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(World day for safety and health at work) 28th April 2003
2003: ΑΓΩΓΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ

Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO) κάθε χρόνο
2.000.000 εργαζόµενοι άντρες και γυναίκες πεθαίνουν από επαγγελµατικές ασθένειες και εργατικά ατυχήµατα - µέσος όρος 5.000
εργαζόµενοι την ηµέρα.
Η παγκοσµιοποίηση επηρεάζει την επαγγελµατική υγεία και ασφάλεια µε ποικίλους τρόπους, θετικά και αρνητικά.
Μια σωστή πολιτική υγείας και ασφάλειας (safety culture) σε όλες
τις επιχειρήσεις είναι το κλειδί για την πρόληψη των ασθενειών και
των ατυχηµάτων αλλά και της αντιµετώπισης των συνεπειών της
παγκοσµιοποίησης.
Η παγκόσµια ηµέρα για την Υγεία και Ασφάλεια έχει καθιερωθεί
από το ILO από το 1996 σε συνεργασία µε τα συνδικάτα. Ο εορτασµός της συγκεκριµένης ηµέρας έχει υιοθετηθεί για τις 28 Απριλίου ή γύρω στις 28 και βοηθάει στο να εστιάζεται η παγκόσµια προσοχή στο µεγάλο αυτό πρόβληµα και παράλληλα βοηθάει στην µεγαλύτερη και καλύτερη προσπάθεια για την υιοθέτηση και δηµιουργία καλύτερων από πλευράς ασφάλειας και υγείας χώρων εργασίας, σε παγκόσµιο επίπεδο.
Κάθε χώρα, κάθε πόλη, κάθε χωριό θυµάται και µνηµονεύει τους
νεκρούς του από τον πόλεµο. Γιατί να µην υπάρχει µια µέρα φόρος
τιµής για τους άντρες, για τις γυναίκες, για τα παιδιά που σκοτώθηκαν στον χώρο δουλειάς τους; Γιατί να µην τονίζεται το πλέον σηµαντικό, η ανάγκη για καλύτερες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας
στην εργασία;
Έτσι από µια απλή ιδέα, το 1989, Αµερικανοί και Καναδοί εργαζόµενοι, υιοθέτησαν µια µέρα µνήµης για τους νεκρούς και τραυµατισµένους στον χώρο δουλειάς τους.
Αυτό γίνεται από τότε κάθε χρόνο στις 28 Απριλίου και σαν γεγονός είναι αρκετά διαδεδοµένο. Σήµερα σε τουλάχιστον 100 χώρες
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υπάρχει σαν ηµέρα µνήµης. Η παγκοσµιοποίηση αυτής της ηµέρας προάγεται και από τα συνδικάτα και ιδιαίτερα από την ∆ιεθνή Συνοµοσπονδία των Ελεύθερων Συνδικάτων (ICFTU).
Το ILO έτσι υιοθέτησε επίσηµα την ηµέρα αυτή σαν παγκόσµια ηµέρα υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας και θέλει και µέσα από αυτή την µέρα να ευαισθητοποιήσει όλους κυβερνήσεις, εργοδότες και εργαζόµενους να συνεργαστούν για καλύτερες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, για την µείωση και πρόληψη των θανάτων, των ατυχηµάτων, των ασθενειών.
Περισσότερες λεπτοµέρειες θα βρείτε στην διεύθυνση:
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/worldday/index.htm

