Απρίλιο ς 2009

-δησεόγραμμα

Τεύχος 47

Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Ε ΝΗ Μ ΕΡ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ ΙΟ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Υ
Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ ( Ε Λ . Ι Ν . Υ . Α . Ε . )

28η Απριλίου
Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία
στην Εργασία

Περιεχόμενα
Τα Νέα του ΕΛΙΝΥΑΕ

4

Υγεία και ζωή στην εργασία: βασικό ανθρώπινο δικαίωμα
Νομοθετικά Νέα

8

Εργασιακά &
Περιβαλλοντικά Νέα

9

Ευρωπαϊκά Νέα

10

Διεθνή Νέα

12

Χρήσιμες Διασυνδέσεις

12

Προτεινόμενες
Εκδόσεις

14

Συνέδρια - Εκδηλώσεις

15

Βιβλιογραφία

16

Ιστορικό e-ηλεκτρονικό
αρχείο

19

Ομάδα εργασίας

20

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας
(ΔΟΕ), από το 2001, καθιέρωσε την
28η Απριλίου ως «Παγκόσμια Ημέρα
για την Υγεία και την Ασφάλεια
στην Εργασία» με στόχο να ευαισθητοποιήσει κυβερνήσεις, εργοδότες και
εργαζόμενους όσον αφορά στη βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία, την πρόληψη και
τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων
και των επαγγελματικών ασθενειών.

Η Ελλάδα έχει ενταχθεί επίσημα στην ομάδα των 100 και πλέον χωρών
ανά τον κόσμο που συμμετέχουν ενεργά στον εορτασμό αυτό.
Κεντρικό σύνθημα της φετινής ημέρας είναι «Υγεία και ζωή στην εργασία: βασικό ανθρώπινο δικαίωμα». Τη χρονιά αυτή, η Ημέρα εορτάζεται
μέσα σε μια διεθνή οικονομική κρίση, η οποία για κανένα λόγο δε θα πρέπει να θέσει υπό αμφισβήτηση τις πολιτικές για την πρόληψη αλλά και τις
δαπάνες που απορρέουν από την εφαρμογή τους σε εθνικό αλλά και επιχειρησιακό επίπεδο.
Επενδύοντας στην πρόληψη, επενδύουμε:

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. σας
εύχεται Καλό Πάσχα
με υγεία και ασφάλεια!!

♦

στο αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα για ασφαλή και υγιή εργασία

♦

στην ποιοτική εργασία, η οποία αποτελεί τη συνισταμένη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας και μιας ευνομούμενης πολιτείας.

Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας της ΔΟΕ, κάθε χρόνο συντάσσει ετήσια
έκθεση στο πλαίσιο του εορτασμού. Στην Έκθεση για το 2009 σημειώνεται ότι:

Η ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ∆ΩΡΟ ΖΩΗΣ - ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟ∆ΟΤΗΣ
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Καθένας από μας, από τη θέση στην οποία βρίσκεται, είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία:
♦

ως εργοδότες ή στελέχη, είμαστε υπεύθυνοι να εγγυηθούμε ότι οι εργασιακοί χώροι που εξαρτώνται από
εμάς είναι ασφαλείς και δεν κρύβουν κανένα κίνδυνο για την υγεία

♦

ως κυβερνήσεις, είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή των απαραίτητων υποδομών –νόμων και υπηρεσιών–
για να διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι παραμένουν ενεργοί και οι επιχειρήσεις ακμάζουν

♦

ως ακαδημαϊκοί, που γνωρίζουν το αντικείμενο, είμαστε υπεύθυνοι να διαδώσουμε το μήνυμα της αντίληψης του κινδύνου

♦

ως ειδικοί σε θέματα επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, είμαστε υπεύθυνοι να παρέχουμε συμβουλές
και να προωθούμε την εκτίμηση της επικινδυνότητας και την παρακολούθηση του εργασιακού περιβάλλοντος

♦

ως εργαζόμενοι, είμαστε υπεύθυνοι να εργαζόμαστε με ασφάλεια, να προστατεύουμε τους εαυτούς μας
και να μη θέτουμε σε κίνδυνο τους άλλους.

Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και Ασφάλειας διοργανώνεται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) με την
υποστήριξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κοινωνικής Ασφάλισης (ISSA)
Για περισσότερες πληροφορίες : www.ilo.org/safework/safeday

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, από το 2005 συμμετέχει ενεργά στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας ΥΑΕ. Φέτος, στα
πλαίσια του εορτασμού αυτού:
♦

μετάφρασε και τύπωσε την αφίσα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας

♦

τύπωσε ειδικό φυλλάδιο που αναφέρεται στην Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

♦

μετάφρασε το ενημερωτικό δελτίο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, το οποίο θα δημοσιοποιηθεί στον
ιστότοπο του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

♦

στις 28 Απριλίου 2009 στο σταθμό των ΗΣΑΠ στον Πειραιά, στελέχη του Ινστιτούτου θα διανέμουν ειδικό για την ημέρα αυτή φυλλάδιο και αφίσα καθώς επίσης και ειδικές εκδόσεις του Ινστιτούτου. Σκοπός
της ενέργειας αυτής, είναι η ενημέρωση των πολιτών για το νόημα της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία και

♦

στις 29 Απριλίου 2009 το παράρτημα Ιωαννίνων προγραμματίζει την υλοποίηση ημερίδας στα Ιωάννινα
με θέμα «Υγεία και Ζωή στην εργασία : Βασικό ανθρώπινο δικαίωμα» στην αίθουσα «Βασίλειος Πυρσινέλλας» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών. Η ημερίδα θα ξεκινήσει στις 18:00 και απευθύνεται σε τεχνικούς ασφάλειας, ιατρούς εργασίας, εργαζόμενους, εργοδότες, μέλη επιτροπών υγιεινής και
ασφάλειας, συνδικαλιστικά στελέχη και σε όλους όσους ασχολούνται με τα σχετικά θέματα.
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Εθνικές δράσεις και συμμετοχή της χώρας μας στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για την
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της ανάδειξης
των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία, έχει αναλάβει στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, τις ακόλουθες δράσεις:
• Γνωστοποίηση της Παγκόσμιας Ημέρας σε όλους τους εμπλεκόμενους για την ανάδειξη της σπουδαιότητας

των θεμάτων ασφάλειας και υγείας.
• Ενημέρωση των πολιτών για τη σπουδαιότητα των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία στην οποία

