
 

 

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

Κάθε καλοκαίρι οι συζητήσεις για το πρόβληµα των υδάτινων πό-
ρων του πλανήτη µας γίνονται πιο έντονες. Με την ευκαιρία αυτή 
αναδηµοσιεύουµε ένα άρθρο σχετικά µε το νερό από τη µηνιαία 
έκδοση του ΕΚΑ «∆ράση για την Υγιεινή και Ασφάλεια της εργα-
σ ί α ς  –  Π ρ ο σ τ α σ ί α  Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς »  
 

2003 ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 

Ως ένδειξη αναγνώρισης του σηµαντικού ρόλου του νερού για το 
µέλλον του πλανήτη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε το 
2003 ως διεθνές έτος για το πόσιµο νερό. 
Τα στοιχεία που αφορούν στο νερό είναι καταλυτικά, αφού: 

• 1,1 δισεκατοµµύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε κατάλλη-
λο νερό, περίπου το 1/6 του παγκόσµιου πληθυσµού και 2,4 δι-
σεκατοµµύρια δηλαδή το 4% δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 
υγιεινής. 

• Περίπου 6.000 παιδιά πεθαίνουν κάθε µέρα από ασθένειες που 
σχετίζονται µε το ακατάλληλο νερό και την έλλειψη υγιεινής 
(είναι σαν να έπεφταν 20 τζάµπο την ηµέρα). 

• Στο ακατάλληλο νερό και την ακατάλληλη υγιεινή εκτιµάται ότι 
οφείλεται το 80% όλων των ασθενειών του αναπτυσσόµενου 
κόσµου.  

• Ο γυναικείος πληθυσµός υποφέρει περισσότερο από την έλλειψη 
νερού και µέτρων υγιεινής.  

• Το νερό που περιέχει ένα καζανάκι τουαλέτας στον δυτικό κό-
σµο αντιστοιχεί σε  περισσότερο νερό από ότι η µέση ποσότητα 
που χρησιµοποιεί ένα άτοµο στον αναπτυσσόµενο κόσµο για να 
πιει, να πλυθεί, να καθαρίσει και να µαγειρέψει. 

• Η χρήση του νερού αυξήθηκε κατά δύο φορές από ότι η αύξηση 
του πληθυσµού τον προηγούµενο αιώνα. Η Μ. Ανατολή, η Ν. 
Αφρική, και η Ν. Ασία έχουν χρόνια έλλειψη νερού. 

• Στις αναπτυσσόµενες χώρες περισσότερο από 90% του χρησιµο-
ποιηµένου νερού διατίθεται χωρίς επεξεργασία.  

• Υπεράντληση των υπογείων νερών και αρδεύσεις οδηγούν σε 
ταπείνωση του υδροφόρου ορίζοντα και πλήττουν την ποιότητα 
του νερού. 

• Οι απώλειες νερού λόγω διαρροών, παράνοµων αντλήσεων και 
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σπατάλης αφορούν στο 50% του πόσιµου νερού και στο 60% του νερού άρδευσης στις αναπτυσσόµενες χώ-
ρες. 

• Οι πληµµύρες αποτελούν το 33% του συνολικού κόστους των φυσικών καταστροφών και πλήττουν το 75% 
του πληθυσµού των αναπτυσσόµενων χωρών. 

Το νερό είναι ο µόνος φυσικός πόρος που αγγίζει όλες τις µορφές του ανθρώπινου πολιτισµού, από την γεωργία  
και την βιοµηχανική ανάπτυξη έως τον πολιτισµό και τις θρησκευτικές αξίες. 

Και µερικές συµβουλές, για να κάνουµε όσο µπορούµε σωστή κατανάλωση αυτού του πολύτιµου φυσικού πόρου: 

1. Κλείνουµε πάντοτε καλά τις βρύσες. Όσο ασήµαντο και αν φαίνεται 10 σταγόνες νερό το λεπτό ισοδυνα-
µούν µε 2 τόνους χαµένο νερό τον χρόνο. 

2. Προτιµούµε ένα (σύντοµο!) ντους από το µπάνιο. Κλείνουµε τη βρύση ενώ σαπουνιζόµαστε και λουζόµα-
στε. Προσοχή! Ένα τυπικό ντους διαρκεί γύρω στα 8 λεπτά και καταναλώνονται περίπου 80-120 λίτρα νε-
ρού, ενώ ένα γρήγορο ντους διαρκεί 3-4 λεπτά και απαιτεί µόνο 40-60 λίτρα. 

