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την προώθηση της βιώσιμης εργασίας και της υγιούς γήρανσης από
την αρχή της εργασιακής ζωής
την πρόληψη των προβλημάτων υγείας σε όλη τη διάρκεια της εργασιακής ζωής
την παροχή δυνατοτήτων σε εργοδότες και εργαζομένους να διαχειρίζονται την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία υπό το πρίσμα ενός
γηράσκοντος εργατικού δυναμικού
και την ενδυνάμωση της ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών.

Για ποιον λόγο η εκστρατεία αυτή είναι τόσο σημαντική;
Το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης γερνάει. Οι ηλικίες συνταξιοδότησης
αυξάνουν και η διάρκεια του εργασιακού βίου παρατείνεται.
Η εργασία είναι καλή για τη σωματική και την ψυχική υγεία και η καλή
διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας αυξάνει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα. Οι δημογραφικές αλλαγές μπορούν να
προκαλέσουν προβλήματα αλλά η διασφάλιση της βιωσιμότητας της εργα-
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σιακής ζωής βοηθά στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.
Εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εκστρατείας
•
•
•
•

Έναρξη της εκστρατείας, Απρίλιος 2016.
Ευρωπαϊκές Εβδομάδες για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Οκτώβριος 2016 και 2017.
Παρουσίαση των βραβείων καλής πρακτικής για τους «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας», Απρίλιος
2017.
Διάσκεψη για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, Νοέμβριος 2017.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας έχουν προγραμματιστεί πολλές άλλες μικρότερες εκδηλώσεις. Επικοινωνήστε
μαζί μας για να ενημερωθείτε για τα εργαστήρια, τα σεμινάρια και τις ευκαιρίες δικτύωσης.
Ποιος μπορεί να συμμετάσχει; Με ποιον τρόπο μπορείτε να συμμετάσχετε;
Η εκστρατεία απευθύνεται σε ιδιώτες και σε οργανισμούς όλων των μεγεθών και των κλάδων, καθώς και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:
•
•
•
•
•

διευθυντικά στελέχη, επόπτες και εργαζόμενοι
συνδικάτα και εκπρόσωποι για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία
επαγγελματίες ΕΑΥ και ανθρώπινων πόρων
επαγγελματικές ενώσεις
φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σας καλούμε
•
•
•
•
•
•
•

να διαδώσετε το υλικό της εκστρατείας
να οργανώσετε δραστηριότητες και εκδηλώσεις
να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία διαχείρισης της ηλικίας
να συμμετέχετε στα βραβεία καλής πρακτικής για τους «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας»
να συμμετέχετε στις Eυρωπαϊκές Eβδομάδες για την Aσφάλεια και την Yγεία στην Eργασία 2016 και 2017
να γίνετε επίσημος ή εθνικός εταίρος της εκστρατείας
να παρακολουθήσετε την εκστρατεία στο Facebook, το Twitter, το LinkedIn και σε άλλα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.

Πρακτική βοήθεια
Με την επίσημη έναρξη της εκστρατείας τον Απρίλιο 2016, θα είναι διαθέσιμες πολλές πηγές ενημέρωσης στον
ειδικό δικτυακό τόπο στη διεύθυνση www.healthy-workplaces.eu, όπως π.χ.
•
•
•
•
•
•

εκθέσεις και περιπτωσιολογικές μελέτες για τη διαχείριση της ΕΑΥ υπό το πρίσμα ενός γηράσκοντος εργατικού δυναμικού
ένας πρακτικός ηλεκτρονικός οδηγός για τη διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας υπό το
πρίσμα ενός γηράσκοντος εργατικού δυναμικού
παρουσιάσεις PowerPoint, φυλλάδια, αφίσες και άλλο υλικό προβολής της εκστρατείας
πληροφορίες για τα βραβεία καλής πρακτικής για τους «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας»
Γραφικά πληροφοριών και
βίντεο κινουμένων σχεδίων.

Πηγή: https://osha.europa.eu/el/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
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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:
•

Ένα ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο την 13η Φεβρουαρίου /2016 σε συνεργασία με την εταιρεία ΑΝΤ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ με θέμα: «Εργασίες σε περιορισμένους χώρους», οκτάωρης (8) διάρκειας.
Το σεμινάριο το παρακολούθησαν είκοσι επτά (27) άτομα.

•

Ένα ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο την 19η Φεβρουαρίου 2016 σε συνεργασία με την Εταιρεία ΒΙΑΝΑΤΤ
ΑΒΕΕ με θέμα «Περονοφόρα-Ανυψωτικά» , πεντάωρης διάρκειας(5). Το σεμινάριο το παρακολούθησαν
12 άτομα.

Πρόκειται να υλοποιήσει:
•

Σειρά ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων σε όλη την Ελλάδα, στα Μέλη Επιτροπών Υ&Α του Ομίλου
ΟΤΕ ΑΕ τον μήνα Μάρτιο 2016, με θέμα: «Υγιεινή & Ασφάλεια Της Εργασίας», συνολικής διάρκειας
επτά (8) ωρών έκαστο. Τα σεμινάρια θα τα παρακολουθήσουν περίπου εκατόν πενήντα τέσσερα (154)
άτομα.

Υλοποιεί:
•

σεμινάρια Τεχνικών Ασφάλειας, για επιχειρήσεις Α’ κατηγορίας επικινδυνότητας, με θέμα: «Υγεία &
Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημάτων», 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

•

πρόγραμμα κατάρτισης ΕΦΕΤ, στην Υγιεινή τροφίμων, κατ’ εφαρμογή της ΥΑ 14708/10.08.2007, διάρκειας δέκα (10) ωρών, στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε..

•

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:
Α. Σεμινάρια Βασικής εκπαίδευσης
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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.
Β. 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).
Τέλος, το ΚΕΚ του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε 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».

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.:
www.elinyae.gr

210 8200111, 210 8200136, φαξ: 210 8200103 και μέσω της ιστοσελίδας http://
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το ΚΕΚ, Παράρτημα Θεσσαλονίκης θα υλοποιήσει
•

Σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας 100 ωρών για απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ το διάστημα 21 Μαρτίου με 27
Απριλίου. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο τμήμα αυτό έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, αιτήσεις γίνονται
δεκτές συνεχώς (ανοικτές μη δεσμευτικές).

•

Σεμινάριο εκπαίδευσης εμπλεκομένων με εργασίες αμιάντου και αμιαντούχων υλικών το διάστημα 16-18
Μαρτίου σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις ΑΛΚΤΗΡ και ΘΑΛΗΣ.

Επίσης το ΚΕΚ, προγραμματίζει την υλοποίηση των παρακάτω:
•

•
•

Σεμινάρια Β΄ και Γ' κατηγορίας διάρκειας 35 και 10 ωρών αντίστοιχα, μόλις εκδοθεί η εγκύκλιος υλοποίησης του νέου έτους. Αιτήσεις γίνονται δεκτές συνεχώς, ώστε να δημιουργηθούν τμήματα για άμεση αίτηση
έγκρισης στο Υπουργείο.
Σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας 100 ωρών για απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους.
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 υλοποίησε μετρήσεις σκόνης, θορύβου και διοξειδίου του πυριτίου μετά από σχετικά αιτήματα σε
επιχειρήσεις στα Ιωάννινα και την Ηγουμενίτσα.
Το Παράρτημα προγραμματίζει για το έτος 2016, 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).
Ακόμη θα υλοποιήσει πιστοποιημένα προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων ελεγχόμενα από ΕΦΕΤ.
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.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΟΥ
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Παραρτήματος Θεσσαλίας του ΕΛΙΝΥΑΕ με τους φορείς και τις επιχειρήσεις
της περιφέρειας και κατόπιν αιτήματός τους, πραγματοποιήθηκαν αξιολογήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος
σε επιχειρήσεις και οργανισμούς της περιοχής. Οι αξιολογήσεις περιελάμβαναν μετρήσεις του επιπέδου βλαπτικών για την υγεία παραγόντων όπως θορύβου, φωτισμού, βαρέων μετάλλων, αιωρούμενης σκόνης και διαφόρων
χημικών παραγόντων.
Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε σειρά επαφών με φορείς της περιοχής προκειμένου να διερευνηθούν οι ανάγκες
της τοπικής κοινωνίας σε σχέση με ζητήματα υγείας και ασφάλειας.
Υπενθυμίζεται ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο σεμινάριο τεχνικών ασφαλείας 100
ωρών Α κατηγορίας το οποίο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου στο Βόλο. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 24210-91670 (κος Νάρης και κα Μουρελάτου).