Στα πλαίσια της παγκόσµιας ηµέρας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία το ILO εξέδωσε µία έκθεση
µε τον τίτλο «Η ασφάλεια σε αριθµούς» «Safety in numbers”2003, όπου δίνονται κάποια σηµαντικά στοιχεία
µε συνοπτική παρουσίαση.
Μερικά από τα αυτά είναι :
5.000 θάνατοι συµβαίνουν κάθε µέρα, ή 2.000.000 κάθε χρόνο (όπως αναφέρθηκε και στην αρχή).
160.000.000 άνθρωποι στον πλανήτη µας µαστίζονται από επαγγελµατικές ασθένειες. Στο ένα τρίτο από αυτές η
απουσία από την εργασία διαρκεί από 4 ηµέρες και πάνω.
Εντωµεταξύ, ο αριθµός των εργατικών ατυχηµάτων σε όλο τον κόσµο, θανατηφόρα και µη, είναι περίπου
270.000.000 τον χρόνο (τα 355.000 είναι θανατηφόρα, µέσα σ’ αυτά περιλαµβάνονται και 12.000 παιδιά εργαζόµενοι που έχασαν την ζωή τους).
Το κόστος από τα ατυχήµατα, τις ασθένειες, τους τραυµατισµούς ανέρχεται σε 1.250.000 εκατοµµύρια δολάρια
(1,25 τρισεκατοµµύρια), σε ετήσιο παγκόσµιο επίπεδο υπολογιζόµενου επί του ακαθαρίστου εγχώριου προϊόντος
(περίπου 4% του ετήσιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.
Το θανατηφόρο ατύχηµα δεν είναι τυχαίο, το ατύχηµα δεν συµβαίνει έτσι απλά, η αρρώστια δεν είναι τυχαία.
Κάτι φταίει, υπάρχουν αιτίες για όλα τα παραπάνω.
Τα περισσότερα θανατηφόρα ατυχήµατα, τραυµατισµοί και ασθένειες µπορούν να προληφθούν , µπορούν να
είναι αποτρέψιµα.
Ο τίτλος της έκθεσης είναι:
Safety in numbers: Pointers for a global safety culture at work, International Labour Office, Geneva 2003,
ISBN: 92-2-113741-4
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/worldday/report_eng.pdf
Η βιβλιοθήκη του ΕΛΙΝΥΑΕ διαθέτει την µελέτη και µπορείτε να την αναζητήσετε, σε περίπτωση που για
κάποιους λόγους δεν µπορείτε να τη διαβάσετε από το διαδίκτυο.
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ΤΑ Ν Ε Α Τ Ο Υ Ε Λ . Ι Ν . Υ. Α . Ε .
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Στον τοµέα κατάρτισης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Αθήνα τον Απρίλιο πριν το διάστηµα των αργιών του Πάσχα,
έγινε η έναρξη της επιµόρφωσης 20 ανέργων µε τα προσόντα που ορίζει ο Νόµος 1568/85 και το Π.∆. 294/88
στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Απασχόληση & Επαγγελµατική Κατάρτιση», Άξονας 1, Μέτρο 3.
Το πρόγραµµα µε θέµα «Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας» έχει εγκριθεί από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Είναι συνολικής διάρκειας 350 ωρών, εκ των οποίων οι 198 θεωρητική κατάρτιση και οι υπόλοιπες πρακτική άσκηση
σε µεγάλες βιοµηχανίες.
Το µήνα Μάιο οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν στην Πάτρα σε τρία διαδοχικά Σαββατοκύριακα από 10/5 έως
και 25/5 σεµινάρια στα οποία εκπαιδεύτηκαν εργαζόµενοι εργολαβικών συνεργείων του Εργοστασίου της ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Α.Ε. κατόπιν αιτήµατος της επιχείρησης.
Την τελευταία εβδοµάδα του Μαΐου ξεκίνησε η υλοποίηση κύκλου σεµιναρίων Τεχνικών Ασφάλειας της Εθνικής Τράπεζας η οποία θα ολοκληρωθεί µέσα στον επόµενο µήνα.
Κατά το προαναφερόµενο διάστηµα στον τοµέα κατάρτισης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Αθήνα οργανώθηκαν δύο
προγράµµατα κατάρτισης Τεχνικών Ασφάλειας Βιοµηχανιών.
Τα σεµινάρια διάρκειας 60 ωρών το καθένα θα παρακολουθήσουν άτοµα µε τα προσόντα που ορίζει ο Νόµος
1568/85 και το Π.∆. 294/88 που ασκούν ήδη τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφάλειας σε επιχειρήσεις ή πρόκειται να τους ανατεθούν µελλοντικά.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα τµήµατα συµπληρώθηκαν µε ήδη υπάρχοντα αιτήµατα στον τοµέα.

∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ 2003)
Ολοκληρώθηκαν στις 17 Απριλίου µε τη διοργάνωση ηµερίδας στο Εργατικό κέντρο Καρδίτσας οι δράσεις
ευαισθητοποίησης που υλοποίησε το παράρτηµα Θεσσαλονίκης στα πλαίσια ενηµερωτικής εκστρατείας και
ευαισθητοποίησης εργαζοµένων και εργοδοτών σε θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους. Το πρόγραµµα των δραστηριοτήτων αυτών που ξεκίνησαν στις 3 Φεβρουαρίου, περιελάµβανε ενηµερωτικές επισκέψεις σε βιοµηχανίες και βιοτεχνίες των Νοµών Πιερίας, Ηµαθίας, Λαρίσης, Κιλκίς, Μαγνησίας,
Τρικάλων και Καρδίτσας, κατά τη διάρκεια των οποίων χορηγήθηκαν δωρεάν εκδόσεις του Ινστιτούτου στους
αντίστοιχους Τεχνικούς Ασφαλείας. Παράλληλα πραγµατοποιήθηκαν 11 ηµερίδες µε θέµα: «Προαγωγή της
Υγιεινής και της Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους» σε ισάριθµες πόλεις των παραπάνω Νοµών, µε εισηγητές στελέχη του Ινστιτούτου, εκπροσώπους της Επιθεώρησης εργασίας (ΚΕΠΕΚ), καθώς και φορείς εργατικών κέντρων και εργοδοτικών οργανώσεων που ανέπτυξαν θέµατα κοινού ενδιαφέροντος σχετικά µε την
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Υγιεινή και την Ασφάλεια της Εργασίας. Ανάλογες κινητοποιήσεις προγραµµατίζονται και για το Νοµό Χαλκιδικής τον Ιούνιο.
Αξιοσηµείωτο είναι και το εκπαιδευτικό έργο που υλοποιήθηκε κατά τους µήνες Απρίλιο και Μάιο σε επίπεδο
διεξαγωγής σεµιναρίων κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων. Λειτούργησαν τρία τµήµατα κατάρτισης επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας διάρκειας 40 ωρών το καθένα, που απαρτίστηκαν από 50 άτοµα, ενώ
µέσα στο Μάιο ολοκληρώθηκε η κατάρτιση ενός τµήµατος Τεχνικών Ασφαλείας Μέσης Εκπαίδευσης και ενός
τµήµατος Τεχνικών Ασφαλείας µηχανικών βιοµηχανίας διάρκειας 78 ωρών το καθένα. Η συνολική συµµετοχή
στα παραπάνω σεµινάρια έφτασε τα 100 άτοµα. Στο στάδιο του προγραµµατισµού βρίσκονται και σεµινάρια
που θα απευθύνονται σε εργοδότες επιχειρήσεων Γ’ κατηγορίας και Ιατρούς Εργασίας και προβλέπεται να
πραγµατοποιηθούν µέσα στο Καλοκαίρι.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Το Παράρτηµα Ιωαννίνων του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)
υλοποίησε από 1-28 Μαΐου 2003 :
1. Σεµινάριο µε θέµα «Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Έργα» από 5-9 Μαΐου µετά από αίτηµα του Πανεπιστήµιου Ιωαννίνων. Το σεµινάριο παρακολούθησαν 17 άτοµα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
2. Σεµινάριο µε θέµα «Ασφάλεια και Υγιεινή στα Τεχνικά Έργα» στις 8 Μαΐου µετά από ανάθεση της κατασκευαστικής εταιρίας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Το σεµινάριο παρακολούθησαν 28 άτοµα στελέχη της εταιρίας από εργοτάξια της Εγνατίας Οδού.
3. Σεµινάριο µε θέµα «Ασφάλεια και Υγιεινή στα Τεχνικά Έργα» στις 28 Μαΐου µετά από ανάθεση της κατασκευαστικής εταιρίας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Το σεµινάριο παρακολούθησαν 49 άτοµα στελέχη της εταιρίας και διεξήχθη στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΑΕ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
To Παράρτηµα Ιωαννίνων του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)
υλοποίησε ενηµερωτική δράση για θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας για εργοδότες και εργαζόµενους στο νοµό Φωκίδας από 2- 9 Απριλίου 2003 και στο νοµό Ευρυτανίας από 12-15 Μαΐου 2003. Κατά την
διάρκεια των δράσεων αυτών έγιναν επισκέψεις σε επιχειρήσεις των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας που
δραστηριοποιούνται στους αντίστοιχους νοµούς.
Επίσης διοργανώθηκαν ηµερίδες µε θέµα «Ασφάλεια Υγιεινή και Υγεία στους χώρους εργασίας» στην
Άµφισσα, στις 9 Απριλίου και στο Καρπενήσι στις 14 Μαΐου.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ

Στις 3, 4 και 5 Απριλίου πραγµατοποιήθηκε πανευρωπαϊκό συνέδριο µε θέµα: «Υγιεινή & ασφάλεια στους χώρους εργασίας: Πρωταρχική µέριµνα του συνδικαλιστικού κινήµατος- ασφάλιση του επαγγελµατικού κινδύνου», που διοργάνωσε η ΓΣΕΕ σε συνεργασία µε την Συνοµοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (CES) και τη
χρηµατοδότηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Συνολικά συµµετείχαν περίπου 200 άτοµα, εκπρόσωποι εργατικών κέντρων από όλη την Ελλάδα, ειδικοί σε θέµατα ΥΑΕ, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων από τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ιρλανδία, Ισπανία, Σουηδία, Πορτογαλία, Τσεχία, Σλοβενία, Σλοβακία, Κύπρο, Μάλτα, Εσθονία, Βουλγαρία και Ρουµανία. Επίσης συµµετείχαν ο διευθυντής και ερευνητές από το Τεχνικό Γραφείο για θέµατα υγείας και ασφάλειας των ευρωπαϊκών
συνδικάτων (TUTB).
Στο συνέδριο έκαναν τοποθετήσεις ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Χ. Τζιώλας, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ κ. Χ. Πολυζογώπουλος και άλλοι εκπρόσωποι εθνικών και τοπικών φορέων. Τραγική σύµπτωση
ήταν ότι η έναρξη του συνεδρίου σφραγίστηκε µε το πολύνεκρο ατύχηµα στη Σωληνουργία Κορίνθου όπου 6
εργαζόµενοι έχασαν τη ζωή τους. Γεγονός που απασχόλησε πολλούς οµιλητές.
Από την Ελλάδα ειδικοί, µέλη της Επιτροπής ΥΑΕ της ΓΣΕΕ παρουσίασαν στοιχεία που αποτύπωσαν την κατάσταση καταγραφής των εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών στην Ελλάδα καθώς και το ισχύον καθεστώς της εισφοράς επαγγελµατικού κινδύνου. Συγκεκριµένα από το ΕΛΙΝΥΑΕ µίλησαν ο Πρόεδρος του
∆.Σ κος Β. Μακρόπουλος και η κα Θ. Κουκουλάκη µε θέµατα αντίστοιχα «Κάλυψη επαγγελµατικού κινδύνου
στην Ελλάδα: Ξεχωριστός ασφαλιστικός φορέας» και «Καταγραφή εργατικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα: Αδυναµίες και προοπτικές».
Από τους εκπροσώπους των ξένων αντιπροσωπειών ακούστηκαν ενδιαφέροντα στοιχεία για τον τρόπο που λειτουργούν τα συστήµατα ασφάλισης επαγγελµατικού κινδύνου στη χώρα τους και κατά πόσο αυτά συµβάλλουν
στην πρόληψη. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ήταν οι παρουσιάσεις από τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες που ανέλυσαν νεοσύστατα συστήµατα µε στοιχεία που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά. Την τελευταία µέρα ο διευθυντής του TUTB, Marc Sapir παρουσίασε τα συνολικά συµπεράσµατα του συνεδρίου και πρότεινε ευρωπαϊκούς
άξονες δράσης.
Τα πρακτικά του συνεδρίου πρόκειται να εκδοθούν από τη ΓΣΕΕ και το ΕΛΙΝΥΑΕ.
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4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Στις 29-31 Μαΐου 2003 πραγµατοποιήθηκε στην Πάτρα το 4ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής
Μηχανικής, το οποίο διοργανώθηκε από τα Τµήµατα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών, του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, το ΙΧΗΜΥΘ
(Ερευνητικό Ινστιτούτο Χηµικής Μηχανικής και Χηµικών ∆ιεργασιών Υψηλής Θερµοκρασίας), το ΙΤΕ
(Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας), το ΙΤΧΗ∆ (Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ∆ιεργασιών) και το ΕΚΕΤΑ
(Εθνικό Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας και Ανάπτυξης).

