
 

 

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

Στην Ευρωπαϊκή Ελλάδα διεξάγεται ένας άλλος πόλεµος. Ακήρυκτος 
όµως, µε θύµατα εργαζόµενους και µε ανυπολόγιστο κοινωνικό κό-
στος. Για άλλη µια φορά αναδεικνύεται µε τραγικό τρόπο ότι η εγκλη-
µατική αδιαφορία για την ζωή των εργαζοµένων από τη µεριά ορισµέ-
νων εργοδοτών και η έλλειψη ουσιαστικού ελέγχου από τη µεριά της 
Πολιτείας αποτελούν τις κύριες αιτίες των εργατικών ατυχηµάτων. 

Η ανθρώπινη ζωή είναι αναντικατάστατη. Καθήκον όλων µας να στα-
θούµε ενώπιον των ευθυνών που µας αναλογούν για να δηµιουργή-
σουµε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε η πρόληψη να γίνει καθηµε-
ρινή συνήθεια σε όλους τους εργασιακούς χώρους. 

Μόνον έτσι θα προλάβουµε ανθρώπινες απώλειες. Μόνον έτσι θα στα-
µατήσουµε να θρηνούµε αδικοχαµένα θύµατα. Ο Πρόεδρος και το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. εκφράζουν τα θερµά συλλυ-
πητήρια και τη συµπαράστασή τους στις οικογένειες των θυµάτων του 
πρόσφατου εργατικού ατυχήµατος στην Σωληνουργεία Κορίνθου. 

Η απόδοση ευθυνών αποτελεί την ελάχιστη δικαίωση στη µνήµη των 
αθώων θυµάτων. 

 

 

 

Bασίλης Μακρόπουλος 

Πρόεδρος ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 
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To Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας µε την ένταξή του στο Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης (Γ΄ΚΠΣ) και ειδικότερα στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα: «Ανταγωνιστικότητα» ΕΠΑΝ, σκοπεύει µέ-
σα στην ερχόµενη διετία να ολοκληρώσει το δίκτυο των υποδοµών του µε την λειτουργία τριών περιφερειακών 
παραρτηµάτων στη Θεσσαλία, Κρήτη και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Συγχρόνως θα υλοποιήσει µελέ-
τες εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου σε επιλεγµένους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, συµβάλλοντας 
στην παροχή και διάδοση συµβουλευτικών υπηρεσιών στον τοµέα της Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας.  

Επίσης µε την εκπόνηση µιας σειράς εξειδικευµένων ερευνών το ΕΛΙΝΥΑΕ θα συµβάλει στην ανάπτυξη πολι-
τικών πρόληψης και αντιµετώπισης τόσο των  κινδύνων στην εργασία όσο και της έκθεσης των εργαζοµένων 
σε βλαπτικούς παράγοντες. 

Το συνολικό ύψος του εγκεκριµένου προϋπολογισµού είναι της τάξης των 6.162.876 €. 

Όλο το έργο του ΕΛΙΝΥΑΕ στηρίζεται στις εξής αρχές: 

Προστασία της Υγείας των εργαζοµένων, βελτίωση συνθηκών εργασίας, ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 
και κοινωνική συνοχή.  
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Συλλογή υλικού 

Αφροδίτη ∆αΐκου 
Κωνσταντίνα Ζορµά 
Κωνσταντίνα Καψάλη 
Φρύνη Κολοβοπούλου 
 

Τεχνική επεξεργασία και επιµέλεια 

Ελένη Ζαρέντη 
Κωνσταντίνα Καψάλη 

Αλέξης Λεχουρίτης 

 

Μάρτιος  2003 



 

 

