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Το «e-δησεόγραμμα» είναι και πάλι κοντά σας, μετά από ένα χρόνο 
περίπου. 
Τα τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν ξεπεράστηκαν και η 
έκδοση του ενημερωτικού δελτίου θα συνεχιστεί κανονικά. Όπως 
γνωρίζετε, στόχος του δελτίου είναι η άμεση ενημέρωση για τα 
τρέχοντα θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία. Πιστεύουμε ότι και η δική σας συμβολή στον 
εμπλουτισμό του δελτίου, θα βοηθούσε περισσότερο στην 
καλύτερη ενημέρωση. Γι’ αυτό σας καλούμε να στείλετε υλικό που 
θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο στον κόσμο που ασχολείται με τα 
θέματα αυτά. 
Αν σχεδιάζετε εκπαιδευτικά σεμινάρια, εκδόσεις, συνέδρια ή 
οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, ενημερώστε μας για να τα 
μοιραστούμε με όλους όσους εμπλέκονται στον τομέα αυτό.  

 

Το υλικό μπορείτε να το στέλνετε: 
στο e-mail: library@elinyae.gr 
ή στο fax: 210-8200222 
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Συμμετοχή του ΕΛΙΝΥΑΕ στην 70η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 
 

Το ΕΛΙΝΥΑΕ συμμετείχε και φέτος στην 70η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 10 - 18 Σεπτεμβρίου 2005. 
Τμήμα του εκθεσιακού χώρου λειτούργησε ως αίθουσα προβολής ενημερωτικών ταινιών για θέματα ΥΑΕ, από 
την συλλογή βιντεοταινιών της βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου. Παράλληλα, εγκαταστάθηκε σύστημα προβολής 
παρουσιάσεων με οθόνη plasma το οποίο βρισκόταν συνεχώς σε λειτουργία τις ώρες κοινού. Επίσης υπήρχαν 
γυάλινες προθήκες με δείγματα Μέσων Ατομικής Προστασίας και ένα ομοίωμα εργαζόμενου σε φυσικό 
μέγεθος με φόρμα εργασίας, κράνος ασφάλειας και μπουφάν με φωσφορίζουσες γραμμώσεις. 
Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις τρέχουσες δραστηριότητες του Ινστιτούτου 
αναφορικά με την Υγιεινή και την Ασφάλεια στην Εργασία, για τις πλέον πρόσφατες ηλεκτρονικές και έντυπες 
εκδόσεις του Ινστιτούτου, τα τρέχοντα προγράμματα σεμιναρίων κατάρτισης εργοδοτών και εργαζομένων, τα 
ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχει και τις μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων σε εργασιακούς 
χώρους. 

ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΟΥ  ΕΛ . ΙΝ .Υ.Α .Ε .  

To Κέντρο Κατάρτισης του ΕΛΙΝΥΑΕ υλοποίησε πέντε προγράμματα κατάρτισης αξιωματικών και πολιτικού 
προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διάρκειας εβδομήντα ωρών το καθένα. Εκατό εκπαιδευόμενοι 
παρακολούθησαν τα σεμινάρια.  
Οι τέσσερις ενότητες των σεμιναρίων περιελάμβαναν: 
Α. Βασικές γνώσεις για την ασφάλεια και υγεία στη εργασία 
Β. Παράγοντες διαμόρφωσης των συνθηκών εργασίας με θέματα που αφορούν τις κτιριολογικές απαιτήσεις και 
υποδομές χώρων εργασίας, τον αερισμό, τον κλιματισμό και το φωτισμό τους, το θερμικό περιβάλλον, τους 
φυσικούς παράγοντες (θορύβους, δονήσεις, Η/Μ ακτινοβολία, ιοντίζουσα ακτινοβολία), τους χημικούς 
παράγοντες, την πυροπροστασία κλπ. 
Γ. Ειδικά θέματα σχετικά με τις μηχανές κατεργασίας μετάλλων, τα ξυλουργικά μηχανήματα, τις εργασίες 
κοπής και συγκόλλησης μετάλλων, τους κινδύνους από το ηλεκτρικό ρεύμα, το χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων 
κλπ. 
Δ. Πρακτική άσκηση σε βιομηχανία  

Προγραμματίζονται σεμινάρια διάρκειας πέντε (5), δέκα (10) και τριανταπέντε (35) ωρών για εργοδότες 
επιχειρήσεων Β΄ και Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας, καθώς επίσης και σεμινάρια διάρκειας εκατό (100) ωρών 
που απευθύνονται σε τεχνικούς ασφάλειας επιπέδου Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται και να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους στη γραμματεία του 
Κ.Ε.Κ. Τηλ: 210-8200136, 210-8200139, 210-8200111, 210-8200110, φαξ: 210-8200103. 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Το παράρτημα Θεσσαλονίκης, έχει προγραμματίσει για το επόμενο χρονικό διάστημα: 

• Σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών με θέμα: «Υγιεινή & Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημάτων» για απόφοιτους 
μηχανικούς ΑΕΙ-ΤΕΙ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 75 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 25 ώρες πρακτικής 
άσκησης, η οποία θα λάβει χώρα σε επιλεγμένες βιομηχανίες της Θεσσαλονίκης. Το σεμινάριο θα 
ξεκινήσει στις 10/10/2005 και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του Νοεμβρίου. 

• Σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών κατά το διάστημα του Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2005 για απόφοιτους 
Μηχανικούς ΑΕΙ-ΤΕΙ που πληρούν τις προϋποθέσεις ανάληψης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας.  

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση που θα αποτελεί αποδεικτικό για τη μείωση της απαιτούμενης 
προϋπηρεσίας για ανάληψη καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας από νέους μηχανικούς (Ν. 3144/2003).  
Επισημαίνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής του προγράμματος σε χρηματοδότηση από το ΛΑΕΚ 0,45 
%. 

Η εκπαίδευση θα γίνει στις αίθουσες του ΕΛΙΝΥΑΕ Θεσ/νικης, 26ης Οκτωβρίου 90 Porto Center.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες καθημερινά και ώρες 09:00 – 17:00 στην κα 
Τσαμπάζη Σοφία, τηλ.: 2310-501033, φαξ: 2310- 501055 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Στις 19 & 21 Σεπτεμβρίου 2005 υλοποιήθηκε σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών για εργοδότες επιχειρήσεων Γ΄ 
κατηγορίας επικινδυνότητας το οποίο παρακολούθησαν 25 άτομα. 
Από 14 έως 25 Νοεμβρίου και από 5 έως 16 Δεκεμβρίου θα υλοποιηθεί σεμινάριο επιμόρφωσης τεχνικών 
ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ με θέμα «Υγιεινή και Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημάτων», διάρκειας 100 
ωρών. Το σεμινάριο θα παρακολουθήσουν 25 άτομα. 
Για το 2006 προγραμματίζονται: 
• σεμινάρια για εργοδότες επιχειρήσεων Β΄ και Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας 
• σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών που απευθύνεται σε μηχανικούς ΑΕΙ-ΤΕΙ. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν 

βεβαίωση που θα αποτελεί αποδεικτικό για τη μείωση της απαιτούμενης προϋπηρεσίας για ανάληψη 
καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας από νέους μηχανικούς (Ν.3144/2003). 