θα συμβάλουν οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί με τη μετάδοση κοινωνικών μηνυμάτων.
• Εμπλουτισμός του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου, με στόχο την ενημέρωση του κοινού, τη διευκό-

λυνση στην πρόσβαση στοιχείων, με υλικό που διαθέτει η ΔΟΕ, καθώς και άλλα στοιχεία, διασυνδέσεις και
πληροφορίες που υπάρχουν διαθέσιμα στη χώρα μας σχετικά με τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία
• Έκδοση ενημερωτικού εντύπου με τίτλο "Έκθεση των εργαζομένων σε χημικούς παράγοντες στην κατα-

σκευή επίπλων".
• Δημιουργία και ανάρτηση ενημερωτικής αφίσας σε μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας (Αττικό Μετρό,

ΗΣΑΠ, ΟΑΣΑ, τραμ κλπ.) και της περιφέρειας, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του μέγιστου
δυνατού αριθμού ενδιαφερομένων. Ειδικά στο τραμ θα γίνεται και μετάδοση ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε
μορφή ταινιών κινουμένων σχεδίων μικρής διάρκειας.
• Διοργάνωση παρουσιάσεων και ομιλιών σε Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ με σκοπό την ενημέρωση και

ευαισθητοποίηση, καθώς και την ανάπτυξη δράσεων για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Οι
παρουσιάσεις αυτές θα υποστηριχθούν με κατάλληλο ενημερωτικό υλικό από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας.
• Διοργάνωση δύο ενημερωτικών ανοιχτών εκδηλώσεων-ημερίδων με κεντρικό θέμα «Ασφάλεια και Υγεία

στην Εργασία: Εκτίμηση κινδύνου- φυσικοί και χημικοί παράγοντες». Οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν ήδη. Η μία έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 30-03-2009 στο ξενοδοχείο Imperial, στην οποία συμμετείχε και το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., με εισήγηση του Προέδρου, κ. Ι. Δραπανιώτη καθώς επίσης και με έντυπο υλικό το οποίο διανεμήθηκε
στους παρευρισκόμενους. Η άλλη πραγματοποιήθηκε στον Πύργο
Ηλείας στις 04-04-2009, με περιφερειακό χαρακτήρα και σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με
έμφαση την ασφάλεια και υγεία στις αγροτικές εργασίες. Στην παραπάνω εκδήλωση συμμετείχε
το παράρτημα της Τρίπολης διανέμοντας έντυπο υλικό του Ινστιτούτου.
Στις ημερίδες συμμετείχαν φορείς της πολιτείας, οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων, επιμελητήρια, επιστημονικοί φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλοι φορείς που εμπλέκονται στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, τεχνικοί ασφάλειας, γιατροί εργασίας,
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τεχνικοί και υγειονομικοί επιθεωρητές, στελέχη του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ.ά.
Παράλληλα με τα παραπάνω προγραμματίστηκε η ενεργή συμμετοχή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με
πραγματοποίηση εκτεταμένων καθημερινών ελέγχων καθ’ όλο το μήνα Απρίλιο σε επιχειρήσεις υψηλής και μεσαίας κατηγορίας επικινδυνότητας. Σκοπός αυτών των ελέγχων είναι η εφαρμογή της νομοθεσίας και παράλληλα, η ενημέρωση των εργοδοτών για τις υποχρεώσεις τους και των τεχνικών ασφάλειας, γιατρών εργασίας, εκπροσώπων εργαζομένων και των ίδιων των εργαζόμενων για ασφαλείς πρακτικές εργασίας, με διανομή και των
σχετικών ενημερωτικών εκδόσεων του Υπουργείου.

ΤΑ Ν Ε Α Τ Ο Υ Ε Λ . Ι Ν . Υ. Α . Ε .
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΚ ΑΘΗΝΑΣ
Το κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Αθήνα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του,
υλοποίησε το παρακάτω σεμινάριο:
• Ένα ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο σε συνεργασία με την επιχείρηση ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ Α.Ε., με θέμα «Υγεία και

Ασφάλεια της εργασίας». Το πρόγραμμα διάρκειας οκτώ (8) ωρών, το παρακολούθησαν είκοσι πέντε (25)
άτομα , 06.04.09 έως και 09.04.09
Επίσης, υλοποιεί το παρακάτω σεμινάριο:
• Ένα επιμορφωτικό σεμινάριο του ΓΕΝ, με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημάτων». Το πρό-

γραμμα συνολικής διάρκειας εβδομήντα (70) ωρών, περιλαμβάνει εξήντα πέντε (65) ώρες θεωρία και πέντε
(5) ώρες πρακτική. Το πρόγραμμα το παρακολουθούν είκοσι επτά (27) άτομα.
Τέλος πρόκειται να υλοποιήσει τα παρακάτω σεμινάρια:
1. Στις 18.05.09 & 20.05.09, ένα σεμινάριο Εργοδοτών Γ’ κατηγορίας, με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας», διάρκειας δέκα (10) ωρών, το οποίο θα παρακολουθήσουν τριάντα τρία (33) άτομα.
2. Μέσα στον μήνα Μάιο πρόκειται να υλοποιηθεί ένα επιμορφωτικό σεμινάριο, σε θέματα Επαγγελματικής
Υγείας, που απευθύνεται σε στρατιωτικούς Ιατρούς.
3. Επίσης ένα σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας Α’ κατηγορίας, με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια – Πρόληψη
Ατυχημάτων». Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας εκατό (100) ωρών, περιλαμβάνει εβδομήντα πέντε (75)
ώρες θεωρία και είκοσι πέντε (25) ώρες πρακτική. Το πρόγραμμα θα το παρακολουθήσουν περίπου είκοσι
πέντε (25) άτομα επιπέδου Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. , από τις 25.05.09 έως τις 22.06.09.
4. Τέλος μέσα στον μήνα Μάιο, πρόκειται να υλοποιηθούν τρία (3) τμήματα, μικρής διάρκειας, βραχυχρόνια
εξειδικευμένα σεμινάρια, με θέμα την: Γραπτή εκτίμηση, Α’ Βοήθειες, Περονοφόρα.
Προγραμματίζονται:
• σεμινάρια για Τεχνικούς Ασφάλειας Α’ κατηγορίας, με θέμα: «Υγεία & Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημά-
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των». Το πρόγραμμα, διάρκειας εκατό (100) ωρών, απευθύνεται σε άτομα επιπέδου ΑΕΙ – ΤΕΙ.
• σεμινάρια διάρκειας δέκα (10) ωρών και τριάντα πέντε (35) ωρών, για εργοδότες επιχειρήσεων Β’ και Γ’ κα-