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

Υ.Α. 3275 Φ.700.17/2016 (ΦΕΚ 388/Β`/19.2.2016) (Αριθμ. Πυροσβεστικής Διάταξης 17/2016) Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας γραφείων
Υ.Α. Γ7/133/21/2016 (ΦΕΚ 381/Β`/18.2.2016) Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 60740/1027 (Β΄
246/1995) «Επαγγελματική Κατάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων»
Υ.Α. 435/13104/2016 (ΦΕΚ 378/Β`/18.2.2016) Ισχύς και ανανέωση άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού
μηχανήματος και ιατρική εξέταση υποψηφίου οδηγού και χειριστού αγροτικού μηχανήματος, καθώς και κατόχου
άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος που υποχρεούται σε ανανέωση αυτής
Κ.Υ.Α 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β`/17.2.2016) Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση
κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών,
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007)
Υ.Α. Οικ. 4905/463/2016 (ΦΕΚ 338/Β`/17.2.2016) Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων
Υ.Α. 2222.1.1/37480/2015/2016 (ΦΕΚ 223/Β`/9.2.2016) Έγκριση και αποδοχή τροποποιήσεων στη Διεθνή Σύμβαση «Περί Ασφαλείας της Ανθρώπινης Ζωής Εν Θαλάσση 1974» (SOLAS), η οποία κυρώθηκε με το νόμο
1045/80 (Α΄ 95), ως αυτές υιοθετήθηκαν με την Απόφαση MSC 386 (94) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO)
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Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός - Συσκευές αερίου - Συρματόσχοινα: νέοι εναρμονισμένοι κανόνες
ασφαλείας
Στις 7 Οκτωβρίου 2015, η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου (ΕΜΑ) ενέκρινε τις συμφωνίες μεταξύ των εκπροσώπων της Προεδρίας του Λουξεμβούργου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων εσωτερικής αγοράς σχετικά με τον προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό, τις συσκευές αερίου και τα συρματόσχοινα, με σκοπό να ενισχυθεί περαιτέρω η ασφάλεια των καταναλωτών και να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις.
Οι νέοι κανόνες έχουν σκοπό, επίσης, την καλύτερη εποπτεία της αγοράς από τις δημόσιες αρχές, χωρίς να επιβάλλουν περιττό φόρτο και κόστος στη βιομηχανία.
Ο κ. Etienne Schneider, Αντιπρόεδρος και Υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου, είπε: "Είμαι πεπεισμένος
ότι η πολιτική της εσωτερικής αγοράς και της προστασίας των καταναλωτών είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και θα
πρέπει να συμβαδίζουν. Οι συμφωνίες για αυτούς τους νέους κανόνες αποτελούν εξαίρετο παράδειγμα εφαρμογής των αρχών για τη βελτίωση της νομοθεσίας, τις οποίες η Προεδρία του Λουξεμβούργου έχει δεσμευθεί να
προαγάγει εντός της ενιαίας αγοράς".
Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός
Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός είναι σχεδιασμένος για να προστατεύει από κάθε είδους κινδύνους
(π.χ. θερμότητα, φλόγες, χημικές ουσίες, αιωρούμενα σωματίδια, μηχανικές κρούσεις κτλ.) που εμφανίζονται σε
διαφορετικά περιβάλλοντα, είτε στο σπίτι, είτε στην εργασία ή κατά τον αθλητισμό.
Περιλαμβάνονται για παράδειγμα: προστασία για το κεφάλι/τα αυτιά/τα μάτια (κράνη, προστατευτικά καλύμματα
αυτιών, γυαλιά), προστασία για την αναπνοή (μάσκες για αέρια και σκόνη), προστασία για το σώμα (ρούχα για
προστασία από χημικές ουσίες, στολές μοτοσικλέτας και ευκρινή προστατευτικά γιλέκα), προστασία για τα χέρια/
το μηρό/το πόδι (γάντια κηπουρικής, επιγονατίδες, παπούτσια ασφαλείας). Τα γάντια του φούρνου περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της νέας νομοθεσίας, ενώ τα λαστιχένια γάντια του νεροχύτη για ιδιωτική χρήση δεν
περιλαμβάνονται.
Με τον νέο κανονισμό, ενημερώνονται οι ισχύοντες κανόνες σύμφωνα με την οδηγία 89/686/ΕΟΚ. Οι νέοι κανόνες θα εφαρμόζονται σε κάθε επιμέρους αντικείμενο που θα κυκλοφορεί και/ή θα τίθεται σε λειτουργία στην αγορά της ΕΕ για πρώτη φορά.
Περιλαμβάνουν τις υγειονομικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις ασφάλειας και εισάγουν τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας προς τις οποίες πρέπει να συμμορφούνται οι κατασκευαστές. Οι διαδικασίες εξαρτώνται από
τη σοβαρότητα του εγκυμονούμενου κινδύνου. Η "σήμανση ΕΚ" προστίθεται σε προϊόντα που συμμορφούνται
προς τις εν λόγω εναρμονισμένες ουσιαστικές απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια.
Συσκευές αερίου
Στόχος του νέου κανονισμού είναι να διασφαλίσει ότι οι συσκευές αερίου και οι εξοπλισμοί τους πληρούν εναρμονισμένες απαιτήσεις που εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας προσώπων,
κατοικίδιων ζώων και αγαθών, καθώς και την ορθολογική χρήση της ενέργειας.
Στις κλασικές συσκευές αερίου περιλαμβάνονται λέβητες, κουζίνες/φούρνοι/μπάρμπεκιου αερίου και συσκευές
θέρμανσης αίθριων.
Με τον νέο κανονισμό, και οι συσκευές και οι εξοπλισμοί αερίου θα λαμβάνουν τυπική δήλωση απόδοσης ΕΕ,
οπότε και θα υπάγονται στο ίδιο καθεστώς.
Με τον κανονισμό θα ενημερωθούν οι ισχύοντες κανόνες δυνάμει της οδηγίας για τις συσκευές αερίου
(2009/142/ΕΚ). Οι κανόνες ισχύουν για συσκευές που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ και/ή τίθενται σε λειτουργία για πρώτη φορά.

