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Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 28 
Απριλίου 2006 

«Αξιοπρεπής εργασία – Ασφαλής εργασία – HIV/AIDS» 

Η 28η Απριλίου, έχει καθιερωθεί από 
την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, ως 
«Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια 
και την Υγεία στην Εργασία», με στόχο 
την επικέντρωση του ενδιαφέροντος σε 
παγκόσμιο επίπεδο στα θέματα 
πρόληψης ατυχημάτων και 
επαγγελματικών ασθενειών. 
Ο φετινός εορτασμός έχει σαν θέμα: 
«Αξιοπρεπής Εργασία - Ασφαλής 
Εργασία – ΗΙV/AIDS», υιοθετώντας 
την αντίληψη ότι η αξιοπρεπής εργασία 
είναι η ασφαλής εργασία. 
Επικεντρώνεται σε δυο θεματικά πεδία. 
Το ένα αφορά την μείωση των 
εργατικών ατυχημάτων μέσα από την 
ασφαλή εργασία και το άλλο αφορά την 
εξάλειψη των διακρίσεων που 
σχετίζονται με το AIDS στον εργασιακό 
χώρο. 
Στην έκθεση που δημοσίευσε η Διεθνής 
Οργάνωση Εργασίας με τίτλο 

«Αξιοπρεπής Εργασία - Ασφαλής Εργασία – ΗΙV/AIDS» (Decent 
Work – Safe Work – HIV/AIDS), επισημαίνεται ότι οι εργαζόμενοι σε 
όλο τον κόσμο επιθυμούν ασφάλεια στον εργασιακό τους χώρο και 
κοινωνική προστασία για τις οικογένειές τους, καλύτερες προοπτικές 
για προσωπική εξέλιξη και κοινωνική ένταξη. 
Η αξιοπρεπής εργασία θα πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα των 
παγκόσμιων, εθνικών και τοπικών στρατηγικών που στοχεύουν στην 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Επικεντρώνεται στην 
προσπάθεια μείωσης της φτώχιας και είναι μέσο για την επίτευξη της 
συνεχούς ανάπτυξης. Το έργο του ILO είναι η προώθηση της 
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αξιοπρεπούς εργασίας διαμέσου της προαγωγής της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας καθώς επίσης και τα 
ζητήματα της απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας, τις βασικές και ουσιαστικές αρχές και δικαιώματα στην 
εργασία και ο κοινωνικός διάλογος. 
Η επαγγελματική υγεία και ασφάλεια όσον αφορά το ILO αποτελεί το θέμα του  InFocus Programme on Safety 
and Health at Work and the Environment-Safe Work, του ειδικού προγράμματος για την ασφαλή εργασία. 
Προβάλει δραστηριότητες καθορισμού προτύπων και προγραμμάτων ενημέρωσης και συνεργασίας σε τεχνικό 
επίπεδο, στον τομέα της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Οι τέσσερις βασικοί στόχοι του προγράμματος 
Ασφαλούς Εργασίας στην ολοκλήρωσή του ως μέρος της Ατζέντας για την Αξιοπρεπή Εργασία είναι: 

• Η ανάπτυξη προγραμμάτων και πολιτικών πρόληψης.  

• Η επέκταση αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης στις ευπαθείς ομάδες εργαζομένων. 

• Βελτίωση στην οργάνωση των κυβερνήσεων, των εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

• Η διασφάλιση ότι η κοινωνική και οικονομική  επίδραση στην βελτίωση της προστασίας των εργαζομένων 
είναι τεκμηριωμένη και αναγνωρισμένη από τα κέντρα λήψης  αποφάσεων. 

Το HIV/AIDS εντάσσεται στο θέμα της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας που αποτελεί μέρος του 
Προγράμματος Αξιοπρεπούς Εργασίας. Tο ασφαλές εργασιακό περιβάλλον αποτελεί σημαντικό μέρος της 
αξιοπρεπούς εργασίας. Ο ιός HIV αποτελεί κίνδυνο σε ένα σημαντικό αριθμό επαγγελμάτων όπου μπορεί να 
υπάρχει έκθεση σε αίμα ή σωματικά υγρά.. Παρά το γεγονός ότι ο ιός HIV δεν μεταφέρεται με απλή επαφή, 
μπορούν να συμβούν ατυχήματα  σχεδόν σε κάθε εργασιακό περιβάλλον. Έτσι λοιπόν σε κάθε εργασία θα πρέπει 
να παρέχεται ένα ασφαλές και αξιοπρεπές περιβάλλον με στόχο την λήψη απαραίτητων μέτρων πρόληψης για τη 
μη μετάδοση του ιού. 

 

 
 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις παρακάτω ηλεκτρονικές διασυνδέσεις: 

Παγκόσμια ημέρα για την υγεία και την ασφάλεια  (ILO 2006: Decent work-safe work-HIV/AIDS) 
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/worldday/index.htm 

Report on decent work – safe work – HIV/AIDS 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/Report28April06_formatted_EN.1146220239757.pdf 

CIS bibliography on HIV/AIDS 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/april28biblio-en.1146220310549.pdf 

Αφίσα – Occupational safety and health poster 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/poster06_osh_en.1146220436280.pdf 

Στην Παγκόσμια Ημέρα 2006, οι κυβερνήσεις καθώς επίσης και οι εργοδοτικές και  συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, ενθαρρύνονται ώστε να πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, στις περιοχές 
που δραστηριοποιούνται σε θέματα  πρόληψης ατυχημάτων και ασθενειών. Ταυτόχρονα, 
ενθαρρύνονται όλοι όσοι εμπλέκονται σε εργασιακά ζητήματα να εξετάσουν τις πρακτικές στον δικό 
τους χώρο εργασίας και να προσδιορίσουν πότε τα μέτρα πρόληψης μπορούν να αποτρέψουν 
τραυματισμούς και ασθένειες όχι μόνο κατά την 28η Απριλίου, αλλά όλο τον χρόνο. 

Στην Παγκόσμια Ημέρα 2006, οι κυβερνήσεις καθώς επίσης και οι εργοδοτικές και  συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, ενθαρρύνονται ώστε να πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, στις περιοχές 
που δραστηριοποιούνται σε θέματα  πρόληψης ατυχημάτων και ασθενειών. Ταυτόχρονα, 
ενθαρρύνονται όλοι όσοι εμπλέκονται σε εργασιακά ζητήματα να εξετάσουν τις πρακτικές στον δικό 
τους χώρο εργασίας και να προσδιορίσουν πότε τα μέτρα πρόληψης μπορούν να αποτρέψουν 
τραυματισμούς και ασθένειες όχι μόνο κατά την 28η Απριλίου, αλλά όλο τον χρόνο. 
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΚ ΑΘΗΝΑΣ 
 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Αθήνας υλοποίησε τα παρακάτω σεμινάρια: 
Από τις 20/02/06 – 20/03/06 σεμινάριο για Τεχνικούς Ασφάλειας επιχειρήσεων Α΄ κατηγορίας με θέμα «Υγιεινή 
και Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημάτων». Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 100 ωρών, περιλάμβανε 75 ώρες 
θεωρία και 25 ώρες πρακτική και το παρακολούθησαν 25 πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ. 
Στις 18 και 19/03/06 δύο σεμινάρια εργοδοτών επιχειρήσεων Γ΄ κατηγορίας, με θέμα «Υγιεινή και Ασφάλεια της 
Εργασίας». Τα προγράμματα συνολικής διάρκειας 10 ωρών το καθένα, παρακολούθησαν 50 άτομα. 
Το Μάρτιο 2006 πέντε σεμινάρια Μελών Επιτροπών ΥΑΕ με θέμα «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας». Τα 
σεμινάρια, διάρκειας 25 ωρών το καθένα, παρακολούθησαν 128 άτομα. 
Από τις 3-6 και τις 10, 11 & 12/04/06 επιμορφωτικό σεμινάριο Ιατρών Εργασίας με τίτλο «Θέματα 
Επαγγελματικής Υγείας». Το πρόγραμμα διάρκειας 34 ωρών παρακολούθησαν 20 άτομα. 
Συνεχίζονται τα σεμινάρια για Τεχνικούς Ασφάλειας Α΄ κατηγορίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με θέμα 
«Υγιεινή και ασφάλεια – πρόληψη ατυχημάτων». Τα σεμινάρια ξεκίνησαν από τις 20/03/06 και θα τελειώσουν 
στις 26/05/06, είναι διάρκειας 70 ωρών το καθένα και θα τα παρακολουθήσουν συνολικά 125 άτομα. 

