνίας 2651083290, φαξ 2651083294) ή μέσω της ιστοσελίδας του 

ΕΛΙΝΥΑΕ http://www.elinyae.gr. 
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Υ.Α. οικ. 100079/2015  (ΦΕΚ 135/Β`/22.1.2015) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20488/2010 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκ-
πομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού (749/Β)» και συναφείς διατάξεις 

Πλήρη Κείμενα 
ΦΕΚ 160Β_2015 (Μέγεθος: 310 Kb) 

Υ.Α. οικ. 7896/2344/2015 (ΦΕΚ 297/Β`/27.2.2015)- Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η) του άρθρου 
4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/01.9.2014 (ΦΕΚ 2390/Β/08.9.2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης 
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 449/Β/25.02.2013), περί επανακαθορισ-
μού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Ε-
πιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποι-
ήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28.08.2013 απόφασή του (ΦΕΚ 2163/Β/30.08.2013)», 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 49327/10702/22.12.2014 (ΦΕΚ 3456/Β/23.12.2014) απόφασή του, 
για το έτος 2015 

Πλήρη Κείμενα 
ΦΕΚ 297Β_2015 (Μέγεθος: 332 Kb) 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ  &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

Αγγλία: Τέλος το κάπνισμα στο αυτοκίνητο με επιβάτες παιδιά!  

Η Βουλή των κοινοτήτων στην Αγγλία, προχώρησε στη ψήφιση ενός νέου νόμου, σύμφωνα με τον οποίο θα 
απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στο αυτοκίνητο όταν σε αυτό επιβαίνουν παιδιά. 

 Ο νόμος θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου 2015 και θα ακολουθήσει ανάλογη απαγόρευση στην Ουαλία, ενώ 
σύντομα αναμένεται να ψηφιστεί και στην Σκωτία. 

 Στόχος της απαγόρευσης είναι να προστατευθούν οι ανήλικοι από το παθητικό κάπνισμα. Όποιος συλλαμβάνε-
ται να παραβαίνει το νόμο στην Αγγλία, θα πληρώνει πρόστιμο 50 λιρών (δηλαδή περίπου 68 ευρώ), ενώ το 
σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε προβλέπει ότι θα το πληρώνει κάθε ενήλικας που καπνίζει στο αυτοκίνητο ή 
όποιος δεν εμποδίζει τους συνεπιβάτες του να καπνίσουν. 

 Την σχετική απόφαση έλαβε η Βουλή των Κοινοτήτων με 342 ψήφους υπέρ και 74 κατά. 

 Το Βρετανικό Ίδρυμα Πνευμόνων (BLF) χαιρέτησε την απόφαση, αναφέροντας ότι περισσότερα από 430.000 
παιδιά εκτίθενται κάθε εβδομάδα στο παθητικό κάπνισμα μέσα σε κάθε είδους οχήματα. 

 Το παθητικό κάπνισμα στην παιδική ηλικία αυξάνει τον κίνδυνο για άσμα, μηνιγγίτιδα και - στην περίπτωση 
των βρεφών - αιφνίδιο θάνατο, λένε οι ειδικοί. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο καπνός των τσιγάρων μπορεί να πα-

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/160B_2015.1422347046171.pdf�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/297b_2015.1425289490203.pdf�


ραμείνει στον αέρα του αυτοκινήτου έως 2,5 ώρες, ακόμα και όταν ένα παράθυρο είναι ανοιχτό, ενώ στον περιο-
ρισμένο χώρο ενός οχήματος, οι συγκεντρώσεις των τοξινών του τσιγάρου είναι πολλαπλάσιες (έως και 11 φορές 
υψηλότερες) απ’ ό,τι σε ένα μπαρ. 

12.02.2015 

h t t p : / / w w w . s t a r . g r / P a g e s / Y g e i a . a s p x ?
art=264204&artTitle=anglia_telos_to_kapnisma_sto_aftokinito_me_epivates_paidia 

 

Συλλήψεις για το δυστύχημα με τον αλλοδαπό ναυτικό στην Πάτρα 

Συνελήφθησαν την Παρασκευή 27/2/2015 από λιμενικούς του Α΄ λιμενικού τμήματος Ρίου, ο 39χρονος πλοίαρ-
χος και ο 48χρονος υποπλοίαρχος του πλοίου «KOSMAS V» μέσα στο οποίο άφησε την τελευταία του πνοή, χθες 
το πρωί, 45χρονος αλλοδαπός ναυτικός, κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης λιθάνθρακα, στο λιμάνι του Δρεπάνου 
Αχαΐας. 

Παράλληλα, αποφασίστηκε η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τα αίτια που προκάλεσαν το δυστύχημα, η 
οποία αρχίσει, αφού πρώτα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας μέσα στο πλοίο. 

Η σορός του ναυτικού έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της 
Πάτρας, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που προκάλε-
σαν τον θάνατο του. 

Από τους άλλους τρεις ναυτικούς, οι οποίοι είχαν ανασυρθεί λιπόθυμοι από το αμπάρι του πλοίου, ο ένας παρα-
μένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, ενώ οι άλλοι δύο νοση-
λεύονται στο Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος και υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις. 

http://www.kathimerini.gr/805335/article/epikairothta/ellada/syllhyeis-gia-to-dystyxhma-me-ton-allodapo-naytiko
-sthn-patra 

Συνολικά 12 δικογραφίες για εργατικά ατυχήματα στη ΔΕΗ στην Κοζάνη 

Συνολικά 12 δικογραφίες σχηματίστηκαν μέσα στο 2014 σχετικές με εργατικά ατυχήματα στη ΔΕΗ Κοζάνης, 
σύμφωνα με στοιχεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κοζάνης. Πρόκειται για δικογραφίες που σχηματίστηκαν με-
τά από ισάριθμες αναφορές από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος (ΕΜΒΕ) και βρίσκονται όλες 
στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης. 

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
Νίκο Παρασκευόπουλο, μετά από ερώτηση που είχαν καταθέσει οι βουλευτές του ΚΚΕ Αθανάσιος Βαρδαλής και 
Ελένη Γερασιμίδου, για τις τραγικές συνέπειες για τους εργαζόμενους στους χώρους της ΔΕΗ ΑΕ από την εντατι-
κοποίηση και τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, τη μείωση του προσωπικού, την έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασ-
φάλειας. 