Το παράρτημα ανταποκρινόμενο στα πολλά αιτήματα επιχειρήσεων για μετρήσεις υλοποίησε μετρήσεις 
βλαπτικών παραγόντων εργασιακού περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις του νομού Ιωαννίνων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην κα Ζορμπά Τ. , τηλ.: 26510- 83290, φαξ: 
26510- 83294  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
 
Το ΚΕΚ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Τρίπολη κατά το χρονικό διάστημα από 12/10 έως 24/11/2005 θα υλοποιήσει 
σεμινάριο τεχνικών ασφάλειας σε επιχειρήσεις Α΄ κατηγορίας επικινδυνότητας το οποίο απευθύνεται σε 
μηχανικούς και τεχνικούς ασφάλειας, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

Στις 10/10/2005 θα διεξαχθεί ημερίδα στο Εργατικό Κέντρο Τρίπολης με θέμα: 
 «Υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας – Πρόληψη ατυχημάτων» 



 

 

Το παράρτημα Τρίπολης συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για την υλοποίηση σεμιναρίων τεχνικών ασφάλειας 
επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ και εργοδοτών επιχειρήσεων Β΄ και Γ΄ κατηγορίας.  
Πληροφορίες κα Π.Πανούση  τηλ: 2710-221100 
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Διεθνής συνάντηση ερευνητικών Ινστιτούτων ΥΑΕ  

Η διεθνής συνάντηση ερευνητικών Ινστιτούτων ΥΑΕ 2005 (International Workshop - Institutetreffen 2005) 
πραγματοποιήθηκε στο παράρτημα της Θεσσαλονίκης από 31/8 έως 2/9/2005. Η γλώσσα εργασίας ήταν η 
γερμανική. Στη συνάντηση συμμετείχαν 16 άτομα από ερευνητικά Ινστιτούτα της Γερμανίας (HVBG, IGF-
BBG), της Αυστρίας (AUVA), της Ελβετίας (SUVA), της Φινλανδίας (TTL) και εταιρίες όπως η PIMEX και η 
NUOVA MAREA και 6 στελέχη του ΕΛΙΝΥΑΕ. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων σε 
θέματα πρακτικών υγιεινής και ασφάλειας και η παρουσίαση μεθοδολογιών αναφορικά με τις μετρήσεις, τη 
διασπορά και τις επιπτώσεις βλαπτικών παραγόντων όπως οι ανόργανες και οργανικές σκόνες και οι διάφορες 
χημικές ουσίες στους εργασιακούς χώρους. Από την πλευρά του ΕΛΙΝΥΑΕ παρουσιάστηκε η συμμετοχή του 
Ινστιτούτου στο Ερευνητικό Πρόγραμμα «Πρότυπο Αξιολόγησης Συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας στον 
Εργασιακό Χώρο», Δράση 4.5.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου 
Ανάπτυξης. Το τελευταίο υλοποιείται από το ΕΛΙΝΥΑΕ σε συνεργασία με το ΑΠΘ, το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και 
το ΕΚΕΤΑ. Τέλος, στα πλαίσια των εργασιών της συνάντησης, παρουσιάστηκε το On Line σύστημα μέτρησης 
εύφλεκτων αερίων για την πρόληψη ατυχημάτων στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, σύστημα που έχει αναπτυχθεί 
σε συνεργασία με το ΕΜΠ, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την Thyssen Krupp Marine Systems A.G. και την 
Nuova Marea Ltd. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
«NEW OSH ERA»  
Νέοι και αναδυόμενοι κίνδυνοι στην επαγγελματική υγεία και ασφάλεια – Πρόβλεψη και διαχείριση της αλλαγής 
στο εργασιακό περιβάλλον μέσω συντονισμού των ερευνητικών δραστηριοτήτων  
 
To ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. συμμετέχει σε ένα Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα, με θέμα τους νέους και 
αναδυόμενους κινδύνους για την ΥΑΕ, που πρόσφατα εγκρίθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (6th Frame-
work Programme).  
Στο consortium του προγράμματος συμμετέχουν 11 διεθνή ερευνητικά ινστιτούτα όπως τo Φιλανδικό 
Ινστιτούτο για ΥΑΕ (FIOH) που είναι και ο συντονιστής, το BauA και το HVGB της Γερμανίας, το Εθνικό 
Ερευνητικό Ινστιτούτο (CIOP-PIB) της Πολωνίας, το Εθνικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Υγείας (AMI) της 
Δανίας, το DiOVA/DiRACT του Βελγίου, το National Institute for Working Life της Σουηδίας, το Εθνικό 
Κέντρο Δημόσιας Υγείας της Ουγγαρίας, το ISPESL της Ιταλίας καθώς και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Επίσης συμμετέχουν εθνικοί φορείς όπως το Υπουργείο Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Υγείας της Φιλανδίας, το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης της Ελλάδας, 
το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας και  το Υπουργείο Έρευνας και Εκπαίδευσης της Γερμανίας. 
Το πρόγραμμα «ΝΕW OSH ERA» πρόκειται να ξεκινήσει το 2006, θα έχει διάρκεια 4 χρόνια και έχει 
συνολικό προϋπολογισμό 2.600.000 Ευρώ.  
Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση του συντονισμού κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων για την υγεία 
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και την ασφάλεια στην εργασία. Οι δραστηριότητες του προγράμματος εστιάζονται:  

- στις σύνθετες αλληλεπιδράσεις μεταξύ του εργασιακού περιβάλλοντος, της οργάνωσης εργασίας και του στρες,  
- σε νέους και αναδυόμενους κινδύνους στους διαφορετικούς παραγωγικούς κλάδους,  
- στην ενσωμάτωση καινοτομικών προσεγγίσεων στα ερευνητικά προγράμματα 
- και τέλος στην ανάπτυξη συνασπισμών για την προώθηση βιώσιμων ερευνητικών συνεργασιών.  

Νέο Θεματικό Κέντρο: TC WORK ENVIRONMENT  
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία  
 
Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. συνεχίζει τη επιτυχημένη συνεργασία του με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και 
την Υγεία στην Εργασία. Συμμετέχει σ’ ένα  consortium ερευνητικών ινστιτούτων όπου η πρόταση του 
πρόσφατα μειοδότησε σε προκήρυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 
Εργασία για το νέο Θεματικό Κέντρο: Εργασιακό Περιβάλλον (Tοpic Centre: Work Environment). To TC: Work 
Environment (TC WE), συστάθηκε στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των θεματικών κέντρων του Οργανισμού 
που κρίθηκε αναγκαία μετά τη διεύρυνση της ΕΕ και ουσιαστικά ενσωματώνει τα προηγούμενα θεματικά κέντρα, 
TC: Good Practices και TC: Research.  
Στο νέο TC WE συμμετέχουν το Φιλανδικό Ινστιτούτο για την Επαγγελματική Υγεία (FIOH) που είναι και ο 
συντονιστής, το BauA και το HVBG από τη Γερμανία, το CIOP-PIB από την Πολωνία, η Eurogip από τη Γαλλία, 
το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Υγείας της Ουγγαρίας, το HSE της Αγγλίας, το ISPESL της Ιταλίας, το Εθνικό 
Ινστιτούτο Επαγγελματικής Υγείας της Δανίας (AMI), το PREVENT από το Βέλγιο και το TNO από την 
Ολλανδία.  
Επίσης άλλα ινστιτούτα από την Πορτογαλία, Γερμανία, Αγγλία και Ισπανία θα συμμετέχουν στο TC WE ως 
υπεργολάβοι.  

