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Παγκόσµια ηµέρα για την υγεία και την ασφάλεια
στην εργασία 28 Απριλίου 2004
International Workers’ Memorial Day
«2.000.000 εργαζόµενοι το χρόνο σκοτώνονται την ώρα της εργασίας τους. Η σφαγή αυτή µπορεί να αποτραπεί», επισηµαίνει
το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO)
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Η εργασία σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους από τους πολέµους, τραυµατίζει και ακρωτηριάζει. Σχεδόν 270.000.000 ατυχήµατα καταγράφονται κάθε έτος από τα οποία τα 350.000 είναι µοιραία. Το διεθνές γραφείο εργασίας θεωρεί ότι πολλές από αυτές τις
τραγωδίες θα µπορούσαν να αποτραπούν. Είκοσι χρόνια έχουν περάσει από την καταστροφή της Bhopal, που σκοτώθηκαν 2.500
άνθρωποι και τραυµατίστηκαν 200.000 σε διάστηµα λίγων ωρών.
Η κατάσταση µόλις και µετά βίας έχει βελτιωθεί.
Σηµαντικά διεθνή γεγονότα
Σιβηρία, 10 Απριλίου 2004
Μοιραία έκρηξη σε ένα ορυχείο, τουλάχιστον 44 ανθρακωρύχοι
σκοτώνονται. Στα µεταλλεία στην Ρωσία λόγω έλλειψης µέτρων
προστασίας και συντήρησης συµβαίνουν ατυχήµατα πολύ συχνά.
Jieyan, Κίνα 9 Απριλίου 2004
Σκοτώνονται 12 εργαζόµενοι και τραυµατίζονται άλλοι τρεις από
ηλεκτροπληξία, σε ένα κτίριο όπου έρχονται σε επαφή µε ένα καλώδιο 10.000 βολτ. Μεταξύ του Ιανουαρίου και του Οκτωβρίου
2003, 13.283 µοιραία ατυχήµατα έχουν καταγραφεί στον βιοµηχανικό χώρο και στα ορυχεία της Κίνας µια αύξηση 9,6 % σε σχέση
µε το προηγούµενο έτος. Η αύξηση των ατυχηµάτων στον κατασκευαστικό κλάδο είναι ραγδαία.
∆ουβλίνο, Ιρλανδία 13 Απριλίου 2004
Μια µελέτη αποκαλύπτει ότι εκατοντάδες εργαζόµενοι υποφέρουν
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από στρες. Τέσσερα εκατοµµύρια εργάσιµες µέρες χάθηκαν το 2003, µε συνολικό κόστος περισσοτέρων από
250.000.000 Ευρώ.
Πράγα, 14 Απριλίου 2004
Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο ενός συνδικάτου, ένα τέταρτο όλων των ατυχηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων και
των θανατηφόρων ατυχηµάτων, συµβαίνει στον τοµέα της υγείας!
Φεβρουάριος 2004, Phnom Penh
Πολλοί εργαζόµενοι σε κλωστοϋφαντουργία λιποθυµούν δίπλα στις υφαντικές µηχανές. Ο εξαερισµός ουσιαστικά δεν λειτουργεί και η επιχείρηση έκανε ανεξέλεγκτη χρήση µιας ιδιαίτερα τοξικής ουσίας του τριχλωροαιθυλένιου. Οι εργαζόµενοι στο εργοστάσιο συχνά δουλεύουν παραπάνω, τουλάχιστον δύο ώρες, από το κανονικό ωράριο.
Ιανουάριος 2004
Η έκρηξη στο Skikda στην Αλγερία σε µονάδα υγροποιηµένου φυσικού αερίου είχε αποτέλεσµα να σκοτωθούν
27 εργαζόµενοι.
∆εκέµβριος 2003
Έκρηξη σε ορυχείο στην Κίνα είχε σαν αποτέλεσµα να σκοτωθούν 200 εργαζόµενοι.
Νοέµβριος 2003
Κατάρρευση µιας κινητής σκάλας στο κρουαζιερόπλοιο Queen Mary II µε 10 νεκρούς.
Ολυµπιακά Έργα
Το 2003, 154 εργάτες σκοτώθηκαν στην Ελλάδα και 11 σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια κατασκευής του Ολυµπιακού Χωριού. Τον Οκτώβριο του 2003, 600 εργαζόµενοι στο ολυµπιακό χωριό διαµαρτυρήθηκαν απεργώντας για τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας. Η εργασία προκαλεί τραυµατισµούς, ακρωτηριασµούς, ασθένειες
και πολύ συχνά τον θάνατο όχι από τη µοίρα αλλά από την αµέλεια, όχι από την απουσία προτύπων, προδιαγραφών µέτρων προστασίας αλλά από την παραβίασής τους, όχι λόγω της ένδειας αλλά λόγω της ουσιαστικής
έλλειψης προληπτικών µέτρων.
ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΘΑΝΑΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ
Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Εργασίας υπολογίζει ότι 2,2 εκατοµµύρια άνθρωποι πεθαίνουν από τις σχετικές µε την
εργασία αιτίες κάθε χρόνο. Από αυτούς 750.000 είναι γυναίκες και 1.500.000 είναι άνδρες. Η διαφορά στα νούµερα οφείλεται κυρίως στην κατανοµή της εργασίας στις επικίνδυνες εργασίες. Αν και το ILO σηµειώνει ότι ο
µεγάλος αριθµός των εργαζόµενων γυναικών στην γεωργία στις αναπτυσσόµενες χώρες είναι ευπαθείς στις
σχετικά µε τις εργασία ασθένειες. Οι εµπειρογνώµονες του ILO επίσης επισηµαίνουν ότι οι στατιστικές υποτιµούν την πραγµατική κατάσταση, λόγω της έλλειψης πληροφόρησης και της καταγραφής των ατυχηµάτων και ασθενειών. 6.000 θάνατοι ηµερησίως – ένας κάθε 15 δευτερόλεπτα. Απ’ αυτούς οι 350.000
συµβαίνουν κατά την διάρκεια της εργασίας, και οι υπόλοιποι οφείλονται στις επαγγελµατικές ασθένειες.
Περισσότεροι από 400.000 θάνατοι προκαλούνται από την έκθεση σε χηµικές ουσίες. Οι εκθέσεις αυτές σε επικίνδυνες ουσίες είναι επίσης υπεύθυνες για τις 35 εκατοµµύρια περιπτώσεις από τις 160.000.000 επαγγελµατικών ασθενειών που καταγράφονται διεθνώς. Κάθε χρόνο 1.000 νέες χηµικές ουσίες εισέρχονται στην αγορά και
απ’ αυτές περισσότερες από 100.000 χρησιµοποιούνται κάθε µέρα. Πολλές από αυτές δεν αντιµετωπίζονται µε
σωστό τρόπο και έτσι αποτελούν κίνδυνο. Περισσότεροι από 300.000 καρκίνοι ετησίως οφείλονται στις επικίνδυνες ουσίες. Τα ατυχήµατα δεν συµβαίνουν έτσι απλά, δεν είναι µοιραία. Υπάρχει πάντα αιτία,
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προκαλούνται !!
Οι αιτίες είναι πολλές και ποικίλες, αλλά η βάση όλων ξεκινά από την αµέλεια, από τους αδίστακτους εργοδότες
που στο όνοµα του κέρδους τσιγκουνεύονται να ξοδέψουν το παραµικρό για την ύπαρξη της ασφάλειας και από
τις κυβερνήσεις που επικυρώνουν όσο το δυνατόν λιγότερες διεθνείς συνθήκες και δεν δίνουν στους επιθεωρητές
εργασίας τα µέσα για να µπορέσουν να επιβάλουν έστω και αυτά που ισχύουν. Και µερικές φορές από την
έλλειψη πληροφόρησης και κατάρτισης των εργαζοµένων.
Η υγεία και η ασφάλεια στον εργασιακό χώρο είναι η µόνη ευθύνη του εργοδότη. Μερικοί εργοδότες αντιµετωπίζουν αυτή την υποχρέωση σοβαρά, και όλο και περισσότερο την χρησιµοποιούν σαν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα
στις διαφηµιστικές καµπάνιες τους. Άλλοι βάζουν πάνω από όλα το βραχυπρόθεσµο κέρδος. Πώς αλλιώς µπορούµε να εξηγήσουµε το γεγονός ότι εκατοµµύρια των εργαζοµένων εκτίθενται ακόµα στον αµίαντο, που ξέρουµε ότι οι ίνες του κάθε χρόνο σκοτώνουν περισσότερους από 100.000 ανθρώπους. Αυτό σαφώς είναι αµέλεια των
εργοδοτών και των κυβερνήσεων που εµµένουν στην χρησιµοποίηση αυτής της ουσίας. Αδιαφορία επίσης από
τις όλες τις κυβερνήσεις που δεν τις ενδιαφέρει καθόλου να επικυρώσουν την διεθνή συνθήκη του ILO το 1986,
που απαγορεύει µερικά είδη αµιάντου.
Μέχρι σήµερα, αυτή η συνθήκη έχει επικυρωθεί µόνο από 27 κράτη µέλη του ILO σε σύνολο 177.
Ο Jukka Takala λέει: «Ο αµίαντος ήδη έχει απαγορευθεί σε 25 χώρες, αλλά οι άλλες 150 τον χρησιµοποιούν
ακόµα». Συνεχίζοντας λέει: «Η αµιάντωση δεν είναι µολυσµατική µεταδιδόµενη ασθένεια αλλά είναι κάτι σαν επιδηµία». Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το µεσοθηλίωµα, τον καρκίνο του υπεζωκότος που προκαλείται από τον αµίαντο. Και δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι όταν εκτεθεί ένας εργαζόµενος στον αµίαντο, η ασθένεια µπορεί να κάνει 20
ή ακόµα και 35 χρόνια να εµφανισθεί».
Χιλιάδες παιδιά θυσιάζονται
Ένα άλλο ξεκάθαρο δείγµα αµέλειας είναι ότι κάθε χρόνο 22.000 παιδιά, που θα έπρεπε να πηγαίνουν σχολείο,
δουλεύουν και πεθαίνουν. Αυτό συµβαίνει παρότι υπάρχει κάτι σαν οπλοστάσιο από διεθνείς συµβάσεις, δηλώσεις, διακηρύξεις και νοµοθεσίες για την προστασία των ανηλίκων.
Από τα 270 εκατοµµύρια εργατικά ατυχήµατα που καταγράφονται κάθε έτος µεγάλη αναλογία υπάρχει στην γεωργία. Η αναλογία είναι πάνω από το µισό στα θανατηφόρα. Το 2003 έγιναν 170.000. Αυτό οδήγησε τις κυβερνήσεις, τους εργοδότες και τα σωµατεία να υιοθετήσουν µια νέα διεθνή συνθήκη σχετικά µε την υγεία και την
ασφάλεια στην γεωργία. Η νέα συνθήκη θα δώσει στους εργαζόµενους το δικαίωµα να αρνηθούν κάποιες εργασίες που βάζουν σε κίνδυνο την ζωή τους.
Το τίµηµα της αδιαφορίας
Το ότι δεν υπάρχουν κονδύλια και οποιαδήποτε άλλη τέτοιας µορφής δικαιολογία δεν πρέπει να υφίσταται για το
θέµα της υγείας και της ασφάλειας. Στην πραγµατικότητα η αδράνεια κοστίζει πολύ περισσότερο. Οι δαπάνες
για τις επαγγελµατικές ασθένειες και τα εργατικά ατυχήµατα (επιδόµατα αναπηρίας, αποζηµιώσεις, ιατρικές
δαπάνες, χαµένος χρόνος κ.λπ) προσθέτει µέχρι 4% του ΑΕΠ όλων των χωρών στον πλανήτη. Το ποσό αυτό
είναι περισσότερο από χίλια δισεκατοµµύρια δολάρια ή 20 φορές περισσότερο από την βοήθεια που προσφέρεται στις αναπτυσσόµενες χώρες. Οι βιοµηχανικές χώρες έχουν µεγάλο µέρος ευθύνης στο θέµα αυτό. Είναι
γεγονός, λέει ο Takala, ότι υπάρχει η τάση από τις βιοµηχανικές χώρες να εξάγουν τους κινδύνους τους στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η εργασία εκεί δεν είναι µόνο φθηνότερη αλλά και λιγότερο προστατευόµενη.
Οι βρώµικες και δύσκολες εργασίες αφήνονται για τον φτωχό νότο. Αυτό βέβαια περιλαµβάνει και τα µεταλλεία.
Έτσι ενώ οι ασθένειες γνωστές ως πνευµοκονιώσεις, συµπεριλαµβανοµένης και της πυριτίασης έχουν εξαφανιστεί ουσιαστικά από τις βιοµηχανικές χώρες, είναι πολύ συχνές, µε καθηµερινά θύµατα στις αναπτυσσόµενες
χώρες.
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Παραδείγµατος χάριν, οι τρέχουσες εκτιµήσεις δίνουν 10.000.000 εργαζόµενους ότι βρίσκονται σε κίνδυνο από
πυριτίαση και οι σχετικοί θάνατοι από την αιτία της σκόνης φθάνουν τους 5.000 τον χρόνο. Στο Βιετνάµ είναι η
κύρια αιτία των επαγγελµατικών ασθενειών. Στην Ινδία περισσότεροι από δύο εκατοµµύρια ανθρακωρύχοι εκτίθενται σ’ αυτόν τον κίνδυνο. Συν έξι εκατοµµύρια στην Βραζιλία και σχεδόν δύο εκατοµµύρια στην Κολοµβία. Στην Λατινική Αµερική, σύµφωνα µε στοιχεία του ILO 37% των ανθρακωρύχων πάσχουν από πυριτίαση –
ένας αριθµός που ανέρχεται σε 50% για τους ανθρακωρύχους ηλικίας πάνω από 50.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι το κοινωνικό και οικονοµικό φορτίο των σχετικών µε την εργασία ατυχηµάτων δεν
διανέµεται οµοιόµορφα. Τα ποσοστά θνησιµότητας στα διάφορα µέρη της Μέσης Ανατολής και της Ασίας
φθάνουν τέσσερις φορές το επίπεδο στις βιοµηχανικές χώρες. Παρόµοια κατάσταση επικρατεί και στο θέµα της
κοινωνικής κάλυψης για την επαγγελµατική υγεία και ασφάλεια που ποικίλλει από το ένα µέρος του κόσµου σε
άλλο. Οι εργαζόµενοι στις σκανδιναβικές χώρες έχουν σχεδόν την καθολική κάλυψη, ενώ µόνο το 10% -ή ακόµα λιγότερο- των εργασιακών χώρων των αναπτυσσόµενων χωρών καλύπτονται. Σε πολλές αναπτυγµένες χώρες, εν τω µεταξύ, µόνο το µισό εργατικό δυναµικό καλύπτεται ενάντια στους τραυµατισµούς και τις επαγγελµατικές ασθένειες. Το ILO είναι πεπεισµένο ότι πολλές καταστροφές και καθηµερινές επικίνδυνες πρακτικές
στην εργασία είναι αποτρέψιµες.
Σχεδόν οι µισές από τις 184 συνθήκες που υιοθετούνται από το ILO, έχουν σχέση µε ζητήµατα υγείας και
ασφάλειας. Μερικές έχουν επικυρωθεί ευρέως όπως η συνθήκη 81 σχετικά µε την επιθεώρηση εργασίας (130
επικυρώσεις). Άλλες δεν τυγχάνουν καλού αποτελέσµατος, όπως η 155 σχετικά µε την υγεία και την ασφάλεια
των εργαζοµένων, έχει συγκεντρώσει µόνο 42 επικυρώσεις. Επιπλέον η ύπαρξη του κοινωνικού διαλόγου µέσα
σε ένα εργασιακό χώρο ωθεί την υγεία και την ασφάλεια.
Όπου τα σωµατεία και οι συνδικαλιστικές ενώσεις αναγνωρίζονται και υπάρχει και µια επιτροπή υγείας και
ασφάλειας, το ποσοστό των ατυχηµάτων µπορεί να µειωθεί στο ήµισυ σε σχέση µε εργασιακούς χώρους όπου
οι ενώσεις δεν αναγνωρίζονται και δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω.
Μια άλλη µελέτη δείχνει ότι σε µια χώρα που έχει συνδικαλισµό στο 80% των εργασιακών χώρων έχει πετύχει
ένα υψηλό επίπεδο συµµόρφωσης µε την νοµοθεσία, ενώ µόνο ένα ποσοστό 54%-61% των µη συνδικαλιστικών
εργασιακών χώρων, πέτυχαν παρόµοια συµµόρφωση.
Οι δράσεις των συνδικάτων για την προώθηση της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς έχουν σώσει χιλιάδες ζωές…
Η ασφαλής εργασία είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωµα ας το σεβαστούν όλοι…