Όπως είχαν επισημάνει οι βουλευτές, από τον Μάρτιο του 2014 έως και σήμερα, οι νεκροί εργαζόμενοι φτάνουν 
τους επτά και στη μεγάλη λίστα των εργατικών ατυχημάτων στους χώρους της ΔΕΗ ΑΕ ήρθε να προστεθεί πρόσ-
φατα και εργατικό ατύχημα στο Ορυχείο Καρδίας στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας στην ΠΕ Κοζάνης 
όταν εργαζόμενος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στα πόδια μετά από σύγκρουση του μηχανήματος που οδηγούσε 
με φορτηγό εργολάβου της ΔΕΗ. 

http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=682044 
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Αναβαθμίζεται ο ρόλος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

Η δεύτερη σε σειρά Ημερίδα του Σ.ΕΠ.Ε. συνεχίσθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2015 με τίτλο: «Απλούστευση Δια-
δικασιών – Αναβάθμιση Υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας», με το κοινό αυτή τη φορά να αποτε-
λείται από εκπροσώπους των Κοινωνικών Εταίρων και του ευρύτερου Ιδιωτικού Τομέα. 

Την αναβάθμιση της Επιθεώρησης Εργασίας προανήγγειλε ο κ. Σκουρλέτης Την αποκατάσταση των εργασιακών 
σχέσεων ως προτεραιότητα του υπουργείου έθεσε ο υπουργός Εργασίας Πάνος Σκουρλέτης προαναγγέλλοντας 
νομοθέτημα που βρίσκεται ήδη υπό επεξεργασία και το οποίο θα αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και την 
αποκατάσταση του κύρους τους, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. 

Μιλώντας σε ημερίδα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασί-
ας (ΣΕΠΕ) ο κ. Σκουρλέτης δεσμεύτηκε για την ενίσχυση 
του Σώματος με έμψυχο δυναμικό προκειμένου να μπορεί 
να επιτελέσει το ρόλο του. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην αλλα-
γή αντίληψης που θα στοχεύει στην αναβάθμιση της ίδιας 
της δουλειάς του Σώματος αλλά και στην συμφιλίωσή του 
και με τους εργαζόμενους και με τις επιχειρήσεις. «Είναι 
παρά πολύ σημαντικό αυτό και διαμεσολαβείται μόνο μέ-
σα από το ανθρώπινο δυναμικό. Έχει τεράστια λοιπόν, 

σημασία, να αντιλαμβάνεται ο καθένας, από το πόστο του ότι είναι μέρος μιας συνολικότερης συλλογικής προσ-
πάθειας, η οποία αποσκοπεί στο να γίνουν πράξη οι βασικές στοχεύσεις αυτού του Σώματος, που είναι βέβαια η 
εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας , ο εντοπισμός της αδήλωτης εργασίας, η προστασία των εργαζομένων, και η 
προσπάθεια εξυπηρέτησης εργαζομένων και επιχειρήσεων» τόνισε. Παράλληλα εκτίμησε ότι «οι εργασιακές σχέ-
σεις έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά. Η απορρύθμιση έχει φτάσει σε μία κατάσταση, η οποία δεν έχει προηγο-
ύμενο». 

Την εκδήλωση χαιρέτισαν επίσης, ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.ΕΠ.Ε. Κωνσταντίνος Πανταζής, η εκπρόσωπος 
της ΓΕΣΕΕ Σοφία Καζάκου, ο Αντιπρόεδρος του ΕΕΑ Παναγιώτης Κολλάρος, ο Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕ-
ΒΕΕ Γιώργος Κουράσης, ο Προεδρεύων της Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΔΕΔΥ Σταύρος Κουτσιουμπέλης, η εκ-
πρόσωπος του ΣΕΒ Ρένα Μπαρδάνη, ο εκπρόσωπος του Ε.Σ.Α.μεΑ Γιάννης Λυμβαίος, ο τέως Ειδικός Γραμματέ-
ας του Σ.ΕΠ.Ε. Πολυχρόνης Πολυχρονίου, ο Πρόεδρος του ΕΛΙΝΥΑΕ Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, ο εκπρόσω-
πος του ΠΟΦΕΕ Αντώνης Μουζάκης και ο Πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ Αντώνης Μακρής. 

 Το Σ.ΕΠ.Ε. έρχεται να λειτουργήσει σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, με αποτελεσματικότερη στόχευση 
των παραβατικών επιχειρήσεων, παρέχοντας ταυτόχρονα βελτιωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους συναλλασ-
σόμενους. 

Για τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με το Σ.ΕΠ.Ε., οι αλλαγές στη λειτουργία είναι: 

1. Δημιουργία λογαριασμού της επιχείρησης στη διαδικτυακή πύλη (portal), μέσω του οποίου πραγματοποιείται 
αμφίδρομη επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. 

2. Κατάργηση της ανάγκης για φυσική παρουσία μέσω της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποβολή 
αιτήσεων, δηλώσεων και στοιχείων προς το Σ.ΕΠ.Ε., πέραν της χρήσης του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑ-
ΝΗ 

3. Δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της εξέλιξης των αιτημάτων και λήψης απαντήσεων στο λογαρια-
σμό της επιχείρησης 



 

4. Αποτελεσματικότερη στόχευση των ελέγχων του Σ.ΕΠ.Ε. με αξιοποίηση στοιχείων παραβατικότητας, καταγγε-
λιών και εργατικών ατυχημάτων 

5. Δυνατότητα αναγγελίας ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, μέσω της διαδικτυακής πύλης (portal) ή 
του Πολυμεσικού Κέντρου Επικοινωνίας του Σ.ΕΠ.Ε. 6. Παροχή αξιόπιστης και δομημένης πληροφόρησης για 
όλα τα θέματα ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων (ισχύουσα νομοθεσία, υποχρεώσεις, διαδικασίες, κλπ) μέσω της 
ιστοσελίδας του Σ.ΕΠ.Ε. 

