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O Αύγουστος 2004 υπήρξε ο µήνας των Ολυµπιακών Αγώνων,
όπου η µικρή Ελλάδα, χώρα στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, συγκέντρωσε τα φώτα της παγκόσµιας δηµοσιότητας.
Οι φιλοξενούµενοί µας επισκέφθηκαν την απαστράπτουσα Ολυµπιακή Αθήνα, η οποία τους υποδέχθηκε µε την σύγχρονη ευρωπαϊκή υποδοµή της: νέο αεροδρόµιο, µετρό, τραµ, προαστιακός,
οδικοί άξονες, πολιτιστικά δρώµενα κ.λ.π.
Εντυπωσιάσαµε το κοινό που µας παρακολούθησε αλλά περισσότερο τους επικριτές µας.
Αυτή ήταν η µία πλευρά του νοµίσµατος. Η άλλη πλευρά, σχετίζεται µε τη νοοτροπία, η οποία για να αλλάξει χρειάζεται παιδεία και
συνεχή εκπαίδευση. Είναι δηλαδή µια καθηµερινή άσκηση, µακρόχρονη µεν, αλλά µε σίγουρα αποτελέσµατα δε.
Όλοι µας πρέπει να βοηθήσουµε προς αυτή τη κατεύθυνση. Να γίνουµε οι καθηµερινοί αθέατοι ολυµπιονίκες.
Εµείς στο ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. εργαζόµαστε ανελλιπώς ώστε η παιδεία
της πρόληψης να γίνει κτήµα όλων. Να διαδοθεί όσο γίνεται ταχύτερα ώστε να σταµατήσουµε πλέον να θρηνούµε εκ των υστέρων
αθώα θύµατα.
Με τις σκέψεις αυτές σας εύχοµαι καλή επάνοδο στις εργασίες σας.

Μηνάς Αναλυτής
Οικονοµολόγος Ph.D
Γενικός ∆ιευθυντής
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ΤΑ Ν Ε Α Τ Ο Υ Ε Λ . Ι Ν . Υ. Α . Ε .
Επίσκεψη των κοινωνικών εταίρων στο ΕΛΙΝΥΑΕ στην Αθήνα
Την Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2004, οι κοινωνικοί εταίροι επισκέφθηκαν το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., κατόπιν προσκλήσεως του
Προέδρου του Ινστιτούτου καθηγητή κου Βασίλη Μακρόπουλου.
Συγκεκριµένα, από την πλευρά της Γ.Σ.Ε.Ε. παρευρέθηκε ο Πρόεδρος κος Χρήστος Πολυζωγόπουλος, από το
Σ.Ε.Β. ο Γενικός ∆ιευθυντής κος Ιωάννης ∆ραπανιώτης και η κα Ρένα Μπαρδάνη υπεύθυνη υγιεινής και ασφάλειας.
Η Ε.Σ.Ε.Ε. εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο κο ∆ηµήτρη Αρµενάκη και η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. από τον Πρόεδρο κο
∆ηµήτρη Ασηµακόπουλο και την κα Νατάσσα Αυλωνίτου, στέλεχος του ΚΕΚ της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.
Οι εταίροι, αφού ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., παρέστησαν σε σύσκεψη στην οποία
συµµετείχαν οι δύο Αντιπρόεδροι του Ινστιτούτου κ. κ. Ανδρέας Κολλάς και Βασίλης Κορκίδης, όπως και ο
Γενικός ∆ιευθυντής του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. κος Μηνάς Αναλυτής.
Από το γόνιµο και εποικοδοµητικό διάλογο που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, φάνηκε η βούληση των κοινωνικών εταίρων για στήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών που προσφέρει το Ινστιτούτο στους εργαζόµενους και εργοδότες, ώστε να περιοριστούν τα εργατικά ατυχήµατα και οι επαγγελµατικές
ασθένειες.
Υπήρξε από όλους τους κοινωνικούς εταίρους αναγνώριση του µέχρι σήµερα υλοποιηθέντος έργου, έργο το
οποίο συµβάλλει όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στην εµπέδωση µιας πολιτικής πρόληψης µε θετικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, τα ασφαλιστικά ταµεία, αλλά και γενικότερα στην εθνική οικονοµία.
Στους κοινωνικούς εταίρους δόθηκε συνοπτικό µνηµόνιο µε τίτλο: «∆ράσεις ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 2000-2004».

ΣΥΜΝΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
Το ΕΛΙΝΥΑΕ συµµετείχε στο 7ο ∆ιεθνές Συνέδριο Πιθανολογικής Εκτίµησης και ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας
(International Conference on Probabilistic Safety Assessment and Management) µε εκπρόσωπο την κα Εύη
Γεωργιάδου. Η κα Γεωργιάδου παρουσίασε εργασία σχετικά µε τον σχεδιασµό έκτακτης ανάγκης η οποία εκπονήθηκε σε συνεργασία µε τον ∆ρ. Ι. Α. Παπάζογλου, ∆ιευθυντή Ερευνών-ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος», τον κ. Ν. Χ.
Μαρκάτο, καθηγητή ΕΜΠ και τον κ. Χρ. Κυρανούδη, επίκουρο καθηγητή ΕΜΠ. Το συνέδριο διοργανώθηκε
από την ∆ιεθνή Εταιρεία για την Πιθανολογική Εκτίµηση και διαχείριση της ασφάλειας (International Association for Probabilistic Safety Assessment and Management) στο Βερολίνο 14-18 Ιουνίου 2004. Σχετικές πληροφορίες για το συνέδριο µπορείτε να αναζητήσετε στην διεύθυνση http://www.psam7.org
Επίσης το Ινστιτούτο συµµετείχε στο 11ο ∆ιεθνές Συνέδριο για την «Πρόληψη των απωλειών και την προώθηση της ασφάλειας στις βιοµηχανικές διεργασίες» (Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries) µε παρουσίαση εργασίας από τον κ. Ν. Βαγιόκα σχετικά µε τη µεταφορά επικίνδυνων ουσιών. Η εργασία
εκπονήθηκε σε συνεργασία µε την κα Μ. Πιτσιάβα-Λατινοπούλου καθηγήτρια ΑΠΘ. Επίσης παρουσιάστηκε
εργασία και από τον κ. Ταργουτζίδη σχετικά µε την οικονοµική διάσταση της πρόληψης. Η εργασία εκπονήθηκε σε συνεργασία µε την κα Λ. Αντωνοπούλου, καθηγήτρια ΑΠΘ.
Το συνέδριο διεξήχθη στην Πράγα από 31 Μαΐου – 3 Ιουνίου 2004 µε τη συµµετοχή πλήθους εκπροσώπων πανεπιστηµίων, φορέων έρευνας επιχειρήσεων και κοινωνικών εταίρων.
Η διεύθυνση για την ιστοσελίδα του συνεδρίου είναι: http://www.lossprevention.cz/.
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Στον τοµέα κατάρτισης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Αθήνα κατά το διάστηµα Μαΐου – Ιουνίου 2004 υλοποιήθηκε
σεµινάριο σε συνεργασία µε το ΙΝ.Ε. Πετρελαίου και Χηµικής Βιοµηχανίας στο οποίο συµµετείχαν 30 µέλη επιτροπών του κλάδου.
Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν δύο σεµινάρια για 30 εργοδότες και εργαζόµενους επιχειρήσεων Β΄ κατηγορίας και
δώδεκα προγράµµατα στα οποία εκπαιδεύτηκαν 360 εργοδότες Γ΄ κατηγορίας.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Υλοποίηση σεµιναρίων κατάρτισης
Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των σεµιναρίων κατάρτισης στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ-ΕΛΙΝΥΑΕ στη Θεσσαλονίκη για το έτος 2004 εντός του τελευταίου δεκαηµέρου του Μαΐου. Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που
είχε υποβληθεί, υλοποιήθηκαν τέσσερα (4) σεµινάρια κατάρτισης µε θέµα: Υγιεινή και Ασφάλεια – Πρόληψη
Ατυχηµάτων. Το πρώτο τµήµα ξεκίνησε στις 19/4/2004 και απευθυνόταν σε µηχανικούς ΑΕΙ και ΤΕΙ οι οποίοι
ασκούν τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας σε βιοµηχανίες που ανήκουν στην Α’ κατηγορία επικινδυνότητας. Το πρόγραµµα εκπαίδευσης περιελάµβανε θεωρητική κατάρτιση µε νέο και εµπλουτισµένο θεµατολόγιο,
καθώς και πρακτική άσκηση σε επιλεγµένες επιχειρήσεις. Το τµήµα αυτό που παρακολούθησαν 19 εκπαιδευόµενοι, ολοκληρώθηκε στις 19/5. Παράλληλα, διεξήχθησαν δύο σεµινάρια που αφορούσαν σε επιχειρήσεις Β’ κατηγορίας µε ηµεροµηνία έναρξης 22/4/2004 και λήξης 29 και 30/4 αντίστοιχα. Τα τµήµατα Β’ κατηγορίας παρακολούθησαν συνολικά 45 εκπαιδευόµενοι. Στα πλαίσια της επιµόρφωσης των εργοδοτών επιχειρήσεων που κατατάσσονται στη Γ’ κατηγορία εντάχθηκε το τελευταίο σεµινάριο του κύκλου που ξεκίνησε στις 3/5 και ολοκληρώθηκε στις 5/5/2004. Ο αριθµός των συµµετεχόντων στο τµήµα των εργοδοτών ανήλθε στα 23 άτοµα.
Υλοποίηση Ηµερίδων
Το ΕΛΙΝΥΑΕ – Παράρτηµα Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία µε το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ξάνθης και το
Τµήµα Τεχνικής & Υγειονοµικής Επιθεώρησης Καβάλας διοργάνωσε στην πόλη της Ξάνθης την Τρίτη 8/9 και
την Τετάρτη 9/6/2004, δύο ηµερίδες µε θέµα “Ασφάλεια, Υγιεινή και Υγεία στους χώρους εργασίας”. Τις εκδηλώσεις αυτές που έλαβαν χώρα στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης, χαιρέτησαν εκπρόσωποι των αρχών της πόλης, στελέχη του Εργατικού Κέντρου, του ΕΛΙΝΥΑΕ και φορείς εργοδοτικών οργανώσεων. Η πρώτη
εκδήλωση απευθυνόταν σε εργαζοµένους, ενώ η δεύτερη σε εργοδότες. Αντικείµενο των τρίωρων εισηγήσεων
αποτέλεσαν τα παρακάτω θέµατα:
Νοµοθετικό πλαίσιο – Τεχνικά Έργα
Στατιστική ανάλυση των εργατικών ατυχηµάτων στο Νοµό Ξάνθης
Υποχρεώσεις Εργοδοτών
Η οικονοµική διάσταση της πρόληψης
Ρόλος και καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας
Επαγγελµατικές Ασθένειες – ∆υσκολίες καταγραφής
Ρόλος και καθήκοντα Γιατρού Εργασίας
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Οι δύο ηµερίδες έκλεισαν µε χρόνο που διατέθηκε για συζήτηση και ερωτήσεις των συµµετεχόντων προς τους