3. Κλείνουµε την βρύση ενώ βουρτσίζουµε τα δόντια µας. Μπορούµε να χρησιµοποιούµε ένα ποτήρι µε νερό 
για το πλύσιµο των δοντιών αντί να αφήνουµε τη βρύση ανοιχτή. Με την βρύση ανοιχτή καταναλώνουµε 
10-20 λίτρα νερού, ενώ µε προσεκτική χρήση χρειαζόµαστε λιγότερο από 2 λίτρα 

4. Κλείνουµε τη βρύση στη διάρκεια του ξυρίσµατος. Γεµίζουµε ένα ποτήρι µε χλιαρό νερό πριν αρχίσουµε το 
ξύρισµα αντί να αφήνουµε την βρύση ανοιχτή. 
Με τη βρύση ανοιχτή καταναλώνονται 25 λίτρα νερού, ενώ µε προσεκτική χρήση χρειαζόµαστε λιγότερο 
από 3 λίτρα. 

5. ∆εν τραβάµε άσκοπα το καζανάκι. Η τουαλέτα ευθύνεται για την περισσότερη κατανάλωση νερού κατ’ 
άτοµο καθηµερινά. Με κάθε τράβηγµα  χάνονται 12 λίτρα νερού. 

Οι παραπάνω συµβουλές είναι από «Το Πάντα» WWF,T39 

 

Στον τοµέα κατάρτισης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Αθήνα τον Ιούνιο µέσω της πρακτικής τους σε µεγάλες βιοµη-
χανίες συνεχίζεται η επιµόρφωση 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, Μέ-
τρο 3.  
Κατά τη διάρκεια του µήνα οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν στο Καµάρι Βοιωτίας σε τρία διαδοχικά Σαββατο-
κύριακα από 14/6 έως και 29/6 σεµινάρια στα οποία εκπαιδεύτηκαν εργαζόµενοι εργολαβικών συνεργείων του 
Εργοστασίου της ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Α.Ε. κατόπιν αιτήµατος της επιχείρησης.  
Επίσης ολοκληρώθηκε η υλοποίηση κύκλου σεµιναρίων Τεχνικών Ασφάλειας της Εθνικής Τράπεζας που είχε 
ξεκινήσει το Μάιο.  
Κατά το προαναφερόµενο διάστηµα στον τοµέα κατάρτισης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Αθήνα υλοποιήθηκαν δύο 
προγράµµατα κατάρτισης Τεχνικών Ασφάλειας.  

ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΟΥ  ΕΛ . ΙΝ .Υ.Α .Ε .  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 



 

 

Τα σεµινάρια διάρκειας 60 ωρών το καθένα παρακολούθησαν συνολικά 51 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.  
Παράλληλα ξεκίνησε η διαδικασία οργάνωσης των σεµιναρίων εργοδοτών επιχειρήσεων Γ΄ κατηγορίας, η 
υλοποίηση των οποίων θα ξεκινήσει από το Σεπτέµβριο και θα διαρκέσει έως τα τέλη του έτους. 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία στις 5 Ιουνίου το σεµινάριο Τεχνικών Ασφάλειας Βιοµηχανίας µε θέµα: «Υγιεινή 
και Ασφάλεια Εργασίας – Πρόληψη Ατυχηµάτων», διάρκειας 78 ωρών όπου εκπαιδεύτηκαν 22 µηχανικοί 
απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.  
Με τη δηµοσίευση της εγκυκλίου περί σεµιναρίων Εργοδοτών σε καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας, άρχισε η 
επικοινωνία µε φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής, προκειµένου να καταρτιστούν τµήµατα εκπαιδευοµένων 
για διεξαγωγή επαναλαµβανόµενων σεµιναρίων το Σεπτέµβριο.  
Στάλθηκαν εκδηλώσεις ενδιαφέροντος σε περίπου 150 ιδιώτες που είχαν καταθέσει έγγραφη αίτηση στο ιν-
στιτούτο, ενώ έγινε και επικοινωνία µε φορείς (συλλόγους, επιµελητήρια και σωµατεία).  
Για πρώτη φορά δόθηκε ενδιαφέρον και στην περιφέρεια, καθώς κοινοποιήθηκε το περιεχόµενο της εγκυκλί-
ου και σε φορείς των γειτονικών νοµών. Σε ανάλογα πλαίσια, ξεκίνησε ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων ερ-
γοδοτών, των οποίων η επιχείρηση εντάσσεται στη Β΄ Κατηγορία, για τη δυνατότητα ανάληψης καθηκόντων 
Τεχνικού Ασφάλειας, όπως όρισε ο νόµος 3144.  