Σελίδα 8

Φεβρουάριος 2016

Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα
Οι βασικοί τύποι εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα είναι οι σχοινοσιδηρόδρομοι, οι τηλεκαμπίνες, τα αποσπώμενα τηλεκαθίσματα, τα τηλεκαθίσματα σταθερής σύνδεσης, οι εναέριοι καλωδιοκίνητοι σιδηρόδρομοι, τα τελεφερίκ τύπου funitel, συνδυασμένες εγκαταστάσεις (απαρτιζόμενες από διάφορους τύπους εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα, όπως τηλεκαμπίνες και τηλεκαθίσματα) και τα τηλεσκί.
Επί του παρόντος, οι απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια, το περιβάλλον και τη συμμόρφωση προς την αγορά
περιλαμβάνονται στην οδηγία 2009/9/ΕΚ. Η έλξη με συρματόσχοινο και η λειτουργία μεταφοράς επιβατών αποτελούν τα κύρια κριτήρια για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, η οποία ισχύει για εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευασθεί και τεθεί σε λειτουργία από τις 3 Μαΐου 2004.
Ο νέος κανονισμός θα αντικαταστήσει την οδηγία 2000/9/ΕΚ προκειμένου να διασφαλισθεί μεγαλύτερη συνέπεια
στην εναρμόνιση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα βιομηχανικά προϊόντα.
Οι εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα αποτελούν μοναδικά προϊόντα, προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες και
συνδεόμενα με σταθερή υποδομή και κινητούς μηχανισμούς. Τα στοιχεία και τα υποσυστήματα ασφαλείας υπόκεινται σε κανόνες σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, καθώς και σε αξιολόγηση πιστότητας και
δήλωση πιστότητας.
Τα επόμενα βήματα
Οι τρεις κανονισμοί θα υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ψηφοφορία σε πρώτη ανάγνωση και στο
Συμβούλιο για τυπική έκδοση, πριν από τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.
•

Σχέδιο κανονισμού σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας

•

Σχέδιο κανονισμού σχετικά με τις συσκευές αερίου

•

Σχέδιο κανονισμού σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα

•

Κατέβασμα ως pdf

http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2015/10/07-personal-protec-equip-gas-cableways-newrules/

e-δησεόγραμμα

Σελίδα 9

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
«Πληγή» για την οικονομία η αδήλωτη εργασία
Η Ελλάδα μέσα στην πρώτη πεντάδα της «μαύρης» εργασίας στην
ευρωζώνη.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το προϊόν της
«μαύρης» εργασίας ανερχόταν στο 24% του εθνικού εισοδήματος.
Οι τομείς στους οποίους εντοπίζεται περισσότερο το φαινόμενο
είναι οι κατασκευές, οι οικιακές υπηρεσίες, η γεωργία, οι ξενοδοχειακές υπηρεσίες και η εστίαση.
Σε μια προσπάθεια καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, η Ευρωβουλή υιοθέτησε την πρόταση της Κομισιόν
για τη σύσταση «ευρωπαϊκής πλατφόρμας».
Η πλατφόρμα θα προωθήσει τη στενή συνεργασία μεταξύ των υπουργείων Εργασίας, των συνδικάτων και των
εργοδοτών για την καλύτερη αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος, δεδομένου ότι η παραοικονομία
αντιστοιχεί στο 18,4% του ΑΕΠ της Ένωσης.
Η πλατφόρμα θα ενθαρρύνει τις πρακτικές, αποτελεσματικές και αποδοτικές διασυνοριακές δράσεις και θα αναπτύξει ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών φορέων.
Όμως, δεν θα παρεμβαίνει στις ενέργειες των κρατών-μελών, ούτε θα προσπαθήσει να εναρμονίσει τις εθνικές
νομοθεσίες, καθώς οι σχετικοί ορισμοί και τα κανονιστικά συστήματα διαφέρουν σε κάθε χώρα.
Η πλατφόρμα θα ασχοληθεί με όλες τις μορφές της αδήλωτης εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ψευδούς αυτοαπασχόλησης. Θα αποτελείται από έναν ανώτερο εκπρόσωπο που θα ορίζεται από κάθε κράτος-μέλος για να το
εκπροσωπεί, έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέχρι τέσσερις εκπροσώπους διακλαδικών κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο Ε.Ε., οι οποίοι θα εκπροσωπούν ισότιμα εργοδότες και εργαζομένους.
Στις συνεδριάσεις της πλατφόρμας θα συμμετέχουν ως παρατηρητές εκπρόσωποι των εργοδοτών και των εργαζομένων, του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.
http://www.eea.gr/gr/el/articles/pligi-gia-tin-oikonomia-i-adiloti-ergasia

ΙΚΑΡΙΑ
Δύο νεκροί εργάτες σε έργο οδοποιίας στο Καρκινάγρι
Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο εργάτες σε εργοτάξιο της κατασκευαστικής εταιρείας «Development SA» στην περιοχή Καρκινάγρι Ικαρίας.
Πρόκειται για τον 59χρονο Ηλία Γενούζο και τον 52χρονο Ηλία Καρούτσο, οι οποίοι δούλευαν στην κατασκευή
του δρόμου Νας - Κάλαμος, έργο χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια, το οποίο έχει αναλάβει η συγκεκριμένη εταιρεία.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο εργάτες φαίνεται να εγκλωβίστηκαν στον ταινιόδρομο που μεταφέρει τις πέτρες στο μηχάνημα του σπαστήρα.
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Το Συνδικάτο Οικοδόμων Ικαρίας - Φούρνων εκφράζει τη βαθιά οδύνη και τα θερμά του συλλυπητήρια στις
οικογένειές των δύο εργαζομένων, προσθέτοντας ότι «το Συνδικάτο μας, όπως έχει υποχρέωση, θα παρακολουθήσει στενά την πορεία των ερευνών για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος, που βύθισε στο πένθος τις οικογένειες των συναδέλφων και όλο το νησί της Ικαρίας».
Τονίζει ότι οι αδιευκρίνιστες συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο εργαζόμενοι πρέπει να
βγουν στο φως «τόσο για τον καταλογισμό τυχόν ευθυνών, όσον αφορά τα μέτρα ασφάλειας στο εργοτάξιο, όσο
και για τα συμπεράσματα που θα καταλήξουν οι έρευνες».
Το Συνδικάτο Οικοδόμων υπογραμμίζει ότι «η αποψίλωση από προσωπικό και ουσιαστικά η παράλυση των υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασίας, που στερεί τους χώρους δουλειάς, από ουσιαστικούς ελέγχους δεν είναι άσχετη
με το γεγονός ότι σε διάστημα ενός μήνα μαζί με τη σημερινή τραγωδία, θρηνούμε τέσσερις συναδέλφους, που
έχασαν τη ζωή τους πάνω στη δουλειά, μόνο στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου».
http://www.902.gr/eidisi/ergatiki-taxi/89712/dyo-nekroi-ergates-se-ergo-odopoiias-sto-karkinagri

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ
"Από τον Αστυνομικό Σταθμό Ευδήλου Ικαρίας της Σάμου διενεργείται προανάκριση για εργατικό ατύχημα, το
οποίο έλαβε χώρα σήμερα (25-02-2016) το πρωί, στην ευρύτερη περιοχή του Ευδήλου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, δύο ημεδαποί, ηλικίας 54 και 59 ετών, χειριστές
μηχανημάτων έργων, τραυματίστηκαν θανάσιμα, κατά τη διάρκεια χωματουργικών εργασιών, σε εργοτάξιο διάνοιξης δρόμου στην παραπάνω περιοχή.
Σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας, σε βάρος δύο ημεδαπών ηλικίας 40 και 52 ετών, υπευθύνων
του εργοταξίου, για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται."
http://www.ikariamag.gr/ergatiko-atyhima-me-2-nekroys-stin-ikaria

Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στο Ζεφύρι του Δήμου Φυλής
Το υπουργείο Εργασίας με ανακοίνωση του εκφράζει τα συλλυπητήρια για το θάνατο του 49χρονου εργάτη
NDRECA GJOK, ο οποίος έχασε τη ζωή του την Τετάρτη εν ώρα εργασίας.
Συγκεκριμένα το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα συνέβη στο Ζεφύρι του Δήμου Φυλής, όταν σύμφωνα με τα
πρώτα στοιχεία ο θανών, υπέστη ηλεκτροπληξία κατά την εργασία προσαρμογής μεταλλικών φύλλων στα πλευρά
σταθερού κλιμακοστασίου κυκλοφορίας πεζών μεταξύ των επιπέδων του σταθμού Ζεφυρίου του προαστιακού
σιδηροδρόμου, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
http://www.express.gr/news/ellada/783667oz_20160205783667.php3
http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/ergasiaka/93145/thanatiforo-ergatiko-atyxima-sto-zefyri-tou-dimou-fylis
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Νοσηλεύτρια έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο
Φοβερό δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της Κυριακής στο νοσοκομείο «Αμαλία Φλέμιγκ», όταν νοσηλεύτρια
της μονάδας εμφραγμάτων έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο.
Η άτυχη νοσηλεύτρια στην προσπάθειά της να ανοίξει την πόρτα της ΜΕΘ, η οποία κλείνει αυτόματα, αντί να
ειδοποιήσει κάποιον από το υπόλοιπο προσωπικό πέρασε από την εξωτερική πλευρά πατώντας σε ένα πρεβάζι
παραθύρου.
Έτσι η 35χρονη βρέθηκε στο κενό βυθίζοντας στο πένθος το νοσοκομείο.
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=780765

Τουλάχιστον ένας νεκρός από έκρηξη σε ένα σταθμό ηλεκτροπαραγωγής
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την
έκρηξη που σημειώθηκε σε ένα σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα δυτικά του Λονδίνου.
Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο BBC, οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ένα επεισόδιο στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ντίτκοτ, που απέχει περίπου 113 χιλιόμετρα
από το Λονδίνο.
«Ακόμη δεν γνωρίζουμε τι συνέβη», είπε μια εκπρόσωπος της εταιρείας RWE. Το BBC μετέδωσε ότι η έκρηξη
έγινε στο Ντίτκοτ Α, μια μονάδα που έκλεισε το 2013. Στις εικόνες που προβλήθηκαν από την τηλεόραση διακρίνεται ένα μεγάλο κτίριο που μοιάζει μισογκρεμισμένο.
http://www.902.gr/eidisi/kosmos/89492/toylahiston-enas-nekros-apo-ekrixi-se-ena-stathmo-ilektroparagogis

Ένας νεκρός από κατάρρευση γερανού στη Νέα Υόρκη
Ένας γερανός κατέρρευσε στη δυτική πλευρά του Μανχάταν
στη Νέα Υόρκη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος
και να τραυματιστούν τουλάχιστον δύο.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε ότι
υπάρχει ένας νεκρός. Πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο.
Ο γερανός κατέρρευσε νωρίς το πρωί της Παρασκευής, στην συνοικία Τραϊμπέκα και έπεσε σε αμάξια που
βρίσκονταν παρκαρισμένα στο δρόμο, προκαλώντας τεράστιες ζημιές. Η αιτία της κατάρρευσης δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή
http://www.902.gr/eidisi/kosmos/87717/enas-nekros-apo-katarreysi-geranoy
http://www.thepressproject.gr/article/88733/Ptosi-geranou-stin-N-Uorki---Enas-nekros-kai-duo-traumaties
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35505329
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Γερανός συντρίβεται στο έδαφος
Κατάρρευση γερανού στη Μελβούρνη
http://www.cnn.gr/reportaz/video/4569/geranos-syntrivetaisto-edafos
Ο ατσάλινος βραχίονας του γερανού συντρίβεται στο
έδαφος, «ξυρίζοντας» τα δέντρα και με τα συντρίμμια του
να διασκορπίζονται μέτρα μακριά. Κανείς δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό.
Περισσότερα: http://www.abc.net.au/news/2016-02-23/crane-fire-melbourne-st-kilda-road-collapses/7193664

Ο Οδηγός Επιχειρησιακού Σχεδιασμού των Δήμων για τη Διαχείριση Κινδύνων
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΗΜΟΙ ΚΕΔΕ
ΚΕΔΕ και ΙΤΑ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας, παρουσιάζουν τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, τον Οδηγό Επιχειρησιακού Σχεδιασμού των Δήμων για τη Διαχείριση Κινδύνων.
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος ακολουθώντας τις παγκόσμιες, ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές, που στόχο
έχουν - αφενός την μείωση των επιπτώσεων που έχουν στις τοπικές κοινωνίες, αφενός οι καταστροφές που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα ή από τεχνολογικούς κινδύνους - αφετέρου ζητήματα που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες όπως η κατακόρυφη αύξηση των προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών και η τρομοκρατία
ετοίμασε σε συνεργασία με το Επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης τον Οδηγό Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση Κινδύνων σε επίπεδο Δήμων – Στρατηγικές Δράσεις της ΚΕΔΕ σε
θέματα Πολιτικής Προστασίας.
Ο Οδηγός αυτός καθώς και η νέα φιλοσοφία της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού στη διαχείριση αυτών των ζητημάτων, θα παρουσιαστούν τη Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου και ώρα 12.00, σε εκδήλωση που διοργανώνουν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας.
Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κεντρικό κτίριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(αίθουσα Αργυριάδη, Πανεπιστημίου 30). Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Πρόεδρος του
Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης Γ. Πατούλης, ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ι.Τ.Α., καθηγητής Μ. Δημόπουλος, καθώς και οι Δήμαρχοι Κατερίνης Σ. Χιονίδης και Διρφύων- Μεσσαπίων κ. Γ. Ψαθάς, Πρόεδροι των Επιτροπών Περιβάλλοντος
και Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ αντίστοιχα.
Ο Οδηγός εκπονήθηκε από την Επιστημονική Ομάδα του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπό την αιγίδα της
ΚΕΔΕ. Η εισήγηση θα γίνει από τον Δρ. Ευθύμιο Λέκκα, καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα τιμηθούν Φορείς του Κράτους και Εθελοντικές Ομάδες της χώρας μας για τη
συμβολή και προσφορά τους σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας.
http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/dhmosio/96070/o-odigos-epixeirisiakoy-sxediasmoy-ton-dimon-gia-tidiaxeirisi-kindynon
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΕΑ
Αντίστροφη μέτρηση για την εκστρατεία Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας
2016-17
Η επόμενη εκστρατεία του EU-OSHA, με τίτλο Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες θα ξεκινήσει στις 4 Απριλίου 2016, και η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Η εν λόγω εκστρατεία θα επικεντρωθεί στην έννοια του βιώσιμου εργασιακού βίου, επισημαίνοντας τη σημασία της καλής διαχείρισης της ασφάλειας και της υγείας σε κάθε ηλικία και παρέχοντας πρακτικά εργαλεία και καθοδήγηση στον συγκεκριμένο τομέα.
Διαβάστε τον ολοκαίνουργιο οδηγό της εκστρατείας
https://osha.europa.eu/el/highlights/countdown-2016-17-healthy-workplaces-campaign?pk_campaign=012016

Εκδόσεις Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια
στην εργασία για την προαγωγή της υγείας και την εξάλειψη καπνίσματος.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία
έχει δημοσιεύσει για την προαγωγή της υγείας στον χώρο εργασίας και για
εργασιακούς χώρους χωρίς τσιγάρο τις παρακάτω εκδόσεις:
Tobacco: advice for employers on creating a smoke-free working environment - available in Greek, French and Lithuanian;