εισηγητές.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Στις 3-9 Μαΐου και 10-16 Μαΐου, υλοποιήθηκαν δύο σεµινάρια διάρκειας 35 ωρών έκαστο, για εργοδότες επιχειρήσεων Β΄ κατηγορίας. Τα δύο σεµινάρια τα παρακολούθησαν συνολικά 49 ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες.
Στις 17 & 19 Μαΐου υλοποιήθηκε σεµινάριο διάρκειας 10 ωρών το οποίο παρακολούθησαν 23 άτοµα, εργοδότες επιχειρήσεων Γ΄ Κατηγορίας.
Στις 2 & 8 Ιουνίου υλοποιήθηκαν δύο ενδοεπιχειρησιακά σεµινάρια µετά από αίτηµα της εταιρίας KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.Β.Ε.. τα οποία παρακολούθησαν συνολικά 90 άτοµα.
Στις 9 & 16 Ιουνίου υλοποιήθηκε σεµινάριο διάρκειας 10 ωρών για εργοδότες επιχειρήσεων Γ΄ Κατηγορίας. Το
σεµινάριο παρακολούθησαν 24 Οδοντίατροι.
Στις 14–21 Ιουνίου υλοποιήθηκε σεµινάριο διάρκειας 35 ωρών για εργοδότες επιχειρήσεων Β΄ κατηγορίας. Το
σεµινάριο παρακολούθησαν 24 ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες.
Στις 22 & 24 Ιουνίου υλοποιήθηκε σεµινάριο διάρκειας 10 ωρών για εργοδότες επιχειρήσεων Γ΄ Κατηγορίας.
Το σεµινάριο παρακολούθησαν 36 εργοδότες Καφέ – Μπαρ και υλοποιήθηκε στην Αίθουσα του Επιµελητηρίου
Ιωαννίνων.
Στις 23 Ιουνίου υλοποιήθηκε σεµινάριο διάρκειας 5 ωρών για εργοδότες επιχειρήσεων Γ΄ Κατηγορίας. Το σεµινάριο παρακολούθησαν 17 Λογιστές.
Στις 28 & 30 Ιουνίου υλοποιήθηκε σεµινάριο διάρκειας 10 ωρών στην Κόνιτσα στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου,
το οποίο παρακολούθησαν 31 εργοδότες επιχειρήσεων Γ΄ Κατηγορίας.
Στις 28 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου υλοποιήθηκε σεµινάριο διάρκειας 35 ωρών για εργοδότες επιχειρήσεων Β΄ κατηγορίας. Το σεµινάριο παρακολούθησαν 25 υδραυλικοί.
Στις 5-11 Ιουλίου και 12–18 Ιουλίου υλοποιήθηκαν δύο σεµινάρια διάρκειας 35 ωρών έκαστο για εργοδότες
επιχειρήσεων Β΄ κατηγορίας. Τα δύο σεµινάρια τα παρακολούθησαν συνολικά 47 υδραυλικοί.
Στις 19 & 26 Ιουλίου υλοποιήθηκε σεµινάριο διάρκειας 10 ωρών για εργοδότες επιχειρήσεων Γ΄ Κατηγορίας.
Το σεµινάριο παρακολούθησαν 25 Κοµµωτές.
Τα σεµινάρια υλοποιούνται σε συνεργασία µε την Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών και Εµπόρων του
Νοµού Ιωαννίνων.
Από τις 15 Σεπτεµβρίου το παράρτηµα θα συνεχίσει την υλοποίηση των σεµιναρίων για εργοδότες επιχειρήσεων Β΄ και 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 και (σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 9
του Ν. 3144/03) είναι η µείωση της προϋπηρεσίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.
1568/85 για την ανάληψη καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας. 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.
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Τον Απρίλιο του 2004 επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του Παραρτήµατος Τρίπολης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. µαθητές
της Τρίτης τάξης του Γυµνασίου Μεγαλόπολης. Η επίσκεψη περιελάµβανε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις, ενηµέρωση των µαθητών για τα θέµατα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εργασία καθώς και για τις ∆ραστηριότητες
του Ινστιτούτου. Τέλος µοιράσθηκαν σε όλους τους µαθητές σχετικές εκδόσεις του Ινστιτούτου.
Το Σάββατο 29 Μαΐου 2004 στις 10:00π.µ. το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λουτρακίου πραγµατοποίησε Ηµερίδα
στο Πνευµατικό Κέντρο Λουτρακίου µε θέµα:"Υγιεινή και Ασφάλεια - Εργασιακές Σχέσεις". Στην αναφερόµενη
Ηµερίδα απεύθυνε χαιρετισµό ο κ. Αλεξανδρής Σαράντος Αντιπρόεδρος της ∆Ε του Παραρτήµατος Τρίπολης.
Ανάµεσα στις εισηγήσεις των οµιλητών που ακολούθησαν ήταν και οι εξής: α) Νοµοθετικό Πλαίσιο για Υγιεινή
και Ασφάλεια των εργαζοµένων σε οικοδοµικές εργασίες και τεχνικά έργα από τον κ. Καρακασίλη Κωνσταντίνο
Μηχανολόγο - Μηχανικό του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παραρτήµατος Τρίπολης και β) ∆ιαχείριση Χηµικών Ουσιών από
την κα Καµπόση Κων/να Ιατρό Εργασίας του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
Την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2004 και ώρα 18:30 µ.µ. το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κορίνθου σε συνεργασία µε το
ΙΝ.Ε-ΓΣΕΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου πραγµατοποίησε ηµερίδα µε θέµα:"Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας". Στην ηµερίδα απηύθυνε χαιρετισµό ο κ. Λέντζος ∆ηµήτριος Πρόεδρος της ∆.Ε. του Παραρτήµατος Τρίπολης. Ανάµεσα στις εισηγήσεις των οµιλητών που ακολούθησαν ήταν και η εισήγηση του κ. Καρακασίλη Κωνσταντίνου Μηχανολόγου-Μηχανικού ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παραρτήµατος Τρίπολης µε θέµα: Γενικές αρχές πρόληψης
ατυχηµάτων - Μελέτη εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