Η ενηµέρωση αυτή έγινε την ηµέρα της 28ης Απριλίου 2004 από το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας, από τον
Luc Demaret,διευθυντή έκδοσης της περιοδικής ενηµέρωσης για τις δραστηριότητες των εργαζοµένων
του ILO, και από τον Dr.Ahmed Khalef Ιατρό εργασίας, ειδικό σε θέµατα ιατρικής και βιοµηχανικής
τοξικολογίας.
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•

Το ΕΛΙΝΥΑΕ έκανε δεκτό το αίτηµα δύο σχολείων για την ξενάγηση και ενηµέρωση των µαθητών τους
στον κόσµο της υγείας και της ασφάλειας στον εργασιακό χώρο. Είκοσι µαθητές του Ενιαίου Λυκείου Αλίµου, στα πλαίσια του µαθήµατος «Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός» και δέκα µαθητές του
ΙΕΚ Αγίου Στεφάνου µε την ειδικότητα του «Ειδικού ∆ασικής προστασίας» στα πλαίσια του µαθήµατος
«Υγιεινή και Ασφάλεια –Πρώτες Βοήθειες» ξεναγήθηκαν και ενηµερώθηκαν από την κ. Αφροδίτη ∆αΐκου
Χηµικό του Κέντρου Πληροφόρησης Τεκµηρίωσης, για τον θεσµό του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και των εργαζοµένων. Ένας από τους στόχους του ΕΛΙΝΥΑΕ είναι η ευαισθητοποίηση των µαθητών στα θέµατα της υγιεινής και ασφάλειας και µε
χαρά θα δεχτεί και άλλα αιτήµατα σχολείων για επίσκεψη και ενηµέρωση. Στους µαθητές δόθηκε ενηµερωτικό υλικό από εκδόσεις του Ινστιτούτου και παρακολούθησαν προβολή εκπαιδευτικών ταινιών.