τηγορίας επικινδυνότητας.
• ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα, με θέμα: «Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας» (κατόπιν εκδήλωσης ενδια-

φέροντος των επιχειρήσεων)
• βραχυχρόνια εξειδικευμένα σεμινάρια μικρής διάρκειας, με θέμα: Εργονομία, Γραπτή εκτίμηση, Πυροπρο-

στασία – Πυρασφάλεια, Α’ Βοήθειες, ΣΑΥ – ΦΑΥ.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθεύονται τις αιτήσεις τους από την γραμματεία του Κ.Ε.Κ. και την σελίδα του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε www. elinyae@.gr, και να επικοινωνούν στα τηλ.: 210 82 00 136, 210 82 00 111, 210 82
00 139, φαξ: 210 82 00 103.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στο Παράρτημα της Θεσσαλονίκης προγραμματίστηκαν και θα υλοποιηθούν:
•

Σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας Α΄ κατηγορίας διάρκειας 100 ωρών με θέμα «Υγιεινή και Ασφάλεια- Πρόληψη ατυχημάτων», για απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, από τις 18/5 έως και 26/6/2009.

•

Σεμινάριο μικρής διάρκειας 10 ωρών, «A΄ Βοήθειες», στις 4 και 5/5/2009. Στο σεμινάριο θα συμμετάσχουν
απόφοιτοι λυκείου ΑΕΙ και ΤΕΙ.

•

Εξειδικευμένο σεμινάριο μικρής διάρκειας 10 ωρών «Εργονομία», στις 22 και 23 Ιουνίου 2009. Αιτήσεις
γίνονται δεκτές μέχρι τις 12 Ιουνίου και μπορούν να συμμετάσχουν απόφοιτοι Λυκείου, ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Προγραμματίζονται για το Β’ Εξάμηνο 2009:
•

Σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας Α’ κατηγορίας με θέμα «Υγιεινή και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα - Κατασκευές» για απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, το φθινόπωρο 2009

•

Σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας Α’ κατηγορίας με θέμα «Υγιεινή και Ασφάλεια- Πρόληψη ατυχημάτων» για
απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, το φθινόπωρο 2009

•

Σεμινάριο Εργοδοτών Γ’ Κατηγορίας για ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας.

•

Βραχυχρόνια εξειδικευμένα σεμινάρια διάρκειας 10 ωρών σε επιλεγμένα θέματα. Ανακοινώσεις αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου.

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται καθημερινά δεκτές από τις 9.00-16.00 στα γραφεία του ΚΕΚ ΕΛΙΝΥΑΕ Θεσσαλονίκης (26ης Οκτωβρίου 90, Περιοχή Σφαγεία, Porto Center, Γ1 κτίριο, 1ος όροφος) ή μέσω της ιστοσελίδας του
ΕΛΙΝΥΑΕ http://www.elinyae.gr
Πληροφορίες: κα Τσαμπάζη Σοφία, τηλ. 2310 50 10 20, 2310 50 10 33 φαξ. 2310 50 10 55
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Στις 3 Απριλίου 2009 πραγματοποιήθηκε ημερίδα στην αίθουσα Αριστοτέλης του ξενοδοχείου MAKEDONIA
PALACE, με θέμα: «ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ». Η διοργάνωση της ημερίδας έγινε από την εταιρεία ΕΞ.Υ.Π.Π. ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και διανεμήθηκε έντυπο υλικό με τις παρακάτω εισηγήσεις:
•

Κίνδυνοι από τις εκρήξιμες ατμόσφαιρες από τον κύριο Μαραγκό Νικόλαο (Μηχανολόγο Μηχανικό
Msc Πρ/νος της Διεύθυνσης ΚΕΠΕΚ Μακεδονίας Θράκης).

•

Κίνδυνοι από τους καρκινογόνους παράγοντες από τον κύριο Μακρόπουλο Βασίλειο (MD PhD καθηγητή Επαγγελματικής και βιομηχανικής υγιεινής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας).

•

Το μέλλον και οι προοπτικές της επαγγελματικής υγείας από τον κύριο Γουσόπουλο Σταύρο (MD,
PhD, Ειδικός Ιατρός Εργασίας και Ιατρικός Επιστημονικός υπεύθυνος της ΕΞΥΠΠ Σαμαράς και Συνεργάτες).

•

Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου ως εργαλείο για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας από τον
κύριο Ταργουτζίδη Αντώνιο (Μηχανολόγος Μηχανικός PhD, Πρ/νος του παραρτήματος Θεσσαλονίκης
του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

•

Μέσα ατομικής προστασίας / προδιαγραφές και ασφαλής χρήση από τον κύριο Κυριακόπουλο Αχιλλέα (Μηχανολόγο Μηχανικό, Τεχνικό ασφαλείας στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης της εταιρείας ΤΙΤΑΝ
Α.Ε.και μέλος της διοικούσας επιτροπής του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.του παραρτήματος Θεσσαλονίκης.

•

Ανελκυστήρες – ανυψωτικά / κίνδυνοι και νομοθετικές υποχρεώσεις από τον κύριο Μπαλικτσή Λάζαρο (Μηχανολόγο Μηχανικό, μελετητή εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και συστημάτων στάθμευσης,
αξιολογητής ΕΣΥΔ).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Στις 3 Απριλίου 2009 υλοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα
«Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους κομμωτηρίων» το
οποίο παρακολούθησαν 91 άτομα μαθητές κομμωτικής και
αισθητικής, του ΕΠΑΣ Φιλοθέης Άρτας
Εντός του Απριλίου έγιναν μετρήσεις θορύβου, σκόνης και
θερμοκρασίας - υγρασίας σε επιχειρήσεις της περιοχής Ιωαννίνων και Αιτωλοακαρνανίας.
Το Παράρτημα Ιωαννίνων προγραμματίζει για το έτος 2009,
στα Ιωάννινα την υλοποίηση σεμιναρίου επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφάλειας διάρκειας 100 ωρών. Το σεμινάριο θα υλοποιείται απογευματινές ώρες (16.00 – 21.00) καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου από το ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ (Καπλάνη 7,
1ος όροφος).
Συνεχίζεται η συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Ιωαννίνων για την υλοποίηση σεμιναρίων εργοδοτών επιχειρήσεων Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας για τα μέλη του συλλόγου.
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Επίσης συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για την υλοποίηση σεμιναρίων εργοδοτών επιχειρήσεων Β’ και Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας (35 και 10 ωρών αντίστοιχα) και αιτήματα για μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και για ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια..
Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές καθημερινά στα γραφεία του ΚΕΚ ΕΛΙΝΥΑΕ Ιωαννίνων (Καπλάνη 7, 1ος
όροφος, τηλ επικοινωνίας 2651083290) ή μέσω της ιστοσελίδας του ΕΛΙΝΥΑΕ http://www.elinyae.gr