•

Π.∆ 117/04, (82/Α/5-3-04): Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των Οδηγιών
2002/95 «σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού» και 2002/96 «σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού».

•

Π.∆ 116/04, (81/Α/5-3-04): Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων
στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους».

•

Π.∆. 115/04, (80/Α/5-3-04): Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 Κ.Υ.Α «διαχείριση των ηλεκτρικών
στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες» (781/Β) και 19817/00 Κ.Υ.Α
«τροποποίηση της 73537/95 Κ.Υ.Α κλπ.» (963/Β) «µέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική
διαχείριση των χρησιµοποιηµένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών».
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΕΑ
Η Επιτροπή εγκαινιάζει το Σχέδιο ∆ράσεως 2004-2010 για τη σχέση
Περιβάλλοντος και Υγείας
Σήµερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δροµολόγησε ένα σχέδιο δράσεως για τον περιορισµό των ασθενειών που προκαλούνται από ένα µολυσµένο περιβάλλον. Το σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη συστήµατος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την ολοκλήρωση των πληροφοριών που αφορούν την κατάσταση του περιβάλλοντος, το οικοσύστηµα και την υγεία του ανθρώπου. Καθορίζει 13 δράσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν πρωτοβουλίες για την καλύτερη κατανόηση της σχέσης περιβάλλοντος και υγείας και για τη διερεύνηση των τρόπων µε τους οποίους η
περιβαλλοντική έκθεση οδηγεί σε επιδηµιολογικές επιπτώσεις. Επίσης, επικεντρώνεται στις ερευνητικές δραστηριότητες, λόγου χάριν στο άσθµα/αλλεργία, στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές, τους καρκίνους και τις
ενδοκρινικές διαταραχές. Αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση σχετικά µε τους κινδύνους που αφορούν τον πολίτη και στην εκπαίδευση ειδικών σε θέµατα σχέσης περιβάλλοντος και υγείας. Επίσης, εξετάζει την σκοπιµότητα της ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή της παρακολούθησης δειγµάτων αίµατος, ούρων ή τριχών, για τη µέτρηση της έκθεσης σε περιβαλλοντικούς ρύπους. Το Σχέδιο ∆ράσεως αποτελεί
την κύρια συµβολή της Επιτροπής στην Τέταρτη ∆ιυπουργική Συνδιάσκεψη της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για τη Σχέση Περιβάλλοντος και Υγείας, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στη Βουδαπέστη, στο διάστηµα 23-25 Ιουνίου 2004. Η Συνδιάσκεψη έχει θέµα «Το µέλλον των παιδιών µας».
Η Margot Wallström, η αρµόδια για το Περιβάλλον Επίτροπος, δήλωσε: «Οι Ευρωπαίοι πολίτες περιµένουν
έµπρακτα δείγµατα γραφής από τους διαµορφωτές πολιτικής. Ως άτοµα µπορούµε να έχουµε τις επιλογές µας
σε ό,τι αφορά τον τρόπο ζωής, ο οποίος επηρεάζει την υγεία µας, όµως δεν µπορούµε να επιλέξουµε την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα που αναπνέουµε ή να είµαστε προστατευµένοι ανά πάσα στιγµή από την έκθεση
σε ρύπους οι οποίοι µπορούν να συσσωρεύονται στον οργανισµό µας, ακόµη και προτού γεννηθούµε. Το προτεινόµενο Σχέδιο ∆ράσεως αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα προόδου».
Ο David Byrne, αρµόδιος για την Υγεία και την Προστασία των Καταναλωτών Επίτροπος, δήλωσε: «Η υγεία
είναι πάντοτε η υγεία και η βελτίωση της κατανόησης των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην υγεία
του ανθρώπου θα κριθεί θετικά από τους πολίτες. Το Σχέδιο ∆ράσεως για τη σχέση περιβάλλοντος και υγείας
στηρίζεται σε επιστηµονική βάση και η διαδικασία παρακολούθησης είναι διαφανής, ούτως ώστε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να µπορούν να συµµετάσχουν πλήρως στον διάλογο».
Η Επίτροπος Pavel Telička προσέθεσε: «Η προστασία της υγείας των παιδιών µας από ένα συνεχώς επιδεινούµενο περιβάλλον αποτελεί µακροπρόθεσµη προτεραιότητα. Η νέα επιτροπή θα συνεχίσει να βρίσκεται στην
πρωτοπορία της δράσεως υπέρ των παιδιών, από κοινού µε την ΠΟΥ».
Ο αρµόδιος για την Έρευνα Ευρωπαίος Επίτροπος Philippe Busquin προσέθεσε: «Προκειµένου να προληφθούν
οι σχετιζόµενες µε το περιβάλλον ασθένειες, είναι απαραίτητο να κατανοηθούν και να ποσοτικοποιηθούν οι
υποκρυπτόµενες αιτίες και οι σχετιζόµενοι παράγοντες κινδύνου. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, σκιαγραφείται, στο Σχέδιο ∆ράσεως, µία τολµηρή προσέγγιση της ευρωπαϊκής έρευνας. Ο συνδυασµός των εν λόγω
ερευνητικών δράσεων αναµένεται να οδηγήσει σε εντυπωσιακή βελτίωση της κατανόησης των περιβαλλοντογενών κινδύνων για την υγεία».