•

Συµµετοχή του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. σε ηµερίδα της ΓΣΕΕ για την επαγγελµατική εξουθένωση (Burnout).
Στις 10 Φεβρουαρίου 2004 η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) και η Ανώτατη ∆ιοίκηση
Ενώσεων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Α∆Ε∆Υ) διοργάνωσαν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας µια ηµερίδα µε τίτλο «Το σύνδροµο της επαγγελµατικής εξουθένωσης : Μια πρόκληση για τον κόσµο της εργασίας», στην οποία παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις και θέσεις για την εξουθένωση
των εργαζοµένων.
Περισσότερα θα βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.eiro.eurofound.eu.int/2004/03/word/gr0403101nel.doc

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Στον τοµέα κατάρτισης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Αθήνα το Φεβρουάριο υλοποιήθηκε σεµινάριο στο οποίο εκπαιδεύτηκαν 6 Τεχνικοί Ασφάλειας του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.
Κατά το µήνα Μάρτιο στον τοµέα οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν δύο σεµινάρια Τεχνικών Ασφάλειας διάρκειας 70 ωρών το καθένα. Στα σεµινάρια αυτά εκπαιδεύτηκαν συνολικά 50 εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις, οι οποίοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο Νόµος 1568/85 και το Π.∆. 294/88 και ασκούν τα καθήκοντα του Τεχνικού
Ασφάλειας ή πρόκειται να τους ανατεθούν τα ανάλογα καθήκοντα σε βιοµηχανίες - επιχειρήσεις.
Για το επόµενο δίµηνο προγραµµατίζονται σεµινάρια Τεχνικών Ασφάλειας της Τράπεζας Πειραιώς, µελών επιτροπών τα οποία θα εκπαιδευτούν κατόπιν αιτήµατος του ΙΝ.Ε. Πετρελαίου και Χηµικής Βιοµηχανίας της ΣΕΕ
καθώς επίσης και σεµινάρια εργοδοτών και εργαζοµένων επιχειρήσεων Β΄ κατηγορίας.
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Υλοποίηση σεµιναρίων κατάρτισης
Ο κύκλος των σεµιναρίων κατάρτισης για το έτος 2004 άρχισε τον Απρίλιο. Σύµφωνα µε τον τρέχοντα προγραµµατισµό, προβλέπεται η υλοποίηση τεσσάρων σεµιναρίων κατάρτισης εντός του πρώτου εξαµήνου, µε
θέµα: Υγιεινή και Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχηµάτων. Το πρώτο τµήµα άρχισε στις 19/4/2004 και απευθυνόταν σε µηχανικούς ΑΕΙ και ΤΕΙ οι οποίοι απασχολούνται σε βιοµηχανίες που ανήκουν στην Α’ κατηγορία. Το
πρόγραµµα εκπαίδευσης περιελάµβανε θεωρητική κατάρτιση µε νέο και εµπλουτισµένο θεµατολόγιο, καθώς
και πρακτική άσκηση σε επιλεγµένες επιχειρήσεις. Παράλληλα, έχουν διεξαχθεί δύο σεµινάρια που αφορούσαν επιχειρήσεις Β’ κατηγορίας. Στα πλαίσια της επιµόρφωσης των εργοδοτών επιχειρήσεων που κατατάσσονται στη Γ’ κατηγορία εντάσσεται και το τελευταίο σεµινάριο του κύκλου που ξεκίνησε στις 3/5/2004.

Υλοποίηση Ηµερίδων
Το παράρτηµα Θεσσαλονίκης συµµετείχε σε ηµερίδα που διοργάνωσε στη Σίνδο το Σάββατο 3/4/2004 το Συνδικάτο Επαγγελµατιών Οδηγών Αυτοκινήτων Μακεδονίας και Θράκης «Ο Ερµής». Την εκδήλωση που έλαβε
χώρα στο πολιτιστικό κέντρο Σίνδου, χαιρέτησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης, της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης, καθώς και στελέχη του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και άλλων φορέων και οργανώσεων. Αντικείµενο των εισηγήσεων αποτέλεσε η Ασφαλής Μεταφορά των Εµπορευµάτων. Στόχος της
ηµερίδας ήταν η ενηµέρωση των εµπλεκοµένων στις εµπορευµατικές οδικές µεταφορές και τις µεταφορές επικίνδυνων φορτίων, αναφορικά µε θέµατα όπως το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, η ασφαλής πρόσδεση και τα είδη
των διακινούµενων φορτίων, οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των οδηγών οχηµάτων, το επιτρεπόµενο ωράριο
απασχόλησης, η πρέπουσα οδική συµπεριφορά, η προβλεπόµενη συντήρηση των οχηµάτων και τα προβλήµατα
επαγγελµατικής Υγείας των µεταφορέων. Το έντυπο υλικό που χορηγήθηκε στους συµµετέχοντες περιελάµβανε τις σηµειώσεις των εισηγητών.

Εφαρµοσµένη Έρευνα
Στα πλαίσια της κλαδικής µελέτης στον τοµέα της Κλωστοϋφαντουργίας, συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν οι
µετρήσεις βλαπτικών παραγόντων σε κλωστήρια, υφαντήρια και εριουργίες της Μακεδονίας και της Θράκης.
Η µελέτη πεδίου προέβλεπε την υλοποίηση µετρήσεων θορύβου, µικροκλίµατος, αιωρούµενων σωµατιδίων,
επιπέδων φωτισµού και ινών βάµβακος σε αριθµό επιχειρήσεων του κλάδου, οι δραστηριότητες των οποίων
καλύπτουν όλο το φάσµα της επεξεργασίας του βαµβακιού από την εκκόκκιση έως το έτοιµο ένδυµα. Η κλαδική µελέτη ολοκληρώθηκε σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που είχε καταρτιστεί, εντός του Μαρτίου 2004, µε
την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων πεδίου και την συγγραφή των παραδοτέων κειµένων.