E-fact 61 - Κάπνισμα: συμβουλές προς τους εργοδότες για την εξάλειψη του
καπνίσματος από το εργασιακό περιβάλλον
Η έκθεση στον καπνό του τσιγάρου στο περιβάλλον –γνωστή και ως δευτερογενής
έκθεση στον καπνό του τσιγάρου– αποτελεί σημαντική αιτία νοσηρότητας, θνησιμότητας και αναπηρίας στην ΕΕ. Η επαγγελματική έκθεση στον καπνό του τσιγάρου
αφορά την περίπτωση έκθεσης στον καπνό του τσιγάρου των άλλων εντός του εργασιακού περιβάλλοντος, είτε αυτοί είναι πελάτες είτε είναι συνάδελφοι. Στην Ευρώπη, η έκθεση στον καπνό του τσιγάρου των συναδέλφων είναι σπάνια, καθώς τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν απαγορεύσει το κάπνισμα στον εργασιακό χώρο. Εξαίρεση αποτελούν, ωστόσο, ο ξενοδοχειακός κλάδος και ο κλάδος της παροχής τροφίμων και ποτών, καθώς πολλά κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη επιβάλει πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος σε εστιατόρια, μπαρ, κ.λπ. Αυτό το ηλεκτρονικό δελτίο απευθύνεται σε εργοδότες. Παράλληλα με τις επιπτώσεις στην υγεία, περιγράφει την οικονομική πτυχή της έκθεσης στον καπνό του τσιγάρου και
παρέχει συστάσεις σχετικά με την εξάλειψη του καπνίσματος από τους χώρους εργασίας και την παροχή βοήθειας
στους υπαλλήλους προκειμένου να κόψουν το κάπνισμα.
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https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/e-facts/efact-61-tobacco-advice-for-employers-oncreating-a-smoke
Employees’ motivation to participate in workplace health promotion - summary of a literature review - available
in Greek, Hungarian, Lithuanian, Latvian, Maltese and Norwegian;

E-fact 64: Κίνητρα των εργαζομένων για συμμετοχή σε δραστηριότητες προαγωγής
της υγείας στον χώρο εργασίας - περίληψη βιβλιογραφικής ανασκόπησης
Σε αυτό το ηλεκτρονικό δελτίο συνοψίζεται η έκθεση των συμπερασμάτων μιας βιβλιογραφικής ανασκόπησης που πραγματοποιήθηκε όσον αφορά τους παράγοντες που κινητοποιούν τους εργαζομένους ώστε να συμμετέχουν σε δράσεις προαγωγής της υγείας στον
χώρο εργασίας. Το υλικό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί για τη βελτίωση των προγραμμάτων προαγωγής της υγείας στον χώρο εργασίας και, κατ' επέκταση, της συμμετοχής στον
συγκεκριμένο τομέα. Τα πορίσματα της έκθεσης παρατίθενται σε δύο σκέλη. Στο πρώτο
περιγράφονται ορισμένα από τα βασικά ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης σχετικά με τους παράγοντες
που κινητοποιούν του εργαζόμενους ώστε να συμμετέχουν σε δράσεις προαγωγής της υγείας στον χώρο εργασίας. Στο δεύτερο εξετάζεται ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η πολυμορφία των εργαζομένων στην προσέλκυση και στη συμμετοχή τους. Η προαγωγή της υγείας στον χώρο εργασίας είναι αποτέλεσμα της συνδυασμένης
προσπάθειας εργοδοτών, εργαζομένων και κοινωνίας για τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των ατόμων
στον χώρο εργασίας. Η προαγωγή και η διατήρηση της υγείας τόσο του εργασιακού περιβάλλοντος όσο και του
εργατικού δυναμικού, πέραν του ότι έχει απτά οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, μπορεί να τονώσει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/e-facts/e-fact-64-employees-motivation-toparticipate-in-workplace-health-promotion-summary-of-a-literature-review/view
Employers motivation to carry out workplace health promotion - summary of a literature review – available in
Greek, French, Lithuanian, Latvian, Maltese, Dutch, Norwegian and Slovenian.

E-fact 65: Κίνητρα των εργοδοτών για την υλοποίηση δραστηριοτήτων προαγωγής της υγείας στον χώρο
εργασίας - περίληψη βιβλιογραφικής ανασκόπησης
Σε αυτό το ηλεκτρονικό δελτίο συνοψίζονται τα συμπεράσματα μιας βιβλιογραφικής
ανασκόπησης που πραγματοποιήθηκε με αντικείμενο τους βασικούς λόγους, τα επιχειρήματα και κίνητρα που ωθούν τους εργοδότες να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες προαγωγής της υγείας στον χώρο εργασίας. Στο δελτίο παρουσιάζονται επίσης μερικές από
τις συναφείς προκλήσεις και δυσκολίες. Το υλικό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί για την
ενθάρρυνση και την κινητοποίηση των εργοδοτών όσον αφορά την έναρξη δράσεων
στον συγκεκριμένο τομέα. Η προαγωγή της υγείας στον χώρο εργασίας είναι αποτέλεσμα της συνδυασμένης προσπάθειας εργοδοτών, εργαζομένων και κοινωνίας για τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των ατόμων στον χώρο εργασίας. Η προαγωγή και η διατήρηση της υγείας τόσο
του εργασιακού περιβάλλοντος όσο και του εργατικού δυναμικού, πέραν του ότι έχει απτά οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, μπορεί να τονώσει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό,
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
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https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/e-facts/e-fact-65-employers-motivation-to-carry-outworkplace-health-promotion-summary-of-a-literature-review/view
https://osha.europa.eu/el/oshnews/workplace-health-promotion-and-smoke-free-working-environments
Find other related articles in OSHwiki.

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ

http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--en/index.htm

Η Στρατηγική της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ισότητα των Φύλων την περίοδο 2016-2023
Σας γνωρίζουμε ότι η Παγκόσμια Τράπεζα, διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με έδρα την Ουάσιγκτον το οποίο
παρέχει οικονομική και τεχνική βοήθεια σε αναπτυσσόμενες χώρες με δεδηλωμένο στόχο τη μείωση της φτώχειας, δημοσιοποίησε την 1η Δεκεμβρίου 2015 τη στρατηγική της για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών την
οκταετία 2016-2023. Πρόκειται για ένα κείμενο εργασίας συνολικής έκτασης 98 σελίδων στην αγγλική γλώσσα
για τις προτεραιότητες και το πλαίσιο δράσης του εν λόγω Οργανισμού με σκοπό Κράτη και φορείς να υιοθετήσουν την ισότητα των φύλων ως μονόδρομο για την ουσιαστική μείωση της φτώχειας και την εδραίωση της ασφάλειας και της ευημερίας για ολόκληρο τον πληθυσμό του πλανήτη χωρίς ίχνος διάκρισης λόγω φύλου. Η νέα
στρατηγική προέκυψε, μεταξύ άλλων, μετά από μία ευρεία δημόσια διαβούλευση το τρίμηνο Μαΐου-Ιουλίου
2015 και η δημοσιοποίησή της συμπίπτει χρονικά με το έτος ορόσημο για τα θέματα ισότητας των φύλων (2015:
η εικοστή επέτειος της Διακήρυξης και του Προγράμματος Δράσης της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες - Πεκίνο+20, καθώς και η υιοθέτηση από τη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. των Στόχων για την Αειφόρο Ανάπτυξη μέχρι το 2030).
Η Στρατηγική της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ισότητα των Φύλων την περίοδο 2016-2023 περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς στόχους:
•

βελτίωση των υποδομών στους ευαίσθητους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής προστασίας
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εξάλειψη των περιορισμών για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και αύξηση της συμμετοχής
των γυναικών στο εργατικό δυναμικό
άρση των εμποδίων σχετικά με την πρόσβαση των γυναικών στην ιδιοκτησία και τον έλεγχο της ακίνητης
περιουσίας από τις ίδιες τις γυναίκες
αναβάθμιση της θέσης των γυναικών στη δημόσια ζωή, προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και
ενεργή συμμετοχή των ανδρών και των αγοριών στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας
των φύλων.