Στον τοµέα κατάρτισης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Αθήνα το Φεβρουάριο υλοποιήθηκε σεµινάριο στο οποίο εκ-
παιδεύτηκαν 33 µέλη Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας επιχειρήσεων του Πετρελαϊκού Κλά-
δου. Κατά το διάστηµα Φεβρουάριου – Μαρτίου στον τοµέα οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν δύο σεµινάρια 
Τεχνικών Ασφάλειας διάρκειας 78 ωρών το καθένα. Στα σεµινάρια αυτά εκπαιδεύτηκαν συνολικά 50 εργαζό-
µενοι 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. Επίσης στο τµήµα κατάρτισης υλοποιήθηκε κατά το πρώτο τριήµερο του Απριλίου σεµινάριο µέ-
λη Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας επιχειρήσεων του δηµόσιου τοµέα στο οποίο εκπαιδεύτη-
καν 40 άτοµα. Στον άµεσο προγραµµατισµό του τµήµατος είναι η υλοποίηση ενός προγράµµατος ανέργων  
πτυχιούχων όπως επίσης και δύο σεµιναρίων τεχνικών ασφάλειας τεχνικών έργων. 

ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΟΥ  ΕΛ . ΙΝ .Υ.Α .Ε .  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙ∆Α 

Στις 28 και 29 Μαρτίου 2003, η  Νοµαρχία Νεάπολης Ιταλίας σε συνεργασία µε την Υγειονοµική Περιφέρεια 5, 
διοργάνωσε συνέδριο µε θέµα : «Οργάνωση εργασίας, στρες, προφύλαξη υγείας των εργαζοµένων». Το ΕΛΙ-
ΝΥΑΕ συµµετείχε, µε εκπρόσωπο τον κ. Σπύρο ∆ρίβα, Ειδικό Ιατρό Εργασίας, ο οποίος παρουσίασε εισήγηση 
µε θέµα «Υγεία και ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους, η σηµερινή πραγµατικότητα και η νέα στρατη-
γική της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΑΕ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑ-
ΝΙΑΣ 

To Παράρτηµα Ιωαννίνων του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) 
υλοποιεί ενηµερωτική δράση για θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας για εργοδότες και εργαζόµε-
νους στην Ήπειρο, και ευρύτερα στην ∆υτική Ελλάδα και συγκεκριµένα στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Φωκίδας, 
Ευρυτανίας και Ιόνια Νησιά Κέρκυρα και Λευκάδα. Κατά την υλοποίηση της δράσεως στην Ήπειρο και το 
Νοµό Αιτωλοακαρνανίας έγιναν επισκέψεις σε 166 επιχειρήσεις όλων των κλάδων οικονοµικής δραστηριότη-
τας και υλοποιήθηκαν 7 ηµερίδες στα Ιωάννινα, Ηγουµενίτσα, Άρτα, Πρέβεζα, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ναύ-
πακτο, τις οποίες παρακολούθησαν συνολικά 543 άτοµα. Η ενηµερωτική δράση συνεχίζεται στο νοµό Φωκί-
δας από 2 έως 9 Απριλίου. 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 
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1. Π.∆ 41/03: Τροποποίηση του π.δ. 176/97 «µέτρα για την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία των 
εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/85/ΕΟΚ».(44/Α)  

2. Π.∆ 42/03: Σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της α-
σφάλειας των εργαζοµένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατµόσφαιρες 
σε συµµόρφωση µε την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης ∆εκεµβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου (E.E.L 23/57/28-1-2000). (44/Α)  

3. Π.∆ 43/03: Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ. 399/94 «Προστασία των εργαζοµένων από τους κιν-
δύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση 
µε την οδηγία του Συµβουλίου 1999/38/ΕΚ του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 (E.E.L 
138/01.06.1999)». (44/Α)  

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

Το 2003 έχει ανακηρυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  «Ευρωπαϊκό Έτος Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες». 

« Το έτος αυτό θα προωθηθεί η εφαρµογή των ίσων δικαιωµάτων για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Σε όλη την 
Ευρώπη θα δοθεί έµφαση στους πολλούς τοµείς της ευρωπαϊκής κοινωνίας όπου εξακολουθούν να υπάρχουν 
φραγµοί και διακρίσεις για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες που είναι ένας στους δέκα Ευρωπαίους».   