Στόχος του συνεδρίου ήταν η παρουσίαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων σε πολλές θεµατικές περιοχές,
µεταξύ των οποίων και οι σχετικές µε «Ασφάλεια & Υγιεινή Εγκαταστάσεων» και «Ρύπανση και Τεχνολογία
Περιβάλλοντος». Στην ενότητα για την ασφάλεια και υγιεινή εγκαταστάσεων παρουσιάστηκε εργασία από την
κα Εύη Γεωργιάδου, Χηµικό Μηχανικό υποψήφια ∆ρ. ΕΜΠ, εργαζόµενη στο Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας
του ΕΛΙΝΥΑΕ, σχετικά µε τη βελτιστοποίηση του σχεδιασµού έκτακτης ανάγκης γύρω από εγκαταστάσεις που
διαχειρίζονται επικίνδυνες ουσίες, η οποία εκπονήθηκε σε συνεργασία µε τον κ. Ι. Α. Παπάζογλου, ∆ιευθυντή
Ερευνών του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος», τον κ. Χ. Κυρανούδη, Επίκ. Καθηγητή ΕΜΠ και τον κ. Ν. Χ. Μαρκάτο,
Καθηγητή ΕΜΠ.

Παρουσιάστηκαν επίσης στην ίδια ενότητα οι ακόλουθες εργασίες:
• Στατιστική ανάλυση «µεγάλων ατυχηµάτων» πετροχηµικής βιοµηχανίας της Ευρωπαϊκής βάσης δεδοµένων

MARS για την χρονική περίοδο 1985 – 2000 (M. Κωνσταντινίδου, Z. Νιβολιανίτου).
• Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από σοβαρά ατυχήµατα στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων χηµικών

του ΟΛΠ στον Πειραιά (Φ. Ρήγας, Σ. Σκλαβούνος).
• Αποστάσεις ασφαλείας από σωληναγωγούς µεταφοράς υγραερίου και φυσικού αερίου (Σ. Σκλαβούνος, Φ.

Ρήγας).
• Enhanced risk management information system (ERMIS) (P. D. Petrolekas, N. P. Skarmeas).
• Εκτίµηση επικινδυνότητας από αιωρούµενα σωµατίδια για τους εργαζόµενους στη βιοµηχανία τσιµέντου –

Περίπτωση εφαρµογής σε ελληνική µονάδα (Α. Χαλουλάκου, Χ. Χατζής, Κ. Ανδρέου).
• Υπολογισµός εκποµπών και διασποράς VOC από εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοει-

δών και χηµικών. Προτάσεις µέτρων και απόδοση περιορισµού των εκποµπών (A. Χαλουλάκου,
A.Καραβανάς, N.Μοίρας).

Τα πρακτικά του συνεδρίου είναι διαθέσιµα στη βιβλιοθήκη του ΕΛΙΝΥΑΕ. Επίσης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://psxm.chemeng.upatras.gr.
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
Με νόµο που ψηφίστηκε στη Βουλή τον Απρίλιο και αναµένεται η δηµοσίευσή του στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µέσα στο Μάιο, επεκτείνεται η εφαρµογή του ν. 1568/85 και των π.δ /των που είχαν εκδοθεί µε την εξουσιοδότησή του και στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας µε εξαίρεση ορισµένες δραστηριότητες του προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες.
∆ίνεται το δικαίωµα στους εργοδότες επιχειρήσεων που ανήκουν στην κατηγορία Β΄ από πλευράς επικινδυνότητας σύµφωνα µε το π.δ 294/88, να εκτελούν χρέη τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον πληρούν
ορισµένες προϋποθέσεις και µετά από κατάλληλη επιµόρφωση διάρκειας τουλάχιστο 35 ωρών.
Τα καθήκοντα του γιατρού εργασίας µπορούν να ασκούν οι γιατροί που κατέχουν και ασκούν την ειδικότητα
της ιατρικής της εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο. Οι γιατροί χωρίς ειδικότητα που
έχουν συνάψει συµβάσεις παροχής υπηρεσιών γιατρού εργασίας µε επιχειρήσεις συνεχώς επί επτά έτη καθώς
και οι γιατροί που εκτελούν καθήκοντα γιατρού εργασίας και κατέχουν ή ασκούν τον τίτλο άλλης ειδικότητας,
θα πρέπει µέσα σε πέντε (5) έτη από τη δηµοσίευση του νόµου να αποκτήσουν τον τίτλο της ειδικότητας της
ιατρικής της εργασίας
Ξεκινούν για το 2003 τα προγράµµατα επιµόρφωσης εργοδοτών για θέµατα άσκησης καθηκόντων τεχνικού
ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύµφωνα µε το π.δ. 294/88 και
απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους ύστερα από τη δηµοσίευση της εγκυκλίου µε αριθ. πρωτ.
130369/8-5-03 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΕΑ

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για την Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας ξεκινά µια πρωτοβουλία, να
παρακολουθήσει και να καταγράψει τις συνθήκες και την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη. Η πρώτη φάση ξεκινά
στις 12 Μαΐου και η µελέτη θα καλύψει 28 χώρες. Το ερωτηµατολόγιο που θα χρησιµοποιηθεί θα περιλαµβάνει
θέµατα υγείας, εκπαίδευσης, απασχόλησης και συνθηκών εργασίας, οικογενειακών και κοινωνικών δικτύων,
χρόνου, οικονοµικών και δηµοσίων υπηρεσιών.
Περίπου 26.000 πολίτες θα κληθούν να απαντήσουν στο ερωτηµατολόγιο, από τις 28 χώρες, κατά την διάρκεια
του καλοκαιριού. Τα πρώτα στοιχεία θα είναι διαθέσιµα το Σεπτέµβριο.
Τα κύρια αποτελέσµατα θα δηµοσιοποιηθούν µε µια σειρά από εκδόσεις στην αρχή του 2004.
Περισσότερες λεπτοµέρειες στην διεύθυνση:
“Monitoring of quality of life Europe” http://www.eurofound.ie/living/monitor.htm

Σελίδα 8

Απρίλιος - Μάιος 2003

Η φετινή Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα είναι αφιερωµένη στις επικίνδυνες ουσίες
∆ιαβάστε ένα απόσπασµα για το θέµα της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία και περιηγηθείτε στην αντίστοιχη διεύθυνση που σας δίνουµε για να µάθετε περισσότερα, για την ευρωπαϊκή εβδοµάδα 2003 και για την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων βραβείων καλής πρακτικής «επιτυχής πρόληψη των κινδύνων από επικίνδυνες ουσίες στην εργασία».
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ; Πρόσεχε πολύ!
Εάν είστε εργαζόµενος, είναι πολύ πιθανόν ότι έρχεστε σε επαφή µε ουσίες που µπορεί να είναι επικίνδυνες
για την υγεία σας. Οι επικίνδυνες ουσίες βρίσκονται σχεδόν σε όλους τους χώρους εργασίας – από αγροκτήµατα και εργοστάσια µέχρι κοµµωτήρια και νοσοκοµεία. Η παγκόσµια παραγωγή σε χηµικές ουσίες
ανέρχεται σήµερα σε τέσσερα εκατοµµύρια τόνους ετησίως ενώ 100.000 διαφορετικές ουσίες είναι σήµερα
καταχωρηµένες προς πώληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύµφωνα µε πρόσφατη ευρωπαϊκή έρευνα, 22% των εργαζοµένων στην ΕΕ αναφέρουν ότι εκτίθενται σε
τοξικές αναθυµιάσεις κατά το ένα τέταρτο ή και περισσότερο του χρόνου εργασίας τους. Επιπλέον, 16%
των υπαλλήλων χειρίζονται επικίνδυνες ουσίες στην καθηµερινή τους εργασία. Η έκθεση αυτή µπορεί να
βλάψει την υγεία των εργαζοµένων µε πολλούς τρόπους, µε επιπτώσεις που µπορεί να κυµαίνονται από
απλούς ερεθισµούς των µατιών και του δέρµατος έως χρόνιες πνευµονικές παθήσεις και καρκίνο.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εφετινή Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα για την Υγεία και την Ασφάλεια εστιάζει το ενδιαφέρον της στη µείωση των κινδύνων από τη χρήση επικίνδυνων ουσιών.
http://osha.eu.int/ew2003/about/index_el.htm
http://osha.eu.int/ew2003/getinvolved/index_el.htm