 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ. 

Το παράρτηµα Θεσσαλονίκης προγραµµάτισε και υλοποίησε ενηµερωτικές δράσεις στο Νοµό Χαλκιδικής µε 
στόχο την ευαισθητοποίηση εργοδοτών και εργαζοµένων σε θέµατα πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου. 
Οι δράσεις αυτές έλαβαν χώρα  κατά το χρονικό διάστηµα από 2 έως 6 Ιουνίου και περιέλαβαν επισκέψεις σε 
22 επιχειρήσεις διαφόρων οικονοµικών δραστηριοτήτων, συναντήσεις µε τεχνικούς ασφαλείας µε παροχή 
συµβουλών για υιοθέτηση καλών πρακτικών στους εργασιακούς χώρους, ενώ παράλληλα τους  χορηγήθηκαν 
και εκδόσεις του Ινστιτούτου. Στα πλαίσια της κινητοποίησης αυτής διοργανώθηκε στις 5 Ιουνίου στο Εργατι-
κό κέντρο του Πολυγύρου Χαλκιδικής ηµερίδα µε θέµα «Προαγωγή της Υγιεινής και της Ασφάλειας στους 
εργασιακούς χώρους». Στην ηµερίδα συµµετείχαν ως εισηγητές στελέχη του ΕΛΙΝΥΑΕ, φορείς οργανώσεων 
εργαζοµένων και εργοδοτών καθώς και εκπρόσωποι της τεχνικής επιθεώρησης εργασίας που ανέπτυξαν θέµα-
τα κοινού ενδιαφέροντος σχετικά µε την Υγιεινή και την Ασφάλεια της Εργασίας.  

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

«∆ιαχείριση Χηµικών Ουσιών»,  OSHA/SME/2002 



 

 

Το πρόγραµµα βρίσκεται στο στάδιο της σύνταξης λιστών ελέγχου που αφορούν στην εκτίµηση της επικινδυ-
νότητας που απορρέει από τη διαχείριση τοξικών, επιβλαβών, ερεθιστικών, εύφλεκτων, εκρηκτικών, οξειδωτι-
κών και επικίνδυνων για το περιβάλλον χηµικών ουσιών στους χώρους παραγωγής. Ολοκληρώθηκε η συλλογή 
ερωτηµατολογίων από τις επιχειρήσεις, ενώ έλαβε χώρα και µια αρχική αξιολόγηση από το δείγµα των πρώτων 
απαντήσεων καθώς και η συγγραφή ενδιάµεσης έκθεσης προόδου. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 

• Πρόγραµµα “Support to the Directorate General for Occupational Health and Safety of the Ministry of 
Labor and Social Security and its Occupational Health and Safety Center (ISGUM), Turkey”  
Η πρόταση πέρασε επιτυχώς το πρώτο στάδιο αξιολόγησης και συνεχίζεται η ενδιάµεση αποστολή στοι-
χείων και δικαιολογητικών. 

• Πρόταση για Ερευνητικό Πρόγραµµα «Πρότυπο Αξιολόγησης Συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας στον 
Εργασιακό Χώρο», ∆ράση 4.5.1 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης Η πρόταση πέρασε επιτυχώς το πρώτο στάδιο αξιολόγησης και αναµένονται τα τελικά 
αποτελέσµατα στις επόµενες ηµέρες. 