 

ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΟΥ  ΕΛ . ΙΝ .Υ.Α .Ε .  

Αφίσα – HIV/AIDS 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/poster06_hiv_en.1146220470108.pdf 

Αφίσες από το Bureau for workers’activities (ACTRAV) of the International Labour Organization (ILO)
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actrav/genact/socprot/protect/ratify.htm 

Προγραμματίζονται: 

Σεμινάριο για Τεχνικούς Ασφάλειας επιχειρήσεων Α΄ κατηγορίας επικινδυνότητας, με θέμα «Υγιεινή & 
Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημάτων», διάρκειας 100 ωρών και απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ – ΤΕΙ. 
Σεμινάρια διάρκειας 10 ωρών και 35 ωρών, για εργοδότες επιχειρήσεων Β΄ και Γ΄ κατηγορίας 
επικινδυνότητας.  

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές καθημερινά στα γραφεία του ΚΕΚ (Λιοσίων 143 και Θειρσίου 6, 
Πλατεία Αττικής) είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου (http://www.elinyae.gr). 
Πληροφορίες: τηλ.: 210 82 00 136, 210 82 00 111, 210 82 00 139, fax:: 210 82 00 103 

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/poster06_hiv_en.1146220470108.pdf�
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

Στις 22 Φεβρουαρίου υλοποιήθηκε ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο στις εγκαταστάσεις της εταιρίας εμφιαλώσεως 
νερού AQUA SPRING στους Μελιγγούς Δωδώνης Ιωαννίνων, το οποίο παρακολούθησαν οι εργαζόμενοι της 
εταιρίας.  
Τον Μάρτιο άρχισε η εκπαίδευση των μαθητών του 1ου και 2ου ΣΕΚ Ιωαννίνων μετά από σχετικό αίτημα και 
συγκεκριμένα:  
Στις 7 Μαρτίου υλοποιήθηκε σεμινάριο το οποίο παρακολούθησαν 16 άτομα  μαθητές του Μηχανολογικού 
Τομέα με ειδικότητα ψυκτικοί εγκαταστάσεων και κλιματισμού του 2ου και 3ου έτους. 
Στις 16 Μαρτίου υλοποιήθηκε σεμινάριο το οποίο παρακολούθησαν 31 άτομα, μαθητές του Μηχανολογικού 
Τομέα με ειδικότητα υδραυλικοί εγκαταστάσεων του 2ου και 3ου έτους. 
Στις 13 Μαρτίου άρχισε η εκπαίδευση των μαθητών του 1ου και 2ου ΤΕΕ Άρτας μετά από σχετικό αίτημα Τα 
δύο σεμινάρια παρακολούθησαν οι μαθητές του Μηχανολογικού Τομέα με ειδικότητα ψυκτικοί εγκαταστάσεων 
και κλιματισμού και υδραυλικών εγκαταστάσεων του 2ου και 3ου έτους. 
Στις 30 Μαρτίου υλοποιήθηκε σεμινάριο το οποίο παρακολούθησαν 30 άτομα μαθητές του 2ου και 3ου έτους, 
του TEE Φιλοθέης με ειδικότητα κομμωτές.  
Στις 27 και 29 Μαρτίου υλοποιήθηκε σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών το οποίο παρακολούθησαν 25 εργοδότες 
επιχειρήσεων Γ΄ κατηγορίας. 
Στις 11 Απριλίου το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. συμμετείχε με εισήγηση στην ημερίδα που υλοποιήθηκε στο Εσπερινό 
Γυμνάσιο Ιωαννίνων στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Υγείας : Εργατικά Ατυχήματα – Πρώτες 
Βοήθειες». 
Ακόμη υλοποιήθηκαν μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων σε επιχειρήσεις μετά από σχετικά αιτήματα σε όλη την 
Ήπειρο. 
Το Παράρτημα Ιωαννίνων συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για την υλοποίηση σεμιναρίων Τεχνικών Ασφάλειας 
και εργοδοτών Β’ και Γ’  κατηγορίας επικινδυνότητας καθώς και αιτήματα για ενδοεπιχειρησιακά  σεμινάρια σε 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε στις 20 Μαρτίου 2006 σεμινάριο κατάρτισης Τεχνικών 
Ασφαλείας επιχειρήσεων Α΄ Κατηγορίας, διάρκειας 100 ωρών με θέμα «Υγιεινή και Ασφάλεια – Πρόληψη 
Ατυχημάτων». Στο τμήμα συμμετείχαν  24 μηχανικοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ και περιλάμβανε 75 ώρες 
θεωρητικής κατάρτισης και 25 ώρες πρακτικής άσκησης. Στα  πλαίσια της πρακτικής άσκησης 
πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε βιομηχανίες της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης ενώ δόθηκε έμφαση 
στην επίδειξη οργάνων μέτρησης βλαπτικών παραγόντων. 
Στις 10 και 12 Απριλίου πραγματοποιήθηκε σεμινάριο εργοδοτών επιχειρήσεων Γ΄ κατηγορίας, διάρκειας 10 
ωρών. 
Εξάλλου, στα πλαίσια της συνεργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ με τους διάφορους, συνδικαλιστικούς φορείς, το 
Παράρτημα Θεσσαλονίκης παραχώρησε τη μία εκ των αιθουσών κατάρτισης που διαθέτει, στο Κλαδικό 
Ινστιτούτο Εργασίας Πετρελαίου και Χημικής Βιομηχανίας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) για την υλοποίηση 
προγράμματος κατάρτισης στις 20-22 Μαρτίου. Το τμήμα απευθύνεται στα μέλη Επιτροπών Υγιεινής και 
Ασφάλειας της Εργασίας με θεματολόγιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των επιχειρήσεων του κλάδου. Η 
διοργάνωση του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας της 
Εργασίας της ΓΣΕΕ και την ΠΟΕΠΔΧΒ. 
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Παρουσίαση έρευνας με τίτλο «Ανάπτυξη οδηγιών για την ασφαλέστερη αντιμετώπιση σεισμικών 
κινδύνων σε εργοστασιακούς χώρους» 

Ο σεισμός αποτελεί ένα φυσικό φαινόμενο. Η δράση του, συχνά, μπορεί να έχει απρόβλεπτες και 
καταστροφικές συνέπειες στα κτήρια αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό. Οι πρόσφατοι σεισμοί 
στον ελληνικό χώρο κατέδειξαν ότι πολλά βιομηχανικά συγκροτήματα δεν πληρούν τους όρους 
ασφάλειας με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι σε αυτά να βρίσκονται εκτεθειμένοι σε κινδύνους που 
απειλούν ακόμα και τη ζωή τους. 
Για να πάψουν πλέον να υπάρχουν θύματα απαιτούνται τα εξής: 