Βασικοί άξονες του Σχεδίου ∆ράσεως
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Το σχέδιο, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2004-2010, περιλαµβάνει τη δηµιουργία συστήµατος που θα προσδώσει µεγαλύτερες δυνατότητες δράσεως στην Επιτροπή. Αυτό απαιτεί τη συστηµατική και αναβαθµισµένη
συνεργασία µεταξύ των τοµέων της υγείας, του περιβάλλοντος και της έρευνας, και µάλιστα σε πρωτόγνωρη
κλίµακα. Το σχέδιο επικεντρώνεται:
•

στην καλύτερη κατανόηση της σχέσεως περιβάλλοντος/υγείας και περιβαλλοντικής έκθεσης/
επιδηµιολογικών επιπτώσεων. Τα µέτρα περιλαµβάνουν την παρακολούθηση των δεικτών υγείας, του
περιβάλλοντος και των διαφόρων οδών έκθεσης των πληθυσµών

•

στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών ερευνητικών δραστηριοτήτων, περιλαµβανοµένων των τεσσάρων ασθενειών στις οποίες έχει δοθεί προτεραιότητα: άσθµα/αλλεργία, νευροαναπτυξιακές διαταραχές, καρκίνοι
και ενδοκρινικές διαταραχές. Επίσης, αντιµετωπίζει νεοεµφανιζόµενα προβλήµατα, όπως οι επιπτώσεις
της αλλαγής του κλίµατος στην υγεία

•

στην συναγωγή συµπερασµάτων από τη βελτιωµένη ενηµέρωση, επιτρέποντάς µας την επανεξέταση και
αναθεώρηση της πολιτικής περιορισµού των κινδύνων και τη βελτίωση της επικοινωνίας.

“Ερωτήσεις και απαντήσεις για το Σχέδιο ∆ράσεως”, MΕΜΟ/04/143

Η ασφάλεια στην αλιεία
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός δηµοσιεύει νέο οδηγό ασφάλειας και υγείας για τους
πλοιάρχους αλιευτικών σκαφών καθώς και δωρεάν πληροφορίες καλής πρακτικής που
διατίθενται µε άµεση ηλεκτρονική πρόσβαση µέσω ∆ιαδικτύου
Ο πρώτος οδηγός ασφάλειας και υγείας που απευθύνεται στους πλοιάρχους των µικρών
αλιευτικών σκαφών στην Ευρώπη δηµοσιεύθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια και την
Υγεία στην Εργασία.
Η αλιεία αποτελεί έναν από τους πλέον επικίνδυνους επαγγελµατικούς κλάδους στην Ευρώπη και το τετρασέλιδο θεµατικό τεχνικό δελτίο του Οργανισµού, το οποίο είναι διαθέσιµο σε 11 γλώσσες της ΕΕ, παρέχει έναν
αναλυτικό οδηγό σχετικά µε τη διαδικασία εκτίµησης και πρόληψης των κινδύνων στα αλιευτικά σκάφη, περιλαµβανοµένων των πτώσεων στη θάλασσα, των µυοσκελετικών παθήσεων και των περιβαλλοντικών κινδύνων, όπως είναι η υπερβολική έκθεση στο νερό. Κάθε χρόνο περίπου 24.000 αλιείς σε ολόκληρο τον κόσµο
χάνουν τη ζωή τους κατά την εργασία και χιλιάδες ακόµη µένουν ανάπηροι λόγω ατυχήµατος ή αντιµετωπίζουν προβλήµατα υγείας λόγω εργασίας.
Το θεµατικό τεχνικό δελτίο αριθ. 38 µε τίτλο Εκτίµηση των Κινδύνων για τα Μικρά Αλιευτικά Σκάφη περιλαµβάνει έναν κατάλογο ελέγχου που συµβάλει στη διαδικασία εκτίµησης των κινδύνων, µία επισκόπηση των
νοµικών υποχρεώσεων των πλοιάρχων καθώς και πληροφορίες σχετικά µε ορισµένους από τους πλέον κοινούς κινδύνους. Προκειµένου να συµπληρωθεί αυτό το έγγραφο, ο Οργανισµός έχει δηµιουργήσει µία εφαρµογή στο ∆ιαδίκτυο αφιερωµένη στην καλή πρακτική στον κλάδο της αλιείας ( http://europe.osha.eu.int/
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good_practice/sector/fisheries), η οποία περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα θεµάτων, από τις «καταδύσεις» και τη
«θαλάσσια αλιεία» έως «τη διαλογή και την επεξεργασία αλιευµάτων». Περιλαµβάνει επίσης ένα διαδικτυακό
βήµα συζήτησης, ένα τµήµα µε τις πλέον «συχνές ερωτήσεις» (FAQ) καθώς και διαδικτυακές συνδέσεις µε
άλλους οργανισµούς που παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια και την υγεία στον τοµέα της αλιείας.
«∆ιάφορα τραγικά περιστατικά µας υπενθυµίζουν συνεχώς τους επαγγελµατικούς κινδύνους που απειλούν την
υγεία στον κλάδο της αλιείας, η οποία αποτελεί την πιο επικίνδυνη επαγγελµατική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευράς θανατηφόρων ατυχηµάτων. Ωστόσο, είναι δυνατόν να µειωθούν σηµαντικά τα ποσοστά των εργατικών ατυχηµάτων και ασθενειών», δηλώνει ο ∆ιευθυντής του Οργανισµού, ο κ. Hans-Horst
Konkolewsky. «Το πρώτο ουσιαστικό βήµα που πρέπει να κάνουν οι πλοίαρχοι είναι να προβούν σε εκτίµηση
των κινδύνων µε στόχο την εξάλειψη αυτών των προβληµάτων. Μόλις εντοπιστούν και ιεραρχηθούν οι κίνδυνοι, µπορούν να εφαρµοσθούν πολυάριθµες δοκιµασµένες λύσεις για την αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων, πολλές από τις οποίες είναι διαθέσιµες µέσω του νέου δικτυακού µας τόπου για την αλιεία».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το τελευταίο fact sheet του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την ασφάλεια και την υγεία
στην Εργασία που είναι αφιερωµένο στην εταιρική κοινωνική ευθύνη (Corporate Social Responsibility)
Fact sheet 54 (Πλήρες κείµενο) http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/54/en/FACT54-EN.PDF