• Πρόταση για Ερευνητικό Πρόγραµµα «Οικοδοµικά Έργα», OHSA/SME/2003. Έγινε η συγγραφή της 
πρότασης και θα κατατεθεί πριν τις 30 Ιουνίου 2003 

• Πρόταση για Ερευνητικό Πρόγραµµα «∆ηµιουργία Εκπαιδευτικού Πακέτου για Τεχνικούς Ασφαλείας 
ΜΜΕ», OHSA/SME/2003. Έγινε η συγγραφή της πρότασης και θα κατατεθεί πριν τις 23 Ιουνίου 2003 

• Πρόταση για Ερευνητικό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Εκτίµησης των Κινδύνων κατά τη χρή-
ση Χηµικών Ουσιών», OHSA/SME/2003. Έγινε η συγγραφή της πρότασης και θα κατατεθεί πριν τις 23 
Ιουνίου 2003 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

Στα πλαίσια των προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου,  ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο οι 
επισκέψεις σε βιοµηχανίες και βιοτεχνίες του Νοµού Αρκαδίας. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, που 
υλοποιήθηκαν από κλιµάκιο του επιστηµονικού προσωπικού του Παραρτήµατος Τρίπολης, έγινε ενηµέρωση 
εργοδοτών, εργαζοµένων και τεχνικών ασφαλείας πάνω σε θέµατα ΥΑΕ, χορηγήθηκαν δωρεάν εκδόσεις του 
Ινστιτούτου και έλαβαν χώρα ενδεικτικές µετρήσεις θορύβου στους χώρους εργασίας. Ο γόνιµος διάλογος που 
διεξήχθη, ανέδειξε την σηµασία της πρόληψης των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων, 
ενώ τονίστηκε  η ανάγκη συνεχούς ενηµέρωσης-επιµόρφωσης όλων των εµπλεκοµένων πλευρών. Το επόµενο 
χρονικό διάστηµα θα συνεχιστούν οι δράσεις του Παραρτήµατος  Τρίπολης και στους υπόλοιπους Νοµούς της 
Πελοποννήσου, µε επισκέψεις σε επιχειρήσεις και διοργάνωση σε συνεργασία µε εργατικούς και εργοδοτικούς 
φορείς ηµερίδων, σχετικά µε υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 

Το Όγδοο ∆ιεθνές Συνέδριο της Επιτροπής Έρευνας της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Κοινωνικής Ασφάλισης 
(International Social  Security Association) διοργανώθηκε στην Αθήνα, από 19 µέχρι 21 Μαΐου 2003, στο 
ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος», από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. µε την υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 

Στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας στην Ε.Ε., το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. διοργάνωσε το παραπάνω συνέδριο µε θέµα: 
«Εργαλεία για την Εφαρµογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών στον Τοµέα της Υγείας στην Εργασία. Το παρά-
δειγµα του Χηµικού Κινδύνου».  

Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται στην Ελλάδα ένα διεπιστηµονικό διεθνές συνέδριο γύρω στον τοµέα της 
υγείας και ασφάλειας της εργασίας και η απήχησή του υπήρξε µεγάλη. 

H έναρξη των εργασιών του συνεδρίου έγινε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. ∆η-
µήτριο Ρέππα. Χαιρετισµούς απηύθυναν η Επίτροπος αρµόδια για θέµατα απασχόλησης και κοινωνικών υποθέ-
σεων κα Α. ∆ιαµαντοπούλου, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ κ. Χ. Πολυζωγόπουλος, ο Πρόεδρος της ∆ιεθνούς Οµο-
σπονδίας Κοινωνικής Ασφάλισης (ISSA) κ. J. Vertstraeten, o Πρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. καθηγητής κ. Β. 
Μακρόπουλος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Κοινωνικής Ασφάλισης (ISSA) 
κ. B. Moncelon, ο κ. Π. Κυριακόγγονας ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ, ο κ. ∆. Λέντζος ως εκπρόσωπος της ΓΣΕ-
ΒΕΕ ενώ ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, ο ευρωβουλευτής κ. Χ. Φώλιας, ο οποίος για εξαιρετικούς λόγους που προέ-
κυψαν απρόοπτα δεν µπόρεσε να παρευρεθεί  στο συνέδριο, έστειλε τηλεγράφηµα µεταφέροντας τους χαιρετι-
σµούς και τις ευχές του για αποδοτικές εργασίες στο συνέδριο. 