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Το παράρτημα της Τρίπολης συμμετείχε στην ημερίδα του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα «Ασφάλεια & Υγεία
των εργαζομένων στα Οικοδομικά και Τεχνικά έργα», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08/04/2009 , στο Εργατικό Κέντρο Σπάρτης.
Στις 27 & 29 /04/2009 πρόκειται να υλοποιήσει σεμινάριο επιμόρφωσης εργοδοτών επιχειρήσεων Γ΄ κατηγορίας διάρκειας 10 ωρών.
.Το παράρτημα δέχεται αιτήσεις για υλοποίηση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων.
Επίσης, συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για υλοποίηση σεμιναρίων εργοδοτών επιχειρήσεων Β΄ και Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας καθώς και αιτήματα για μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων.
Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές καθημερινά στα γραφεία του ΚΕΚ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Τρίπολης (Γρ. Λαμπράκη
και Σπηλιωτοπούλου 1, Πλ.Κολοκοτρώνη), είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου (http://
www.elinyae.gr )
Πληροφορίες: κα Παπαγεωργίου Γεωργία, τηλ.: 2710 221100, fax: 2710 221122.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΟΥ

Την Πέμπτη 19 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα
ημερίδα με θέμα «Υγιεινή και ασφάλεια στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον
σχολικό σύμβουλο πληροφορικής κ. Χαράλαμπο Σταχτέα,
την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων
και το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και φιλοξενήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τρικκαίων.
Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των καθηγητών πληροφορικής σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα, αναπτύχθηκαν θέματα εργονομίας σχετικά με τους
χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών και των εργαζομένων σε θέσεις γραφείου, πυροπροστασίας, κινδύνων από
ηλεκτρικό ρεύμα και την ακτινοβολία και άλλα.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Μιχάλης Ταμήλος ενώ στην συνέχεια ακολούθησαν οι ομι-
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λίες του κ. Χαράλαμπου Σταχτέα, σχολικού συμβούλου πληροφορικής,
του κ. Λεωνίδα Μποτίλα υπευθύνου πληροφορικής και νέων τεχνολογιών της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων και του
κ. Στεργίου Νάρη, στελέχους του Ελληνικού Ινστιτούτου για την Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν περισσότεροι από 80 καθηγητές των
σχολικών μονάδων του νομού Τρικάλων, ενώ στο τέλος της εκδήλωσης
διανεμήθηκε επιμορφωτικό υλικό.
Εξωτ. Συνδ.: http://www.trikalacity.gr/news/view.article.php/8332

Εκδήλωση επιμόρφωσης τεχνικού προσωπικού 111 ΠΜ
Την Παρασκευή 13 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της 111 πτέρυγας μάχης στον Αλμυρό Μαγνησίας επιμορφωτική εκδήλωση σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους της μονάδας. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την διοίκηση της μονάδας και το γραφείο ασφαλείας πτήσεων-εδάφους
(ΓΑΠΕ) και αποτελεί μέρος των τακτικών επιμορφωτικών δράσεων που πραγματοποιούνται στην μονάδα.
Την εκδήλωση παρακολούθησε μεγάλο μέρος του τεχνικού προσωπικού της μονάδας και αναπτύχθηκαν ζητήματα που αφορούσαν την αποφυγή ατυχημάτων τόσο κατά τη διάρκεια των πτήσεων όσο και κατά την εκτέλεση
εργασιών συντήρησης και λοιπών εργασιών εδάφους. Εκ μέρους του ΕΛΙΝΥΑΕ, παρουσιάστηκε εισήγηση από
το στέλεχος του Ινστιτούτου κ. Στέργιο Νάρη που αφορούσε ζητήματα όπως παρουσίαση της βασικής νομοθεσίας, ανάλυση αιτίων πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων και μέσων πρόληψης. Επίσης, έγινε σύντομη παρουσίαση
του Ινστιτούτου, των δράσεών του και των υπηρεσιών που προσφέρει. Τέλος, σημειώθηκε η συνεργασία του Ινστιτούτου και την μονάδας με στόχο τον προσδιορισμό τυχόν βλαπτικών για την υγεία και την ασφάλεια παραγόντων στους χώρους της μονάδας.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
•

Υ.Α. Υ.Α Υ7α/ΓΠ. Οικ. 37794/2009 (ΦΕΚ 574/Β`/30.3.2009), Ιατροί εργασίας – Όροι και προϋποθέσεις
για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων
Πλήρες κείμενο:
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/574b_09.1238675851156.pdf

•

Υ.Α. 50292/3549/08/2009 (ΦΕΚ 272/Β`/16.2.2009). Εφοδιασμός των οχημάτων με φορητούς πυροσβεστήρες
Πλήρες κείμενο:
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/272b_09.1235630693765.pdf
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Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Κ Α & Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Α Ν Ε Α
Hans Blokland: "Tο στρώμα του όζοντος αποκαθίσταται σιγά σιγά"
Σύμφωνα με τον κ. Hans Blokland «η τρύπα του όζοντος δεν έχει κλείσει παρά την πρόοδο»
H λεγόμενη "τρύπα του όζοντος" -το φαινόμενο κατά το οποίο το στρώμα του όζοντος που βρίσκεται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας της γης πάνω από την Ανταρκτική μειώνεται σε πάχος- δεν έχει ακόμη κλείσει
εντελώς. Tο πρόβλημα είναι σοβαρό, καθώς το όζον προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία. H "Πρώτη Σελίδα" μίλησε με τον Hans Blokland, μέλος της Oμάδας Aνεξαρτησία/Δημοκρατία και εισηγητή έκθεσης σχετικά
με την αναδιατύπωση της σχετικής νομοθεσίας.
Tρύπα του όζοντος
•

Στις αρχές της δεκαετίας του '80, οι επιστήμονες παρατήρησαν σημαντική μείωση της συγκέντρωσης του
όζοντος της στρατόσφαιρας πάνω από την Ανταρκτική, που έγινε ευρύτερα γνωστή σαν "τρύπα του
όζοντος".