e - δ η σ ε ό γ ρα µ µ α
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Στις 13 Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκε µε επιτυχία το σεµινάριο µε θέµα «Υγιεινή και Ασφάλεια – Πρόληψη
Ατυχηµάτων» το οποίο παρακολούθησαν 17 άτοµα που είτε ασκούν τα καθήκοντα του Τ.Α. είτε πρόκειται να
αναλάβουν τα καθήκοντα αυτά στις επιχειρήσεις που εργάζονται. Το σεµινάριο συνολικής διάρκειας 78 ωρών
περιελάµβανε 64 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 14 ώρες πρακτική άσκηση.
Στις 28 & 29 Φεβρουαρίου 2004 υλοποιήθηκε σεµινάριο διάρκειας 10 ωρών, το οποίο παρακολούθησαν 21
άτοµα εργοδότες επιχειρήσεων Γ΄ κατηγορίας.
Στις 15 & 17 Μαρτίου 2004 υλοποιήθηκε σεµινάριο διάρκειας 10 ωρών το οποίο παρακολούθησαν 23 άτοµα
εργοδότες επιχειρήσεων Γ΄ κατηγορίας.
Στις 19–25 Απριλίου, 3-9 Μαΐου και 10-16 Μαΐου 2004, θα υλοποιηθούν τρία σεµινάρια διάρκειας 35 ωρών
έκαστο για εργοδότες επιχειρήσεων Β΄ κατηγορίας. Το κάθε σεµινάριο θα παρακολουθήσουν 25 ηλεκτρολόγοι
εγκαταστάτες.
Στις 17 & 19 Μαΐου θα υλοποιηθεί σεµινάριο διάρκειας 10 ωρών το οποίο θα παρακολουθήσουν 25 άτοµα,
εργοδότες επιχειρήσεων Γ΄ Κατηγορίας.
Το παράρτηµα συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για την υλοποίηση προγράµµατος κατάρτισης µε θέµα «Υγεία και
Ασφάλεια» διάρκειας 100 ωρών. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ και απόφοιτους τεχνικού λυκείου ή µέσης τεχνικής σχολής. Στόχος του προγράµµατος εκτός από την απόκτηση εµπεριστατωµένων γνώσεων σε θέµατα Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας είναι και (σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του
άρθρου 9 του Ν. 3144/03) η µείωση της προϋπηρεσίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του
Ν. 1568/85 για την ανάληψη καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας.
Από 2 έως 5 Φεβρουαρίου 2004 έγιναν µετρήσεις βλαπτικών παραγόντων στις εγκαταστάσεις του βιολογικού
καθαρισµού Ιωαννίνων, στα πλαίσια της µελέτης «Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου σε Βιολογικούς καθαρισµούς» σε συνεργασία µε το Κέντρο Υγείας Υγιεινής της Εργασίας του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
Επίσης συνεχίζονται οι µετρήσεις φυσικών και χηµικών βλαπτικών παραγόντων σε συνεργασία µε το Κέντρο
Υγείας Υγιεινής της Εργασίας του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. σε επιχειρήσεις της Ηπείρου µετά από σχετικά αιτήµατα.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
∆ράσεις στο Νοµό Αχαΐας
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων πληροφόρησης, το Παράρτηµα Τρίπολης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. αφού ολοκλήρωσε την ενηµερωτική δράση στο Νοµό Αρκαδίας και στο Νοµό Κορινθίας, συνέχισε τις δράσεις του το χρονικό διάστηµα 02-02-2004 έως 19-02-2004 µε προγραµµατισµένες επισκέψεις σε 36 επιχειρήσεις του Νοµού
Αχαΐας. Κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων πραγµατοποιήθηκαν ενδεικτικές µετρήσεις θορύβου και

Σελίδα 8

Φεβρουάριος– Απρίλιος 2004

φωτεινότητας, έγινε ενηµέρωση Τεχνικών Ασφαλείας, Γιατρών Εργασίας, Εργοδοτών, Εργαζοµένων και ΕΥΑΕ των παραπάνω επιχειρήσεων και χορηγήθηκαν δωρεάν εκδόσεις του Ινστιτούτου.

Προγράµµατα Επιµόρφωσης
Το ΚΕΚ του Παραρτήµατος Τρίπολης του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
(ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) άρχισε την υλοποίηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης για όλες τις κατηγορίες εκπαιδευοµένων
για το έτος 2004. Συγκεκριµένα θα υλοποιηθούν στις 17 & 18-04-2004 και 19 & 21-04-2004 δύο τµήµατα µε
σεµινάρια Επιµόρφωσης εργοδοτών για θέµατα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Γ΄
κατηγορίας διάρκειας 10 ωρών. Στη συνέχεια προγραµµατίζεται η υλοποίηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης
εργοδοτών για θέµατα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Β΄ κατηγορίας διάρκειας 35 ωρών καθώς και
Μηχανικών ΑΕΙ ή ΤΕΙ που ασκούν ή πρόκειται να ασκήσουν τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας σε επιχειρήσεις διάρκειας 100 ωρών.
Καλείτε κάθε ενδιαφερόµενος να υποβάλλει αίτηση για ένταξη σε συγκεκριµένο Πρόγραµµα Επιµόρφωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 2710-221100 κ. Καρακασίλης.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ν. 3227/04, ΦΕΚ:31/Α/9-2-04
Μέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις.

Ν. 3232/04, ΦΕΚ:48/Α/12-2-04
Θέµατα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις

Υ.Α Αριθ.Φ.7.5/1816/88/04, ΦΕΚ:470/B/5-3-04
Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισµού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις.