Ακολουθούν ορισμένα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για την κατάσταση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών στον πλανήτη:
1) στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής καταγράφηκε αύξηση επτά ποσοστιαίων μονάδων
σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας την περίοδο 2000-2012 με αποτέλεσμα η φτώχεια
να μειωθεί αισθητά κατά 30%
2) ο μέσος όρος ζωής για τις γυναίκες παγκοσμίως είναι πλέον τα 73 έτη έναντι των 70 ετών το 2000, ενώ για
τους άνδρες ο μέσος όρος υπολογίζεται στα 69 έτη με έτος αναφοράς το 2013 σε σχέση με τα 66 έτη ζωής το
2000
3) ο αριθμός θανάτων των νεογνών παρουσιάζει αισθητή μείωση της τάξης του 45% σε σχέση με το 1990 (το
2013 υπολογίστηκε ότι 289.000 μητρικοί θάνατοι έλαβαν χώρα στα αναπτυσσόμενα κράτη) - εντούτοις, η αναλογία τέτοιων θανάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι 14 φορές υψηλότερη σε σχέση με τις αναπτυγμένες χώρες
4) σύμφωνα με υπολογισμούς το 2014, 225 εκατομμύρια γυναίκες, οι οποίες δεν επιθυμούν την εγκυμοσύνη, δεν
χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντισυλληπτική μέθοδο και οι νεαρές γυναίκες ηλικίας 15 έως 24 ετών αποτελούν το 22% των νέων κρουσμάτων HIV - επιπλέον, η ίδια ηλικιακή ομάδα γυναικών κινδυνεύει δύο φορές περισσότερο να προσβληθεί από τον συγκεκριμένο ιό σε σχέση με τους άνδρες
5) το 79% των χωρών μεσαίου και υψηλού εισοδήματος έχει επιτύχει ισότητα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
ενώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το ποσοστό μειώνεται στο 41% σύμφωνα με στοιχεία του 2012 - αντίθετα,
στις χώρες με χαμηλό κατά κεφαλή εισόδημα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 23% στην πρωτοβάθμια και 15% στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (είναι χαρακτηριστικό ότι στις χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής μόλις 78 κορίτσια
για κάθε εκατό αγόρια ολοκληρώνουν τον πρώτο κύκλο σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
6) το 2013 είχαμε 75 εκατομμύρια φοιτητές και 78 εκατομμύρια φοιτήτριες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παγκοσμίως, αλλά σε 41 από τις 101 αναπτυσσόμενες χώρες ο αριθμός των φοιτητριών είναι σαφώς μικρότερος σε
σχέση με τους άρρενες εγγεγραμμένους φοιτητές
7) το ποσοστό της γυναικείας απασχόλησης διεθνώς παραμένει στάσιμο με πτωτική τάση, δεδομένου ότι το 1990
οι γυναίκες αποτελούσαν το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό σε ποσοστό 57% και το 2013 το αντίστοιχο ποσοστό
μειώθηκε στο 55%
8) οι γυναίκες εργαζόμενες κερδίζουν περίπου 10 έως 30% λιγότερο σε σχέση με τους άνδρες εργαζόμενους με
μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών, π.χ. το μισθολογικό χάσμα υπολογίζεται στο 20% στη Μοζαμβίκη και το
Πακιστάν, ενώ εκτοξεύεται στο εξωφρενικό 80% στις χώρες Ακτή Ελεφαντοστού, Ιορδανία, Λετονία και Σλοβακία
9) το 58% της άμισθης εργασίας σε οικογενειακές επιχειρήσεις και αγροκτήματα αντιστοιχεί στις γυναίκες, την
ίδια στιγμή που το 83% των οικιακών βοηθών παγκοσμίως είναι γένους θηλυκού
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10 υπολογίζεται ότι το 30% των επιχειρήσεων διεθνώς ανήκει σε γυναίκες, αλλά μόνο το 10% των γυναικών
επιχειρηματιών έχει πρόσβαση στα απαραίτητα κεφάλαια για την ανάπτυξη της επιχείρησης - μόλις το 58% των
γυναικών παγκοσμίως έχει λογαριασμό σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σε σύγκριση με το 65% των ανδρών
(στοιχεία έτους 2011) και μόλις το 21% των θέσεων ευθύνης στις επιχειρήσεις διεθνώς καλύπτεται από γυναίκες
11) όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες, οι ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών και μεταξύ διαφόρων περιοχών
του πλανήτη είναι κάτι παραπάνω από εξόφθαλμες: το 98% των κατοίκων της Ισλανδίας χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες διαδικτύου σε σχέση με το μόλις 1% των κατοίκων της Ερυθραίας και του Τιμόρ-Λέστε, στη Σενεγάλη οι
γυναίκες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 44% λιγότερο από τους άνδρες, ενώ η αναλογία κατόχων συσκευών κινητής τηλεφωνίας με βάση το φύλο είναι 1% στην Κίνα και 45% στο Νίγηρα σε βάρος πάντα των γυναικών
12) ο γάμος κοριτσιών πριν την ενηλικίωσή τους είναι διαδεδομένος στην Τυνησία και την Αλγερία σε ποσοστό
2% ενώ στο Νίγηρα είναι ευρέως διαδεδομένος στο εξωφρενικό ποσοστό της τάξης του 76%
13) στα τέλη του 2014 ο μέσος όρος των εκλεγμένων γυναικών στα Εθνικά Κοινοβούλια ήταν μόλις 21,9% διεθνώς
14) το 2015 σε 17 Κράτη του πλανήτη ο σύζυγος μπορεί νόμιμα να απαγορεύει στη σύζυγό του να εργάζεται
15) το ένα τρίτο των προσφύγων διεθνώς προέρχεται από τη Συρία, το Αφγανιστάν και τη Σομαλία με τις γυναίκες και τα κορίτσια να αντιστοιχούν στο 50% των προσφύγων το 2014 σε σχέση με το 48% το 2011.