Ενηµερωθείτε από τον δικτυακό τόπο: http://www.eypd2003.org/eypd/index.jsp 

 

Πολλές είναι οι νέες προκλήσεις που αναµένονται για το 2003 στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό  µε σηµαντικότερη 
ανάµεσά τους το πρόσφατα δηµοσιευµένο έγγραφο της Επιτροπής µε τίτλο: «Προσαρµογή στις αλλαγές της 
εργασίας και της κοινωνίας: µια νέα κοινοτική στρατηγική υγείας και ασφάλειας 2002-2006»  (Ανακοίνωση 
της Επιτροπής COM/2002/0118, υπάρχει στην Βιβλιοθήκη του ΕΛΙΝΥΑΕ)                                        
http://europa.osha.eu.int/systems/strategies/future                                                               

Το σηµαντικό αυτό έγγραφο αποτελεί τη βάση για την αναθεώρηση του τετραετούς κυλιόµενου προγράµµατος 
εργασιών και των ετήσιων προγραµµάτων εργασίας και καθορίζει την κατεύθυνση των πρωτοβουλιών του Ορ-
γανισµού για τα επόµενα χρόνια. Στα πλαίσια αυτά ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια και την Υγεία 
στην Εργασία, σε συνεργασία µε την Ελληνική Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διοργάνωσε στις 18 
Φεβρουαρίου 2003 στο Μπιλµπάο ηµερίδα µε θέµα "Προκλήσεις της διεύρυνσης - η κοινοτική στρατηγι-
κή 2002-2006 για την ασφάλεια και την υγεία και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού". Τα πρακτικά 
µπορείτε να τα βρείτε στην διεύθυνση: 
http://agency.osha.eu.int/publications/conference/20030218/en/index.htm 

 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός  δηµοσίευσε έναν νέο άµεσης διασύνδεσης οδηγό (on-line) για την παροχή συµ-
βουλών σχετικά µε την επαγγελµατική υγεία και ασφάλεια στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ  ΝΕΑ  

http://www.eypd2003.org/eypd/index.jsp
http://europa.osha.eu.int/systems/strategies/future
http://agency.osha.eu.int/publications/conference/20030218/en/index.htm
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(νοσοκοµεία, κλινικές, γηροκοµεία κ.ά). Μπορείτε να βρίσκετε πρακτικές πληροφορίες σχετικά µε τους βασι-
κούς κινδύνους που συνδέονται µε την εργασία και απειλούν το προσωπικό που εργάζεται στον τοµέα αυτό, 
όπως το άγχος, ο χειρωνακτικός  χειρισµός και οι µεταδοτικές ασθένειες. Επίσης υπάρχουν παραδείγµατα κα-
λής πρακτικής και πρακτικών κατευθυντήριων γραµµών σε επίπεδο κρατών µελών, σε ευρωπαϊκό  και διεθνές 
επίπεδο. Τέλος υπάρχει ένας κατάλογος µε συνδέσεις ανά χώρα, µε τις διευθύνσεις ορισµένων οργανισµών που 
µπορούν να δώσουν πληροφορίες για την προστασία της υγείας των εργαζοµένων στο συγκεκριµένο χώρο.  

Οι διευθύνσεις στο Internet είναι: http://europe.osha.eu.int/good_practice/sector/healthcare/ (αγγλική γλώσσα) 
http://europe.osha.eu.int/good_practice/sector/healthcare/el/ (ελληνική γλώσσα) 

Νέες δηµοσιεύσεις του οργανισµού στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας 2003, σειράς τεχνικών δελτίων  
που αναφέρονται στις επικίνδυνες ουσίες στο χώρο εργασίας. 

Fact 33 Επικίνδυνες ουσίες στο χώρο εργασίας  
http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/33/el/FACTSHEETSN33-EL.PDF 

Fact 34  Κατάργηση και υποκατάσταση επικίνδυνων ουσιών 
http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/34/el/FACTSHEETSN34-EL.PDF 

Fact 35 ∆ιάδοση πληροφοριών σχετικά µε επικίνδυνες ουσίες 
http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/35/el/FACTSHEETSN35-EL.PDF 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ∆ΙΑΣΚΕΨΗ 

Η  Συνοµοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΣΕΣ), η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), η 
Γραµµατεία Υγιεινής και Ασφάλειας  ΓΣΕΕ, το Ινστιτούτο Εργασίας ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/Α∆Ε∆Υ µε την συνεργασία 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης  (5) Απασχόλησης  και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώ-
νουν ευρωπαϊκή διάσκεψη µε θέµα : «Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας: πρωταρχική µέριµνα του 
συνδικαλιστικού κινήµατος» στον Πειραιά, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Οργανισµού Λιµένος Πειραιά 
(Ακτή Μιαούλη 10) στις 3-5 Απριλίου 2003. 