∆ΙΕΘΝΗ ΝΕΑ

Παγκόσµια βιοµηχανία αθλητικών ενδυµάτων παραβιάζει το ολυµπιακό
πνεύµα

Τα παραρτήµατα των µεγάλων εταιρειών αθλητικής ένδυσης παραβιάζουν συνεχώς τα
δικαιώµατα των εκατοµµυρίων εργαζοµένων τους για να υπάρξουν έγκαιρα όλα τα
αθλητικά προϊόντα σε κάθε µαγαζί την περίοδο των ολυµπιακών αγώνων στην Αθήνα,
παρά τις αντιδράσεις των συνδικάτων.
Από τον Μάρτιο έχει ξεκινήσει µια καµπάνια, από τη ∆ιεθνή Συνοµοσπονδία Ελεύθερων Συνδικάτων (ICFTU), από την Clean Clothes Campaign (διεθνής ένωση µε την
συµµετοχή οργανώσεων καταναλωτών, µεταναστών, εργατριών, ανθρώπινων δικαιωµάτων), την Oxfam
(Συνοµοσπονδία οργανώσεων που έχουν στόχο την καταπολέµηση της φτώχειας), σε συνεργασία µε ειδικευµένους µελετητές, µε τον τίτλο «Play fair at the Olympics»( Παίξτε τίµια στους ολυµπιακούς).
Η καµπάνια καλεί την ∆ιεθνή Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων, τις εταιρείες αθλητικών ειδών (FILA, PUMA,
UMBRO, ASICS, MIZUNO), να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στους εργαζόµενους. Η λογική ή παραλογισµός της µεγάλης παραγωγής µε φθηνά αµειβόµενο εργατικό δυναµικό δίνει το έναυσµα για την παραβίαση
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των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Οι εταιρείες θέλουν να αποσταλούν έγκαιρα σε όλα τα µαγαζιά τα αθλητικά είδη υπόδησης, ένδυσης, και άλλων αξεσουάρ την περίοδο των ολυµπιακών αγώνων στην Αθήνα, µε στόχο
την αύξηση των κερδών τους µε πρακτικές που θίγουν την αξιοπρέπεια, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόµενων. Από την παραπάνω καµπάνια και έρευνα που γίνεται, µελετητές µίλησαν µε τους εργαζόµενους για
τις απαράδεκτες συνθήκες δουλειάς, για τις παραβιάσεις των δικαιωµάτων τους. Αναφέρουµε µερικές µαρτυρίες εργατών που δουλεύουν σε διάφορα τέτοια εργοστάσια:
•

Εργάτρια σε ένα εργοστάσιο της Ινδονησίας κατασκευής αθλητικών ειδών FILA, PUMA, NIKE, ADIDAS και LOTTO είπε: «∆εν µπορούµε να ζητήσουµε καλύτερα ηµεροµίσθια, ασφάλιση και συνθήκες
εργασίας σε νοµικό πλαίσιο. Αν δεν συµπληρώσουµε τον ηµερήσιο στόχο µέσα στο κανονικό ωράριο,
πρέπει να δουλέψουµε παραπάνω χωρίς αµοιβή. Νιώθουµε ότι δεν υπάρχει καµιά ασφάλεια στην δουλειά µας».

•

Εργάτρια σε εργοστάσιο ειδών ρουχισµού της Puma : «∆ουλεύω καθηµερινά από τις 8 το πρωί µέχρι το
µεσηµέρι. Μετά το διάλειµµα για φαγητό δουλεύουµε από τη 1 µέχρι τις 5 το απόγευµα. Κάθε µέρα
είµαστε υποχρεωµένοι να κάνουµε υπερωρία που ξεκινά στις 5.30. Την περίοδο αιχµής δουλεύουµε µέχρι τις 2 ή τις 3 το πρωί. Κάνουµε πάντα διπλή βάρδια. ∆εν µπορούµε να αρνηθούµε την υπερωρία , γιατί
ο µισθός είναι πολύ χαµηλός. Κάποιες φορές θέλουµε να κάνουµε ένα διάλειµµα, αλλά ο εργοδότης µας
υποχρεώνει να δουλέψουµε. Κερδίζω γύρω στα 50 δολάρια τον µήνα, αλλά πληρώνω 3 δολάρια για το
ηλεκτρικό, νερό και ύπνο, 5 δολάρια για ρύζι και 7 δολάρια κρατά ο εργοδότης για έξοδα εγγραφής
στους καταλόγους προσωπικού. Έτσι µου µένουν 35 δολάρια για όλα τα υπόλοιπα έξοδά µου. Κάποιους
µήνες τη χαµηλή περίοδο, µου µένουν 30 ή 40 σεντς το µήνα.