Ο Πρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. καθηγητής κ. Β. Μακρόπουλος για τη διαδεδοµένη χρήση των χηµικών ου-
σιών χρησιµοποίησε συµβολικά τη µορφή του Ιανού και τόνισε ότι:  
«Η φωτεινή πλευρά του, η χαµογελαστή πλευρά, συµβολίζει τη δηµιουργία πολύ χρήσιµων προϊόντων που διευκο-
λύνουν την καθηµερινή µας ζωή ή, το πιο σηµαντικό από όλα, βοηθούν στην αντιµετώπιση των ασθενειών, όπως 
τα φάρµακα. Η άλλη πλευρά της όψης του Ιανού, συµβολίζει τις σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις που έχουν στην 
υγεία των ανθρώπων αλλά και γενικότερα στο περιβάλλον πολλές από αυτές τις χηµικές ουσίες.  
Εξάλλου, πολλές φορές επικίνδυνες για την υγεία χηµικές ουσίες δεν παράγονται για συγκεκριµένη χρήση αλλά δη-
µιουργούνται και σαν παραπροϊόν, όπως οι διοξίνες. Η σκοτεινή όψη του Ιανού συµβολίζει, λοιπόν,  τις ανεπιθύ-
µητες τοξικές δράσεις των χηµικών ουσιών: τη µεταλλαξιογόνο, την καρκινογόνο, την εµβρυοτοξική, και την τερα-
τογόνο δράση καθώς και την πρόκληση αλλεργιών».  
Στη συνέχεια τονίστηκε από τον κ. Μακρόπουλο ότι πέρα από τους οικονοµικούς ή κοινωνικούς λόγους η δια-
µόρφωση υγιεινών και  ασφαλών συνθηκών εργασίας αποτελεί δείκτη πολιτισµού: «Ο κόσµος  µας, είναι ο κό-
σµος που δηµιουργούµε όλοι µαζί, βασισµένος σε µια κοινωνική δυναµική που χαρακτηρίζεται από την αποδοχή 
ορισµένων βασικών αξιών όπως η προστασία της ζωής, της σωµατικής ακεραιότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης 
και της κοινωνικής συνοχής. Η χορογραφία της καθηµερινής µας συµβίωσης  πρέπει να εµπλέκει αυτές τις αξίες 
αδιάσπαστα στην καθηµερινή µας εργασία. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και στις νέες χώρες που µπήκαν πρόσφατα 
στην Ε.Ε.»  

Τέλος, ο κ. Hans Horst Konkolewsky, διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια και Υ-
γεία στην Εργασία, κήρυξε µέσω του συνεδρίου την έναρξη της ευρωπαϊκής εβδοµάδας για την ασφάλεια 
και την υγεία στην εργασία στη χώρα µας. Το θέµα της: «Επικίνδυνες Ουσίες – Πρόσεχε πολύ!» Χαρακτη-
ριστικά είπε ότι: «το 16% των εργαζοµένων στην Ε.Ε. αναφέρει, σύµφωνα µε την τρίτη ευρωπαϊκή έρευνα για τις 
συνθήκες εργασίας 2000 (Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και Εργασίας), ότι χειρί-
ζεται επικίνδυνες ουσίες και ότι το 22% των εργαζοµένων εισπνέει καπνούς και ατµούς στην εργασία για τουλάχι-
στον το ¼ του συνολικού χρόνου εργασίας τους».  
∆εδοµένου ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία έχει ορίσει τους κιν-
δύνους από τις επικίνδυνες ουσίες ως ένα ζήτηµα µείζονος σηµασίας, όσον αφορά τις προτεραιότητές του, ο κ. 
Konkolewsky δήλωσε  ότι: «Το 2003, ο Οργανισµός και το δίκτυό του, οργανώνουν µια εκστρατεία ευαισθητοποί-
ησης για τους κινδύνους που θέτουν οι επικίνδυνες ουσίες ανά την Ευρώπη, η οποία περιλαµβάνει περισσότερες 
από 30 χώρες. Η Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία λαµβάνει χώρα τον Οκτώ-
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βριο, αλλά εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2003».  