e-δησεόγραµµα
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΕΑ
Ευρωπαϊκή εβδοµάδα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία
18-22 Οκτωβρίου 2004
Οικοδοµώντας την ασφάλεια
Μπορείτε να ενηµερωθείτε για την εκστρατεία
http://ew2004.osha.eu.int/news/press_releases/index_en.htm
Το παρακάτω δελτίο τύπου δηµοσιεύθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την υγεία και την ασφάλεια
Η µεγαλύτερη εκστρατεία της ΕΕ που διοργανώθηκε ποτέ, ασχολείται µε το τεράστιο ανθρώπινο και
οικονοµικό κόστος που συνεπάγονται τα ανεπαρκή πρότυπα ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία της
Ευρώπης.
Ο ενηµερωτικός φάκελος διατίθεται στη διεύθυνση http://ew2004.osha.eu.int/infopack/
Κατά τη σηµερινή έναρξη της βασικής του εκστρατείας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια και την
Υγεία στην Εργασία αναφέρει ότι χάρη σε υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και υγείας στην οικοδοµική βιοµηχανία της Ευρώπης θα µπορούσαν να σωθούν µέχρι 1.300 ζωές ετησίως και να αποτραπούν 850. 000 σοβαροί
τραυµατισµοί.
Με τη µείωση της µεγάλης συχνότητας ατυχηµάτων και ασθενειών που σχετίζονται µε την εργασία, η ΕΕ θα
µπορούσε επίσης να εξοικονοµήσει µέχρι και 75 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως, ισχυρίζεται ο Οργανισµός.
Στο πλαίσιο της εκστρατείας µε τίτλο «Οικοδοµώντας την ασφάλεια», η οποία θα κορυφωθεί κατά τη διάρκεια
της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (18-22 Οκτωβρίου 2004), θα επισηµανθούν οι κίνδυνοι στον τοµέα της υγείας και της ασφάλειας που αφορούν την οικοδοµική βιοµηχανία της
Ευρώπης, καθώς και οι λύσεις, σε περισσότερες από 30 χώρες ανά την Ευρώπη, καθιστώντας την εκστρατεία
το µεγαλύτερο αυτού του είδους γεγονός που διοργανώθηκε ποτέ.
Κατά την έναρξη της εκστρατείας στο ∆ουβλίνο, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Pat Cox, δήλωσε:
«Ο οικοδοµικός τοµέας είναι µια από τις σηµαντικότερες βιοµηχανίες της ΕΕ, εφόσον απασχολεί περισσότερα
από 12 εκατοµµύρια άτοµα και η αξία της υπερβαίνει τα 900 δισεκατοµµύρια Ευρώ ετησίως. Ωστόσο, εµφανίζει ένα από τα χειρότερα ρεκόρ στον τοµέα της ασφάλειας και της υγείας: το ποσοστό ατυχηµάτων, για παράδειγµα, ανέρχεται στο διπλάσιο συγκριτικά µε τον µέσο όρο της συγκεκριµένης βιοµηχανίας στην ΕΕ. Η συχνότητα πόνων στην πλάτη και άλλων µυοσκελετικών προβληµάτων, η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες και πολλοί άλλοι κίνδυνοι υπερβαίνουν επίσης σηµαντικά τον µέσο όρο. Τα προβλήµατα αυτά πρέπει να επιλυθούν το
ταχύτερο, όχι µόνον µε σκοπό την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, αλλά και την ελάφρυνση της οικονοµικής επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.»
Ο Bertie Ahern, Πρωθυπουργός της ∆ηµοκρατίας της Ιρλανδίας, που έχει την Προεδρία της ΕΕ, πρόσθεσε: «Η
διευθέτηση του ζητήµατος δεν υπάγεται αποκλειστικά στην ευθύνη των οικοδοµικών επιχειρήσεων· αποτελεί
καθήκον για όλους τους ενδιαφερόµενους στον τοµέα, περικλείοντας αρχιτέκτονες, συντονιστές εργασιών,
µηχανικούς και άλλους. Πολλά ατυχήµατα σε εργοτάξια οφείλονται στις αποφάσεις που λαµβάνονται προτού
ξεκινήσουν οι οικοδοµικές εργασίες. Κατά συνέπεια, ο µόνος δρόµος για την πρόοδο – όπως ισχύει και για
πολλά άλλα θέµατα υγείας και ασφάλειας – είναι µέσω των συνεργασιών. Πρέπει να συνεργαστούµε και η εκ-
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στρατεία του Οργανισµού µε τίτλο «Οικοδοµώντας την ασφάλεια» ενσαρκώνει αυτή την προσέγγιση µε την
πλήρη δέσµευση της Προεδρίας της ΕΕ, του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και των κοινωνικών εταίρων της
Ευρώπης.
Η εκστρατεία, η οποία θα συνοδεύεται από µια σειρά εντύπων και επιγραµµικών πληροφοριών, µε συµπερίληψη παραδειγµάτων καλής πρακτικής, θα υποστηριχθεί από χιλιάδες εκδηλώσεις σε 31 ευρωπαϊκές χώρες, περιλαµβανοµένων των κρατών µελών, των εντασσόµενων και των υποψήφιων χωρών, καθώς και των χωρών ΕΖΕΣ. Με τον συντονισµό του δικτύου εθνικών εστιακών σηµείων του Οργανισµού, οι εκδηλώσεις θα περιλαµβάνουν από πρωτοβουλίες κατάρτισης και εκστρατείες προώθησης µέχρι σεµινάρια και εργαστήρια. Επιπλέον,
οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί που εµπλέκονται στην οικοδοµική βιοµηχανία θα κληθούν να υπογράψουν
την επιγραµµική χάρτα της εκστρατείας προκειµένου να δείξουν τη δέσµευσή τους για υψηλότερα πρότυπα
ΕΑΥ στη βιοµηχανία. Πλήρεις λεπτοµέρειες διατίθενται στην ειδική ιστοθέση του Οργανισµού σχετικά µε την
Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα 2004 στη διεύθυνση ( http://ew2004.osha.eu.int).
«Στόχος µας είναι όχι µόνον η ευαισθητοποίηση σχετικά µε τους κινδύνους, ειδικότερα όσον αφορά τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% των εργαζοµένων στον οικοδοµικό
τοµέα, αλλά προσφέρουν επίσης τα εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας» ανέφερε ο ∆ιευθυντής του Οργανισµού Hans-Horst Konkolewsky. «Αυτό περικλείει οδηγούς και καταλόγους ελέγχου σχετικά µε την αξιολόγηση των κινδύνων και παραδείγµατα λύσεων καλής πρακτικής, τα οποία διατίθενται στο σύνολό τους δωρεάν
από την ιστοθέση µας. Η κατάσταση δεν θα αλλάξει σε µια νύχτα, αλλά είµαι βέβαιος ότι ο αντίκτυπος θα είναι
σηµαντικός, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει η δέσµευση όλων των πλευρών. Η υπογραφή στην επιγραµµική χάρτα της εκστρατείας είναι το πρώτο βήµα για την επιβεβαίωση µιας τέτοιας δέσµευσης.»
Ο ευρωπαίος Επίτροπος για την Υγεία και την Προστασία των Καταναλωτών David Byrne παρίστατο επίσης
στην έναρξη. Και οι δύο πλευρές της βιοµηχανίας εκπροσωπήθηκαν από τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους, τον Ulrich Paetzold, ∆ιευθυντή της Οµοσπονδίας Ευρωπαϊκών Οικοδοµικών Επιχειρήσεων και τον Harrie Bijen, Γενικό Γραµµατέα της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Οικοδόµων και Εργατών Ξύλου.
Περαιτέρω πληροφορίες
Στοιχεία επικοινωνίας Τύπου:
Μπιλµπάο:
Francoise Murillo, e-mail: murillo@osha.eu.int, European Agency for Safety and Health at Work, Tηλ: +34 94
479 57 48 ή Alun Jones, email: jones@osha.eu.int, European Agency for Safety and Health at Work, Tηλ: +34
94 479 4377.
∆ουβλίνο:
Andrew Smith, European Agency for Safety and Health at Work, Tηλ (GSM): +34 609 612 941
Brenda O’Brien, European Agency for Safety and Health at Work, Tηλ (GSM): +34 629 644 244
Άλλες πληροφορίες:
European Agency for Safety and Health at Work, Gran Via 33, E-48009 Bilbao, Spain, email:
information@osha.eu.int, fax: +34 94 479 4383.
Σηµειώσεις για τους συντάκτες
1. Η φωτογραφηση (photo call) και η συνέντευξη τύπου θα λάβουν χώρα στο Croke Park Stadium, ∆ουβλίνο
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στις 11.00 (φωτογράφηση) και στις 11.30 (συνέντευξη τύπου) στις 30 Απριλίου 2004.
2. Οι φωτογραφίες από την έναρξη της εκστρατείας θα διατεθούν στην ιστοθέση του Οργανισµού στη διεύθυνση http://ew2004.osha.eu.int/news/press_releases/ από τις 15.30 (GMT+1) στις 30 Απριλίου 2004.
3. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση µε σκοπό να συνεισφέρει στην κάλυψη των αναγκών ενηµέρωσης στον τοµέα της επαγγελµατικής ασφάλειας και υγείας. Με έδρα το Μπιλµπάο της Ισπανίας, ο Οργανισµός θα βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων
στην εργασία ενισχύοντας τη ροή των τεχνικών, επιστηµονικών και οικονοµικών πληροφοριών µεταξύ όλων
των εµπλεκοµένων σε θέµατα επαγγελµατικής ασφάλειας και υγείας.
4. Η Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία που θα λάβει χώρα 18-22 Οκτωβρίου 2004 είναι µια εκστρατεία ενηµέρωσης που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και την προώθηση των δραστηριοτήτων µε σκοπό να καταστήσει την Ευρώπη έναν ασφαλή και υγιή τόπο εργασίας. Συντονίζεται από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισµό και θα διεξαχθεί στα κράτη µέλη, στις εντασσόµενες και στις υποψήφιες χώρες, καθώς
και στις χώρες ΕΖΕΣ. Η Εβδοµάδα αφορά τον χώρο εργασίας και όλοι οι φορείς και οργανισµοί στον τοµέα της
ασφάλειας και της υγείας, συνδικάτα, εταιρείες, διοικητικά στελέχη, εργαζόµενοι και εκπρόσωποι ασφάλειας
καλούνται να συµµετάσχουν και να οργανώσουν τις δικές τους δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές δύνανται να συµπεριλάβουν ειδικούς ελέγχους και δραστηριότητες αξιολόγησης των κινδύνων στον χώρο εργασίας, διοργάνωση κατάρτισης, διανοµή ενηµερωτικού υλικού, θέσπιση νέας πολιτικής περί χώρων εργασίας, προγράµµατα µε προτάσεις, ενθάρρυνση της συµµετοχής των εργαζοµένων και των εκπροσώπων τους ή τη σύνδεση µε άλλους οργανισµούς, επιχειρήσεις ή υπεργολάβους µε στόχο τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων από κοινού.
Το σύνθηµα της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας 2004 είναι «Οικοδοµώντας την ασφάλεια.»
5. Οι στατιστικές που αναφέρονται στο παρόν δελτίο τύπου προήλθαν από την Eurostat και τις αρµόδιες για
την επαγγελµατική υγεία και ασφάλεια εθνικές αρχές.