•

Όταν με το πέρασμα στον νέο αιώνα η τρύπα του όζοντος έλαβε στη διάρκεια της άνοιξης τις μεγαλύτερες
μέχρι τότε διαστάσεις της, η απώλεια του όζοντος ήταν πολύ μεγαλύτερη γύρω από τους πόλους παρά το γεγονός ότι οι συγκεντρώσεις είχαν μειωθεί σημαντικά και σε άλλες περιοχές.

•

Η αύξηση της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, π.χ. αυξάνοντας τη συχνότητα των περιπτώσεων καρκίνου του δέρματος και καταρράκτη, καθώς και στα οικοσυστήματα.

Kύριε Blokland, ποια είναι η σημερινή μορφή του στρώματος του όζοντος; Είχαν αποτέλεσμα προηγούμενα
μέτρα που ελήφθησαν;
Το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για την απαγόρευση της χρήσης των ουσιών που καταστρέφουν το στρώμα του
όζοντος θεωρείται ως μία από τις πιο επιτυχημένες διεθνείς συμφωνίες για το περιβάλλον. Η παγκόσμια παραγωγή και χρήση των ουσιών που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος έχει μειωθεί κατά 95% από το 1988 που
είχε φτάσει στο ζενίθ της.
Xάρη στα μέτρα ελέγχου που προβλέπει το Πρωτόκολλο του Mόντρεαλ, το στρώμα του όζοντος έχει αρχίσει να
αποκαθίσταται σιγά σιγά. Ο χρονικός ορίζοντας για την αποκατάσταση του μέσου επιπέδου του όζοντος και των
επιπέδων του πάνω από την Αρκτική είναι πλέον το 2050 ενώ, όσον αφορά την τρύπα του όζοντος πάνω από την
Ανταρκτική, χρονικός ορίζοντας είναι η περίοδος μεταξύ του 2060 και του 2075.
Ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα;
Οι έλεγχοι που προβλέπει το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ θα αποτρέψουν εκατομμύρια περιστατικών θανατηφόρου καρκίνου του δέρματος και δεκάδες εκατομμύρια περιστατικών μη θανατηφόρου καρκίνου του δέρματος και
καταρράκτη σε όλο τον κόσμο.
Επιπλέον, τα μέτρα ελέγχου θα συμβάλουν στο να αποφευχθούν εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που ισοδυναμούν με περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια τόνων διοξειδίου του άνθρακα κατά την περίοδο 1990-2010.
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Nα σημειωθεί ότι ο Hans Blokland θα παρουσιάσει την έκθεσή του σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη
στιβάδα του όζοντος στην Oλομέλεια.
Αναλυτικά :
•

Έκθεση του Hans Blokland για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

•

΄Oλα τα ανακοινωθέντα τύπου της Oλομέλειας

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/064-52252-082-03-13-911-20090320STO52220-2009-23-03-2009/
default_el.htm

Εργασιακό στρες
Το εργασιακό στρες ενοχοποιείται για την αύξηση κατά 50% των καρδιακών κινδύνων σε σχέση με την εργασία
σε σχετικά ήρεμες συνθήκες και χάνονται 15 μέρες εργασίας το χρόνο. Μελέτες από τη Μονάδα Περιφερικών
Αγγείων της Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, έδειξαν ότι το ψυχολογικό στρες (έστω και βραχύ
για λίγα μόνο λεπτά) επιδεινώνει τη λειτουργία των αγγείων, αλλά αντίθετα η ευχάριστη διάθεση και το γέλιο τη
βελτιώνουν.
Τα παραπάνω επισήμανε σε συνέντευξη τύπου ο Καθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και Διευθυντής Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ιπποκράτειο ΓΝΑ
και Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ συμμετείχαν και ο Εμμανουήλ Βαβουρανάκης, επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Χαράλαμπος Βλαχόπουλος, λέκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η συνέντευξη δόθηκε με αφορμή τη διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου Καρδιαγγειακής Ιατρικής CARDIO
ATHENA 2009, το οποίο θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο DIVANI Caravel της Αθήνας στις 3-4 Απριλίου 2009, και
το οποίο διοργανώνεται από την Α΄ Καρδιολογική Κλινική και το Ομώνυμο Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α., υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ελληνικής
Καρδιολογικής Εταιρείας.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΕΑ
Μελέτη του Ευρωβαρόμετρου για το κάπνισμα
Η τελευταία έκδοση του Flash Eurobarometer αξιολογεί τη στάση των Ευρωπαίων πολιτών και
των πολιτών της Νορβηγίας, για το κάπνισμα. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες για την
έκθεση από τον καπνό του τσιγάρου στους χώρους εργασίας , τους περιορισμούς του καπνίσματος στους χώρους
εργασίας και την εφαρμογή αντικαπνιστικών πολιτικών στην ΕΕ. Το κάπνισμα είναι η μεγαλύτερη αιτία θανάτων, που μπορεί όμως να αποφευχθεί, και υπολογίζεται πάνω από μισό εκατομμύριο θανάτων στην ΕΕ. Εκτιμάται
ότι το 25% όλων των θανάτων από καρκίνο και 15% όλων των θανάτων στην ΕΕ αποδίδονται στο κάπνισμα.
Σύμφωνα με την έρευνα:
• 1/5 των ερωτηθέντων εργαζομένων εκτίθενται καθημερινά στο καπνό του τσιγάρου- και οι μισοί από αυτούς

τουλάχιστον για μία ώρα την ημέρα.
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• 17% των ευρωπαίων πολιτών, που εργάζονται σε εσωτερικούς χώρους, λένε ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί ή

εφαρμόζονται ελάχιστα στην εργασία τους.
• Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων υποστηρίζει δημόσιους χώρους χωρίς κάπνισμα, γραφεία, εστιατόρια και μπαρ.
• Η υποστήριξη για τον περιορισμό του καπνίσματος στους χώρους εργασίας είναι μεγαλύτερη από τον περιορι-