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

• Κατάργηση του ΠΔ 85/91 και εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ. 
Στη χώρα μας ισχύει το ΠΔ 85/91 για την προστασία από το θόρυβο κατά την εργασία, ενώ μέχρι την 15-
02-2006 το θεσμικό μας πλαίσιο θα πρέπει να εναρμονισθεί με τη νέα Οδηγία της Ε.Ε. (2003/10/ΕΚ), η 
οποία εισάγει πολλά νέα δεδομένα, όπως την τιμή των 87 dB (A) ως ανώτατη αντί των 90 dB (A) που 
ισχύει σήμερα και τις τιμές των 85 και 80 dB (A) ως ανώτερο και κατώτερο όριο αντίστοιχα για ανάληψη 
δράσης. Για τους τομείς της μουσικής και της ψυχαγωγίας η προθεσμία εναρμόνισης παρατείνεται για 
επιπλέον 2 έτη, δηλαδή μέχρι 15-2-2008, ενώ για την ναυτιλία παρατείνεται για επιπλέον 5 έτη, δηλαδή 
μέχρι 15-2-2011. 

• Νόμος 3385/2005 «Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 
και άλλες διατάξεις».   Ουσιαστικά διευρύνει τον χρόνο εργασίας των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, 
ενώ παράλληλα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς των υπερωριών, εις βάρος των εργαζομένων.   
Ψηφίσθηκε εν μέσω αντιδράσεων απο την ΓΣΣΕ και τα συνδικάτα και τέθηκε σε ισχύ στις 19 Αυγούστου 
2005. 



 

 

• Η υπ’ αριθμ. 874/2004 απόφαση του Ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου νομιμοποιεί τις κάμερες, 
ακόμα και όταν είναι κρυφές στους χώρους εργασίας, οι οποίες λειτουργούν για την απόδειξη 
παράνομων πράξεων των υπαλλήλων (κλοπές, καταστροφές)  και αποτελούν αποδεικτικό υλικό. 

Ο Άρειος Πάγος απέρριψε αίτηση αναίρεσης γυναίκας υπαλλήλου εμπορικού καταστήματος, επικυρώνοντας 
παράλληλα απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης με την οποία η εν λόγω υπάλληλος καταδικάστηκε σε 
φυλάκιση 20 μηνών για το αδίκημα της υπεξαίρεσης κατ’ εξακολούθηση. 
Ειδικότερα υπάλληλος εμπορικού καταστήματος της Θεσσαλονίκης που εργαζόταν ως ταμίας κατά το χρονικό 
διάστημα 1996-1997, αφαιρούσε σε καθημερινή βάση από το ταμείο 29,35-58-69 ευρώ. Συνολικά υπεξαίρεσε 
14.526 ευρώ. Ο καταστηματάρχης προκειμένου να αποδείξει την ενοχή της υπαλλήλου και να σταματήσουν οι 
«απώλειες» από το ταμείο, τοποθέτησε «κρυφή κάμερα». 
Η υπάλληλος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών για υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση. Το εφετείο 
έλαβε υπόψη του, 28 φωτογραφίες, ως αποδεικτικό υλικό, που προήλθαν από την αναπαραγωγή της 
βιντεοταινίας που είχε ληφθεί από την «κρυφή κάμερα».  
Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι δεν παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα με την τοποθέτηση κάμερας, γιατί η 
βιντεοσκόπηση έγινε για καταγραφή ανατεθειμένων καθηκόντων, τα οποία υπόκεινται σε δημόσιο έλεγχο και δεν 
αποτελούν ιδιωτική ζωή της υπαλλήλου. 
Πηγή: Βιοτεχνικά θέματα, Μάιος 2004, (194), σ.48  
 
• Υποχρεωτικές οι αποφάσεις του ΟΜΕΔ για τις συμβάσεις εργασίας  
Ο Άρειος Πάγος με την απόφαση του (αρ.380/2004) έκρινε ότι το σύστημα διαιτησίας του Ν.1876/90 δεν 
αντίκειται ούτε στο Σύνταγμα, ούτε στην 154η Διεθνή Σύμβαση Εργασίας. Η απόφαση αφορούσε προσφυγή της 
τράπεζας «Αμέρικαν Εξπρές», σε διαφορά της  με το σύλλογο Υπαλλήλων της Τράπεζας που αμφισβήτησε τη 
συνταγματικότητα και συμβατότητα με την 154η διεθνή Συνθήκη Εργασίας της διάταξης του άρθρου 16 του 
Ν.1876/90, η οποία προβλέπει δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία από οποιοδήποτε μέρος, 
εφόσον το άλλο μέρος αρνήθηκε τη μεσολάβηση και από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, 
εφόσον αποδέχονται την πρόταση του μεσολαβητή που απορρίπτει ο εργοδότης. 
Ο Άρειος Πάγος με την απόφασή του, αποφάνθηκε ότι το σύστημα διαιτησίας του Ν.1876/90 είναι απολύτως 
νόμιμο και εναρμονισμένο με το Σύνταγμα και δεν αντίκειται στις διατάξεις της 154ης ΔΣΕ. 
Συγκεκριμένα, έκρινε ότι δεν απαγορεύεται στην πολιτεία σε περίπτωση πλήρους αδυναμίας για εξεύρεση λύσης 
από τους ενδιαφερόμενους στη μεταξύ τους συλλογική διαφορά, να παρεμβαίνει για να παρέχει την αναγκαία 
προστασία και να εξασφαλίζει την εργασιακή ειρήνη, ενόψει και του γεγονότος ότι το κράτος έχει 
αναμφισβήτητο δικαίωμα να καθορίζει  ελάχιστα όρια μισθωτών και ελάχιστους όρους εργασίας. Εξάλλου με το 
Ν.1876/90 θεσπίζεται σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων, συμφιλίωσης και διαιτησίας το οποίο στηρίζεται  
στην ελεύθερη βούληση εταίρων και μόνο αν δεν είναι δυνατή η επίτευξη της συναίνεσης ενός εκ των μερών είτε 
για την συμμετοχή του στις συλλογικές διαπραγματεύσεις είτε για αποδοχή της πρότασης μεσολαβητή, την οποία 
αποδέχεται το άλλο μέρος προβλέπεται η παραπομπή της υπόθεσης στη διαιτησία με προσφυγή ενός μέρους . 
Η παραπάνω απόφαση θέτει τέρμα στις όποιες αμφισβητήσεις υπήρχαν για την έκταση εφαρμογής και την 
υποχρεωτικότητα των διαιτητικών αποφάσεων του ΟΜΕΔ. Αυτό σημαίνει ότι για τις ΜΜΕ, οι όποιες αποφάσεις 
του ΟΜΕΔ βγαίνουν με προσφυγή του ενός μέρους καθίστανται υποχρεωτικές και δεν προσβάλλονται. 
Πηγή:  Βιοτεχνικά θέματα, Μάιος 2004, (194), σ.50 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ  ΝΕΑ  
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«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΕΙΣΤΕ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ» 
 