Εκπρόσωποι όλων των Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων και Οργανισµών: AISS, INRS, BIA, AUVA, HVBG, 
FIOH, KAN, BGFE, BGAG, ISPESL, INAIL, STM, Instituto de Desenvolvimento e Inspeccao das Condicoes 
de Trabalho, Instituto Nacional de Securidad e Higiene en el Trabajo, European Agency for Safety and Health 
at Work, National Working Authority of Denmark κ.α., των Υπουργείων Εργασίας της Ελλάδας, της Γαλλίας, 
του Βελγίου, της Γερµανίας, της Ολλανδίας, της Σλοβενίας, του Καναδά, των Πανεπιστήµιων της Ελλάδας, 
Ιταλίας, Γαλλίας, Φινλανδίας, Γερµανίας, Αυστρίας, της Ε.Ε. (Ηealth Safety and Hygiene at Work Employment 
and Social Affairs Directorate General European Commission), µε την παρουσία τους υπογράµµισαν το σηµα-
ντικό ρόλο που έχουν τόσο στις εθνικές όσο και στην ευρωπαϊκή και διεθνή κοινωνική πολιτική τα κεντρικά 
θέµατα του συνεδρίου: νοµοθετικό πλαίσιο και πρακτικές όψεις της πρόληψης, εκτίµηση και διαχείριση του 
κινδύνου, εργαλεία πρόληψης του χηµικού κινδύνου, παρακολούθηση της επαγγελµατικής έκθεσης, ανθρώπι-
νοι παράγοντες και συνθήκες εργασίας.  

Μεταξύ των 120 περίπου αναρτηµένων ανακοινώσεων και των 50 περίπου προφορικών εισηγήσεων, η 
συµµετοχή του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ήταν σηµαντική. Παρουσιάστηκαν υπό µορφή προφορικής εισήγησης τρεις 
εργασίες που αφορούσαν στην εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου στη βιοµηχανία τύπου, στις συνθήκες 
εργασίας στον κλάδο των αµµοβολιστών-βαφέων-καθαριστών της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης του 
Περάµατος και σε µια νέα κυτταρογενετική µέθοδο για την εκτίµηση της µεταλλαξιογόνου δράσης χηµικών 
παραγόντων που προκαλούν καθυστέρηση του κυτταρικού κύκλου στη G2 – φάση.  
Οι εργασίες θα παρουσιαστούν σταδιακά στο περιοδικό του ΕΛΙΝΥΑΕ,. Οι δύο πρώτες εργασίες είναι ήδη 
διαθέσιµες και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου. Επίσης παρουσιάστηκαν υπό µορφή αναρτηµένων 
ανακοινώσεων επτά  εργασίες. 
Παράλληλα µε τις εργασίες του συνεδρίου, σε ειδική αίθουσα στο ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος», λειτούργησε έκθεση 
– διαγωνισµός αφίσας µε θέµα «ο χηµικός κίνδυνος στην εργασία». Η πρωτοβουλία για τη διοργάνωση της 
έκθεσης – διαγωνισµού ανήκει στο ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και οι δηµιουργοί των αφισών είναι οι φοιτητές της Σχολής 
Γραφιστικής του ΤΕΙ Αιγάλεω.  

Τα βραβεία απονεµήθηκαν σε ειδική τελετή στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου. 

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 

Από τις 7/5/2001 έχει τεθεί σε εφαρµογή η ΚΥΑ 64834/5491 Υπ. Εθνικής  Οικονοµίας και Οικονοµικών, Με-
ταφορών και Επικοινωνιών.  
Η απόφαση αυτή ζητά από όλες τις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες περιλαµβάνουν οδική, σιδηρο-
δροµική µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων ή ενέργειες φόρτωσης – εκφόρτωσης που συνδέονται µε 
τις εν λόγω µεταφορές, να ορίσουν Συµβούλους Ασφαλείας για την Μεταφορά Επικίνδυνων Εµπορευµάτων 
(ΣΑΜΕΕ).  
Οι σύµβουλοι αυτοί θα είναι επιφορτισµένοι µε την πρόληψη των κινδύνων που ενέχουν οι δραστηριότητες 
φόρτωσης, µεταφοράς και εκφόρτωσης των χαρακτηρισµένων ως Επικίνδυνα εµπορεύµατα για το κοινό, τα 
αγαθά και το περιβάλλον.  
 