Επιτυχής πρόληψη των κινδύνων κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών Βραβεία καλής πρακτικής 2004
Συµµετοχή 25 χωρών στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα απονοµής βραβείων για την υγεία και την ασφάλεια
Ο Οργανισµός έχει απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τα ευρωπαϊκά βραβεία καλής
πρακτικής στον τοµέα της επαγγελµατικής ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα απονεµηθούν για πέµπτη φορά.
Τα βραβεία για το 2004 θα απονεµηθούν σε επιχειρήσεις ή οργανισµούς που έχουν συµβάλει µε εξαιρετικό και
καινοτόµο τρόπο στην πρόληψη των κινδύνων από δραστηριότητες στον κλάδο των κατασκευών και των οικοδοµικών εργασιών.
Τα παραδείγµατα καλής πρακτικής είναι µέτρα που έχουν εφαρµοστεί για την πρόληψη της έκθεσης των εργαζοµένων σε κινδύνους κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών. Όλα τα παραδείγµατα που θα υποβληθούν πρέπει να καταδεικνύουν ορθή διαχείριση, και ειδικότερα την αποτελεσµατική χρήση της εκτίµησης κινδύνων και την εφαρµογή των σχετικών πορισµάτων, αλλά και να επικεντρώνονται στην «επιτυχή πρόληψη των
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κινδύνων για τους εργαζοµένους». Τα παραδείγµατα µπορούν να καλύπτουν όλους τους τοµείς οικοδοµικών
εργασιών και συντήρησης και όχι µόνον τις κατασκευές, και να αφορούν διαφορετικά στάδια της κατασκευαστικής διαδικασίας από τον αρχικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό στον χώρο εργασίας ή στο εργοτάξιο.
Μπορούν να υποβληθούν από τους συγκεκριµένους χώρους εργασίας ή από µεσολαβούντες οργανισµούς,
στους οποίους περιλαµβάνονται εµπορικά επιµελητήρια, εµπορικά και επαγγελµατικά σωµατεία και συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισµού, κ. Hans-Horst Konkolewsky, δήλωσε ότι «οι κατασκευές είναι
ένας από τους µεγαλύτερους κλάδους στην Ευρώπη, µε ετήσιο τζίρο που υπερβαίνει τα 900 δισ. ευρώ. ∆υστυχώς όµως είναι και ο κλάδος που παρουσιάζει από τα χειρότερα στοιχεία όσον αφορά την επαγγελµατική ασφάλεια και υγεία. Αυτό πρέπει να αλλάξει και τα βραβεία καλής πρακτικής αποσκοπούν να καταδείξουν, µε παραδείγµατα, σε όλους τους ευρωπαίους εργοδότες και εργαζοµένους τα οφέλη των καλών πρακτικών ασφάλειας
και υγείας στην οικοδόµηση της αυριανής Ευρώπης.
∆ιανύουµε το πέµπτο έτος απονοµής βραβείων που διεξάγεται στο πλαίσιο της ετήσιας ευρωπαϊκής εβδοµάδας
για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Τα βραβεία απευθύνονται και φέτος στα νέα κράτη µέλη, γεγονός που σηµαίνει τη συµµετοχή 25 χωρών συνολικά. Ο Οργανισµός θα ανακοινώσει τους νικητές στη τελετή
λήξης της Εβδοµάδας , τον Νοέµβριο. Με τα βραβεία θα τιµηθούν οι νικητές σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον
ρόλο που διαδραµατίζουν όσον αφορά τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα βραβεία διατίθενται επί γραµµής σε σχετικό φυλλάδιο στη διεύθυνση
http://ew2004.osha.eu.int/