Στις 20 Απριλίου 2005, διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης κατά του θορύβου, 
εγκαινιάστηκε η πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την αντιμετώπιση του θορύβου στον 
χώρο εργασίας – ένα από τα πιο επίμονα προβλήματα υγείας στην Ευρώπη. 
Ο θόρυβος είναι ένας σοβαρός κίνδυνος που συνδέεται με την εργασία, ο οποίος συχνά 
υποεκτιμάται και μπορεί να στοιχίσει στους εργαζόμενους πολλά περισσότερα από την 
ακοή τους. Η παρατεταμένη έκθεση σε δυνατούς θορύβους μπορεί να προκαλέσει 

διαταραχές της ακοής, αλλά ο θόρυβος μπορεί επίσης να προκαλέσει ή να συντελέσει στην πρόκληση: 
           - Ακουστικών βλαβών μέσω της έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες 
           - Άγχους στην εργασία 
           - Αυξημένου κινδύνου ατυχημάτων στους χώρους εργασίας 
           - Βλαβών στο κυοφορούμενο έμβρυο εργαζομένης 
Η απώλεια ακοής ενδέχεται να εμποδίσει ένα άτομο να εργασθεί αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητές 
του, αλλά επιπλέον μπορεί να καταστρέψει την κοινωνική του ζωή, απομονώνοντάς το από την κοινότητα που 
το περιβάλλει. 
Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας αναφέρει ότι η θορυβογενής απώλεια της ακοής έχει αναγνωρισθεί ως «η 
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• Εθνική Επιτροπή για τον Αμίαντο 
 
Συγκροτείται Εθνική Επιτροπή για την διερεύνηση του προβλήματος του αμίαντου στους εργασιακούς χώρους με 
πρωτοβουλία του Υπουργού Απασχόλησης, σε συνεργασία με τον διεθνούς φήμης καθηγητή Επαγγελματικής και 
Περιβαλλοντικής Ιατρικής Anthony Newman-Taylor του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και τον Πρόεδρο του 
νοσοκομείου Royal Brompton – Harefield,  Robert Bell.  
Στην συνέντευξη τύπου, όπως εξήγησε ο υπουργός, ξεκινά μια συστηματική διαδικασία για την καταγραφή των 
χώρων όπου υπάρχει αμίαντος με στόχο την ενημέρωση των εργαζομένων και την  προστασία της δημόσιας 
υγείας από τις καρκινογόνες ιδιότητες του υλικού. 
Στην επιτροπή επίσης συμμετέχει και ο πνευμονολόγος, αναπληρωτής καθηγητής κ. Π. Μπεχράκης 
πνευμονολόγος ο οποίος τόνισε ότι το μεσοθηλίωμα μπορεί να εκδηλωθεί έπειτα από 10, 20 ή και 30 χρόνια από 
την έκθεση των εργαζομένων και πρέπει να προβλεφθεί νομοθετικά η κάλυψη αυτού του χρονικού κενού.  
Ο κ. Taylor που θα συμμετάσχει στην καταγραφή των περιπτώσεων μεσοθηλιώματος στην Ελλάδα, ανέφερε ότι 
η συχνότητα μεσοθηλιώματος αναμένεται να αυξάνεται μέχρι και το 2025 σε όλες τις υπό εξέταση χώρες της 
Δυτικής Ευρώπης. Σήμερα έχει καταργηθεί τελείως η χρήση αμιάντου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η 
απαγόρευση αυτή ισχύει και στην Ελλάδα από 01.01.2005. Στη χώρα μας όμως ήδη υπάρχουν άτομα που έχουν 
εκτεθεί επαγγελματικά σε εισπνοή ινών αμιάντου και ενδέχεται να νοσήσουν τις προσεχείς δεκαετίες. Επιπλέον, 
υπάρχουν δομικά υλικά από αμίαντο σε πολλά κτίρια, που αφενός μεν απελευθερώνουν ίνες, έστω και ελάχιστες, 
αφετέρου δε, αποτελούν δυνητικές  εστίες μεγάλου κινδύνου σε περίπτωση επισκευής και κατεδάφισης. Η γνώση 
του κινδύνου, η λήψη ειδικών μέτρων για τον αμίαντο, η ανάπτυξη ειδικών συνεργείων και η εφαρμογή ειδικών 
συνθηκών αποκομιδής, είναι ένα πολύ μεγάλο και δύσκολο σημερινό έργο που πρέπει να επιτελεστεί.  

e-δησεόγραμμα  



 

 

πλέον κυρίαρχη και μη αναστρέψιμη επαγγελματική νόσος» 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις το ένα τρίτο των εργαζομένων στην Ευρώπη (περισσότερα από 60 εκατομμύρια 
άτομα) εκτίθεται σε υψηλά επίπεδα θορύβου για διάστημα μεγαλύτερο από το ένα τέταρτο του χρόνου 
εργασίας του. 
Σχεδόν 40 εκατομμύρια εργαζόμενοι αναγκάζονται κατά το ήμισυ τουλάχιστον των ωρών εργασίας τους 
να υψώνουν τη φωνή τους πάνω από το φυσιολογικό επίπεδο μιας συζήτησης για να μπορέσουν να 
ακουστούν. 
Την εκστρατεία αυτή, με σύνθημα «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΕΙΣΤΕ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ» ξεκίνησε ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και της προεδρίας ΕΕ του Λουξεμβούργου και θα  κορυφωθεί στις 24-28 
Οκτωβρίου 2005 στα πλαίσια της ετήσιας Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 
Εργασία.  
Σύμφωνα με τον Επίτροπο Απασχόλησης της ΕΕ Vladimir Spidla, «η εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
για την καταπολέμηση του θορύβου οργανώνεται χρονικά κατά τρόπο ώστε να υποστηρίξει την εφαρμογή της 
οδηγίας της ΕΕ για το θόρυβο (Φεβρουάριο 2006). Μεταξύ άλλων, η οδηγία ορίζει ως νέα ημερήσια οριακή 
τιμή έκθεσης στον θόρυβο τα 87 dB. Με την εφαρμογή της οδηγίας και τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για το 
θόρυβο, η Ευρώπη βρίσκεται στο σωστό δρόμο ώστε να γίνει ένας πιο ήσυχος και υγιής χώρος εργασίας. Οι 
δραστηριότητες στον τομέα αυτό θα ενισχυθούν επίσης στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για το 2007 
σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. 
Η εκστρατεία, συνοδεύεται από ευρύ φάσμα έντυπων και ηλεκτρονικών πληροφοριών συμπεριλαμβανομένων 
παραδειγμάτων καλής πρακτικής, υποστηρίζεται από χιλιάδες εκδηλώσεις σε 31 ευρωπαϊκές χώρες, 
συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών καθώς και των υποψήφιων χωρών και των χωρών της ΕΖΕΣ. Το 
συντονισμό των εκδηλώσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν από πρωτοβουλίες κατάρτισης και εκστρατείες 
προώθησης έως σεμινάρια και συνόδους εργασίας έχει αναλάβει το Δίκτυο Εθνικών Εστιακών Πόλων του 
Οργανισμού. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί για την επαγγελματική ασφάλεια θα κληθούν να 
υπογράψουν on-line, μέσω Διαδικτύου, τη Χάρτα της εκστρατείας, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή 
τους για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του θορύβου. 
«Στόχος μας δεν είναι απλώς να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση απέναντι στους πολλούς κινδύνους που 
συνεπάγεται ο θόρυβος για τον χώρο εργασίας και τους εργαζομένους», δήλωσε ο Hans-Horst Konkolewsky, 
διευθυντής του Οργανισμού. «Εξίσου σημαντικό είναι να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα και να 
παράσχουμε τα εργαλεία ώστε να συμβάλουμε στη βελτίωση της διαχείρισης του θορύβου σε όλες τις 
βιομηχανίες και τους κλάδους της Ευρώπης. Η εκστρατεία απευθύνεται σε ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων 
μεταξύ των οποίων και επιχειρήσεις, παρέχοντας οδηγούς, πίνακες ελέγχου για την εκτίμηση κινδύνων και 
παραδείγματα μέτρων καλής πρακτικής, που θα διατίθενται δωρεάν στην ιστοθέση του Οργανισμού. Σκοπός 
μας είναι να καταστεί σαφές και κατανοητό ότι η απειλή του θορύβου δεν περιορίζεται μόνον στους 
παραδοσιακά "θορυβώδεις" κλάδους, ότι οι επιπτώσεις μπορεί να είναι πολύ περισσότερες από μόνο την 
απώλεια της ακοής του εργαζομένου, αλλά και ότι ο θόρυβος μπορεί να τεθεί αποτελεσματικά υπό έλεγχο και 
οι κίνδυνοί του μπορούν να προληφθούν ή να μειωθούν σημαντικά». 