7. Καθιέρωση Ηλεκτρονικού Μητρώου Τεχνικών Ασφάλειας και Ιατρών Εργασίας. Ανάθεση καθηκόντων σε Τεχ-
νικούς Ασφάλειας και Ιατρούς Εργασίας από το αντίστοιχο Μητρώο ηλεκτρονικά, χωρίς την προσκόμιση δικαιο-
λογητικών. 

Για τον εργαζόμενο η βελτίωση της επικοινωνίας του με το Σ.ΕΠ.Ε. συνίσταται στη: 

1. Δυνατότητα επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. μέσω απόκτησης προσωπικού 
λογαριασμού στη διαδικτυακή του πύλη (portal) 

2. Βελτίωση της εξυπηρέτησης μέσω της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών επικεντρωμένων στις ανάγκες των 
εργαζομένων 

3. Δυνατότητα υποβολής καταγγελιών μέσω πολλαπλών καναλιών: διαδικτυακή πύλη (portal)Σ.ΕΠ.Ε., Πολυμεσι-
κό Κέντρο Επικοινωνίας, φυσική παρουσία 

4. Παροχή αξιόπιστης και δομημένης πληροφόρησης για όλα τα θέματα ενδιαφέροντος των εργαζομένων 
(ισχύουσα νομοθεσία, εργασιακά δικαιώματα, κλπ) μέσω της ιστοσελίδας του Σ.ΕΠ.Ε. 

5. Λήψη άμεσης πληροφόρησης και ενημέρωσης για θέματα των εργαζομένων μέσω του Πολυμεσικού Κέντρου 
Επικοινωνίας του Σ.ΕΠ.Ε. 

6. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων 

7. Δημιουργία εθνικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Εργασίας Ανηλίκων στο οποίο εγγράφονται όλοι οι ανήλικοι που 
απασχολούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
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Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας το 2040 (Health and safety in the workplace in 2040)

 

Από τις 27 μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2015  διοργανώθηκε μια συνάντηση από το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό 
Ινστιτούτο των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων  (ETUI)  στο Βερολίνο, όπου περίπου 30 άτομα προερχόμενοι από 
συνδικάτα, εργασιακούς και ακαδημαϊκούς χώρους , χρησιμοποιώντας τη μέθοδο «χτίζοντας ένα σενάριο» ,  συ-
ζήτησαν για το πώς  θα διαμορφωθούν τα θέματα της υγείας και της ασφάλειας στους ευρωπαϊκούς εργασιακούς 
χώρους μέχρι το 2040. Από το ΕΛΙΝΥΑΕ συμμετείχε η κα Θ. Κουκουλάκη Υπεύθυνη του Κέντρου Ασφάλειας 
ΕΛΙΝΥΑΕ. 

Διαβάστε περισσότερα για τη συνάντηση και τις αποφάσεις της στο παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο: 

http://www.etui.org/News/Health-and-safety-in-the-workplace-in-2040 

Το ETUI εξέδωσε ένα εγχειρίδιο, που παρουσιάζει αυτή τη μεθοδολογία για «το χτίσιμο του σεναρίου» , επεξηγών-
τας τη γενική ιδέα και την διαδικασία της μεθόδου αυτής:  

www.etui.org/News/Health-and-safety-in-the-workplace-in-2040 

Καταγράφοντας τις επαγγελματικές ασθένειες: θέματα και καλές πρακτικές σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες 
(Reporting of occupational diseases: issues and good practices in five European countries ) 

Μία καινούργια μελέτη του Eurogip εκδόθηκε με τίτλο « Καταγράφοντας τις επαγγελματικές ασθένειες : θέματα 
και καλές πρακτικές σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες. 

Οι χώρες που επιλέχθηκαν είναι η Γερμανία, η Δανία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία που παρότι  παρουσιάζο-
υν μια ποικιλία έχουν και  μια ωριμότητα στα ασφαλιστικά μοντέλα που ακολουθούν και δείχνουν ότι έχουν θέ-
ματα με την ελλιπή καταγραφή των επαγγελματικών ασθενειών εκτός της Γερμανίας ως προς την καταγραφή. 

Η μελέτη είναι δομημένη σύμφωνα με:  

• Μια γενική εικόνα της καταγραφής των επαγγελματικών ασθενειών 
• Συγκριτικές στατιστικές (2011) σχετικά με τις αναγνωρισμένες επαγγελματικές ασθένειες (μυοσκελετικά, 

καρκίνοι, δερματίτιδες κ.α.) 
• Με την ελλιπή καταγραφή των επαγγελματικών ασθενειών και  με μια εκτίμηση για το τι πρέπει να κάνει η 

κάθε χώρα. 
http://www.eurogip.fr/en/news/3934-reporting-of-occupational-diseases-issues-and-good-practices-in-five-
european-countries 

Διαβάστε τη μελέτη : Download the report 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ  ΝΕΑ  
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Πιλοτικό σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων μεγα-
λύτερης ηλικίας 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συνάψει συμφωνία ανάθεσης με τον Ευρωπαϊκό Οργα-
νισμό 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 υ-
λοποίηση 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 ηλι-
κία - 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 υ-
πόψη 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 παραδε-
ίγματα 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). 

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 αντικα-

τοπτρίζουν 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 δια-
θέσιμες 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 πολιτι-
κή και την πρακτική. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας 