α) σωστή χρήση και λειτουργία όλων των εργοστασιακών χώρων, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο ενός σεισμού 
β) η ανάπτυξη μιας αντισεισμικής συμπεριφοράς από τους εργαζόμενους, ώστε να είναι έτοιμοι να 
αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από ένα τέτοιο φαινόμενο. 
Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στα πλαίσια των καταστατικών του αρχών, χρηματοδότησε έρευνα που έχει σκοπό την 
ανάπτυξη οδηγιών για την ασφαλέστερη αντιμετώπιση σεισμικών κινδύνων σε εργασιακούς χώρους. Η έρευνα 
συγχρηματοδοτήθηκε από πόρους του επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και πόρους του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Υλοποιήθηκε δε, από το εργαστήριο αντισεισμικής τεχνολογίας του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή αντισεισμικής προστασίας του 
Ε.Μ.Π. κ. Π. Καρύδη. 
Η έρευνα παρουσιάστηκε από τον κ. Π. Καρύδη και τον κ. Β. Μακρόπουλο, Πρόεδρο του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., στο 
αμφιθέατρο της Γ.Σ.Ε.Ε. την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2006. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

Το Παράρτημα Τρίπολης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο του Ν. Αρκαδίας, 
διοργάνωσε στις 10, 11, και 13 Απριλίου σεμινάριο επιμόρφωσης μελών ΕΥΑΕ διάρκειας 9 ωρών στο οποίο 
συμμετείχαν 23 άτομα. 
Το παράρτημα πρόκειται να υλοποιήσει σεμινάρια Τεχνικών Ασφάλειας επιχειρήσεων Β΄ κατηγορίας και 
εργοδοτών επιχειρήσεων Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας καθώς και σεμινάρια επιμόρφωσης Τεχνικών 
Ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ/ΤΕΙ. 

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές καθημερινά στα γραφεία του ΚΕΚ ΕΛΙΝΥΑΕ Τρίπολης (Λαμπράκη και 
Σπηλιοπούλου 1, Πλατεία Κολοκοτρώνη) είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου (http://
www.elinyae.gr).  
Πληροφορίες: κα Νίκη Μουρούτσου, τηλ: 2710 221100, fax: 2710 221122. 

Ημερίδα στη Κοζάνη με θέμα «Προαγωγή της υγείας και της Ασφάλειας στα τεχνικά έργα» 

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. – παράρτημα Θεσσαλονίκης διοργάνωσε σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Ν. Κοζάνης 
και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, ημερίδα με θέμα: “Προαγωγή της υγείας και της Ασφάλειας στα 
τεχνικά έργα” την Κυριακή 2 Απριλίου 2006 και ώρα 10:30 σε αίθουσα του Δημαρχείου Αιανής. 

Οι εισηγητές της εκδήλωσης παρουσίασαν τα ακόλουθα θέματα: 
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• Νομοθετικό πλαίσιο στα τεχνικά έργα. 
Πάσχου Βασίλειος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Νομού Κοζάνης, 
ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας – Θράκης. 

• Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια. 
Δόση Μαρία, Προϊσταμένη Τμήματος Εργασιακού Περιβάλλοντος και Μετρήσεων, ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας – 
Θράκης. 

• Κοινωνικό και οικονομικό κόστος εργατικών ατυχημάτων στις  Κατασκευές. 
Ταργουτζίδης Αντώνης, Συντονιστής Παραρτήματος Θεσσαλονίκης ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε 

• Πολιτική της ΑΕΓΕΚ σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της  Εργασίας. 
Κομπόκης Αλέξανδρος, Πολιτικός Μηχανικός, Τεχνικός Ασφάλειας ΑΕΓΕΚ, Φράγμα Ιλαρίωνα 

Οι εργασίες της ημερίδας ολοκληρώθηκαν με συζήτηση, παρεμβάσεις και τοποθετήσεις των παρευρισκομένων. 
Συμμετείχαν 70 περίπου άτομα.  

«Παιδεία Μπροστά». Επισκέψεις του 1ου ΤΕΕ Κορωπίου στο ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΚ ΙΙ (Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής 
κατάρτισης), μέτρο 2.3., ενέργεια 2.3.2., πράξη 2.3.2.γ με τίτλο: «Προγράμματα επισκέψεων μαθητών ΤΕΕ σε 
επιχειρήσεις και επαγγελματικούς φορείς», πραγματοποιήθηκαν δύο επισκέψεις στο ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. από τους 

μαθητές του 1ου ΤΕΕ Κορωπίου. H χρηματοδότηση των επισκέψεων 
πραγματοποιήθηκε κατά 75% από το ΕΚΤ και κατά 25% από εθνικούς 
πόρους. 
Στις 13/2 το Ινστιτούτο επισκέφτηκαν μαθητές από τον τομέα οικονομίας – 
διοίκησης. Τα παιδιά ενημερώθηκαν για τους κινδύνους από τις 
μυοσκελετικές παθήσεις και τους εργονομικούς παράγοντες στην εκτέλεση 
των εργασιών που αφορούν τους χώρους γραφείων. 
Στις 14/2 οι μαθητές της ειδικότητας της κομμωτικής τέχνης ενημερώθηκαν 

για τις ασθένειες των εργαζομένων σε κομμωτήρια και τα μέσα ατομικής προστασίας. 
Γενικά όλοι οι μαθητές ενημερώθηκαν για το ρόλο και τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και 
απέκτησαν σφαιρικές γνώσεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Επισκέφτηκαν τη βιβλιοθήκη, όπου 

τους μοιράστηκε έντυπο υλικό, και ξεναγήθηκαν στους χώρους του εργαστηρίου. 
 
Οι εντυπώσεις τους ήταν άριστες όπως προκύπτει και από τα ερωτηματολόγια 
που συμπλήρωσαν αλλά και από την ενεργητική συμμετοχή τους (ερωτήσεις 
κ.λπ.) κατά την παραμονή τους στο Ινστιτούτο.  
Υπεύθυνη της υλοποίησης των δύο επισκέψεων ήταν η κα Ιωάννα Μπόρα. 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

Εκπαιδευτική επίσκεψη του 2ου Πειραματικού Ενιαίου Λυκείου Αθηνών στο ΕΛΙΝΥΑΕ 

Στα πλαίσια των  εκπαιδευτικών επισκέψεων στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου, ομάδα εργασίας μαθητών που 
συμμετέχει στο πρόγραμμα  « Όροι υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας» του 2ου Πειραματικού  
Ενιαίου Λυκείου Αθηνών, στα πλαίσια του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, μας επισκέφθηκαν με 
την υπεύθυνη καθηγήτριά τους κ. Αικ. Φιλιππάτου,  για να ενημερωθούν σχετικά με τα θέματα υγείας και 
ασφάλειας που αφορούν τους χώρους εργασίας. Επισκέφτηκαν τη βιβλιοθήκη, όπου τους μοιράστηκε έντυπο και 
αναμνηστικό υλικό του Ινστιτούτου, ξεναγήθηκαν στους χώρους του Ινστιτούτου και είχαν μια πολύ 
εποικοδομητική ενημέρωση και συζήτηση με στελέχη του Κέντρου Πληροφόρησης Τεκμηρίωσης. 

Εκπαιδευτική επίσκεψη του Τμήματος Επισκεπτών-τριών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και 
Πρόνοιας (ΤΕΙ Αθήνας) στο ΕΛΙΝΥΑΕ 

Στα πλαίσια συνεργασίας με το ΤΕΙ Αθήνας και συγκεκριμένα με την Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και 
Πρόνοιας, με το Τμήμα Επισκεπτών –τριών Υγείας, επισκέφθηκαν την βιβλιοθήκη 4 ομάδες φοιτητών  των 10 
ατόμων μαζί με τις εκπαιδεύτριες τους, προκειμένου  να συλλέξουν βιβλιογραφικό υλικό για τις εργασίες τους 
στα πλαίσια του εργαστηρίου τους «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας». Οι συγκεκριμένες ομάδες φοιτητών 
προγραμματίστηκε να παρακολουθήσουν τον μήνα Μάιο σειρά εκπαιδευτικών ταινιών της συλλογής της 
Βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου. 