http://www.isotita.gr/index.php/news/2401
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας ακολουθεί ο σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο της Παγκόσμιας Τράπεζας με το εν λόγω έγγραφο εργασίας:
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/
IB/2015/12/16/090224b083c617b7/1_0/Rendered/PDF/World0Bank0gro0and0inclusive0growth.pdf .
Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας
μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και της Παγκόσμιας Τράπεζας, δεδομένου ότι με πρωτοβουλία του κ. Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. και με την υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. υπάρχει ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο φορέων για
θέματα κοινού ενδιαφέροντος λόγω της οριζόντιας διάστασης της αρχής της ισότητας των φύλων (σχετικοί σύνδεσμοι του ιστότοπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θεματολογία από την Παγκόσμια Τράπεζα:
http://www.isotita.gr/index.php/news/2309 και http://www.isotita.gr/index.php/news/2130 ).
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Ο ICAO απαγορεύει τη μεταφορά μπαταριών ιόντων λιθίου από επιβατικά αεροσκάφη
Η Διεθνής Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Αεροπορικής του ΟΗΕ εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία απαγορεύει
πλέον οποιαδήποτε μεταφορά με αεροσκάφος που εκτελεί επιβατική πτήση μπαταριών ιόντων λιθίου λόγω αυξημένου κινδύνου ανάφλεξης από την υψηλή πίεση και μέχρι οι εταιρείες να καταφέρουν να συμμορφωθούν στα
νέα πρότυπα ασφαλείας που αναμένεται να τεθούν μέχρι το τέλος του 2018
H συγκεκριμένη απόφαση που αφορά τις γνωστές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες των κινητών τηλεφώνων, tablets και laptops, υπογράφηκε από 36 συνολικά χώρες και είναι απολύτως δεσμευτική, θα ξεκινήσει να ισχύει από
την 1η Απριλίου και τη στιγμή ακριβώς που βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας για το
μείζον θέμα, μετά από σειρά αεροπορικών ατυχημάτων που συνέβησαν και προβλημάτισαν τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας.
Ο ίδιος οργανισμός διευκρίνισε πως η σχετική απαγόρευση αφορά αποκλειστικά τον συγκεκριμένο τύπο μπαταριών (Lithium-ion) και όχι άλλου τύπου και μόνο την μεταφορά τους με πτήσεις που επιβατικές πτήσεις και όχι
με επίγεια μέσα.
Σημειώνεται πως κάποιες αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη από καιρό προχωρήσει στο μέτρο αρνούμενες να μεταφέρουν φορτία των συγκεκριμένων μπαταριών, δεν είναι ωστόσο λίγοι και εκείνοι οι αερομεταφορείς που διαφωνούν, εκτιμώντας πως θα έχουν σημαντικές απώλειες εσόδων από την υιοθέτηση μιας τέτοιας απαγόρευσης.
Σύμφωνα με τον ICAO, το πρόβλημα από τη μεταφορά αυτού του τύπου μπαταριών συνίσταται κυρίως στη συσκευασία τους η οποία δεν είναι ανθεκτική στη φωτιά ενώ παράλληλα, τα υφιστάμενα συστήματα πυρόσβεσης
στον χώρο εμπορευμάτων των αεροσκαφών αδυνατούν στην πράξη να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά μια πυρκαγιά που θα προκληθεί από αλυσιδωτές εκρήξεις και η οποία μπορεί να αποβεί μοιραία.
Στη φωτογραφία του άρθρου, αεροσκάφος της διεθνούς μεταφορικής UPS φλέγεται μετά από έκρηξη φορτίου
μπαταριών Li-on.

http://www.thepressproject.gr/article/89737/O-ICAOapagoreuei-ti-metafora-mpatarion-ionton-lithiou-apoepibatika-aeroskafi
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Κατάλογος ελέγχων για τον εντοπισμό των πηγών κινδύνου: κίνδυνοι για την
ΥΑΕ που συνδέονται με μικρής κλίμακας εφαρμογές ηλιακής ενέργειας.
Το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο e-fact 69 στοχεύει να χρησιμεύσει ως βοήθημα
για τον προσδιορισμό των δυνητικών κινδύνων που ενέχουν για την ασφάλεια και
την υγεία των εργαζομένων οι εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας οικιακής χρήσης και
μικρής κλίμακας καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους: από την κατασκευή, την εγκατάσταση και τη συντήρηση έως την αποξήλωση και την ανακύκλωσή τους. Δίνει επίσης
παραδείγματα ενεργειών σε τεχνικό, οργανωτικό και προσωπικό επίπεδο που αποσκοπούν στην πρόληψη ή τον περιορισμό των κινδύνων. Διαβάστε το στις παρακάτω
γλώσσες:
EL | FR | HU | IT | LT |PL | PT
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/e-facts/e-fact-69-hazard-identification-checklist-oshrisks-associated-with-small-scale-solar-energy-applications

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
28 April
Remember the dead, fight like hell for the living
Σας προτείνουμε να συνδεθείτε με ένα site που αναφέρεται στις δραστηριότητες για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και Ασφάλειας σε όλο τον κόσμο. http://28april.org/
Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε ενδιαφέροντα videos από όλο τον κόσμο για την Υγεία και την Ασφάλεια
στην Εργασία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια :

http://28april.org/?post_format=video

This website is an initiative of ITUC and Hazards magazine. - See more at: http://28april.org/?
page_id=2#sthash.DYFKTyIg.dpuf
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Οδηγός για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της παρενόχλησης στην εργασία
στην θάλασσα
Νέος οδηγός για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της παρενόχλησης στην εργασία
που έχει σχέση με επαγγέλματα της θάλασσας αναπτύχθηκε από το Διεθνές Ναυτιλιακό
Επιμελητήριο (International Chamber of Shipping, ICS) και τη Διεθνή Ένωση Εργαζομένων στις μεταφορές (ITF).
Ο Οδηγός αυτός αναφέρεται σε ναυτιλιακές εταιρείες , σε εργαζόμενους στη ναυτιλία και
στη θάλασσα κ.α δίνοντας κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη του εκφοβισμού και της παρενόχλησης
που έχει πάρει διαστάσεις στα επαγγέλματα αυτά.
Διαβάστε περισσότερα
http://www.ics-shipping.org/docs/harassmentandbullying
http://www.ics-shipping.org/news/press-releases/view-article/2016/01/25/shipowners-and-seafarers'-unions-teamup-to-launch-new-guidance-on-the-elimination-of-harassment-and-bullying
Διαβάστε τον οδηγό:
ICS/ITF Guidance on Eliminating Shipboard Harassment and Bullying. Nautilus publication alert.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Social Media and Wikipedia for Dissemination

05.04.2016 – 07.04.2016
Kurhotel Skodsborg, Skodsborg, Denmark
Co-organized by ICOH.
http://niva.org/course/social-media-and-wikipedia-for-dissemination/
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Nofer Institute of Occupational Medicine,
Nova Norwegian Social Research Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Policy & Social Research
1st International Interdisciplinary Conference:
WOMEN AND MEN FACING EVERYDAY CHALLENGES
WORK AND LIFE DEMANDS IN THE CONTEXT OF GENDER
(ΕΓ³dΕΊ, Poland, 19-21 May 2016)
The conference is aimed to analyze and discuss the following phenomena:
life and work demands and challenges, work-life balance, stress and violence at work and life.
All these problems according to our opinion are not gender-neutral and requires studies and solutions
that take gender perspective into account.
The conference focuses on six main topics:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Growing and conflicting expectations of modern parenting
Facilitators and barriers in achieving work-life balance
Problems of gender equality at work and at home
Gender stereotyping and career development
Gender perspective on trauma and humiliation
Health and well-being of men and women

Conference office: conference@imp.lodz.pl
http://genderchallenges2016.eu/?%2026.01.2016

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016, αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ (Νίκης 4, Σύνταγμα, 1ος όροφος) ώρα 12.00
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΠΣΣΑΜΕΕ) διοργανώνει ημερίδα με θέμα τη σύμβαση ADR για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.
Πληροφορίες: ΠΣΣΑΜΕΕ
Ιπποκράτους 2, Αθήνα, 10679
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Τηλ. 210-2533657
Email: info@pssamee.gr
https://gallery.mailchimp.com/5d83010f5c3994032e8c72d42/files/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%
BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%
B1_%CE%A0%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%9C%CE%95%CE%95_%CE%9C%CE%AC%CF%81%CF%
84%CE%B9%CE%BF%CF%82_2016.pdf