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-
των της 29.02.2012, Κεφάλαιο 0404—Απασχόληση, κοινωνική αλληλεγγύη και ισότητα των φύλων, II/230  - 
II/231 

https://osha.europa.eu/el/priority_groups/ageingworkers/ep-osh-project 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148&langId=en�
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https://osha.europa.eu/en/seminars/safer-and-healthier-work-at-any-age�
https://osha.europa.eu/en/seminars/safer-and-healthier-work-at-any-age�
https://osha.europa.eu/en/seminars/safer-and-healthier-work-at-any-age�
https://osha.europa.eu/en/seminars/safer-and-healthier-work-at-any-age�
https://osha.europa.eu/el/priority_groups/ageingworkers�
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http://bookshop.europa.eu/en/official-journal-of-the-european-union-l-56-29.02.2012-pbFXAL12056/downloads/FX-AL-12-056-EN-C/FXAL12056ENC_002.pdf?FileName=FXAL12056ENC_002.pdf&SKU=FXAL12056ENC_PDF&CatalogueNumber=FX-AL-12-056-EN-C�
http://bookshop.europa.eu/en/official-journal-of-the-european-union-l-56-29.02.2012-pbFXAL12056/downloads/FX-AL-12-056-EN-C/FXAL12056ENC_002.pdf?FileName=FXAL12056ENC_002.pdf&SKU=FXAL12056ENC_PDF&CatalogueNumber=FX-AL-12-056-EN-C�
http://bookshop.europa.eu/en/official-journal-of-the-european-union-l-56-29.02.2012-pbFXAL12056/downloads/FX-AL-12-056-EN-C/FXAL12056ENC_002.pdf?FileName=FXAL12056ENC_002.pdf&SKU=FXAL12056ENC_PDF&CatalogueNumber=FX-AL-12-056-EN-C�
http://bookshop.europa.eu/en/official-journal-of-the-european-union-l-56-29.02.2012-pbFXAL12056/downloads/FX-AL-12-056-EN-C/FXAL12056ENC_002.pdf?FileName=FXAL12056ENC_002.pdf&SKU=FXAL12056ENC_PDF&CatalogueNumber=FX-AL-12-056-EN-C�
http://bookshop.europa.eu/en/official-journal-of-the-european-union-l-56-29.02.2012-pbFXAL12056/downloads/FX-AL-12-056-EN-C/FXAL12056ENC_002.pdf?FileName=FXAL12056ENC_002.pdf&SKU=FXAL12056ENC_PDF&CatalogueNumber=FX-AL-12-056-EN-C�
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Δύο εργάτες νεκροί και άλλοι 4 τραυματίες μετά από ατύχημα σε εργοστάσιο της LG Display στη Νότια 
Κορέα 

Δύο εργάτες έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν κατά την διάρκει-
α της βάρδιας τους. Η αιτία του ατυχήματος ήταν η διαρροή από μια φιάλη αζώτου στο 
εργοστάσιο P8 της LG Display στην Paju, 40 χιλιόμετρα βόρεια της Σεούλ. Το εργοσ-
τάσιο πιστεύεται ότι έχει τη μεγαλύτερη γραμμή παραγωγής για LCD και OLED οθό-
νες τηλεοράσεων. 

Οι εργάτες εκτελούσαν μια συνηθισμένη συντήρηση ρουτίνας στον ένατο όροφο του εργοστασίου, όταν άρχισε η 
διαρροή αζώτου στο χώρο η οποία τους προκάλεσε ασφυξία , σύμφωνα με τους πυροσβέστες που έσπευσαν στον 
τόπο του ατυχήματος. Ένας εργάτης πέθανε ακαριαία, ενώ ένας άλλος ένας εξέπνευσε κατά την διακομιδή του 
στο νοσοκομείο. Τα θύματα του ατυχήματος μεταφέρθηκαν σε τέσσερα νοσοκομεία της περιοχής, ενώ ένας εξ’ 
αυτών βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. 

Η αστυνομία έχει αναλάβει να διαλευκάνει τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, ενώ περισσότεροι από 12 πυροσβέσ-
τες παρέμειναν στον τόπο του ατυχήματος για να διασφαλίσουν ότι δεν υπήρχε περαιτέρω κίνδυνος. Λίγο μετά το 
συμβάν η LG Display εξέφρασε την οδύνη της στα θύματα, δηλώνοντας πως θα πράξει οτιδήποτε είναι δυνατόν 
ώστε να επανέλθουν υγιείς οι νοσηλευόμενοι και να μην επαναληφθεί ανάλογο περιστατικό. Το άζωτο καλύπτει 
περίπου το 80% της επιφάνειας της Γης, αλλά μπορεί να προκαλέσει ασφυξία αν το εισπνεύσουμε στην καθαρό-
τερη του μορφή. Μάλιστα, το γεγονός ότι είναι άχρωμο και άοσμο το κάνει δύσκολα ανιχνεύσιμο. 

http://techingreek.com/dio-ergates-nekri-kai-alli-4-travmaties-meta-apo-atixima-se-ergostasio-tis-lg-display-sti-
notia-korea/ 

ΔΙΕΘΝΗ  ΝΕΑ  

ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  

Ευρωπαϊκά πρότυπα 

«Εναρμονισμένα πρότυπα» είναι τα πρότυπα που εγκρίνουν οι διάφοροι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης –
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) 
και Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης των Τηλεπικοινωνιών (ETSI)– κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής. Η αποκαλούμενη «νέα προσέγγιση» αποτελεί μια καινοτόμο μέθοδο τεχνικής εναρμόνισης κατανέ-
μοντας τις αρμοδιότητες μεταξύ των ευρωπαίων νομοθετών και των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης. 

Η «νέα προσέγγιση» βασίζεται στις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές: 

• Οι ευρωπαϊκές οδηγίες καθορίζουν τις «βασικές απαιτήσεις» για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προσ-
τασίας της υγείας, της ασφάλειας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Δυνάμει της νέας προσέγγι-
σης οι οδηγίες αυτές έχουν ως βάση το άρθρο 114 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (πρώην άρθρο 95 ΣΕΚ) το οποίο επιτρέπει τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ελεύθερης κυκ-

http://techingreek.com/lg/�
http://techingreek.com/dio-ergates-nekri-kai-alli-4-travmaties-meta-apo-atixima-se-ergostasio-tis-lg-display-sti-notia-korea/�
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λοφορίας των αγαθών. 

• Επιφορτισμένοι με το καθήκον της θέσπισης των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων που πληρούν τις 
βασικές απαιτήσεις προϊόντων βάσει των οδηγιών είναι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης (CEN, 
CENELEC και ETSI). 

• Τα προϊόντα που συμμορφώνονται προς εναρμονισμένα πρότυπα θεωρείται ότι πληρούν τις αντίστοιχες 
βασικές απαιτήσεις (τεκμήριο συμμόρφωσης, σήμανση «CE») και τα κράτη μέλη οφείλουν να δεχθούν την 
ελεύθερη κυκλοφορία τους. 