Υ.Α. Φ. 101/17353/1929/2006  (ΦΕΚ 392/Β`/31.3.2006)  
Τροποποίηση του π.δ. 256/99 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/50/
ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα ελέγχου των οδικών 
μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων», όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/112/
ΕΚ. 

Υ.Α. Φ. 105/18116/2103/2006  (ΦΕΚ 404/Β`/4.4.2006) 
Τροποποίηση εξουσιοδοτικών αποφάσεων ορισμού φορέων ελέγχου ADR. 

Υ.Α. 116183/2006  (ΦΕΚ 304/Β`/14.3.2006)  
Τροποποίηση του παραρτήματος VI του προεδρικού διατάγματος υπ’ αριθ. 115/97 «Έγκριση, διάθεση στην 
αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (104/Α)», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2005/25/ΕΚ της 
Επιτροπής. 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=6209�
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=6208�
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=6150�
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10η επέτειος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία  

  10 χρόνια ... ένας στόχος και 4 βασικά στάδια. Η δέκατη επέτειος του Οργανισμού 
σηματοδοτείται από την ανάληψη πολλών πρωτοβουλιών. Καθόλη τη διάρκεια του έτους ένα 
αναμνηστικό λογότυπο θα απεικονίζεται σε όλες τις δημοσιεύσεις του Οργανισμού καθώς και 
στο εορταστικό φυλλάδιο. 

Διαβάστε περισσότερα http://osha.eu.int/about/10anniversary/ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ  ΝΕΑ  

Συνέδριο στις  Βρυξέλλες για την εταιρική κοινωνική ευθύνη με συμμετοχή Ελληνικών 
επιχειρήσεων  

Την 3η και 4η Μαρτίου 2005, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Europe) 
πραγματοποίησε μεγάλο συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ). Στην εκδήλωση πήραν μέρος 
πάνω από 400 στελέχη επιχειρήσεων από όλη την Ευρώπη. Από την Ελλάδα παραβρέθηκαν στελέχη του ΕΒΕΑ 
και των εταιριών ΤΙΤΑΝ, S&B, Vodafone, Τράπεζα Κύπρου, ΟΤΕ, Eurobank, Δημιουργική όπως και ο 
Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ κ. Ν. Αναλυτής. 
Η πρώτη ημέρα της εκδήλωσης έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να μοιραστούν 108 πρακτικές λύσεις 
ενσωμάτωσης της ΕΚΕ στις καθημερινές επιχειρηματικές πρακτικές. Λύσεις από την Ελλάδα έστειλαν οι 
εταιρίες ΤΙΤΑΝ, S&B, Vodafone, Τράπεζα Κύπρου και Intracom. Οι λύσεις των τριών πρώτων εταιριών 
παρουσιάστηκαν σε ειδικά περίπτερα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να δουν όλες τις υποβληθείσες λύσεις στη 
διεύθυνση www.csreurope.org/marketplace. 
Κατά τη δεύτερη ημέρα, για πρώτη φορά στην Ευρώπη, υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και εκπρόσωποι από 

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) ο κατεξοχήν ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για τον έλεγχο της τήρησης εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, 
στα πλαίσια του εορτασμού της  Παγκόσμιας Ημέρας για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία 
παρουσίασε την έκθεση πεπραγμένων 2005. H έκθεση παρουσιάστηκε από την ηγεσία του υπουργείου 
Aπασχόλησης και Kοινωνικής Προστασίας και του ΣEΠE. Σύμφωνα με την έκθεση οι τεχνικές και 
υγειονομικές επιθεωρήσεις πραγματοποίησαν 25.477 ελέγχους και επέβαλαν 4.459 κυρώσεις (μηνύσεις, 
πρόστιμα, διακοπές εργασιών). Επίσης δηλώθηκαν 6.043 εργατικά ατυχήματα εκ των οποίων τα 111 ήταν 
θανατηφόρα. 

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης θα το βρείτε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου 
Απασχόλησης:  

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ  ΝΕΑ  

http://agency.osha.eu.int/OSHA/index_html/copy_of_news_article.2006-03-15.3944816318�
http://osha.eu.int/about/10anniversary/�
http://osha.eu.int/about/10anniversary/�
http://www.csreurope.org/marketplace�
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τα 25 κράτη μέλη της ΕΕ, με την υποστήριξη του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jose Manuel Barroso, 
διατύπωσαν τον "Ευρωπαϊκό Οδικό Χάρτη για τις επιχειρήσεις - Για μια βιώσιμη και ανταγωνιστική 
επιχείρηση". Ο οδικός χάρτης περιγράφει το πλαίσιο βελτίωσης των οικονομικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών επιδόσεων των επιχειρήσεων μέσω της ΕΚΕ. 
Με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης του Οδικού Χάρτη ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Gun-
der Verheugen είπε: ..."οικειοθελείς επιχειρηματικές πρωτοβουλίες με τη μορφή πρακτικών ΕΚΕ συμβάλλουν 
σημαντικά στην βιώσιμη ανάπτυξη και επαυξάνουν τη δυναμικότητα της Ευρώπης για καινοτομία και 
ανταγωνιστικότητα" ενώ ο Επίτροπος Vladimir Spidla υπογράμμισε : ..."η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή της ΕΚΕ. Καλωσορίζω και υποστηρίζω τις δεσμεύσεις που παίρνουν σήμερα οι Ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις με τη δημοσιοποίηση του Οδικού Χάρτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να προωθεί την 
ΕΚΕ". 
Το Συνέδριο έδωσε την ευκαιρία ανταλλαγής εποικοδομητικών απόψεων, δεδομένης της Ανακοίνωσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΚΕ που πρόκειται να δημοσιοποιηθεί στο άμεσο μέλλον. 
Το CSR Europe είναι το Ευρωπαϊκό επιχειρηματικό δίκτυο για την ΕΚΕ. Με μέλη πάνω από 60 διεθνικές 
εταιρίες και με Δίκτυο 19 εθνικών εταίρων έχει συνολικά πρόσβαση σε πάνω από 1400 Ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις. Στόχος του είναι η παροχή υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να εντάξουν 
την ΕΚΕ στις καθημερινές επιχειρηματικές τους πρακτικές. 
Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο που ιδρύθηκε 
τον Ιούνιο 2000 και σήμερα έχει 75 επιχειρήσεις και επιχειρηματικούς φορείς ως μέλη. 
Στόχοι του Δικτύου είναι η προώθηση της έννοιας της Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων και η προαγωγή 
της ιδέας της Κοινωνικής Συνοχής στην Ελλάδα. 
Οι παραπάνω στόχοι πραγματώνονται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και διάδοση πληροφοριών στον τομέα 
αυτό, τη δικτύωση και συνεργασία με επιχειρήσεις, συλλογικούς και άλλους φορείς σε κάθε επίπεδο για την 
ανταλλαγή και διάχυση πληροφοριών, την ευαισθητοποίηση της επιχειρηματικής κοινότητας και του κοινού για 
την κοινωνική δράση και συμβολή των επιχειρήσεων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, την κινητοποίηση 
και ανάπτυξη συνεργασιών για την προώθηση προγραμμάτων συλλογικής προσφοράς και την από κοινού 
αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, τη μεταφορά, προσαρμογή και διάδοση καλών πρακτικών στον τομέα 
της κοινωνικής συνοχής και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 
Το Δίκτυο είναι επίσης μέλος, ως εθνικός εταίρος, του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη (Corporate Social Responsibility - CSR Europe), που εδρεύει στις Βρυξέλλες. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: Δ. Παπαδόπουλος 210  33 87 422 