Περισσότερα: 

Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής  http://europa.eu.int/hellas/5news/5.6press200405e.htm 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία  http://ew2005.osha.eu.int/
infopack/ 
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Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας http://www.ypakp.gr/index.cfm?
Level1=2&Level2=8&Level3=1&Level4=0&Level5=0&Level6=0 

Σημείωση : Το πρόγραμμα δράσεων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα σε Εθνικό επίπεδο, αναμένεται να καθοριστεί 
σύντομα. 

Νέα Ιστοσελίδα του OSHA 

H νέα ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία τέθηκε σε 
λειτουργία. Βασίζεται στην πιο εξελιγμένη τεχνολογία του Διαδικτύου. Η διεύθυνση είναι http://osha.eu.int και 
προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες: 

• Μπορείς να αναζητήσεις τύπους κινδύνων, κατά κλάδους ή ομάδες 
• Διαθέτει  on-line πολύγλωσσο θησαυρό 20 γλωσσών 
• Μπορείς να προσαρμόσεις το site στα δικά σου ερωτήματα για θέματα υγείας και ασφάλειας  στην 

γλώσσα και στην χώρα που θέλεις 
• Προάγει τις καλές πρακτικές κατά κλάδο 
• Μπορείς να πλοηγηθείς  στις αντίστοιχες εθνικές ιστοσελίδες. Μπορείς να δεις σε πλήρη κείμενα όλες τις 

εκδόσεις του Οργανισμού από τα τεχνικά δελτία (fact sheets) μέχρι και τα περιοδικά για ειδικά θέματα 
που εκδίδονται από τον οργανισμό 

• Μπορείς να μάθεις περισσότερα για την προστασία από τον θόρυβο με τις πληροφορίες που θα βρεις 
λόγω της φετινής ευρωπαϊκής εβδομάδας και της καμπάνιας για τον θόρυβο 

 

«Decent work –Safe work». ILO Introductory Report to the XVIIth World  
Congress on Safety and Health at Work 

 
«Αξιοπρεπής εργασία – Ασφαλής εργασία» είναι ο τίτλος της καινούργιας έκθεσης του 
ILO, που παρουσιάστηκε στο 27ο Παγκόσμιο συνέδριο για την ασφάλεια και την υγεία 
στην Εργασία που έγινε στο Ορλάντο των ΗΠΑ στις 18-22 Σεπτεμβρίου 2005. Η έκθεση 
παρουσιάστηκε από Dr.J.Takala, διευθυντή του προγράμματος Safework 
του ILO. Στη νέα αυτή έκθεση, η εκτίμηση του ετήσιου αριθμού εργατικών ατυχημάτων 

και επαγγελματικών ασθενειών παγκοσμίως είναι 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι που πεθαίνουν και 351.000 χιλιάδες 
που τραυματίζονται θανάσιμα. Δίνονται επίσης στοιχεία για κάθε κράτος, εθνικές πολιτικές για ΥΑΕ και άλλα 
ενδιαφέροντα στοιχεία. 
Το πλήρες κείμενο θα το βρείτε στην διεύθυνση: 
http:.//www.ilo.org/public/english/protection/safework/wdcongrs17/intrep.pdf 

ΔΙΕΘΝΗ  ΝΕΑ  
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«Η κούραση σκοτώνει» 

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές [International Transport 
Workers’ Federation (ITF)], διοργανώνει ένα διήμερο δράσης, αφιερωμένο στους 
εργαζόμενους στις  διεθνείς οδικές μεταφορές, 11-12 Οκτωβρίου 2005. Το σύνθημα  της 
δράσης αυτής, που διοργανώνεται από το 1997,  είναι «Η κούραση σκοτώνει» (Fatigue 
Kills!). Η ομοσπονδία (ITF) θεωρεί πολύ σημαντικό το θέμα της ασφάλειας στις 

μεταφορές και το σλόγκαν της φετινής καμπάνιας είναι: «Δραστηριοποίηση των σωματείων για υγεία και 
ασφάλεια». Στα πλαίσια αυτά καλεί όλους τους εργαζόμενους να οργανωθούν και να δραστηριοποιηθούν μέσα 
από τα σωματεία τους. Τα σωματεία της ομοσπονδίας συμμετέχουν στην συγκεκριμένη δράση  σε 
περισσότερες από 60 χώρες. Η ομοσπονδία εκτιμά ότι στις εκδηλώσεις θα συμμετέχουν περί τους 250.000 
εργαζόμενους. Από το 1997, κάθε χρόνο όλο και περισσότερα σωματεία συμμετέχουν στην συγκεκριμένη 
δράση. Στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση θα βρείτε όλο το υλικό για την συγκεκριμένη καμπάνια 
αφίσες , φυλλάδια και μια ενδιαφέρουσα μελέτη από τo ILO: 

http://www.itfglobal.org/campaigns/road.cfm/groupid/2 

Ενδιαφέρουσες  ηλεκτρονικές διευθύνσεις για τον θόρυβο 

 