• Η χρησιμοποίηση των εν λόγω προτύπων εξακολουθεί να είναι προαιρετική. Υπάρχει δυνατότητα χρησιμο-
ποίησης άλλων προτύπων. Σε αυτή την περίπτωση όμως οι κατασκευαστές οφείλουν να αποδεικνύουν ότι 
τα προϊόντα τους πληρούν τις βασικές απαιτήσεις. 

Οι ευρωπαϊκές οδηγίες δυνάμει της νέας προσέγγισης εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΓΔ Επιχειρήσεις και Βιο-
μηχανία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναλυτικές πληροφορίες για τις οδηγίες που έχουν εγκριθεί δυνάμει της 
νέας προσέγγισης διατίθενται στην ενότητα περί οδηγιών ή στις ακόλουθες ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής: 

http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp 

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standards-legislation/list-
references/  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/documents/blue-guide/ 

 

Σύνδεσμοι προς τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης 

 

Φορέας Σύνδεσμος 

CEN European Committee for Standardization 

CENELEC   European Committee for Electrotechnical Standardization 

ETSI European Telecommunications Standards Institute 

ISO International Organization for Standardization 

IEC International Electrotechnical Commission 

ITU International Telecommunication Union 

 

https://osha.europa.eu/el/legislation/standards/index_html 
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Οι νέες εκδόσεις του European Trade Union Institute(ETUI) για την ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία και μια συλλογή με τις αφίσες που κατά καιρούς σχεδιάστηκαν στα θέματα 
ΥΑΕ στις ευρωπαϊκές χώρες. 

Electromagnetic fields in working life. A guide to risk assessment 

Kjell Hansson Mild, PhD and Monica Sandström, PhD (Umeå University)  

 

Publication date : 2015 
Number of pages : 31 

Author(s) : Kjell Hansson Mild, PhD and Monica Sandström, PhD (Umeå University)  

This guide is aimed at employers, trade union representatives and, of course, workers potentially exposed to elec-
tromagnetic fields. It is also designed as an aid to understanding the new EU Directive on occupational exposure 
to EMFs (2013/35 EU), which will enter into force in 2016. The Guide presents an overview of occupational ex-
posure to electromagnetic field according to frequency: static fields, low, intermediate and radio frequencies.  

It focuses on certain occupations, on risk assessment and on the determination of exposure, which needs to be 
done according to the general provisions of EU Directive OSH “Framework Directive” 89/391/EEC. A specific 
chapter is dedicated to workers who face particular risks, e.g., persons with medical implants, pregnant women or 
persons taking certain medications.  

Last but no least, the guide also presents recommendations as to how a precautionary approach can help to reduce 
high exposure.  

read the guide in a "flippable" version  

Collection: Guides 

ETUI, Brussels, ISBN 978-2-87452-336-6  

For more information, please contact: 

Liselotte Borre 

http://www.etui.org/Publications2/Guides/Electromagnetic-fields-in-working-life.-A-guide-to-risk-assessment 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  

http://issuu.com/etui.org/docs/emf_guide_web�
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The art of preventive health and safety in Europe 

Alfredo Menéndez-Navarro  
Publication date : 2015 
Number of pages : 57 
Author(s) : Alfredo Menéndez-Navarro  

This book stemming from the exhibition ‘The art of preventive health and safety in Europe’ presents historical 
and vintage posters from various European countries showing how graphic design has been used to promote 
health and safety prevention in more than 20 different cultural environments.  

The publication shows how workplace health and safety messages and slogans have evolved, from initially blam-
ing individual workers for accidents and mistakes towards the fostering of a more proactive approach to preven-
tion. The work demonstrates also the historical importance of occupational health and safety for the European 
trade union movement. It thus presents the risks gradually identified by workers as stepping stones on the road to 
conceiving prevention, charting how the mobilisation of a collective intelligence served to challenge the tradi-
tional division of labour.  

Viewed from an artistic angle, meanwhile, the publication offers a journey through the art of the 20th century and 
across key national artistic and graphic movements, with the incorporation of photography, photomontage, geo-
metric abstraction and rigorous typographic treatment.  

ETUI, Brussels, ISBN 978-2-87452-333-5  
For more information, please contact: 

Liselotte Borre  
http://www.etui.org/Publications2/Books/The-art-of-preventive-health-and-safety-in-Europe 

 

Studies on Growth with Equity 

An Employment-oriented Investment Strategy for Europe 

Είναι μια μελέτη του ILO σε σχέση με το αναπτυξιακό πλάνο της ΕΕ και την απασχό-
ληση που ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο της ΕΕ  Jean Claude Juncker. 

Η έρευνα επισημαίνει ότι αν το 3ετές σχέδιο, που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της κομισιόν 
Jean Claude Juncker αποτύχει να προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις, τότε θα δημιουρ-
γήσει μόλις 400.000 θέσεις εργασίας , μπροστά στο βουνό 23 εκ.ανέργων. 

Αν το σχέδιο είναι καλά προετοιμασμένο, αντίθετα ο αριθμός μπορεί να φτάσει τις 2,1 
εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2018. Αυτό θα επιτρέψει τη μείωση της ανεργίας στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση κατά 0,9% σχεδόν 1% χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας από το 2018. Είναι ένας σημαντικός αριθμός» δή-
λωσε  σε συνέντευξη τύπου ο Raymond Torres, Διευθυντής του τμήματος  έρευνας της ΔΟΕ. 

Διαβάστε τη μελέτη: 
Download: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/
wcms_338674.pdf 
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Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, στην Αίθουσα Συνεδρίων, στον 1ον όροφο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στις 
12 το μεσημέρι. 

Εκπαιδευτικό εργαστήριο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ( ΠΑΜΑΚ) για ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον 

Η αναγνώριση, η πρόληψη και η διαχείριση ψυχοκοινωνικών κινδύνων που μπορούν να εμφανιστούν στους χώ-
ρους εργασίας και ιδιαίτερα μέσα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι το θέμα δωρεάν εκπαιδευτικού εργαστηρίο-
υ το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, στην Αίθουσα Συνεδρίων, στον 1ον όροφο του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στις 12 το μεσημέρι. 