•

Εργάτης σε εργοστάσιο της Τουρκίας για Puma και Lotto: «Οι µισθοί δεν φθάνουν για τίποτα. Η επιλογή µας είναι µεταξύ αυτού του µισθού και της ανεργίας»

•

Εργάτρια σε εργοστάσιο της Ινδονησίας : «Μας βρίζουν, µας λένε ηλίθιες, τεµπέλες, άχρηστες και
άλλους χαρακτηρισµούς. Μερικά κορίτσια βάζουν τα κλάµατα. Ουρλιάζουν µέσα στα αυτιά µας και µας
τραβάνε τα αυτιά πολύ συχνά.»

Ο επικεφαλής της ∆ιεθνούς Ένωσης Συνδικάτων Guy Ryder είπε: « ∆εν ευθύνονται µόνο οι εταιρείες για την
κατάσταση αυτή. Οι κυβερνήσεις πρέπει να συνεργαστούν και να αντισταθούν στις πιέσεις που απαιτούν την
θυσία όλων των εργασιακών κεκτηµένων. Πρέπει όλοι να καταλάβουν, και οι ντόπιοι επιχειρηµατίες, ότι πρέπει να σεβαστούν τα δικαιώµατα του κάθε εργαζόµενου, και να αποδεχτούν τις ευθύνες τους, εξασφαλίζοντας
ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Το ολυµπιακό κίνηµα έχει την δύναµη να ασκήσει πίεση στη βιοµηχανία
ειδών αθλητικής ένδυσης για βελτίωση των συνθηκών εργασίας εκατοµµυρίων εργατών.
Η διεθνής ολυµπιακή επιτροπή σαν κάτοχος των δικαιωµάτων των ολυµπιακών σηµάτων και λογότυπων µπορεί και πρέπει να επιβάλλει αλλαγές θέτοντας όρους στα χορηγικά συµβόλαια που θα εξασφαλίζουν τήρηση
των εργασιακών δικαιωµάτων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τις παρακάτω διευθύνσεις:

•

ICFTU news release. http://www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991219040&Language=EN
Full report: Play fair at the Olympics [pdf]. http://www.fairolympics.org/en/report/olympicreporteng.pdf

•

BBC News Online. http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/3531625.stm
Yahoo. http://story.news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/afp/20040304/wl_uk_afp/
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britain_sports_business_040304002620
Ireland Online. http://212.2.162.45/news/story.asp?j=96615394&p=966y6yxx&n=96616154
FT.com. http://news.ft.com/servlet/ContentServer?pagename=FT.com/StoryFT/
FullStory&c=StoryFT&cid=1077690880885

•

Play fair at the Olympics campaign http://www.fairolympics.org/
Labour Behind the Label. http://www.labourbehindthelabel.org/
Make trade fair. http://www.maketradefair.com/
Clean Clothes Campaign.http://www.cleanclothes.org

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ

Environmental Protection Agency EPA Polychlorinated Biphenyls (PCBs) collection
http://www.epa.gov
Environmental Protection Agency explains how Polychlorinated Biphenyls (PCBs) are still being used, the
regulations to control its use and new developments in the study of PCBs. Also available are numerous online
publications and a Frequently-Asked Questions section to help consumers understand and handle potential risks.
World Health Organization WHO: Ionising Radiation
http://www.who.int/ionizing_radiation/en
World Health Organization WHO includes information about the WHO Ionizing Radiation Programme and a
range of information resources about ionizing radiation, environmental radiation, radiation accidents and emergencies and ongoing research
Organization for Economic Co-operation and Development OECD
http://www.oecd.org/document/21/0,2340,en_2649_34365_1862357_1_1_1_1,00.html
This Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) website focuses on Environmental
Health and Safety ssues. The website includes a News and a Publications section, information on the OECD
Chemicals Programme, Chemical Accidents Programme, Pesticides, Lead in Gasoline, a Biotechnology regulatory section, etc.
National Institutes of Health
http://www.nih.gov
National Institutes of Health website provided about the various Institutes and their work . Wealth information
resources, including: health information, scientific resources, grants and funding, news and events. A-Z index of
NIH health resources, clinical trials, health hotlines, MEDLINEplus, drug information
Μπορείτε να γραφτείτε συνδροµητές δωρεάν στο EurOhs Magazine and Newsletter
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http://www.eurohs.eu.com/eurohs-magazine/mailshot.htm
Angel Business Communications Ltd, 34 Warwick Road, Kenilworth, Warks CV8 1HE, United Kingdom |
http://www.angelbc.co.uk | Tel: +44 (0) 1926 512424 | Fax: +44 (0) 1926 512948 | Mobile: 07973 158294