Ευρωπαϊκό Μητρώο Ρυπογόνων Εκπομπών (EPER) 

Tο Eυρωπαϊκό Μητρώο Ρυπογόνων Εκπομπών (EPER: European Pollutant Emission Register) αποτελεί μια 
οnline βάση δεδομένων για τις βιομηχανικές εκπομπές ρύπων η οποία είναι προσβάσιμη από όλους τους 
Ευρωπαίους πολίτες. Στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων, τον Απρίλιο του 2005, απονεμήθηκε το βραβείο της 
καλύτερης νέας ηλεκτρονικής πηγής πληροφόρησης. 
Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το EPER τέθηκε σε λειτουργία τον Φεβρουάριο του 2004 από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (EΟΠ) και προσφέρει αναλυτικές τοπικές πληροφορίες 
σχετικά με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας και του νερού που συλλέγει από 10.000 βιομηχανικές μονάδες στην Ε.Ε 
και τη Νορβηγία. Ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του δέχτηκε 230.000 επισκέψεις. 
Αν θέλετε και εσείς να πληροφορηθείτε από τη συγκεκριμένη πηγή επισκεφθείτε τον παρακάτω δικτυακό τόπο: 
www.eper.cec.eu.int/  

http://www.eper.cec.eu.int/�
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Διαγωνισμός Αφίσας 2006 στα σχολεία της Κύπρου 

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχοντας ως σταθερή επιδίωξη τη συνεχή 
βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους εργασιακούς χώρους, επιπρόσθετα από τις επιθεωρήσεις που 
διεξάγει, αναλαμβάνει και άλλες δραστηριότητες, για την ενημέρωση και διαφώτιση των εργοδοτών, των 
εργαζομένων και του κοινού γενικότερα, σε θέματα σχετικά με την πρόληψη των κινδύνων στην εργασία.  
Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, και με απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών στον τομέα της πρόληψης 
των εργατικών ατυχημάτων, προκηρύσσει, μετά από σχετική έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 
μεταξύ των μαθητών των Γυμνασίων, των Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών, τον τέταρτο Διαγωνισμό Αφίσας 
2006. Στόχος του Διαγωνισμού είναι η παραγωγή ενός μηνύματος συνειδητοποίησης των κινδύνων στην εργασία, 
που να έχει επινοηθεί από ένα νεαρό άτομο και το οποίο αναμένεται να είναι διαφορετικό και πιο πρωτότυπο από 
αυτό κάποιου ενήλικα. Περισσότερα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli... 

Ελεύθερη πρόσβαση στις οριακές τιμές χημικών ουσιών 

 Το Διεθνές Κέντρο Πληροφόρησης για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια του ILO (CIS-ILO), διαθέτει on-
line τις οριακές τιμές των χημικών ουσιών  που ισχύουν σε ένα μεγάλο αριθμό χωρών. Μπορείτε να πλοηγηθείτε 
στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 

www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/explim.htm 

ΔΙΕΘΝΗ  ΝΕΑ  

Γαλλία: 8% των καρκίνων οφείλεται  στις επαγγελματικές εκθέσεις 

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη που παρουσιάστηκε στις 22 Μαρτίου του 2006, στη Γαλλία 8% των καρκίνων 
οφείλεται σε εκθέσεις από επικίνδυνους παράγοντες στο χώρο εργασίας. 
Η μελέτη αποκαλύπτει ότι 15.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από τον επαγγελματικό καρκίνο και   το 50% 
της ασθένειας αυτής, οφείλεται στην έκθεση τους στον αμίαντο. 
Ο αμίαντος έχει απαγορευθεί στη Γαλλία από το 1997. Μέχρι το 2025 αναμένονται 50.000- 100.000 θάνατοι. Η 
έκθεση στη σκόνη ξύλου επηρεάζει το 1%  του εργαζόμενου πληθυσμού, το οποίο αντιπροσωπεύει σχεδόν 
200.000 εργαζόμενους. 
 
Πηγή: Associated Press, HESA News 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/CA3A6B00CB13F8A7C225712500558E17/$file/Diagonismos%20Afisas.pdf�
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/CA3A6B00CB13F8A7C225712500558E17?OpenDocument�
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/explim.htm�
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Αν και το «ασθενές φύλο» αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό του εργατικού δυναμικού,  
αποθαρρύνεται να κάνει καριέρα.  

H Ευρώπη «σκοτώνει» τις γυναίκες της. 

Οι επιχειρήσεις στην EE δεν έχουν σχέδια αξιοποίησης του «θηλυκού μυαλού».  

Οι μακροχρόνιες άδειες που παίρνουν οι Ευρωπαίες «εκτροχιάζουν»  
τις ευκαιρίες για καριέρα.  

Οι Ευρωπαίες έχουν δουλειά, αλλά σπανίως καριέρα. Οι Αμερικανίδες 
απολαμβάνουν συχνότερα και το δεύτερο. Εκ πρώτης όμως όψεως, το αμερικανικό σύστημα δεν τις ευνοεί: οι 
νέες μητέρες παίρνουν μόνο 12 εβδομάδες άδεια με αποδοχές, η κοινωνική πρόνοια παρέχει ελάχιστα για τα 
παιδιά και η επιχειρηματική κουλτούρα είναι αδυσώπητη. Στην Ευρώπη αντιθέτως η άδεια μητρότητας 
κυμαίνεται από τέσσερις μήνες ως τρία χρόνια, υπάρχουν εκατοντάδες δημόσιοι παιδικοί σταθμοί ενώ η 
επιχειρηματική κουλτούρα επιδεικνύει μεγαλύτερη κατανόηση προς τους εργαζομένους. Παρ' όλα αυτά, οι 
Αμερικανίδες έχουν περισσότερες πιθανότητες επαγγελματικής ανέλιξης στην κορυφή.  
Σύμφωνα με μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας (ILO) τον περασμένο Ιούνιο, οι γυναίκες αποτελούν 
το 45% των εργαζομένων που λαμβάνουν υψηλού επιπέδου αποφάσεις στις ΗΠΑ ενώ στη Σουηδία - το 
υποτιθέμενο υπόδειγμα ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών - το ποσοστό αυτό είναι μόλις 29%. Οι θλιβερές 
αυτές στατιστικές δεν οφείλονται στο ότι οι Ευρωπαίες προτιμούν να μένουν στο σπίτι για να μεγαλώνουν τα 
παιδιά τους. Κάθε άλλο, οι γυναίκες αποτελούν το 57% του εργατικού δυναμικού στην EE των 15 (ενώ στις 
ΗΠΑ το 65%). Το πρόβλημα οφείλεται στο ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν μπορούν να εκμεταλλευθούν τις 
δυνατότητες των εργαζομένων γυναικών. Και δεν είναι θέμα μόρφωσης: οι γυναίκες αποτελούν το 50% των 
αποφοίτων πανεπιστημίων.  
Το περιοδικό «Newsweek» εκτιμά ότι «η Ευρώπη σκοτώνει τις γυναίκες της με μαλακό τρόπο - ειρωνικά, μέσω 
βολικών συστημάτων προνοίας». Προσφέροντας στις γυναίκες μακροχρόνιες άδειες μητρότητας και 
αποθαρρύνοντάς τες να επιστρέψουν στη δουλειά μέσω επιδοτήσεων αν παραμείνουν στο σπίτι ή φορολογικών 
ελαφρύνσεων αν μπαίνει μόνο ένα εισόδημα στο νοικοκυριό, η Ευρώπη σπαταλά το γυναικείο ταλέντο. Οι 
Ευρωπαίες όχι μόνο απουσιάζουν από την εργασία τους για μεγάλο διάστημα, αλλά και πολλές δεν επιστρέφουν 
σε αυτή ποτέ.  
Επιπλέον οι ευρωπαϊκές εταιρείες δεν έχουν προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της εποχής. Ελάχιστες προσφέρουν 
ευέλικτο ωράριο το οποίο διευκολύνει τις γυναίκες να συνδυάσουν οικογένεια και εργασία. Έτσι αυτές 
στρέφονται στη μερική απασχόληση, που είναι λιγότερο σεβαστή και λιγότερο καλά αμειβόμενη. Όσες μάχονται 
κατά των ανισοτήτων προσκρούουν σε νομοθεσία που ευνοεί τους εργοδότες.  
«Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να προσελκύσουμε τις γυναίκες στην αγορά εργασίας» λέει ο ευρωπαίος 
επίτροπος για την Απασχόληση Βλαντίμιρ Σπίλα. H μείωση των γεννήσεων και η γήρανση του ευρωπαϊκού 
πληθυσμού απειλούν την οικονομική σταθερότητα των περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών. H μετανάστευση, η 
κυριότερη λύση μέχρι στιγμής, παρουσιάζει προφανείς πολιτισμικές προκλήσεις. H καλύτερη εκμετάλλευση του 
γυναικείου εργατικού δυναμικού θα ήταν μια λύση.  
Αναλογιστείτε τις «φιλικές προς τις γυναίκες» πολιτικές που η Ευρώπη προωθεί ως λύσεις στο πρόβλημα της 
ανισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Όλες οι μελέτες του ΟΟΣΑ και του ILO καταλήγουν ότι οι μακροχρόνιες 
άδειες εκτροχιάζουν τις ευκαιρίες της γυναίκας για καριέρα, συχνά σε μόνιμη βάση. Επιπλέον οι εργοδότες 
διστάζουν να προσλάβουν ή να προαγάγουν κάποια που μπορεί να λείψει επί μήνες λόγω μητρότητας, και 
μάλιστα αρκετές φορές. «H πιθανότητα της μητρότητας γίνεται εμπόδιο για τις γυναίκες σε ορισμένα είδη 
εργασίας» λέει στο «Newsweek» η κοινωνιολόγος της ILO Μανουέλα Τομέι.  
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Είκοσι χρόνια από το ατύχημα του Τσερνομπίλ  