Τα θέµατα που θα συζητηθούν είναι η καταγραφή και αναγνώριση των εργατικών ατυχηµάτων και των επαγ-
γελµατικών ασθενειών και τα προληπτικά µέτρα για την προστασία της υγείας και της σωµατικής ακεραιότητας 
των εργαζοµένων. 

Το ΕΛΙΝΥΑΕ συµµετέχει στην εκδήλωση µε εισηγήσεις του Προέδρου του κ. Μακρόπουλου  «Κάλυψη επαγ-
γελµατικού κινδύνου στην Ελλάδα. Ξεχωριστός ασφαλιστικός  φορέας;» και της κας Θ. Κουκουλάκη 
«Καταγραφή των εργατικών ατυχηµάτων στις διάφορες χώρες». 

 

http://europe.osha.eu.int/good_practice/sector/healthcare/
http://europe.osha.eu.int/good_practice/sector/healthcare/el/
http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/33/el/FACTSHEETSN33-EL.PDF
http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/34/el/FACTSHEETSN34-EL.PDF
http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/35/el/FACTSHEETSN35-EL.PDF
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1. Το Σουηδικό Ινστιτούτο National Institute for Working Life διαθέτει  ενηµερωτικό δελτίο (newsletter) στην 
ιστοθέση http://www.arbetslivsinstitute.se/en  

 

2. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιστοθέση http://www.safetyline.wa.gov.au/ της Worksafe Western Australia, όπως 
επίσης και η σελίδα http://www.osh.dol.govt.nz της Occupational Safety and Health Service of the Department 
of Labour της Νέας Ζηλανδίας (Safety net) 

 

3. Η Βρετανική βασιλική Εταιρεία Πρόληψης των Ατυχηµάτων η γνωστή  RoSPA (Royal Society for the Pre-
vention of Accidents) διαθέτει µια ποικιλία από αφίσες που αφορούν θέµατα άγχους, βίας, εξοπλισµό εργασί-
ας, διακίνηση φορτίων, για µεταφορές, για γλιστρήµατα, πτώσεις κά. Υπάρχει µεγάλη συλλογή και  είναι δια-
θέσιµες και στις 11 Ευρωπαϊκές γλώσσες  

Για να τις προµηθευτείτε µπορείτε να απευθυνθείτε στο: 

Royal Society for the Prevention of Accidents, Rospa House, Edgbaston Park, 353 Bristol Road, Birmingham 
B5 7ST, UK  Tel: +44(0)121 248 2000 Fax: +44 (0)121 248 2001 / e-mail: sales@rospa.com,  Internet: 
http://www.rospa.com 

 

4. To τελευταίo τεύχος του African Newsletter on Occupational Health and Safety ασχολείται µε τις επαγγελµα-
τικές ασθένειες και την πρόληψή τους. Περιλαµβάνει αρκετά ενδιαφέροντα άρθρα για την κατάσταση των ε-
παγγελµατικών ασθενειών στην Αφρικανική ήπειρο. Το συγκεκριµένο Newsletter εκδίδεται από το Φιλανδικό 
Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Υγείας (Finnish Institute of Occupational Health)  

Είναι διαθέσιµο στη διεύθυνση: http://www.occuphealth.fi/eng/ingo/anl 

 