1. National Institute on deafness and other communication disorders (NIDCD) National Institute of 
Health, http://www.nidcd.nih.gov/ 

2.  Acoustical Society of America (ASA), http://asa.aip.org/ 

3.  American Industrial Hygiene Association, http://www.aiha.org/ 

4. Dangerous Decibels: a public health partnership for prevention of noise –induced hearing loss,  http://
www.dangerousdecibels.org/ 

5. Hearing Academy, http://www.hearingacademy.com/index.php?id=32 

6.  INCE-USA, Institute of Noise Control Engineering of the USA, http://www.inceusa.org/ 

7. National Hearing Conservation Association, http://www.hearingconservation.org/ 

8. WHO. Regional Office  for Europe. Noise and Health, http://www.euro.who.int/noise/ 

9. http://ehp.niehs.nih.gov/members/2005/113-1/focus.html 
Πρόσφατο άρθρο στο περιοδικό Environmental Health Perspectives, "Decibel Hell: The Effects of Living 
in a Noisy World", January 2005, v.113(1), p. Α34-Α41 

10. Σημαντικές πληροφορίες και υλικό στο Health and Safety Executive (HSE), http://www.hse.gov.uk/noise/ 

11. European Acoustics Association: http://www.eaa-fenestra.org/ 
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Τεχνικά  Δελτία για τον Θόρυβο, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 
Εργασία 

 Issue 58 - Μέτρα ελέγχου και µείωση του θορύβου 
 Issue 57 - Ο αντίκτυπος του θορύβου στην εργασία 
 Issue 56 - Εισαγωγή στο θέµα του θορύβου στην εργασία 
 Issue 50 - Μείωση (έλεγχος) του θορύβου στον κλάδο των κατασκευών 
 Τα πλήρη κείμενα θα τα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση:  
 http://ew2005.osha.eu.int/agencypublications/Factsheets 

 Επίσης για να δείτε το περιοδικό (Magazine), No. 8 που είναι αφιερωμένο στον Θόρυβο  στην 
 ακόλουθη διεύθυνση: 
 http://agency.osha.eu.int/publications/magazine/8/en/index.htm 

e-δησεόγραμμα  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

«Food at Work» 

Η καινούργια ενδιαφέρουσα μελέτη του ILO για τις διατροφικές συνήθειες των 
εργαζομένων σε όλο τον κόσμο. Διαβάστε την συσχέτιση της καλής διατροφής άρα και 
καλής υγείας του εργαζόμενου με την παραγωγικότητα και την κερδοφορία της 
επιχείρησης. 

Food at Work: Workplace solutions for malnutrition, obesity and chronic dis-
eases / Christopher Wanjek, International Labour Office, Geneva, 2005, ISBN 92- 2-
11715-2 Για να διαβάσετε την περίληψη της έκδοσης επισκεφθείτε την παρακάτω 

διεύθυνση: www-ilo-mirror.cornel.edu/public/english/bureau/inf/download/foodatwork.pdf. 

Νέα έκδοση από το ΙΚΑ για τις επαγγελματικές ασθένειες 2003-2004 

Απόσπασμα από τον πρόλογο της έκδοσης: 

 «Η έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τις Επαγγελματικές Νόσους, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο 
και ως προς τα πλαίσια της υποχρέωσης της Ελλάδας για αποστολή των σχετικών στοιχείων στη Eurostat, 
δημιούργησε την ανάγκη για την καταγραφή και επεξεργασία των Επαγγελματικών Νόσων.  
 Η Δ/νσή μας, στοχεύοντας στην εκπλήρωση των παραπάνω αναγκών και εκμεταλλευόμενη τις 
υπάρχουσες δυνατότητες, συνεργάστηκε με το Κέντρο Διάγνωσης και Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
καθώς και τις επιτροπές Επαγγελματικών Νόσων Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η συνεργασία αυτή είχε σαν 
αποτέλεσμα τη συγκέντρωση και καταγραφή των Επαγγελματικών Νόσων, από τους φακέλους συνταξιοδότησης, 
για τα έτη 2003 και 2004. Η καταγραφή αυτή αφορά στους ασφαλισμένους που εξετάζονται από τις επιτροπές 
Επαγγελματικών Νόσων για χορήγηση σύνταξης, είτε είναι πρωτοείσακτα περιστατικά, είτε είναι 
επανεξεταζόμενα και ανεξάρτητα εάν το συνολικό ποσοστό αναπηρίας που θα τους αποδοθεί θα είναι συντάξιμο. 
Τα στοιχεία που καταγράφονται είναι σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ΕΕ για τις Επαγγελματικές Νόσους. 

http://ew2005.osha.eu.int/agencypublications/Factsheets�
http://agency.osha.eu.int/publications/magazine/8/en/index.htm�
http://www-ilo-mirror.cornell.edu/public/english/bureau/inf/download/foodatwork.pdf�


 

 

 Η ενέργεια αυτή αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια προσέγγισης της καταγραφής των επαγγελματικών 
νόσων και όχι μια πλήρης καταγραφή τους.  
 Η καταγραφή των επαγγελματικών νόσων συνεχίζεται και για τα επόμενα έτη με επιτόπου 
συμπλήρωση της σχετικής φόρμας, κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων των επιτροπών αναπηρίας. Με αυτή 
την ενέργεια ευελπιστούμε ότι θα βελτιωθούν οι παρεχόμενες πληροφορίες». 

Την έκδοση μπορείτε να βρείτε ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση: 
http://www.ika.gr/gr/infopages/news.cfm, στις ανακοινώσεις. 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

1. 2-5 October 2005, Brisbane, Australia 31st International Conference of Safety in Mines Research 
Institutes.  

 Note: Organized by Queensland Government.  
 Information: Stewart Bell, Director Simtars, Bureau of Mining and Petroleum, Department of Natural 
 Resources and Mines, 2 Smith Street, Redbank, Qld 4301, PO Box 467 Goodna Qld 4300, Australia.  
 Phone: (+61) 7 38 10 63 00. Fax: (+61) 7 38 10 63 30. E-mail: stewart.bell@nrm.qld.gov.au.  
 Internet: www.nrm.qld.gov.au/simri. 
 
2.  2-5 October 2005, Congress Center, Lisbon, Portugal 
 FERMA (Federation of European Risk Management Associations) -Forum 2005, 4th IFRIMA 
 Conference 
 “Europe, the world and the future: opportunities for risk management” 
 Information: Ferma – Rue de la Presse 4, 1000 Brussels – Belgium 
 Tel: +3222271144, Fax: +3222271148, E-mail: info@ferma-asso.org, ferma2005@colloquim.fr 
 Internet: www.ferma-asso.org 
 
3.  3-6 October 2005, Minneapolis, Minnesota.  
 2nd International Symposium on Nanotechnology and Occupational Health. 
 Note: Organized by the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), University of 
 Minnesota 
 Information: Katie Kjeseth 
 Phone: (+1) 612-624-3708, Fax: 612-6246225 
 Address: CCE Information Center, 20 Coffey Hall, 1420 Eckles Avenue, St.Paul, MN 55108 
 E-mail: conferences5@cce.umn.edu.  
 Internet: www.cce.umn.edu/conferences/nanotechnology/.  
 