9 Απριλίου 2016, Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στη Στοά του Βιβλίου (Πεσματζόγλου 5), Αθήνα, ώρα 11.00 π.μ.
"Μεταλλεία Σερίφου: Τόπος Ιστορικής Μνήμης και Πολιτισμού"
Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συνδέσμου των εν Αθήναις Σεριφίων διοργανώνουν εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου της Δρ. Ιστορίας Αγγελικής Μέρου με τίτλο: «Μία εταιρεία γεννιέται Σέριφος – Σπηλιαζέζα
(1880-1904)».
Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο Καθ. του τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γιάννης
Δημάκης.
Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από ομιλίες σχετικές με τα μεταλλεία από διακεκριμένους ομιλητές.
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Β Ι Β Λ Ι Ο Γ ΡΑ Φ Ι Α
Βιβλιογραφία για πτώσεις
Η βιβλιογραφία για «πτώσεις» που ακολουθεί είναι ενδεικτική. Τα περισσότερα ντοκουμέντα είναι σε ψηφιακή
μορφή και έχουν ανακτηθεί από πηγές του διαδικτύου.
•

Ασφάλεια στην εργασία.- εκδόσεις TITAN
http://www.titan.gr/UserFiles/File/media_kit/asfaleia_ergasia.pdf

•

Ασφαλείς εργασίες στις στέγες / Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία,
FACTS 49, 2004, 2 σ.
https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/factsheets/49

•

Γλιστρήματα και σκουντουφλήματα στο ίδιο επίπεδο, Εκστρατεία της επιτροπής ανώτερων επιθεωρητών εργασίας (SLIC) της ευρωπαϊκής ένωσης 2014, 4 σ.
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/60A6DF0CEA55A3F2C2257E0A003F4946/$file/
Glistrimata_Skontouflimata_Background_doc_final.pdf

•

Μη δεσμευτικός οδηγός ορθής πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/ΕΚ (εκτέλεση εργασιών σε ύψος) / Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και
Ισότητας Ευκαιριών, μονάδα F4.- Λουξεμβούργο : ΥΕΕΕΚ, c2007http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?
docId=2463&langId=el

•

Ότι πρέπει να ξέρετε για τις πτώσεις - ολισθήσεις / Α.Θ. Δημητρίου, Μ. Τολάκη.- Αθήνα : ΔΕΗ, 1997
15 σ. (2590 2673 2833)

•

Προστασία από πτώσεις στα τεχνικά έργα : μέσα ατομικής προστασίας από πτώσεις / Γ. Παπανικολάου, 2004
https://issuu.com/partsunknown/docs/bdbf6ebcc72633

•

Τριάντα επτά χιλιάδες Ελληνες το χρόνο, το κόστος από οικοδομές και δημόσια έργα - έρευνα της
"Ελευθεροτυπίας" για τα εργατικά ατυχήματα : σύμφωνα με έρευνα του ορθοπεδικού χειρουργού
Νικόλαου Δημόπουλου, που δημοσίευσε η εφημερίδα "Ελευθεροτυπία" το μεγαλύτερο ποσοστό των
εργατικών ατυχημάτων (26%-43%) οφείλεται σε πτώσεις από οικοδομές ή κατά την εκτέλεση δημοσίων έργων Κατασκευή, 2000, (33), σ. 56

•

Assessing the slip resistance of flooring : a technical information sheet / HSE, 2012, 8 σ. http://
www.hse.gov.uk/pubns/geis2.pdf

•

Fall injuries prevention in the workplace (International conference on fall prevention and protection,
May 19-20, 2010, Morgatown WV (ICFPP), CDC (NIOSH), 2011, 256 σ. http://www.cdc.gov/niosh/
docs/2012-103/pdfs/2012-103.pdf

•

Follow-up investigations of slip, trip and fall accidents among postal delivery workers / R.A. Haslam,
T.A. Bentley, Safety science, 1999, 32(1), σ. 33-47

•

In-company same- and low-level falls : from an understanding of such accidents to their prevention /
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S. Leclerq, International journal of industrial ergonomics. 1999, 25(1), σ. 59-67
•

Preventing slips, trips and falls in wholesale and retail trade establishments, CDC (NIOSH), 2012, 4
σ. http://www.cdc.gov/niosh/docs/2013-100/pdfs/2013-100.pdf

•

Preventing slips and trips at work : a brief guide / HSE, 2012
http://www.hse.gov.uk/pubns/indg225.pdf

•

Reliable barrier / by Aaron Conway, Occupational health and safety, 2002, 71(3), σ.92-93

•

Slip and fall prevention made easy : a comprehensive guide to preventing accidents / Russell J.
Kendzior.- Rockville, Maryland : Government Institut, c1999.- xiii, 81 σ. (4748)

•

Slip and fall prevention : a practical handbook / Steven Di Pilla.- Boca Raton : Lewis Pub., c2003.257 σ. ISBN 1-56670-659-9 (4896, 4959, 6988)

•

Slips and trips : hazard spotting checklist, HSE, 2013, 7 σ.
http://www.hse.gov.uk/pubns/ck4.pdf

•

Slips and trips at the workplace : fact sheet / Safe Work Australia, 2012, 4 σ.
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/publications/Documents/659/Slips%20and%
20Trips%20Fact%20Sheet.pdf

•

Slips, trips and falls / TUC (Περιέχεται στο βιβλίο Hazards at work / TUC, 2013)
https://www.tuc.org.uk/publications/hazards-work-organising-safe-and-healthy-workplaces-2013-edition

•

Slips, trips and falls : identification and prevention, OSHA
https://www.osha.gov/dte/grant_materials/fy07/sh-16625-07/slipstripsfalls.ppt

•

Slip, trip and fall prevention for healthcare workers / CDC, NIOSH, 56 σ. 2010
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2011-123/pdfs/2011-123.pdf

•

Slipping, tripping and falling accidents : STFA '98: an international conference on slipping, tripping
and falling accidents. Special issue, Applied ergonomics : human factors in technology and society, 2001,
32(2), σ. 117-196

•

Workers guide to safe work on slips, trips and falls / ENFORM The Safety Association for Canada’s
Upstream Oil and Gas Industry.- 2nd ed.- 2011
http://www.enform.ca/resources/download-resource.cfm?resourceId=55&type=pdf
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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

Οι βενετσιάνικες μάσκες
Η ιστορία της μάσκας χάνεται στα βάθη των αιώνων. Οι πρωτόγονοι φορούσαν μάσκες – προσωπεία ζώων και
προσαρμόζοντας πολλές φορές τα κέρατα των ζώων που θήρευαν.
Το Μεσαίωνα στη Βενετία, οι κάτοικοι φορούσαν μάσκες για να κρύψουν τα συναισθήματά τους. Τις φορούσαν,
επίσης, όταν συμμετείχαν σε παράνομες δραστηριότητες όπως χαρτοπαιξία, παράνομες σχέσεις, παράνομες πολιτικές δραστηριότητες. Σήμερα η μάσκα θεωρείται κατεξοχήν αξεσουάρ της Αποκριάς.
http://www.cnn.gr/travel/protaseis/gallery/1906/oi-venetsianikes-maskes

ΠΗΓΗ: REUTERS/Manuel Silvestri
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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
Α.
Κομίνηςκαι επιμέλεια υλικού
Συλλογή

Φανή Θωμαδάκη
Κωνσταντίνα
Καψάλη
Συντακτική
Επιτροπή

Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6
104 45
ΑΘΗΝΑ

Λ. Αδαμάκης, Μ. Αναλυτής, Β. Δρακόπουλος, Φ. Θωμαδάκη, Κ. Καψάλη

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

Συλλογή
επιμέλεια υλικού
Τεχνική και
επεξεργασία
& επιμέλεια έκδοσης
Φ.
Θωμαδάκη,
Κ.
Καψάλη
Ελένη Ζαρέντη

Αλέξης Λεχουρίτης

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

http://
www.elinyae.gr