Είκοσι χρόνια συμπληρώθηκαν από την αποφράδα ημέρα της 26ης Απριλίου του 1986, όταν ο κόσμος ξυπνούσε 
με την είδηση του πυρηνικού ατυχήματος στο Τσερνομπίλ.  

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται σε έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού 
Ατομικής Ενέργειας με αφορμή την 20ή επέτειο του Τσερνομπίλ, περίπου 4.000 
άνθρωποι από τους συνολικά 600.000 που εκτέθηκαν περισσότερο στη ραδιενέργεια, 
εκτιμάται ότι έχουν χάσει ή θα χάσουν μελλοντικά τη ζωή τους ως συνέπεια του 
πυρηνικού ατυχήματος του Τσερνομπίλ. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι περίπου 
50 εργάτες και μέλη των σωστικών συνεργείων που έσπευσαν στον τόπο του 

ατυχήματος και πέθαναν μετέπειτα και τα εννέα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο του 
θυρεοειδούς πολύ σύντομα μετά την έκλυση της ραδιενέργειας.  

Στο διάστημα των 20 αυτών χρόνων έγιναν σημαντικές προσπάθειες από διεθνείς οργανισμούς και φορείς  για 
την βελτίωση των συνθηκών εργασίας στους συγκεκριμένους χώρους, καταγράφοντας τους ειδικούς 
επαγγελματικούς κινδύνους που ελοχεύουν σε αυτούς. Στα πλαίσια των προσπαθειών αυτών, σημαντική είναι η 
συμβολή της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), που μέσα από μια σειρά διεθνών συμβάσεων, οδηγιών και 
άλλων δραστηριοτήτων προσπαθεί να προστατέψει την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον  από τέτοιου είδους 
ατυχήματα. Ακολουθούν οι πιο σημαντικές συμβάσεις και εκδόσεις που ασχολούνται  με το συγκεκριμένο θέμα: 

• Η σύμβαση No 174 για την πρόληψη των βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης μαζί με την 
τροποποίηση Νο 181 αναφέρεται στην προστασία των εργαζομένων του πληθυσμού και του 
περιβάλλοντος 

• The code of practice  με τίτλο «Prevention of major industrial accidents» του ILO 

Ως αποτέλεσμα, οι περισσότερες Ευρωπαίες έχουν κάποια θέση εργασίας αλλά ελάχιστες διαθέτουν προοπτικές 
ανέλιξης στα υψηλότερα κλιμάκια. Οι γυναίκες που εργάζονται ως καθηγήτριες και νοσοκόμες είναι 
δυσανάλογα περισσότερες από εκείνες που εργάζονται ως μάνατζερ. H μερική απασχόληση, που προωθήθηκε 
ως λύση για τις εργαζόμενες μητέρες, κατέληξε παγίδα γι' αυτές. H γυναίκα που έχει κάνει χρήση μεγάλων 
αδειών μητρότητας και μερικής απασχόλησης δίνει την εντύπωση ότι δεν παίρνει στα σοβαρά την καριέρα της, 
πλήττοντας την εικόνα της στα μάτια μελλοντικού εργοδότη.  
H φύλαξη των παιδιών αποτελεί άλλο πρόβλημα. Στη Γερμανία υπάρχει έλλειψη παιδικών σταθμών ενώ οι 
περισσότεροι λειτουργούν από το πρωί ως το μεσημέρι. Στις σκανδιναβικές χώρες οι δημόσιοι παιδικοί σταθμοί 
λειτουργούν επί πολύ περισσότερες ώρες αλλά «σε χώρες όπως η Δανία ή η Σουηδία συνεχίζει να ασκείται 
κοινωνική πίεση προς τις μητέρες να μην αφήνουν εκεί τα παιδιά τους για περισσότερες από έξι ώρες την ημέρα» 
λέει ο Βίλεμ Αντεμα, οικονομολόγος του ΟΟΣΑ.  
Όλα αυτά τα προβλήματα δεν οφείλονται στις στρεβλές πολιτικές. Παρά τον μύθο περί του αντιθέτου, οι 
οπισθοδρομικές απόψεις για τις γυναίκες αλλάζουν δύσκολα. Σε αυτά προστίθεται το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή 
επιχειρηματική κουλτούρα παραμένει πιο ιεραρχική και λιγότερο ευέλικτη από την αμερικανική, ενώ οι 
γυναίκες τείνουν να μεγαλουργούν σε λιγότερο τυποκρατικά περιβάλλοντα όπου μπορούν να θέτουν τους δικούς 
τους κανόνες, όπως στις ΗΠΑ.  
Το ΒΗΜΑ, 12/03/2006 , Σελ.: A29 
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• Η σύμβαση  Νο 115 και η τροποποίηση Νο 114 για την προστασία από την ακτινοβολία (για όλες τις 
περιπτώσεις) 

• The code of practice on “Radiation Protection of workers (ionizing radiation) του ILO 

• Επίσης η εγκυκλοπαίδεια του ILO περιλαμβάνει διάφορα άρθρα για το θέμα του Τσερνομπιλ  και για 
θέματα ραδιενέργειας, ακτινοβολίας κ.α. 