4.  Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2005, 9.30 π.μ., Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα  
 Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στις βιομηχανίες, βιοτεχνίες, οικοδομικά και τεχνικά έργα 
 Διοργάνωση: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Ηπείρου,  

Σεπτέμβριος   2005 

http://www.ika.gr/gr/infopages/news.cfm�
mailto:stewart.bell@nrm.qld.gov.au�
http://www.nrm.qld.gov.au/simri�
mailto:info@ferma-asso.org�
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mailto:conferences5@cce.umn.edu�
http://www.cce.umn.edu/conferences/nanotechnology/�
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 Σύλλογος Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας Υπουργείου Απασχόλησης και 
 Κοινωνικής Προστασίας. 
 Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση στα θέματα 
 επαγγελματικού κινδύνου και συνθηκών εργασίας στις βιομηχανίες, βιοτεχνίες, οικοδομικά και τεχνικά 
 έργα. 
 Πληροφορίες: Σύλλογος Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας Υπουργείου 
 Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ΤΕΕ - Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου  
 Τηλ.: 210 3702428/403, (26510) 27475, 31323, Φαξ: 210 3702310, (26510)74255 
 Internet: www.insosh.com 

 
5.  Ημερίδα 10 Οκτωβρίου 2005, 17.30μμ., Τουριστικό Περίπτερο του Αλσους Αγ.Γεωργίου 2005, 
 Τρίπολη «Προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας στους Εργασιακούς Χώρους»  
 Διοργάνωση: ΕΛΙΝΥΑΕ σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας ΑΔΕΔΥ Αρκαδίας, 
 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας, φορείς εργοδοτών Ν.Αρκαδίας, Επιμελητήριο Αρκαδίας. 
 Πληροφορίες: κ. Παναγιώτα Πανούση, ΕΛΙΝΥΑΕ, Πλατεία Κολοκοτρώνη 8, 221 00  
 Τηλ:.2710 221100, Φαξ: 2710 221122, e-mail: infotri@elinyae.gr 
 
6.  Friday 14 October 2005, Paris ( Espace du Centenaire, auditorium de la Maison de la RATP, 189 
 rue de Bercy 75012, Paris) 
 «Health and Safety of temporary workers in Europe» 
 Note: Organized by Eurogip (The Eurogip discussions)  
 Information: Eurogip, 55, rue de la Federation, F-75015 Paris 
 Tel: +33 0 1 40563040 Fax: +33 01 40563666, E-mail: information@eurogip.fr 
 

7.  Ημερίδα 26 Οκτωβρίου 2005, 17.45 μ.μ. Συνεδριακή αίθουσα «Γεώργιος Καραγιάννης» του 
 Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου (Γρ. Λαμπράκη 8 (2ος Όροφος), Ρόδος 
 «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων στις Δημόσιες Υπηρεσίες» 
 Διοργάνωση: ΕΛΙΝΥΑΕ, Σύλλογος Υπαλλήλων Επιμελητηρίων Νήσων Αιγαίου & Κεντρικής 
 Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος,  
 Πληροφορίες: Σύλλογος Υπαλλήλων Επιμελητηρίων  Νήσων Αιγαίου & Κεντρικής Ενωσης 
 Επιμελητηρίων Ελλάδος, Γρ.Λαμπράκη 8, Τ.Θ. 5, 85100, Τηλ: 22410-44216, Φαξ: 22410-44242 
 e-mail: info@passo-cci.gr, Internet: www.passo-cci.gr 
 

8.  17-20 Οκτωβρίου 2005,  Πολεμικό Μουσείο, 9.00 π.μ., Αθήνα 
 2ο Συνέδριο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας 
 Διοργάνωση: ΤΕΕ-ΕΜΑΕΤ-ΚΔΕΜΤ 
 Πληροφορίες: Γραμματεία Συνεδρίου: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (4ος όροφος- γρ.408), Κ. 
 Σερβίας 4 – 10562, Αθήνα 
 Τηλ.: 210-3291291 τ/α: 210-3291298 
 E-mail: emaet@central.tee.gr  
 Internet: www.emaet.tee.gr 

e-δησεόγραμμα  
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9.  18-20 Octobre 2005, Madang Resort, Madang, Papua New Guinea  
 1st Pacific Conference on Sustainable Development for Small Island Developing Nations and An
 nual Conference of the Papua New Guinea Occupational Health and Safety Association Inc. 
 (SEFTI)  
 Note: Organized by Unesco, Papua New Guinea Occupational Health and Safety Association Inc.
 (SEFTI) and the International Commission on Occupational Health (ICOH). The University of Southern 
 Queensland is assisting with the conference organization.  
 Phone: (+675) 3220342 (from Papua New Guinea); (61) 7 4631 1250 (from all other countries). 
 E-mail: donzem@steamships.com.pg (from Papua New Guinea); eddington@usq.edu.au (from all other 
 countries). 
 Internet: www.usq.edu.au/seftiicohconf/ 
 
10.  20-21 October 2005, Les Salons de l’Aveyron, Paris.  
 2nd European Conference on standardization, testing and certification in the field of occupational 
 health and safety.  
 Note: Organized by EUROSHNET (EURopean Occupational Safety and Health NETwork)  
 Theme: An enlarged Europe in a globalized world.  
 Information: Les Salons de l’Aveyron, Rue de l’Aubrac, 75012, Paris, France.  
 Fax: +33 1 40441410 E-mail: info@euroshnet2005.com / euroshnet2005@inrs.fr /euroshnet@iddgni.fr  
 Internet: www.euroshnet2005.com 
 (Συμμετοχή του ΕΛΙΝΥΑΕ με τον Πρόεδρο κ. Μακρόπουλο, στη θεματική ενότητα Occupational Health 
 and Safety - Cooperation in a globalized world) 
 
11.  21-22 October 2005, Cyprus International Conference Center, Nicosia - Cyprus 
 SFESE III and 3rd Cypro-Hellenic Health and Safety Conference 
 Theme: New Challenges and practical solutions 
 Note: Organized by Cyprus Safety and Health Association (CySHA), Union of the Technical & Hy-
 giene Inspectors & the Information Technology Employees of the Greek Ministry of Labour, The Min-
 istry of Labour Inspection Department 
 Information: CySHA – P.O.Box: 16048, 2085 Nicosia 
 Tel: 22879166, 22879189 
 E-mail: info@cysha.org.cy 
 
12.  24-26 October 2005, Congress Center, Düsseldorf 
 International Conference on Fair Globalization - Safe Workplace 
 (Policies, strategies and practices for sustainable development)  
 Note: Organized jointly by the International Labour Office, the RWE and the German Federation of 
 Institutions for Statutory Accident Insurance and Prevention (HVBG).  
 Theme: Sustainable development strategies for occupational safety and health and labour inspection to 
 entitle everybody to decent working conditions. 
 Phone: (+41) 22 7997040 or 8074, 7997553, Fax: (+41) 22 7996878 

Σεπτέμβριος   2005 
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E-mail: Ms. Jeanine Naused or Mr. Jan Weismόller at SafeWork. Internet: www.ilo.org/labourinspection.  
 