σμό στα εστιατόρια και μπαρ (84% έναντι 79%). Τα 2/3 υποστηρίζουν το ελεύθερο κάπνισμα στα εστιατόρια,
μπαρ και κλαμπ.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο της έρευνας:
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/eb_253_en.pdf

Διαβάστε το συνοπτικό κείμενο της έρευνας:
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/eb_253_sum_en.pdf

ΗSE, Νέα ιστοθέση και καμπάνια για τον αγροτικό τομέα
Το Βρετανικό Ινστιτούτο για την Υγεία και την Ασφάλεια (HSE) δημιούργησε μια καινούργια
ιστοθέση για τα αγροτικά θέματα στην Υγεία και την Ασφάλεια.
Τα θέματα που καλύπτονται είναι οι κύριες αιτίες ατυχημάτων, τραυματισμών και ασθενειών στον αγροτικό τομέα. Κάθε θέμα που παρουσιάζεται προάγει πληροφόρηση, βοήθεια και συμβουλές για την υγεία και την ασφάλεια.
Η νέα ιστοθέση είναι διαθέσιμη στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
Agriculture health and safety
http://www.hse.gov.uk/agriculture/index.htm?ebul=hsegen/06-apr-2009&cr=5

Η παρακάτω αφίσα είναι από την καμπάνια που έχει ξεκινήσει το HSE για την πρόληψη των ατυχημάτων στον
γεωργικό τομέα.
Πεθαίνουν πολλοί άνθρωποι στον αγροτικό τομέα, σε άσκοπα ατυχήματα στη Βρετανία. Τα τελευταία δέκα χρόνια 455 άτομα πήγαν στην δουλειά τους το πρωί και δεν ξαναγύρισαν πίσω.
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ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ
Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία: 28 Απριλίου 2009
2009: Health and life at work: A basic human right
Δείτε το υλικό και διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας
για την Παγκόσμια Ημέρα ΥΑΕ
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/worldday/products09/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/worldday/index.htm

Διαβάστε το κείμενο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ITUC),
The International Commemoration Day (ICD) for dead and injured workers
Our priority for 2009, Good Occupational health for all workers:
http://old.global-unions.org/pdf/28Ap09Backgrounder-En.pdf

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας που ξεκίνησε ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ) για
την επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση των απασχολουμένων στον τομέα της Εμπορίας των Πετρελαιοειδών, αποφάσισε να διαμορφώσει κατάλληλα εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αναρτάται στον ιστοχώρο του έτσι
ώστε να αποτελεί χρήσιμο οδηγό για όσους εργάζονται στον τομέα των πετρελαιοειδών αλλά και θα είναι παράλληλα εύκολα κατανοητό από τον κάθε αναγνώστη.
Τα θέματα τα οποία καλύπτονται στην ενότητα «Εκπαιδευτικό Υλικό» αφορούν στην αντιμετώπιση και πρόληψη
ορισμένων κινδύνων όπως:
• Αντιμετώπιση Διαρροών Καυσίμου (Αντιμετώπιση διαρροής καυσίμου ή πυρκαγιάς στο έδαφος)
• Δυναμικοί κίνδυνοι (Πρόληψη τραυματισμών από εργαλεία χειρός / Οδηγίες αποφυγής τροχαίων ατυχημάτων-

ενέργειες σε περίπτωση τροχαίου / Ασφαλής χρήση ηλεκτρικών εργαλείων χειρός)

e-δησεόγραμμα
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• Στατικός ηλεκτρισμός (κίνδυνοι κατά τον χειρισμό καυσίμων)
• Πτώσεις (Πτώσεις σε χώρους εργασίας / Εργασία σε σκαλωσιά)
• Κίνδυνοι από υλικά (Δεδομένα ασφαλείας προϊόντων και υλικών)
•

Έκθεση σε φυσικούς παράγοντες (Προβλήματα από υψηλές θερμοκρασίες και έκθεση στον ήλιο / Οδηγίες προστασίας από καύσωνα – Α’ βοήθειες σε περίπτωση θερμικής εξάντλησης-θερμοπληξίας)

•

Φυσικά φαινόμενα (Οδηγίες προστασίας σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων / Προστασία από κεραυνούς)

•

Προληπτική και κατασταλτική πυροπροστασία

•

Ασφαλής οδήγηση και αποφυγή ανατροπής

•

Ασφαλής λειτουργία πρατηρίων (το πρατήριο, τα καύσιμα, οι κίνδυνοι)

•

Κόπωση και οδική ασφάλεια

•

Εργασία σε ύψος

•

Ασφάλεια στη διακίνηση πετρελαιοειδών - αντιμετώπιση πυρκαγιών και εκρήξεων

•

Ασφάλεια στη διακίνηση πετρελαιοειδών αντιμετώπιση κινδύνων στατικού ηλεκτρισμού

•

Ελαστικά και οδική ασφάλεια

•

Εκπαιδευτικό φυλλάδιο για ανάκτηση ατμών Stage I στα πρατήρια καυσίμων

Όλο το υλικό το βρίσκεται ηλεκτρονικά στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.seepe.gr/site/main.php?page=contentCat&contentID=139

Επίσης σας παραθέτουμε την καινούργια έκδοση για τον ανεφοδιασμό των καυσίμων στον χώρο των πρατηρίων,
«Οδηγίες προς καταναλωτές για ασφαλή ανεφοδιασμό» το οποίο περιέχει χρήσιμες και απλές οδηγίες για την
ασφάλεια όσων βρίσκονται στον χώρο του πρατηρίου.
Το πλήρες κείμενο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.seepe.gr/site/files/directions%20to%20consumers.pdf
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Έκδοση ενημερωτικού εντύπου από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας και συγκεκριμένα από τη Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής
της Εργασίας με τίτλο "Έκθεση των εργαζομένων σε χημικούς παράγοντες
στην κατασκευή επίπλων"

Εκστρατεία του Σ.ΕΠ.Ε. για την πρόληψη των κινδύνων για την υγεία κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
στους τομείς του εμπορίου και των κατασκευών με έκδοση φυλλαδίων και αφισών:
Σχετικές συνδέσεις:
•
•