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ

Θέλουµε να σας κάνουµε γνωστό ότι χιλιάδες ντοκουµέντα για θέµατα χηµικής ασφάλειας υπάρχουν δωρεάν
στο διαδίκτυο. Το ∆ιεθνές Πρόγραµµα Χηµικής Ασφάλειας (International Programme on Chemical Safety)
IPCS, INCHEM Service, δίνεται δωρεάν παγκόσµια µέσω Internet από τον Ιούνιο 2001 στη διεύθυνση
http://www.inchem.org. Η υπηρεσία αυτή προσφέρει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε χιλιάδες αναφορές
πλήρους κειµένου από διεθνείς οργανισµούς σε θέµατα χηµικού κινδύνου και διαχείρισης κινδύνου. Το IPCS
INCHEM ανταποκρίνεται σε ένα από το ∆ιακυβερνητικό Φόρουµ για την χηµική ασφάλεια (IFCS) που οι
πρωταρχικοί του στόχοι είναι να γίνουν γνωστά τα τρέχοντα γεγονότα και δηµοσιεύσεις από όλο τον κόσµο
για το συγκεκριµένο θέµα στον καθένα που ενδιαφέρεται και ασχολείται µε τον τοµέα αυτό.
Το IPCS INCHEM είναι προϊόν της συνεργασίας µεταξύ του IPCS (µία κοινή δραστηριότητα του ∆ιεθνούς
Γραφείου Εργασίας, της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας και το τµήµα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών
που ασχολείται µε το περιβάλλον) και του Καναδικού Κέντρου για την Επαγγελµατική Υγεία και Ασφάλεια
(CCOHS)
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Η συλλογή περιλαµβάνει : Environmental Health Criteria (EHC) monographs, Concise International Chemical
Assessment Document (CICADS), Health and Safety Guides (HSGs), International Chemical Safety Cards
(ICSCs), IPCS/EC Evaluation of Antidotes Series, JECFA (Joint Expert Committee on Food Additives)
monographs and evaluations, JMPR (Joint Meeting on Pesticide Residues) monographs and evaluations,
Pesticide Data Sheets (PDSs), Poisons Information Monographs (PIMs), Screening Information Data Set
(SIDS) for high Production Volume Chemicals, CIS Chemical Information (ILO/CIS), International Agency
for Research on Cancer (IARC) Summaries and Evaluations. Η συλλογή συνέχεια ενηµερώνεται και
εµπλουτίζεται.
Η δωρεάν αυτή υπηρεσία πληροφόρησης είναι µια µεγάλη παγκόσµια προσφορά και επιτρέπει σε όλους, και
ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες ή σε όσους δουλεύουν σε οργανισµούς µε περιορισµένους πόρους αλλά
και στο ευρύ κοινό, την πρόσβαση στην οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά θέµατα χηµικής ασφάλειας.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε :
Melinda Henry, World Health Organization, Geneva, Switzerland. Tel: (41)22 7912535, Telefax: (41)
227914858, e-mail: henrym@who.int or
Eleanor Irwin, Manager, Marketing, Sales and Communications, CCOHS, Canada Tel: (1)800
6684284(ext.4408) from Canada and the United States ή (1)905 5722981 (ext.4408) για άλλες χώρες. e-mail:
eleanori@ccohs.ca

Χρήσιµες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για τον ιό της άτυπης πνευµονίας,
Σοβαρό Oξύ Αναπνευστικό Σύνδροµο (SARS):
http://europa.eu.int/comm/health/ph_threats/com/sars/sars_en.htm
http://europa.eu.int/comm/health/ph_threats/com/sars/links_sars_en.htm
http://www.who.int/csr/sars/en/
http://www.who.int/csr/sars/survival_2003_05_04/en/index.html
http://www.cdc.gov/ncidod/sars/
http://www.paragliding.gr/files/sars.htm
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
1. “Laboratory biosafety manual” 2nd ed., WHO: Geneva, 2003, 109 p.
http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/Labbiosafety.pdf

2. Νέος ηλεκτρονικός κατάλογος εκδόσεων του European Trade Union Technical Bureau for Health and
Safety (TUTB) http://www.etuc.org/tutb/uk/pdf/catalogue.