5. Το Εθνικό Ινστιτούτο Ασφάλειας της Ιρλανδίας (National Irish Safety Organisation) δηµοσίευσε µια επιστη-
µονική µελέτη που επισηµαίνει ότι η νοµοθεσία πρέπει να προστατέψει τους παθητικούς καπνιστές από τις 
σοβαρές επιπτώσεις του καπνού του τσιγάρου στην υγεία τους. Η έκθεση ονοµάζεται «Report on the health 
effects of environmental tobacco smoke (ETS) in the Workplace». Το πλήρες κείµενο της έκθεσης είναι 60 
σελίδες και είναι διαθέσιµο στην διεύθυνση:  

http://www.niso.ie/products/documents.htm , ή ζητήστε το από την διεύθυνση (σε περίπτωση που δεν έχετε 
πρόσβαση στο Internet) National Irish Safety Organisation , Unit A11, Calmount Park, Calmount Avenue, 
Ballymount,Dublin 12, Ireland tel:+353 1 465 9760, Fax: +353 1 465 9765 e-mail: tokeeffe@niso.ie, Internet : 
http://www.niso.ie Η απαγόρευση του τσιγάρου στους χώρους εργασίας, εστιατόρια και µπαρ στην Ιρλανδία, 
θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 2004. 

 

6. Στην Ελλάδα ισχύει η Υγειονοµική ∆ιάταξη ΥΙ/Γποικ.76017/29.7.2002 που απαγορεύει το κάπνισµα στους 
χώρους εργασίας όλων των ιδιωτικών επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων. 

Στο ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας τ.58(1391) της 1ης Νοεµβρίου 2002, υπάρχει ένα ενδιαφέρον άρθρο,  Γ. 
Λεβέντης «Το κάπνισµα στους χώρους εργασίας  µετά την Υγειονοµική ∆ιάταξη ΥΙ/ΓΠ/οικ.76017/29.7.2002» 
σ.1457-1464 

Ο κ. Λεβέντης είναι Καθηγητής του Εργατικού ∆ικαίου στο Νοµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών και 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 

http://www.arbetslivsinstitute.se/en
http://www.safetyline.wa.gov.au/
http://www.osh.dol.govt.nz
http://www.rospa.com
http://www.occuphealth.fi/eng/ingo/anl
http://www.niso.ie/products/documents.htm
http://www.niso.ie
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στο άρθρο του εξηγεί αναλυτικά  για :  

  την ελευθερία του καπνίσµατος ως ατοµικό δικαίωµα.  

 τους περιορισµούς της ελευθερίας καπνίσµατος και την προστασία της  υγείας των µη καπνιστών  

  τη απαγόρευση του καπνίσµατος µε βάση την πρόσφατη Υγειονοµική διάταξη του Υπουργείου Υγεία. 

  και τελειώνει το άρθρο του µε κάποια συµπεράσµατα . Αναφέρουµε ένα χαρακτηριστικό συµπέρασµα : «Είτε υπάρχει 
στην επιχείρηση καπνιστήριο είτε όχι, τα µέρη (εργοδότης-εκπρόσωποι εργαζοµένων) µπορούν να ρυθµίζουν το χρόνο και τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο εργαζόµενος θα δικαιούται να αποµακρύνεται από τον χώρο εργασίας για να καπνίζει. Αν δεν 
υπάρχει σχετική συµφωνία, ο χρόνος και οι προϋποθέσεις καθορίζονται µονοµερώς  από τον εργοδότη. O χρόνος καπνίσµατος 
δεν προσµετράται στο χρόνο εργασίας. Σε κάθε περίπτωση ο εργαζόµενος δικαιούται να καπνίζει  κατά τα διαλείµµατα 
εκτός των χώρων εργασίας, εκτός αν υπάρχει αντίθετη νόµιµη απαγόρευση ή ρύθµιση» 

Το περιοδικό ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας και το συγκεκριµένο τεύχος µπορείτε να το αναζητήσετε στην Βι-
βλιοθήκη του ΕΛΙΝΥΑΕ 