Σ.Ε.Π.Ε.
Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων

Ανακοίνωση ΣΕΠΕ
Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) διενεργεί, για δεύτερη συνεχή χρονιά, εκστρατεία ενημέρωσης και
ελέγχων για την πρόληψη των παθήσεων της ράχης και της οσφυϊκής χώρας στους χώρους εργασίας, στα πλαίσια
πανευρωπαϊκής εκστρατείας που διοργανώνει η Επιτροπή Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (125 KB)
1. Μειώστε την καταπόνηση
Πληροφορίες για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους στον τομέα των Κατασκευών (Αφίσα)
(1368 KB)
2. Μειώστε την καταπόνηση
Πληροφορίες για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους στον τομέα του εμπορίου - (Αφίσα)
(1367 KB)
3. Μειώστε την καταπόνηση
Πληροφορίες για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους στον τομέα των Κατασκευών
(1556 KB)
4. Μειώστε την καταπόνηση
Πληροφορίες για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους στον τομέα του εμπορίου
(1488 KB)
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
1-3 June 2009, Lisbon, Portugal, Feira International
4th international seminar from School to Work, Lisbon
Organized by Section on Education and Training for Prevention of the International Social Security Association (AISS), Organizing Committee: ACT
(Portugal’s Authority for Working Conditions), CSST, IRSST, INRS
Σεμινάριο για τις εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στα θέματα της υγείας και της ασφάλειας. Επίσης, το σεμινάριο είναι καλό για τις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν νέους εργαζόμενους και θέλουν
να τους εκπαιδεύσουν στα θέματα υγείας και ασφάλειας. Επίσης θα δοθούν βραβεία σε κάποιες επιχειρήσεις για
το συγκεκριμένο έργο τους στο θέμα της εκπαίδευσης των εργαζομένων τους.
Information: Rosalinda Rodrigues DA SILVA +351 21 330 88 17
M: +351 96 1702742, rosalinda.silva@act.gov.pt
Sofia Avô +351 21 330 8736, M: +351 91 2304018, sofia.avo@act.gov.pt
Luisa Carneiro +351 22 207 1550 , M: +351 96 2989696, luisa.carneiro@act.gov.pt
Για περισσότερες πληροφορίες : http://www.fromschooltowork.org/en/

11-14 May 2009, Spa Hotel, Naantali, Finland
Occupational hazards and reproductive health
Niva Education, advanced training in Occupational health
Main topics: assessment and management of occupational risk to reproductive health interpretation and use of animal reproductive toxicity
data in risk assessment interpretation and use of epidemiologic studies
addressing occupational reproductive health, specific chemical, physical, organisational and psychosocial risk factors that imply potential
risks to reproductive health legislation and policies to protect workers'
reproductive health , the frontier and direction of current research in
reproductive health
Το κόστος είναι EURO 450
Contact person: Gunilla Rasi, tel: +358 30 474 2498
e-mail : gunilla.rasi@ttl.fi
Url : http://www.niva.org/courses/4902_occupational%20hazards%20and%20reproductive%20health.htm
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14-15 June 2009, Svjatogirsk(Donetsk region), Ukraine
Modern technologies in labor medicine (prevention, diagnostics, treatment, rehabilitation)
Organized by: Ministry of Health of Ukraine, Donetsk Research Institute for Medical and Ecological Problems
of Donbass and Coal Industry
Information: Organizing committee’s contacts: Donetsk-83059, Ilicha Street 140 b, DI MEPD CIR, tel: 8(062)
385-92-80, fax: 8(062)385-92-80
e-mail: donmep@dn.farlep.net, Url : www.labourmed.wmsite.ru

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ ΡΑ Φ Ι Α
ΝΕΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

•

Aluminium and alzheimer's disease : the science that describes the link / Christopher Exley (ed.). Amsterdam : Elsevier, c2001. - x, 437 σ. ISBN 0-444-50811-2

•

Atlas of allergies and clinical immunology / Philip Fireman (ed.). - 3η εκδ.. - Pennsylvania : Mosby Elsevier,
c2006. - xv, 406 σ. ISBN 0-323-02495-5

•

Basic guide to system safety / Jeffrey W. Vincoli. - 2η εκδ.. - Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons,
c2006. - xiii, 224 σ. ISBN 978-0-471-72241-0

•

Business risk management handbook : a sustainable approach / Linda Spedding, Adam Rose. Amsterdam : Elsevier, c2008.
ISBN 978-0-7506-8174-2

•

Caught in the machinery : workplace accidents and injured workers in nineteenth-century Britain / Jamie
L. Bronstein. - Stanford, California : Stanford University Press, c2008. - x, 222 σ. ISBN 978-0-8047-0008-5

•

Condensed handbook of occupational dermatology / Lasse Kanerva (ed.), ...[et.al.]. - Berlin : Springer, 2004.
- xiii, 528 σ. ISBN 3-540-44348-7

•

Construction health and safety management / Alan Griffith, Tim Howarth. - Harlow, England : Pearson,
c2000. - xvii, 274 σ. ISBN 0-582-41442-3

•

Contact and occupational dermatology / James G. Marks, Peter Elsner, Vincent A. Deleo. - 3η εκδ.. - St.
Louis : Mosby, 2002. - xiv, 431 σ. ISBN 0-323-01473-9

•

Defeating the hacker : a non-technical guide to computer security / Robert Schifreen. - West Sussex : John
Wiley & Sons, c2006. - vi, 391 σ. ISBN 978-0-470-02555-0

•

Ergonomics for beginners : a quick reference guide / Jan Dul, Bernard Weerdmeester. - 3η εκδ.. - Boca
Raton : CRC Press, c2008. - xi, 147 σ. ISBN 978-1-4200-7751-3
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•

Essential BAT value documentations from the MAK-collection for occupational health and safety / Hans
Drexler, Helmut Greim (eds.). - Weinheim : Wiley-VCH, c2006. - 353 σ. The MAK-collection for
occupational health and safety ISBN 978-3-527-31477-5

•

Essential biomonitoring methods from the MAK-collection for occupational health and safety / J.Angerer
(ed.). - Weinheim : Wiley-VCH, c2006. - viii, 450 σ. ISBN 978-3-527-31478-2

•

Finding your way in the European Union health and safety policy : a trade union guide / L. Jacobson, V.
Kempa, L. Vogel. - Brussels : ETUI-REHS, c2006. - 71 σ. ISBN 2-87452-011-X

•

Globalizing technical standards : impact and challenges for occupational health and safety / T.
Koukoulaki, S. Boy. - Brussels : TUTB, 2002. - 101 σ. ISBN 2-930003-44-8