13.  24-27 October 2005, Congress Center, Düsseldorf.  
 A + A 2005  
 Note: International Trade Fair on Personal Protective Equipment and Occupational Safety.  
 Internet: www.AplusA-online.de.  
 
14.  15 Νοεμβρίου 2005, ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7, 6ος όροφος) 
 Ημερίδα με θέμα  «Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) - Πρότυπο 
 ΕΛΟΤ  HD 384 
 Διοργάνωση: Τμήμα Επιστημονικού και Αναπτυξιακού Έργου ΤΕΕ 
 Στην ημερίδα θα συζητηθεί η μετάβαση στο νέο Κανονισμό, που θα εφαρμόζεται από το 2006. 
 Ειδικότερα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι: 
 -Μέθοδοι ενδελεχείς και συστηματική κατάρτιση του τεχνικού κόσμου 
 -Μέθοδοι ενημέρωσης χρηστών  
 -Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων – φορείς ελέγχου 
 -Ασφάλεια και προστασία χρηστών 
 Τηλ.: 210 3291252-4 
 
15.  17-18 November 2005, ETUC-TUC Conference, London, ITF House 
 «Challenging times. Innovatives ways of organizing working time: the  
 role of trade unions» 
 Information: Amelie Clement,  tel: +3222240584, e-mail: aclement@etuc.org, Helene Cipriano 
 (secretary), tel: +3222240408, e-mail: hcipriano@etuc.org, Jo Morris, e-mail: jmorris@tuc.org.uk 
 
16.  24-26 November 2005, Kinugawa, Tochigi.  
 10th Asian Congress of Agriculture Medicine and Rural Health.  
 Note: Organized by Japanese Association of Rural Medicine.  
 Theme: Keeping Close Ties with Asian Countries Through Health Care.  
 Information: Shimotsuga General Hospital, 5-32 Fujimi, Tochigi, Tochigi 328-8505, Japon.  
 Phone: (+81) 282 22 25 51, Fax: (+81) 282 24 16 31, E-mail: secretariat@acrm-2005.jp. 
 Internet: www.secretariat.ne.jp/acrm.  
 
17. 1-3 December 2005, Utsunomiya. 
 13th International Congress on Occupational Health Services. 
 Note: Organized by the International Commission on Occupational Health (ICOH).  
 Theme: Health Service Research and Evaluation in Occupational Health. 
 Information: Department of Public Health, Dokkyo University School of Medicine, Mibu 880, Tochigi 
 321-0293, Japan. 
 Phone: (+81) 282 87 2133, Fax: (+81) 282 86 2935, E-mail: ohs2005@dokkyomed.ac.jp. 
 Internet: www.dokkyomed.ac.jp/dep-m/pub/ohs2005.html.  

e-δησεόγραμμα  
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 Βιβλιογραφία για το θόρυβο 
 
• Long-term effect of occupational noise on the risk of coronary heart disease  
 Virkkunen H., Kauppinen T., Tenkanen L. 
 Scandinavian Journal of  Work Environment and Health 2005; 31(4) : 291-299  
 
• Employers’ liability for noise-induced hearing loss / Frank Wright 
 Occupational Health Review Sept./Oct. 2005 ; Issue 117  : 20-23 
 
• Notes of caution / Alison Wright Reid 
 Safety and Health Practitioner Sept. 2005 ; 23(9) : 51-54 
 
• Alternative metrics for noise exposure among construction workers  
 Noah Seixas, Rick Neitzel, Lianne Sheppard and Bryan Goldman 
 Annals of Occupational Hygiene 2005 ; 49(6):493-502 
 
• Prospective noise induced changes to hearing among construction industry  
 apprentices / N.S. Seixas, B. Goldman, L. Sheppard, R. Neitzel, S. Norton, and S.G. Kujawa 
 Occupational and Environmental Medicine, May 2005 ; 62(5): 309 – 317 
 
• Occupational exposure to noise and mortality from acute myocardial infarction /  
 Davies, Hugh W.; Teschke, Kay; Kennedy, Susan M.; Hodgson, Murray R.;  
 Hertzman, Clyde; Demers, Paul A. 
 Epidemiology Jan. 2005 ;16(1):25-32 
 
• Cigarette smoking, occupational exposure to noise, and self reported hearing difficulties / 
 K.T Palmer, M.J. Griffin, H.E. Syddall and D. Coggon 
 Occupational and Environmental Medicine 2004 ; 61:340-344 
 
• Predictors of hearing threshold levels and distortion product otoacoustic emissions  
 among noise exposed young adults/ N.S. Seixas, S.G. Kujawa, S. Norton, L. Sheppard,  
 R. Neitzel and A. Slee 
 Occupational and Environmental Medicine 2004 ; 61:899-907 
 
• Effects of occupational noise exposure on blood pressure / Chang, Ta-Yuan; Jain, Ruei-Man;  
 Wang, Chiu-Sen; Chan, Chang-Chuan 
 Journal of Occupational & Environmental Medicine Dec. 2003 ; 45(12):1289-1296 
 
• Occupational exposure to noise and the attributable burden of hearing difficulties in Great Britain /  
 K.T Palmer, M.J Griffin, H.E Syddall, A. Davis, B. Pannett and D. Coggon 
 Occupational and Environmental Medicine 2002 ; 59:634-639 

 
• Assessment of the Noise Exposure of Call Centre Operators / Patel, Jacqueline A.;  
 Broughton, Keith 
 Annals of Occupational Hygiene Nov. 2002 ; 46(8):653-661 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Σεπτέμβριος   2005 
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“LOST LABOR” 

 

Η φωτογραφία είναι του 1932 και απεικονίζει έναν εργάτη σε εργοστάσιο επεξεργασίας πάγου. Είναι 
επιλεγμένη από μια συλλογή που ονομάζεται “LOST LABOR”και  αναφέρεται σε επαγγέλματα  από το 1900 
έως το 1980 τα οποία δεν υφίστανται πλέον. ( http://www.lostlabor.com) 

Σήμερα 59 εκατομμύρια πάγου παράγονται ετησίως κάτω από αυστηρές συνθήκες υγιεινής και το κόστος είναι 
τέτοιο, έτσι ώστε να επιτρέπεται η χρήση του από όλους. 

Ι ΣΤΟΡΙΚΟ  e -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΑΡΧΕΙΟ  

e-δησεόγραμμα  
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Δραστηριότητες Παραρτημάτων 
Κωνσταντίνα Ζορμπά 
Παναγιώτα Πανούση 
Κωνσταντίνος Πούλιος 
Αντώνης Ταργουτζίδης 

 
Δραστηριότητες Κατάρτισης Αθήνας 
Νίκος Βαγιόκας 
 

Συλλογή και επιμέλεια υλικού 
Φανή Θωμαδάκη 
Κωνσταντίνα Καψάλη 
 
 
Τεχνική επεξεργασία και επιμέλεια 
Ελένη Ζαρέντη 
Αλέξης Λεχουρίτης 

ΟΜΑΔΑ  ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ  

Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6 
104 45 
ΑΘΗΝΑ 

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

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