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
•

22-25 August 2004 - HFE2004 Conference- Ergonomics for a Biz-e World
First joint Conference of the Human Factors and Ergonomics Society of Australia (HFESA) and
the Pan Pacific Council on Occupational Ergonomics (PPCOE)
Cairns International Hotel, Cairns, Queensland, Australia
Contact: Rachael Glover, Conference Organiser, Creeda Business Centre, 281 Goyder St, Narrabundah,
ACT 2601 Australia | Tel: +61 2 6295 5959 | Fax: +61 2 6295 5946 | Email: conference@ergonomics.org.au | http://hfe2004.theweb.com.au/index.htm

•

31 August - 3 September 2004, Dresden
2nd International Conference WORKING on SAFETY.net
Note: Organized by the Federal Association for Statutory Accident Insurance, Germany, the International
Labour Organization and the European Agency for Safety and Health at Work.
Theme: Prevention and Inspection.
Information: BG Academy, Kφnigsbrόcker Landstrasse 2, 01109 Dresden, Germany.
Fax: (+49) 351 457 20 1106.
E-mail: WOS@HVBG.de.
Internet: http://www.workingonsafety.net.

•

18-20 October 2004, Verona
2nd International Symposium on Work Ability
Note: Theme: Assessment and Promotion of Work Ability, Health and Well-Being of Ageing Workers.
Information: Ms. Daniela Fano, Clinica del Lavoro L. Devoto, Via S. Barnaba 8, 20122 Milano, Italy.
Phone: (+39) 2 503 20146. Fax: (+39) 2 503 20150.
E-mail: ergonomia@unimit.it.

•

13-16 October 2004, Modena
12th Congress of the ICOH Scientific Committee - Health Service Research and Evaluation in Occupational Health
Note: Theme: Towards a Multidimensional Approach in Occupational Health Service: Scientific Evidence, Social Consensus, Human Values.
Information: Congress Secretariat, Senaf, via Michelino 69, 40127 Bologna, Italy.
Phone: (+39) 051 503318. Fax: (+39) 051 505282.
E-mail: info.bo@senaf.it.
Internet: http://www.senaf.it/icoh/index.htm.

•

18-20 October 2004, Verona
2nd International Symposium on Work Ability
Note: Theme: Assessment and Promotion of Work Ability, Health and Well-Being of Ageing Workers.
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Information: Ms. Daniela Fano, Clinica del Lavoro L. Devoto, Via S. Barnaba 8, 20122 Milano, Italy.
Phone: (+39) 2 503 20146. Fax: (+39) 2 503 20150.
E-mail: ergonomia@unimit.it.

•

9 November 2004 - Food Safety in Europe 2004
Royal National Hotel, Russell Square, London
Contact: Mary Meadows, Office and Logistics Manager, European Occupational Health and Safety
Magazine (EurOhs), Angel Business Communications Ltd | 34 Warwick Road, Kenilworth CV8 1HE,
Warwickshire, UK | Tel: +44 (0)1926 512424 | Fax: + 44 (0)1926 512948 | Email: mary@angelbc.co.uk |
http://www.fse2004.com

•

10 - 11 November 2004 - EurOhse2004
Royal National Hotel, Russell Square, London
Contact: Mary Meadows, Office and Logistics Manager, European Occupational Health and Safety
Magazine (EurOhs), Angel Business Communications Ltd | 34 Warwick Road, Kenilworth CV8 1HE,
Warwickshire, UK | Tel: +44 (0)1926 512424 | Fax: + 44 (0)1926 512948 | Email: mary@angelbc.co.uk |
http://ww.eurohse2004.com

•

23-25 May 2005, Bali
SEAES-IPS 2005
Note: Joint Meeting between the 8th South East Asia Ergonomics Society Conference and 12th National
Congress - 15th Scientific Seminar of the Indonesian Physiological Society.
Information: Secretariat SEAES-IPS 2005, Dept. of Physiology, Udayana University, Medical School,
Jalan PB Sudirman, Denpasar 80323, Bali, Indonesia.
Phone and Fax: (+62) 361 226132.
E-mail: iaifibali@yahoo.com. Internet: http://ww.ergoweb.com/news/detail.cfm?id=926.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

•

Η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat), δηµοσίευσε µια έκθεση µε τίτλο: «Work
and health in the European Union- a statistical portrait». Τα στατιστικά δεδοµένα καλύπτουν την
χρονική περίοδο 1994-2002 και 15 κράτη µέλη. Το πλήρες κείµενο θα το βρείτε: http://europa.eu.int/
comm/eurostat/Public/datashop/print-catalogue/EN?catalogue=Eurostat&product=KS-57-04-807-__-NEN.

•

Το ILO δηµοσίευσε µια µελέτη για τον ιό της άτυπης πνευµονίας (SARS), στον εργασιακό χώρο. Η µελέτη είναι διαθέσιµη στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.ilo.org/public/english/protection/
safework/accidis/sars.pdf , SafeWork Web site.
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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

“Μάζεµα δαφνόφυλλων”
Φωτογραφία του 1954 που µας παραχώρησε ο κ. Β. Ζαρέντης
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’50 και αρκετά χρόνια αργότερα το µάζεµα δαφνόφυλλων ήταν µια επιπλέον απασχόληση για τους περισσότερους κατοίκους της επαρχίας Ξηροµέρου

Ε Ν Η ΜΕ ΡΩ Τ Ι ΚΟ ∆Ε Λ Τ Ι Ο Τ Ο Υ
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ ΟΥ ΙΝ Σ Τ ΙΤ Ο ΥΤΟ Υ
Υ Γ Ι ΕΙ Ν ΗΣ ΚΑ Ι Α ΣΦ Α Λ Ε ΙΑ Σ Τ ΗΣ
Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ (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