• Η βιβλιογραφική βάση δεδομένων CIS-DOC του ILO περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό αναφορών για το 
θέμα και έχει εκδόσει ξεχωριστά, ειδική βιβλιογραφία για το θέμα με τίτλο:  CIS bibliography on Cher-
nobyl 

Επίσης η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (IAEA) εξέδωσε μια αναμνηστική έκθεση  με τίτλο: 
“Environmental Consequences of the Chernobyl Accident and their remediation: twenty years of experi-
ence” 
Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) εκδόθηκε μια συλλογή από την σειρά των συναντήσεων των 
ειδικών για το θέμα,  με τίτλο: «Health effects of the Chernobyl Accident and Special Health Care Pro-
grammes» 

Οι παρακάτω ιστοθέσεις δίνουν σημαντικό πληροφοριακό υλικό για το θέμα:  

• International Chernobyl Research and Information Network (ICRIN) 

http://www.chernobyl.info/index.php?userhash=13820603&navID=277&lID=2 

• The United Nations and Chernobyl 

http://chernobyl.undp.org/english/ 

• The Nuclear Energy Agency (NEA, AEN) 

http://www.nea.fr/welcome.html 

Το Ευρωπαϊκό ΄Ιδρυμα για τη βελτίωση συνθηκών διαβίωσης και εργασίας διαθέτει ποικιλία θεμάτων και 
πληροφοριών για το εργασιακά θέματα και για τα 25 κράτη-μέλη. Οι πληροφορίες αυτές είναι προσπελάσιμες 
μέσα από τις ακόλουθες κατηγορίες: Quality of life (Eurlife), Industrial change (EMCC (European Monitoring 
Centre on Change), Industrial relations (EIRO, EMIRE) , Quality of work (EWCO (European Working Condi-
tions Observatory), Social protection (Social Public Services – Online casebook for Greece). Η ηλεκτρονική 
διεύθυνση που θα βρείτε τις παραπάνω πληροφορίες είναι :  

http://www.eurofound.eu.int/bycountry/greece.htm 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  

http://www.chernobyl.info/index.php?userhash=13820603&navID=277&lID=2�
http://chernobyl.undp.org/english/�
http://www.nea.fr/welcome.html�
http://www.eurofound.eu.int/bycountry/greece.htm�
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πράσινη Βίβλος. «Προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης: μια 
ευρωπαϊκή διάσταση για την πρόληψη του υπερβολικού βάρους της παχυσαρκίας και των χρόνιων παθήσεων» 
COM(637) τελικό 8.12.2005. Το πλήρες κείμενο θα το βρείτε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/nutrition/documents/nutrition_gp_el.pdf 

NIOSH, Putting data to work: occupational health indicators from thirteen pilot states for 2000, NIOSH 2005, 76 
σ. Την έκδοση θα την βρείτε και ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση: 

 http://www.cste.org/pdffiles/newpdffiles/CSTE_OHI.pdf 

Arrowsmith, James “Temporary agency work in an enlarged European Union”, Dublin: European Foundation for 
the Improvement of Living and Working Conditions, 2006.- 58 p.- ISBN : 92-897-0927-8 
Το πλήρες κείμενο θα το βρείτε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.eurofound.eu.int/publications/files/EF05139EN.pdf 

Institute for Work and Health, Research “Systematic review of risk factors for work injury among youth”.  
Μπορείτε να διαβάσετε την περίληψη της έκθεσης στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.iwh.on.ca/research/images/youthwrker_sum.pdf 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις  

«Μη δεσμευτικός οδηγός ορθής πρακτικής για  την εφαρμογή της οδηγίας 1999/92/ΕΚ 
“ΑΤΕΧ” (εκρηκτικές ατμόσφαιρες)», Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, 2005, 137 σ.  
 
Την έκδοση θα τη βρείτε ηλεκτρονικά στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2004/ke6404175_el.pdf 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  

Το ιταλικό Ινστιτούτο ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) είναι τεχνικό και 
επιστημονικό όργανο της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας και ενημερώνει το Υπουργείο Υγείας για όλα τα θέματα 
επαγγελματικής  υγείας, ασφάλειας και πρόληψης. Στην ιστοθέση του θα βρείτε πολλές χρήσιμες πληροφορίες:  
http://www.ispesl.it/index.asp?language=0 και την περιοδική έκδοση Prevenzione Oggi on-line. 

http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/nutrition/documents/nutrition_gp_el.pdf�
http://www.eurofound.eu.int/publications/files/EF05139EN.pdf�
http://www.iwh.on.ca/research/images/youthwrker_sum.pdf�
http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2004/ke6404175_el.pdf�
http://www.ispesl.it/index.asp?language=0�
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1. 20-21 April 2006 
International mining health and safety symposium “Developing Strategies for Mine Safety” 
Note: Organized by Wheeling Jesuit University, Wheeling, West Virginia Co-sponsored by: West Vir-
ginia Governor’s Office, Mine Safety and Health Administration (MSHA), National Institute for Occupa-
tional Safety & Health (NIOSH), WV Coal Association, United Mine Workers of America (UMWA), 
Sen. Robert C. Byrd (D-WV) 
Representatives of the federal Mine Safety and Health Administration (MSHA), the West Virginia 
Office of Miners’ Health, Safety & Training (WVMHST), the West Virginia Coal Association 
(WVCA), the National Mining Association (NMA), the United Mine Workers of America (UMWA) 
and other organizations will participate in reviewing technologies and discussing deployment strategies. 
Information: National Technology Transfer Center Wheeling Jesuit University 316 Washington Ave., 
Wheeling, WV 26003  
Phone: (800) 678-6882, E-mail: minesafety@nttc.edu, Internet: www.nttc.edu/minesafety/ 
 

2. 9-11 May 2006, Safety and Health at work congress 2006 “Protecting people, adding value. Practi-
cal solutions for real problems” 
Gallery Suites, NEC, Birmingham  
Note: Organized by ROSPA (The Royal Society for the Prevention of Accidents) 
E-mail: events@rospa.com, Internet: http://www.rospa.com/shwcongress/index.htm 
 

3. 10-12 May 2006, Sevilla, Spain 
ORP 2006, “Occupational risk prevention and corporate social responsibility = Riesgos laborales y 
responsabilidad social” 
4rth International Conference on Occupational Risk 
Note: Organized by the Industrial Engineering Faculty (ETSEIB) of UPC (Catalonia Technical Univer-
sity), in cooperation with Tampere University of Technology (Finland), Technical University of Delft 
(The Netherlands) and the Center for Industrial Ergonomics of the University of Louisville (US). The co-
organizers are the Department of Work of the Autonomous Government of Andalusia and Mutual Cy-
clops. The ILO is one of the supporting organizations. 
Phone: (+34) 934011758, Fax: (+34) 934012578 E-mail: info@orpconference.org 
Internet: www.prevencionintegral.com/orpconference/2006/welcome_en.htm 
 

4. 13-18 May 2006, Chicago, Illinois 
American Industrial Hygiene Conference & Expo (AIHce) 2006 
Note: Co-located and concurrently held with VENT 2006 (practical applications of ventilation for emis-
sion and exposure control) 
Internet: www.aiha.org/aihce.htm 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ  
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5. 17-19 May 2006, Alba(Cn) Italy, Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero 
International Conference «The third millennium hospital = L’ Ospedale nel terzo millennio» 
Note: Co-organized by the European Agency for Safety and Health at Work, Superior Institute for Occupa-
tional Prevention and Safety (ISPESL), the National Centre for Hospital Building and Technique (CNETO) 
the National Association for Prevention and Protection Services of Local Health and Hospital Centres 
(AIRESPSA) and the Association for Hospital Technical Offices 
Information: Wellcom – Via Rio Misureto 8 – 12051 Alba(CN), Phone: +39 0173 362958 
 Fax: +390173 362940, E-mail: eventi@wellcomonline.com 
 