7. Η Fire Protection Association κυκλοφόρησε µια καινούργια βιντεοταινία  που εξετάζει την ασφαλή χρήση των 
οθονών οπτικής απεικόνισης . Η ταινία µαθαίνει τους εργαζόµενους πώς να αποφύγουν την ταλαιπωρία και 
τον πόνο µε την σωστή χρήση της οθόνης και του πληκτρολογίου, την σωστή θέση εργασίας, πώς να ξεκουρά-
ζουν τα πόδια και τα χέρια, την χρήση του ποντικιού, την τοποθέτηση της οθόνης στο σωστό ύψος και τις σω-
στές γωνίες  και πολλά άλλα  Ο τίτλος της ταινίας είναι «Office Gremlins: are you sitting uncomfortably?» και 
η διάρκεια της ταινίας είναι 18 λεπτά. Μπορείτε να την προµηθευτείτε από την Fire Protection Association, 
Bastille Court, 2 Paris Garden, London SE1 8 ND, UK 

Tel: +44(0)207902 5300  Fax: +44(0)27902 5301, Internet: www.thefpa.co.uk. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

1. School workers health and safety guide. Canadian Centre for Occupational Health and Safety, 250 
Main Street East, Hamilton, Ontario L8N1h6, Canada, 3rd ed., 2001, vii, 161 p. Price: CAD 10.00
(Canada); USD 10.00 (elsewhere), ISBN 0-660-18378-1 (in English) 

2. Food service workers safety guide. Canadian Centre for Occupational Health and Safety, 250 Main 
Street East, Hamilton, Ontario L8N 1H6, Canada 2002.  129 p. Price: CAD  10.00(Canada); USD 
10.00(elsewhere). ISBN: 0-660-18801-5 (in English) 

3. European Social Statistics: Accidents at work and work-related health problems, Data 1994-2000 
= Statistiques socialies europeennes: accidents du travail et problemes de sante lies au travail , 
Donnees 1994-2000 = Europaische sozialstatistik: arbeitsunfalle und arbeitsbedingte gesundheits-
beschwerden, Daten 1994-2000. Theme 3 Population and Social Conditions. European Commission, 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2002, 236 p. Price:EUR 
34.00, ISBN 92-894-3601-8 (in English, French, German) 



 

 

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

1. XXII the International Mediterranean Symposium on 
Occupational Medicine 
08-10.05.2003, Barcelona 
Information: BCM, Roger de Lluria 40 10 2a 08009 
Barcelona, Spain 
Phone : (+34 93) 318 57 34, Fax : (+34 93) 342 41 47 
bcmedic@bcmedic.com  
http://www.bcmedic.com 

2. 8th International Symposium of the ISSA Research Sec-
tion « Tools for the Application of European Directives 
on Health at the Workplace: the example of chemical 
risk» 
19-21.05.2003, Agia Paraskevi, Athens 
Organized by ELINYAE, AUVA, HVBG/BIA, INRS 
Information: ELINYAE, Liossion 143 & Thirsiou 6, 104 
45, Athens, Greece 
Phone: (+30) 10 820 0220, 8200124 
Fax: (+30) 10 820 0222, 10 881 3270 
Mtrianti@elinyae.gr  
http://www.athens-symposium-2003.gr 

3. 1st International Symposium – The design; the safety; the 
structure:  
the management of resources and innovative processes in 
the Construction Industry 
07-09.05 2003, Mantova, Italy 
Information: Fondazione Universita di Mantova, Via 
Scarsellini,46100 Mantova, Italy 
Phone : (+39) 02 23 995730 
Fax : (+39) 02 23 99 57 64 
Mantova2003@polimi.it 
http://www.polimi.it/mantova2003 

4.    8th International Congress on Noise as a public health 
problem 29.06-3.07.2003, Rotterdam, the Netherlands 
Organized by the International Commission on Biologi-
cal Effects of Noise 
Information: ICBEN 2003 Secretariat, P.O. Box 1558, 
6501 BN Nijmegen, The Netherlands 
Phone: (+31 24) 3234471, Fax: (+31 24) 3601159 
Icben2003@congres.net 
http://www.icben2003.nl 

∆ΙΕΘΝΗ  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ  

http://
www.elinyae.gr 

Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6 
104 45 
ΑΘΗΝΑ 

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

http://www.bcmedic.com
http://www.athens-symposium-2003.gr
http://www.polimi.it/mantova2003
http://www.icben2003.nl
http://www.elinyae.gr