•

Guidelines for performing effective pre-startup safety reviews / CCPS. - Hoboken : New Jersey, c2007. xxv, 164 σ. + CD-Rom ISBN 978-0-470-13403-0

•

Guidelines for safe and reliable instrumented protective systems / Center for Chemical Process Safety. Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, c2007. - xxii, 405 σ. ISBN 978-0-471-97940-1

•

Handbook on the toxicology of metals / Gunnar F. Nordberg, (ed.) ...[et.al.]. - 3η εκδ.. - Amsterdam :
Elsevier, c2007. - xlvii, 975 σ. ISBN 978-0-12-369413-3

•

Health and safety at work essentials / M. Duncan, F. Cahill, P.Heighway. - 5η εκδ.. - London : Lawpack
Publishing Limited, c2006. - vi, 168 σ. ISBN 978-1-905261-24-6

•

Hearing loss research at NIOSH : reviews of research programs of the National Institute for Occupational
Safety and Health / Institute of Medicine and National Research Council of the National Academies. Washington, DC : The National Academies Press, c2006. - xix, 203 σ. ISBN 978-0-309-10274-2

•

The implementation of the machinery directive : a delicate balance between market and safety / S. Boy, S.
Limou. - Brussels : TUTB, 2003. - 137 σ. ISBN 2-930003-46-4

•

Learning from accidents / Trevor Kletz. - 3η εκδ.. - Oxford : Gulf Professional Publishing, c2001. - xi, 345 σ.
ISBN 0-7506-4883-X

•

Major accidents to the environment : a practical guide to the Seveso II directive and COMAH regulations /
Ivan Vince (ed.). - Amsterdam : Elsevier, c2008. - x, 302 σ. ISBN 978-0-7506-8389-0

•

Managing health and safety : learning made simple / Jacqueline Jeynes. - Amsterdam : Elsevier, c2007. - ix,
115 σ.
ISBN 978-0-7506-8441-5

•

Managing safety : a guide for executives / Kishor Bhagwati. - Weinheim : Wiley-VCH, c2006. - xiii, 222 σ.
ISBN 978-3-527-31583-3

•

Managing stress and conflict in libraries / Sheila Pantry. - London : Facet, c2007. - xv, 140 σ.
978-1-85604-613-8

•

Musculoskeletal disorders : an ill-inderstood "pandemic" / Roland Gauthy. -- Brussels : ETUI-REHS,
c2007. -- 54 σ.
ISBN 978-2-87452-100-3

•

A new impetus for community occupational health policy : discussion papers / ETUC, TUTB. -- Brussels :

ISBN
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ISBN 2-930003-39-1

•

Occupational cancer : the Cinderella disease / Marie-Anne Mengeot, Tony Musu, Laurent Vogel. Brussels : ETUI-REHS, 2007. - 52 σ. ISBN 978-2-87452-074-7

•

Occupational health : eight priority action areas for community policy / Laurent Vogel. - Brussels : TUTB,
2004. - 32 σ.
ISBN 2-930003-54-5

•

Occupational health nursing / Katie Oakley (ed.). -- 3η εκδ.. - West Sussex : John Wiley & Sons, c2008. xiii, 337 σ.
ISBN 978-0-470-03553-5

•

Occupational hygiene / Kerry Gardiner, J. Malcolm Harrington. - 3η εκδ.. - Malden, Massachusetts :
Blackwell, c2005. - ix, 510 σ. ISBN 978-1-4051-0621-4

•

Occupational safety and health : for technologists, engineers and managers / David L. Goetsch. - 6η εκδ.. New Jersey : Pearson (Prentice Hall), c2008. - xxiv, 952 σ. ISBN 978-0-13-615755-7

•

Organizing information from the shelf to the web / G.G. Chowdhury, Sudatta Chowdhury. - London : Facet,
c2007. - xxv, 230 σ. ISBN 978-1-85604-578-0

•

Plant engineer's handbook / R. Keith Mobley (ed.). - Boston : Butterworth-Heinemann, c2001. - xii, 1189 σ.
ISBN 0-7506-7328-1

•

Pocket consultant : occupational health / T.C. AW, ...[et.al.]. - 5η εκδ.. - Massachusetts : Blackwell, c2007.
- ix, 364 σ. ISBN 978-1-405-12221-4

•

Principles of construction safety / Allan St John Holt. - Oxford, UK : Blackwell Science, 2007. - v, 278 σ.
ISBN 978-1-4051-3446-0

•

Reaching the workplace : how workers stand to benefit from the new Euopean policy on chemical agents /
T. Musu. - Brussels : TUTB, c2004. - 36 σ. ISBN 2-930003-53-7

•

Regulation and risk : occupational health and safety on the railways / Bridget M. Hutter. - Oxford : Oxford
University Press, 2007. - xvi, 356 σ. ISBN 978-0-19-924250-4

•

Risk assessment for environmental health / M. Robson, W. Toscano (eds.). - Hoboken, New Jersey : John
Wiley & Sons, c2007. - xxvii, 628 σ. ISBN 978-0-7879-8319-2

•

Speech enhancement / J. Benesty, S. Makino, J. Chen. - Berlin : Springer, c2005. - xvii, 406 σ. ISBN 3-54024039-X

•

Stress at work : management and prevention / Jeremy Stranks. - Amsterdam : Elsevier : c2005. - x, 232 σ.
ISBN 0-7506-6542-4

•

Supporting e-learning : a guide for library and information managers / Maxine Melling (ed.). - London :
Facet, 2006. - xx, 172 σ.
ISBN 978-1-85604-535-3
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Ι Σ Τ Ο Ρ Ι ΚΟ e - Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι ΚΟ Α Ρ Χ Ε Ι Ο

(Φώτο 1)

(Φώτο 2)

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ

Men unloading coffee at Brooklyn dock. View of downtown Manhattan in background. (Φώτο 1)
Location:
New York, NY, US
Date taken:
1949
Photographer: Andreas Feininger

A window washer cleaning the windows. (Φώτο 2)
Location:
New York, NY, US
Date taken:
1938
Photographer: Peter Stackpole
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ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)

Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6
104 45
ΑΘΗΝΑ

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

http://
www.elinyae.gr

Ο Μ Α Δ Α Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Συλλογή και επιμέλεια υλικού
Φανή Θωμαδάκη
Κωνσταντίνα Καψάλη

Τεχνική επεξεργασία και επιμέλεια
Ελένη Ζαρέντη
Αλέξης Λεχουρίτης