Νέα σύσταση της ΕΕ σχετικά µε τον Ευρωπαϊκό κατάλογο των επαγγελµατικών ασθενειών:
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/el/oj/dat/2003/l_238/l_23820030925el00280034.pdf

∆ΙΕΘΝΗ ΝΕΑ
Παγκόσµιοι ∆είκτες για θανατηφόρα ατυχήµατα και επαγγελµατικές ασθένειες
από το ILO
Global Estimates of Fatalities, 2002

Occupational Accidents, according to ILO regions, 2002
Occupational Accidents, according to World Bank regions, 2002

http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/accidis/globest_2002/dis_world.htm
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/accidis/globest_2002/reg_world.htm
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/accidis/globest_2002/acc_world.htm
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
Έκδοση του Ευρωπαϊκού οργανισµού για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Issue 106 - The practical prevention of risks from dangerous substances at
work
24/11/2003
Dangerous substances are found in many workplaces. Exposure to dangerous substances can occur anywhere at work, on farms, in hairdressers’ shops, in motorvehicle repair shops, in hospitals, at chemical plants.
http://agency.osha.eu.int/publications/reports/106/en/GoodPracBookEN.PDF

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
•

19-21 November 2004, Waseda University, Tokyo
First Global asbestos congress 2004 in Japan
Το συνέδριο παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους εργαζόµενους µε τον αµίαντο, για αυτούς που έχουν αρρωστήσει από τον αµίαντο, για συνδικαλιστές, για τους εργαζόµενους σε επαγγέλµατα υγείας, για δηµόσιους υπάλληλους, πολιτικούς, επιστήµονες, ερευνητές, αρχιτέκτονες, µηχανικούς, περιβαλλοντολόγους,
δηµοσιογράφους, κ.ά.
http://park3.wakwak.com/~gac2004/en/index.html

•

23-25 June 2004, Millau, France
Steelbridge 2004-International Symposium on Steel Bridges
Organized by OTUA (Office Technique pour l’utilisation de l’acier/ Technical office for the use of steel,
France)
Information: Steelbridge 2004, OTUA, Roula Kastanidi, Immeuble Pacific, 13 Cours Valmy, 92070,
Paris la Defense, France
Phone: (+33) 141258742, Fax: (+33) 141 255675, e-mail: roula.kastanidi@corporatefactory.fr
Internet: http://www.otua.org/events

•

11-16 July 2004, Tampere, Finland
10th International Congress of Toxicology, ICTX

Σελίδα 14

Φεβρουάριος– Απρίλιος 2004

“Living in a safe chemical world”
Information: CTX Congress Secretariat
Fax: 3589667675
e-mail: ictx@tsgcongress.fi
Internet: www.ictx.org

•

29 Aug.- 2 Sept. 2004, Sundvolden Hotel, Krokkleiva, Norway
First International course on methods to improve the work environment in small-scale enterprises
Information: http://www.niva.org/courses/2004/course29_august_2_september_2004.htm

•

31 Aug.-3 Sept. 2004 at the BG-Academy in Dresden, Germany
2nd International Working Safety. Net Conference for the prevention of accidents and trauma at
work
Organized by the Federal Association for statutory accident insurance in co-operation with the European
Agency for Safety and Health at Work and the International Labour Organization
Information: BG Academy, Konigsbrucker Landstrasse 2, D-01109 Dresden, Germany
Fax: +49(0)351 457201106, e-mail: WOS@HVBG.de
Internet: http://www.workingonsafety.net/

•

15 –17 Sept.2004, Hotel Okura Amsterdam, The Netherlands
Towards effective intervention and sector dialogue in Occupational Safety and Health. An invitational conference during the Dutch presidency in 2004
Organized by the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment (SZW)
Information: Ministry of SZW, P.O. Box 90801, 25090 LV The Hague, The Netherlands,
Tel.:+31205040200
Fax: +31205040225
e-mail: arbo2004@congrex.nl

•

13-16 October 2004, Melbourne, Australia
17th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health
The Conference is held under the auspices of the Epidemiology Scientific Committee of the International
Commission of Occupational Health (ICOH) and follows the successful 16th Symposium in Barcelona,
Spain in 2002. The conference theme is: Reducing the global burden of Occupational Disease and
Injury
Further information: http://www.med.monash.edu.au/epicoh2004
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Ι Σ ΤΟ Ρ Ι ΚΟ e - Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι ΚΟ ΑΡ Χ Ε Ι Ο

Εργαζόµενοι σε κατασκευή οινοποιείου
Η φωτογραφία είναι ευγενική παραχώρηση του κ. Γιώργου Λογοθέτη και χρονολογείται περίπου στο 1925.

Ε Ν Η ΜΕ ΡΩ Τ Ι ΚΟ ∆ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Ο Υ
Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ ΟΥ ΙΝ Σ Τ ΙΤ Ο Υ ΤΟ Υ
Υ Γ Ι ΕΙ Ν ΗΣ ΚΑ Ι ΑΣΦ Α Λ Ε ΙΑ Σ Τ ΗΣ
Ε ΡΓ Α Σ Ι ΑΣ (Ε Λ . Ι Ν . Υ . Α. Ε .)

Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6
104 45
ΑΘΗΝΑ

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

Ο Μ Α ∆ Α Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

∆ραστηριότητες Παραρτηµάτων
Κωνσταντίνα Ζορµπά
Κωνσταντίνος Καρακασίλης
Κωνσταντίνος Πούλιος
∆ραστηριότητες Κατάρτισης Αθήνας
Φρύνη Κολοβοπούλου
Συλλογή και επιµέλεια υλικού
Κωνσταντίνα Καψάλη

http://
www.elinyae.gr

Τεχνική επεξεργασία και επιµέλεια
Ελένη Ζαρέντη
Αλέξης Λεχουρίτης