6. 7-8 June 2006, Dresden 
Health effects of occupational exposure to emissions from asphalt / Bitumen Symposium 
Note: Co-organized by ACGIH and the Commission for the investigation of health hazards of chemical 
compounds in the work area of the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
Information: Tammy Vanderbilt, Phone: +513 742 6163, E-mail: tvanderbilt@acgih.org 
Internet: www.acgih.org/events/course/asphalt.htm 
 

7. 18-21 June 2006, Lodi 
16th International Congress of Agricultural Medicine & Rural Health 
Theme: Building new tools for health promotion in rural areas 
Notes: Organized by the International Association of Agricultural Medicine & Rural Health (IAAMRH)
Phone: (+39) 0372 23310, Fax: (+39) 0372 569605, E-mail: info@overconsult.it 
Internet: www.ruralhealth-lodi.net 
 

8. 19-20 June 2006, Linz, Austria, 2006 
5th European conference on promoting workplace health 
Theme: “30-40-50 plus healthy work in an ageing Europe” 
Notes:  Organized by the Upper Austrian Sickness Fund (OOGKK), The European Network for Workplace 
Health Promotion (ENWHP) 
Phone: BKK Bundesverband, ENWHP – Sekretariat, Ms.Vivian Peters Phone:+437327807-2579 
E-mail: mailto:elfriede.kiesewetter@ooegkk.at, mailto:enwhp@bkk-bv.de 
Internet:http://www.enwhp.org/conferences/5th-european-conference-linz.php 
 

9. 19-22 June 2006, Dublin 
9th World Congress of the International Federation of Environmental Health (IFEH) 
Note: Hosted by the Environmental Health Officers Association  
Themes: Environment and Health, Food Safety, Occupational Health and Public Health 
Information: Sinead Marrinan, Conference Partners Ltd., 96, Haddington Road, Ballsbridge, Dublin 4, 
Ireland 
Phone: +353 1 6677188, Fax: +353 1 6643701, E-mail: sinead@conferencepartners.ie 
Internet: www.ifeh2006.org/ 
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10. 21-23 June 2006, Toulon, 
14th International Symposium on HIV & Emerging Infectious Diseases (ISHEID)  
“Focusing first on people” 
Information: Dr Alain Lafeuillade, Scientific Secretariat, Infectiology Unit, Hopital Chalucet, 83056, 
Toulon, France 
Phone: +33(4)94227741, Fax: +33(4)94926747, E-mail: toulon2006@club-internet.fr 
Internet: www.focusing-first-on-people.com 
 

11. 30-June – 4 July 2008, Seoul 
XVIIIth World Congress on Safety and Health at Work 
Note: Organized by the International Labour Organization (ILO), the International Social Security Asso-
ciation (ISSA) and the Korea Occupational Safety and Health Agency 
Information: Congress Secretariat, Korea Occupational Safety and Health Agency, 34-4 Gusan-dong, 
Bupyeong-gu, Incheon, Republic of Korea 
Phone: (+82) 32 5100 741 Fax: (+82) 32 512 8851, E-mail: safety2008@kosha.net 
Internet: www.kosha.net 
 

12. 3-5 Ιουλίου 2006, Αθήνα 
Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης 
Διοργάνωση: ΤΕΕ 
Πληροφορίες: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Συνεδρίων ΤΕΕ, Τηλ.: 210 3291351-2, 210 3291617, 
Γραφείο Βιομηχανίας ΤΕΕ Τηλ. 210 3291374, E-mail: imaxairas@central.tee.gr 
 

13. 30 August -1 September 2006, Geneva 
Geneva Forum – Towards global access to health  
Note: Organized by the Geneva University Hospitals and the Medical School Of the University of Ge-
neva in collaboration with the Geneva international and non-governmental organizations active in health 
and care 
Themes: Access to health systems, Access to drugs (vaccines and diagnosis), Research and training, In-
ternational mobility and health, Information and communication technologies, Humanitarian crises and 
development 
Information: Forum Secretariat, MCI Suisse SA, Rue de Lyon 75, P.O. Box 502, CH-1211 Geneva 13, 
Switzerland 
Phone: (+41) 22 33 99 581, Fax: (+41) 22 33 99601, E-mail: Genevahealthforum2006@mci-group.com 
Abstracts and papers: Ms Lara Poething 
Phone: (+41) 22 339 96 29, Fax: (+41) 22 339 96 21, E-mail: lara.poething@mci-group.com, 
Internet: www.hcuge.ch/genevahealthforum 
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• A new methodology for the assessment of hand protection frοm ultraviolet exposure / M. Khazova, 
J.B. O’Hagan, K.J.-L. Grainger 
Περιέχεται στο: Radiation protection dosimetry, 2006, p.1-10 
Ειδική συλλογή άρθρων 428 

• Our farmers at risk : behaviour and belief system in pesticide safety / Florencia G. Palis, …[et.al.]
Περιέχεται στο: Journal of public health, 2006, 28(1), p.43-48 
Ειδική συλλογή άρθρων 429 

• DNA damage in outdoor workers occupationally exposed to environmental air pollutants / H. 
Tovalin, …[et.al.] 
Περιέχεται στο: Occupational and environmental medicine, 2006, 63(4), p.230-236 

• Validation of short term recall of mobile phone use for the interphone study / M. Vrijheid, …[et.al.]
Περιέχεται στο: Occupational and environmental medicine, 2006, 63(4), p.237-243 

• A cross sectional study of the respiratory health of workers handling printing toner dust / T. Naka-
date, …[et.al.] 
Περιέχεται στο: Occupational and environmental medicine, 2006, 63(4), p.244-249 

• Intervention development in occupational research : an example from the printing industry / T.P. 
Brown, …[et.al.] 
Περιέχεται στο: Occupational and environmental medicine, 2006, 63(4), p.261-266 

• Building health : an epidemiological study of “sick building syndrome” in the Whitehall II study / 
A.F. Marmot, …[et.al.] 
Περιέχεται στο: Occupational and environmental medicine, 2006, 63(4), p.283-289 

• Stress : breaking down the barriers. Part 1. / Rosemary Anderson 
Περιέχεται στο: Health and safety at work, 2006, 28(4), p.14-16 

• Symptoms of stress related to the characteristics of customer service in warehouse superstores / M. 
St.-Vincent, …[et.al.] 
Περιέχεται στο: International journal of industrial ergonomics, 2006, 36(4), p.313-321 

• Work with visual display units : long-term health effects of high and downward line-of-sight in ordi-
nary office environments / Knut Inge Fostervold, Arne Aaras, Ivar Lie 
Περιέχεται στο: International journal of industrial ergonomics, 2006, 36(4), p.331-343 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
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Στη φωτογραφία εργάτριες σε εργοστάσιο υφαντουργίας. 

 
Πανελλήνιον Λεύκωμα Εθνικής Εκατονταετηρίδος 1821-1921, τ.Β'. 
Δρίτσα, Μ., Βιομηχανία και Τράπεζες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 
Αθήνα 1990 
 

Ι ΣΤΟΡΙΚΟ  e -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΑΡΧΕΙΟ  
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Δραστηριότητες Αθήνας 
Νίκος Βαγιόκας 
Θεώνη Κουκουλάκη 
 
Δραστηριότητες Παραρτημάτων 
Κωνσταντίνα Ζορμπά 
Παναγιώτα Πανούση 
Κωνσταντίνος Πούλιος 
 
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 

http://
www.elinyae.gr 


	-δησεόγραμμα
	ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)
	Μάρτιος - Απρίλιος 2006
	Τεύχος 26-27
	Περιεχόμενα
	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
	Τα νεα του ελ.ιν.υ.α.ε.
	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
	ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΕΑ
	ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ νεα
	ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ
	ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
	ΣΥΝΕΔΡΙΑ
	βΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	Ιστορικο e-ηλεκτρονικο αρχειο
	Ομάδα εργασίας
	ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)