Το εργαστήριο με τίτλο «Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από τη θεωρία στην πράξη» θα 
έχει διάρκεια 4 ώρες και πραγματοποιείται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος του Τμήματος Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθη-
γητή Ψυχολογίας της Εργασίας, Anthony Montgomery. 

Στο εκπαιδευτικό εργαστήριο θα παρουσιαστεί ένα σύνολο ψυχοκοινωνικών κινδύνων, όπως εργασιακή ανασφά-
λεια, φόρτος εργασίας, συγκρούσεις, αγένεια, έλλειψη άνετου εργασιακού περιβάλλοντος, συναισθηματικές απαι-
τήσεις, σύγκρουση εργασίας – οικογένειας,  οι οποίοι εμφανίζονται συχνότερα στις ελληνικές επιχειρήσεις. 

Επιπρόσθετα θα παρουσιαστεί μια σειρά από εργασιακούς πόρους όπως εργασιακός έλεγχος, κοινωνική στήριξη, 
διασαφήνιση ρόλων, ανοιχτή επικοινωνία, ευέλικτο ωράριο και μία συλλογή εργαλείων που θα βοηθήσουν τις 
επιχειρήσεις να μάθουν να αναγνωρίζουν τα προβλήματα που προκύπτουν  καθώς και να τα διαχειρίζονται. 

Όπως επισημαίνεται από τους διοργανωτές, «η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας προϋποθέτει την υγεία και 
την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι μπορούν να εμφανιστούν σε όλες τις επιχειρήσεις και 
η τοποθέτηση του θέματος στην ατζέντα τους είναι μέγιστης σημασίας καθώς ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον 
είναι πυλώνας της ανάπτυξής τους. Η αναγνώριση, η πρόληψη και η διαχείριση των κινδύνων αυτών αποτελούν 
επομένως σημαντικά εφόδια μίας επιχείρησης του 21ου αιώνα.» 

Το εργαστήριο απευθύνεται σε: 

• Ιδιοκτήτες και διευθυντές μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
• Εργαζόμενους και εκπροσώπους εργαζομένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
• Υπεύθυνους τμημάτων Υγείας και Ασφάλειας μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
• Υπεύθυνους τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
• Συμβούλους επιχειρήσεων 
• Δημόσιους φορείς που είναι αρμόδιοι για την πρόληψη και τον έλεγχο της Υγείας και Ασφάλειας  στο χώ-

ρο εργασίας 
• Γιατρούς εργασίας 

Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό εργαστήριο είναι δωρεάν, ενώ στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακο-
λούθησης. 

Καθώς υπάρχουν περιορισμένες θέσεις, είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής μέχρι την Τρίτη 24 Φεβρουαρίο-
υ στο τηλ. 2310-891.308  ή στο email: doulougeri@uom.edu.gr (κ. Καρολίνα Δουλουγέρη). 

http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=212710 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=212710�


 

 

 

 

 

 

9-10 March 2015, Brussels, The Square, Mont des Arts 

European Summit on Innovation for Active and Healthy Ageing 

This event, organised by the European Commission, aims to discuss how Europe can address the challenges and 
seize the opportunities arising from demographic change through ICT and innovation. 

Live demonstrations, sand pits and an interactive exhibition will show in action what is being discussed and 
highlighted in thematic debates and knowledge-sharing sessions. 

A wide variety of meetings and side-events with one goal: to turn the opportunities of demographic ageing in 
growth and jobs for Europe. Several European Commissioners, national ministers, regional authorities and lead-
ers from industry, including SMEs and startups, as well as civil society will take the floor and lead the debates. 
The EU population is changing dramatically because of a higher life expectancy and a lower fertility. The 
number of European citizens over 80 will double by 2025 while the labour market is shrinking. The ageing of our 
population can undermine the foundations of Europe's health and social care systems. Our labour markets, work-
force and overall our cohesion as a society is at risk. 

But demographic change also offers new opportunities for innovation, growth and societal transformation. 
The right innovations for active and healthy ageing can help our citizens stay active and independent for more 
years, while savings costs for governments and creating profits for businesses. A Digital Single Market can sup-
port a fairer, more sustainable and prosperous society. 

Leaders and front runners from industry and government, politics and finance, medical and pharmaceutical sec-
tors, social and health care, civil society and consumers will come together to share insights and innovations. 
E-mail: ec-eip-aha@ec.europa.eu 

Web: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing&pg=2015-
summit  

mailto:ec-eip-aha@ec.europa.eu�
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4 March - 6 March 2015, ITUH, Brussels  

Women’s health and work. Sharing knowledge and experiences to en-
hance women’s working conditions and gender equality 

Sharing knowledge and experiences to improve the working conditions of 
women and strengthen equality is the main objective of the international con-

ference ‘Women's health and work' that the ETUI organises on March 4-6, 2015 at the ITUH in Brussels. The 
conference will touch on 6 areas organised in workshops of broad interest: health inequalities and division of la-
bour; women workers exposed to chemicals, work organisation and the interaction with private life, the hardships 
of work, the design and use of protective clothing, personal protective equipment, tools and machinery for 
women’s work, and ageing and the long term effects of work. The latter workshop is organised by EU-OSHA. 

The conference is organised in such a way that it will enable the symbiotic interaction between workers’ action 
and knowledge development in a dialogue among all stakeholders (researchers, professionals, trade union reps 
and activists) towards the improvement of women’s working conditions and health and strengthen links between 
European institutions and organizations engaged with improving working conditions and gender equality.  

Confirmed speakers for the plenary sessions include Lucia Artacoz (Salut Laboral de l’Ajuntament de Barcelona, 
Spain), Colette Fagan (Manchester University, UK), Katherine Lippel (Ottawa University, Canada), Karen 
Messing (Université du Québec à Montréal UQAM, Canada), Agnès Parent-Thirion (Eurofound), Elke Schnei-
der and Sarah Copsey (EU- OSHA), Carme Valls, (Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris CAPS, Spain).  

Interpretation from and into English, French and Spanish will be provided.  

https://www.etui.org/Events/Women-s-health-and-work.-Sharing-knowledge-and-experiences-to-enhance-women
-s-working-conditions-and-gender-equality 

30 Μαρτίου 2015, Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ Αθήνας, ώρα 9.15 π.μ. 

«Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία» 

Το Εργαστήριο Υγιεινής και Ασφάλειας του τμήματος Δημόσιας και 
Κοινοτικής Υγείας του ΤΕΙ Αθήνας διοργανώνει τη Δευτέρα 30 
Μαρτίου 2015, στο Αμφιθέατρο του ΤΕΙ Αθήνας, Ημερίδα με θέμα: 
«Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία» με συμμετοχή του Υπουρ-
γείου Εργασίας, του ΣΕΠΕ ( Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας) και 
άλλων φορέων της Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας. Έχουν κληθεί 
και θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλει-
ας από δημόσιους φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις με στόχο την 
ενημέρωσή τους για τις δυνατότητες του Υγιεινολόγου Τ.Ε. στην 
πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου. 

http://www.teiath.gr/seyp/public_health/ 
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13 April - 24 September 2015 

International Training Centre of the ILO, Turin, Italy 

Distance learning course on occupational safety and health 

The general objective of this course is to develop the knowledge and the under-
standing for managing the occupational safety and health (OSH). The course has 

an estimated duration of 550 hours of study and it has been designed for engineers, physicians, chemists, inspec-
tors and other civil servants, or simply OSH practitioners interested in increasing their knowledge and competence 
on occupational safety and health. 

The course includes the following 8 modules: 

• Module A1: Introduction to the occupational safety and health; 
• Module A2: Occupational Safety; 
• Module A3: Occupational Hygiene; 
• Module A4: Occupational Medicine; 
• Module A5: Occupational Psychosociology and Ergonomics; 
• Module A6: Organization of OSH at the enterprise level; 
• Module A7: Organization of OSH at the national level; 
• Module A8: Participatory approaches for the improvement of the working conditions 

Contact: Mr. Félix Martín Daza, tel. +39 011 6936576, fax. +39 011 6936548, spgt@itcilo.org 

Web: http://www.ilo.org/safework/events/courses/WCMS_229077/lang--en/index.htm 

 

 

 

 

 

Employment and Social Inclusion in Europe:  

Ways Forward for the Young Jobless Generation  

Thon Hotel Brussels City Centre 

Tuesday 24th March 2015 

KEY SPEAKER:  

European Network of Public Employment Services  

Stefanie Ledermaier, Research Officer, Eurofound, 

Fons Leroy, CEO, VDAB (the Flemish Public Employment Service), Board Member, European Network of Pub-
lic Employment Services, 

mailto:spgt@itcilo.org�
http://www.ilo.org/safework/events/courses/WCMS_229077/lang--en/index.htm�
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Andrea Gerosa, Founder & Chief Thinker, ThinkYoung 

Denis Pennel, Managing Director, European Confederation of Private Employment Services (Eurociett) 

Katerina Rudiger, Head of Skills and Policy Campaigns, Chartered Institute of Personnel and Development 
(CIPD) 

Caroline Jenner, CEO, JA-YE Europe  

Ciara Dullaghan  
Public Policy Exchange , Tel: +44 (0) 845 606 1535 , Fax: +44 (0) 845 606 1539 

Web: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/FC24-PPE2 

 

 

 

 

 

16 September 2015 at the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Poland 

,Ergonomics - an opportunity for new jobs 

Organized by the Faculty of Economics and Legal Sciences, University of Natural Sciences and Humanities in 
Siedlce, Poland, in cooperation with the ERGO WORK project partnership. 

Topics of interest include: 

1. Ergonomics as a tool of breaking barriers - theoretical aspects. 
2. Formal and legal aspects of Ergonomics and Health and Safety. 
3. Financial opportunities for ergonomic solutions and new human jobs. 
4. Social and psychological benefits of inclusion of Persons With Disabilities (PWD) in the labour market. 
5. Technical support of the process of PWD inclusion in the labour market. 
6. Ergonomic and universal workplace design - practical aspects. 
7. Promotion and education for integration and inclusion of PWDs to the labour market. 

Please send your abstracts (500 characters with spaces) by March 15, 2015 to mariusz_cie@op.pl 
Complete a Complete articles (template can be found here) should be submitted in English until May 15, 2015. 
The expected publication date is September 1, 2015. 
For other project documents and more information, please visit the project’s website.    

Contact details : Sonia Staskowiak,  Project & Finance Officer  +32 2 282 46 17 

Web: http://www.easpd.eu/en/content/call-papers-ergowork-final-conference-ergonomics-opportunity-new-jobs  

http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/FC24-PPE2�
mailto:mariusz_cie@op.pl�
http://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/ERGOWORK/articles_template.doc�
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Βιβλιογραφία και χρήσιμες διασυνδέσεις 

Βιομηχανία γάλακτος 

• Υγιεινή και τεχνολογία του γάλακτος και των προιόντων του /  Α. Ι. Μαντής.- Θεσσαλονίκη : Αφοί Κυ-
ριακίδη, c2005.- xii, 405 σ.   (5570) 

• Dairy safety (agriculture) : a practical safety guide / Work Safe (Victoria), 2006, 44 σ. 
 http://www.vwa.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/59661/WSV966__Dairy_Safety_web.pdf 

• Safe work practices for dairy workers in BC / FARSHA (Farm and Ranch Safety and Health Association  
  http://www.farsha.bc.ca/online_assets/category1_item230.pdf 

• Upper extremity muscular load during machine milking / Gert-Ake Hannson, Ulrich Moritz, Marianne 
Stal, International journal of industrial ergonomics, 2000, 26(1), σ. 9-17 

Χρήσιμες διασυνδέσεις : 

• General OH&S issues on dairy farms 
 http://www.dairyingfortomorrow.com/uploads/documents/file/effluent%20management%20database/

chapters/OHandS.pdf 

• HSE/Dairy products http://www.hse.gov.uk/food/dairy.htm 

• OSHA WI Dairy Farm LEP Guidance Documents 
 http://fyi.uwex.edu/agsafety/osha-wi-dairy-farm-lep/ 

 

The Voice of the UK Dairy Industry 
http://www.dairyuk.org/areas-of-work/health-safety 

 