3. Μπορείτε να διαβάσετε δωρεάν, το περιοδικό του ILO “World of work: the magazine of ILO”, το τελευταίο τεύχος, αλλά και παλαιότερα τεύχη, στην διεύθυνση:
http://www.ilo.org/public/english/bureau/inf/magazine/index.htm

4. Νέα έκδοση από το ILO µε τίτλο: «ILO Standards-related activities in the area of Occupational Safety and
Health”, International Labour Conference, 91st Session 2003, Report VI, 2003, viii+124 p., ISBN: 92-2112883-0, Price: 11.50 Euro

5. “Safety and health in the non-ferrous metals industries: an ILO code of practice” ILO, 2003, xiii+175 p.,
ISBN : 92-2-111640-9, Price 16 Euro. Ένας νέος κώδικας πρακτικής για εργαζοµένους και εργοδότες σε
µονάδες παραγωγής µη σιδηρούχων µετάλλων (αλουµίνιο, χαλκός, µόλυβδος, µαγγάνιο, ψευδάργυρος) µε
πρακτικές οδηγίες υγιεινής και ασφάλειας στις συγκεκριµένες βιοµηχανίες.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
1. Σύγχρονες πολιτικές περιβάλλοντος
5 Ιουνίου 2003, Αθήνα, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης
∆ιοργάνωση από τον Σύλλογο Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας (ΣΠΠΕ).
Γραµµατεία ηµερίδας: κ. Βασίλης Μαρκαντώνης
Τηλ., fax: 210 6431111
e-mail: markanton@panteion.gr

2. TUTB-SALTSA Conference, The safety of work equipment:
User-oriented strategies for improving technical standards
La securite des equipements de travail : strategies pour impliquer
les utilisateurs dans l’amelioration des normes techniques.
12-13 June 2003, Brussels
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Information: Janine Delahaut, e-mail: jdelahau@etuc.org
Conference secretariat : Dominique Schwan, e-mail: dschwan@etuc.gr
http://www.etuc.org/tutb/uk/conference2003.html

3. First World Congress on Work-Related and Environmental Allergy 9th-12th July 2003, Marina Congress Center, Helsinki, Finland
Organized by Finnish Institute of Occupational Health (FIOH)
Further Information: Ms. Sinikka Hanninen, Skin and Allergy Hospital, Helsinki University Central Hospital
e-mail: sinikka.hanninen@hus.fi, lasse.kanerva@occuphealth.fi
http://www.occuphealth.fi

4. Conference on Australian OHS Regulation for the 21st Century July 2003, ANA Hotel Gold Coast, Queensland
Information: Julie Hill A/g team Leader, Data analysis and Research Coordination, National Occupational
Health and Safety Commission
Tel: 61 2 6279 1161, Fax: 61 2 6279 1038
e-mail: Julie.hill@nohsc.gov.au/
http://www.nohsc.gov.au/NewsAndWhatsNew/UpComingConferences/AustralianOHSRegulation.asp

5. 2nd International course on Bullying and Harassment at work
Organized by Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA) 11-15 August 2003, Hotel Eckero, Alan Islands, Finland
Further Information: Gunilla Rasi, NIVA, Topeliuksenkatu 41 a A, FIN –00250 Helsinki, Finland
Tel: +358 9 4747 2498, Fax: +358 9 4747 2497
e-mail: gunilla.rasi@ttl.fi

6. The European Work Hazards Network (EWHN) 9th Conference for labour representants and professionals
“Better health at work, networking across Europe” 19-21 September 2003, Lo-Skolen, Elsinor, Denmark
Organized by the Danish Work Hazards Network: Actiongroup of workers Academics
Information: WHN/AA, c/o ansk El-forbund Tikoebgade 9, 2200 Kobenhavn N, Denmark
Tel:++45 3586 5005 or mobile ++ 45 36166043, fax:++45 35865049
e-mail: ewhn@work-hazards.dk http://www.work-hazards.dk
http://www.etuc.org/tutb/uk/pdf/programeewhc.pdf

Ε Ν Η ΜΕ ΡΩ Τ Ι ΚΟ ∆ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Ο Υ
Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ ΟΥ ΙΝ Σ Τ ΙΤ Ο Υ ΤΟ Υ
Υ Γ Ι ΕΙ Ν ΗΣ ΚΑ Ι ΑΣΦ Α Λ Ε ΙΑ Σ Τ ΗΣ
Ε ΡΓ Α Σ Ι ΑΣ (Ε Λ . Ι Ν . Υ . Α. Ε .)
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Τηλ.: 210 8 200 100
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