• HEALTH & SAFETY GUIDELINES FOR ONTARIO DAIRY FARMS 
 http://www.farmsafety.ca/public/manuals/manual-dairy.pdf 

• Occupational Health and Safety Regulations in the Dairy Industry 
  http://www.nioh.ac.za/?page=scientific_publications&id=15&rid=1047 

• Respiratory effects of occupational exposures in a milk powder factory 
  http://erj.ersjournals.com/content/31/4/807.full.pdf+html 

• Professional cleaning for the dairy industry 
  http://systemcleaners.com/UserFiles/file/Brochurer/G5/EN/Pdf_for_mail/Dairy_sc_EN.pdf  

 

 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
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http://www.thepeopleindairy.org.au/farm-policies-systems/health-and-safety-risk-
management.htm 
 

 
 

 
• © National Center for Farmworker Health, 2014. 
• DAIRY  WORKER http://www.ncfh.org/docs/fs-DairyWorkers.pdf 

• Hidden HorrorsCalifornia Dairy Workers Face Danger and Abuse 

  http://www.dollarsandsense.org/archives/2004/0904arrieta.html 

• Dairy worker safety and health: A new column from David Douphrate 

 http://www.progressivedairy.com/index.php?option=com_content&id=10037:dairy-worker-safety-and-
health-a-new-column-from-david-douphrate&Itemid=75 
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Βραζιλία: Δικαίωση για τους «Στρατιώτες του Καουτσούκ» 
Θα αποζημιωθούν οι επιζώντες αλλά και οι απόγονοι όσων «επιστρατεύθηκαν» 

 

Μια φυτεία καουτσούκ στον Αμαζόνιο από το μακρινό 1943 με βραζιλιάνους «στρατιώτες του καουτσούκ» να ποζά-
ρουν στον φωτογραφικό φακό. Χιλιάδες έχασαν τη ζωή τους από τις θανάσιμα επικίνδυνες συνθήκες διαβίωσης 

Είναι μια ιστορία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που παραμένει άγνωστη σε πολλούς: το 1942-43 πάνω από 55.000 
νεαροί Βραζιλιανοί, κυρίως από τις φτωχές νοτιοανατολικές περιοχές της χώρας, επιστρατεύθηκαν και στάλθηκαν 
από την κυβέρνηση της χώρας στον Αμαζόνιο να συλλέγουν καουτσούκ για τις… ΗΠΑ σε ένα πρόγραμμα που 
ήταν αποτέλεσμα συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και στη Βραζιλία. 

Ο αμερικανός τότε πρόεδρος Φραγκλίνος Ντελάνο Ρούσβελτ βλέποντας την Ιαπωνία να έχει κατακτήσει τη Μαλαι-
σία, κύρια πηγή καουτσούκ για την αμερικανική πολεμική βιομηχανία, έπεισε τον τότε δικτάτορα της Βραζιλίας, 
Γετούλιο Βάργκας, να τον βοηθήσει να καλύψει το κενό σε καουτσούκ έναντι εκατομμυρίων δολαρίων που θα λάμ-
βανε η Βραζιλία ως αντάλλαγμα υπό μορφή δανείων, εξοπλισμού και, φυσικά, δωροδοκιών. 

Η μοίρα υπήρξε πολύ σκληρή για τους Βραζιλιάνους αυτούς, που έμειναν στην ιστορία ως  «Στρατιώτες του Καο-
υτσούκ» (Soldados da Βorracha). Χιλιάδες εξοντώθηκαν λόγω των συνθηκών διαβίωσης στον Αμαζόνιο: άλλοι 
πέθαναν από τις κακουχίες και τη ζέστη, άλλοι από τσιμπήματα φιδιών και εντόμων, από επιθέσεις κροκοδείλων 
και ιαγουάρων, ενώ άλλοι υπέκυψαν στις τροπικές ασθένειες όπως η ηπατίτιδα, η ελονοσία και ο κίτρινος πυρετός.  

 

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ : http://www.tovima.gr/world/article/?aid=597678 

Ι ΣΤΟΡΙΚΟ  e -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΑΡΧΕΙΟ  

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=597678�
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Συλλογή και επιμέλεια υλικού 
Φανή Θωμαδάκη 
Κωνσταντίνα Καψάλη 
 
 
Τεχνική επεξεργασία & επιμέλεια έκδοσης 
Ελένη Ζαρέντη 
Αλέξης Λεχουρίτης 

ΟΜΑΔΑ  ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ  

Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6 
104 45 
ΑΘΗΝΑ 

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

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

http://
www.elinyae.gr 

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



ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ  

ΕΚΠΤΩΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ.  

 

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στο πλαίσιο εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας Υ&Α της Εργασίας 

(ημέρα εορτασμού 28/4/15 και θέμα «Join in building a culture of prevention in 

OHS» θα προβεί σε σειρά προωθητικών ενεργειών που αποσκοπούν στην διαμόρφω-

ση κουλτούρας επαγγελματικής Υγείας & Ασφάλειας. 

Μεταξύ αυτών είναι και η παροχή δυνατότητας σε πενήντα (50) ενδιαφερομένους να 

παρακολουθήσουν το σεμινάριο Τεχνικών Ασφαλείας διάρκειας 100 ωρών στην προ-

νομιακή τιμή των 450 Ευρώ/άτομο. 

Τα σεμινάρια θα έχουν έναρξη εντός του Μαΐου 2015 και θα υλοποιηθούν σε Αθήνα 

και Θεσσαλονίκη. 

Οι πρώτοι πενήντα που θα εκδηλώσουν έμπρακτο ενδιαφέρον, δεσμευόμενοι για τη 

συμμετοχή τους, θα τύχουν της προνομιακής τιμής συμμετοχής. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στις γραμματείες των Δομών 

Αθήνας – Θεσσαλονίκης: 

Αθήνα: κα Μαριάννα Αντώνου (τηλ. 210 8200111, e-mail: Antonou@elinyae.gr) 

Θεσ/νίκη: κα Σοφία Τσαμπάζη (τηλ. 2310 501050, e-mail: sofia.t@elinyae.gr) 

Επισημαίνεται ότι η προσφορά αφορά ιδιώτες και όχι εταιρίες. 
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