Στην Ελλάδα οι κατηγορίες υλικών χαρακτηρισµένων ως επικίνδυνα είναι: 

Εύφλεκτες ουσίες (καύσιµα, διαλύτες), οξειδωτικές ουσίες (χλωρίνες, υδρίδια µετάλλων κ.α.), εκρηκτικές ουσί-
ες (εκρηκτικά, πυροµαχικά, νιτρικά λιπάσµατα κ.λ.π.), τοξικές ουσίες (φυτοφάρµακα, χηµικά κλπ.), ραδιενερ-
γές ουσίες, εύφλεκτα υπό  πίεση (υγραέρια, ιατρικά αέρια, κλπ.), επικίνδυνα απόβλητα, διαβρωτικές ύλες.  
Οι αρµόδιοι για να καλύψουν τον ρόλο του Σύµβουλου πρέπει να είναι διπλωµατούχοι Χηµικοί Μηχανικοί  ή 
Μηχανολόγοι Μηχανικοί που θα έχουν καταρτισθεί καταλλήλως σε εξουσιοδοτηµένα ΑΕΙ (ΕΜΠ, ΑΠΘ, ΠΣ  

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ  ΝΕΑ  
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Παν/µιο Πατρών), και έχουν λάβει ύστερα από εξετάσεις το κατά νόµο οριζόµενο Πιστοποιητικό Κατάρτισης. 

Η εφαρµογή του θεσµού αυτού θα συµβάλλει ουσιαστικά: 

Στη µείωση των ατυχηµάτων που προέρχονται από την ελλιπή πληροφόρηση και την πληµµελή διαχείριση των 
επικίνδυνων προϊόντων, στη βελτίωση των µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, βελτίωση της προστασίας 
της δηµόσιας υγείας καθότι σήµερα διακινούνται µικτά φορτία (π.χ. τρόφιµα µε χηµικά, φυτοφάρµακα κ.λ.π.) 
µε ανεξέλεγκτες επιπτώσεις στην περίπτωση διαρροής.  
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συµβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευµάτων, έχει σκοπό την 
προώθηση και ενίσχυση αυτού του Θεσµού.  

Για περισσότερες πληροφορίες η διεύθυνση του Συλλόγου είναι:  
Κτίριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Ζωγράφου,  
Τ. Κ. 157 73 Αθήνα, τηλ.& fax: 210 7721541 

(το παραπάνω άρθρο δηµοσιεύτηκε στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του ΤΕΕ  (2243), 14 Απριλίου 2003) 

 

Οι επιθεωρήσεις εργασίας ενώνουν τις δυνάµεις τους για να δηµιουργήσουν µια 
ασφαλέστερη Ευρώπη   

 

Περισσότεροι  από 1300 εργαζόµενοι, πεθαίνουν στο τοµέα των κατασκευών, κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
Οι εργαζόµενοι στις κατασκευές  είναι τρεις φορές περισσότερο επιρρεπείς στον κίνδυνο του να σκοτωθούν  
από τους υπόλοιπους εργαζόµενους και δύο φορές περισσότερο στο να τραυµατιστούν.  
Το κόστος από τα ατυχήµατα αυτά είναι απεριόριστο, για τα άτοµα, τους εργοδότες και την κοινωνία γενικότε-
ρα. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που επηρεάζονται από τα ατυχήµατα στον τοµέα αυτό. 

Οι επιθεωρήσεις εργασίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Senior Labour Inspectors Committee (SLIC) 
άρχισαν µια πανευρωπαϊκή εκστρατεία µε στόχο τη µείωση των ατυχηµάτων στη βιοµηχανία των οικοδοµικών 
κατασκευών που οφείλονται σε πτώσεις από ύψη. Με διαφηµιστικές δραστηριότητες και επιθεωρήσεις των ερ-
γοταξίων, η εκστρατεία θα αρχίσει το 2003 και θα  συνεχιστεί εντός του έτους 2004.  
Το σύνθηµα της καµπάνιας είναι προστασία  πτώσεων από ύψη. 

 

Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις:  
http://europe.osha.eu.int/good_practice/sector/construction/slic/ 

http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/36/el/index.htm 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ  ΝΕΑ  

http://europe.osha.eu.int/good_practice/sector/construction/slic/
http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/36/el/index.htm
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- Το HSE στην προσπάθεια καλύτερης ενηµέρωσης των εγκύων και εργαζόµενων µητέ-
ρων δηµοσίευσε δύο ενδιαφέροντα φυλλάδια.  Το πρώτο είναι: «A guide for new and 
expectant mothers who work» και µπορείτε να το κατεβάσετε σε µορφή pdf στην παρα-
κάτω διεύθυνση:http://www.hse.gov.uk/pubns/indg373.pdf 

Το δεύτερο φυλλάδιο λέγεται: «New and expectant mothers at work: a guide for 
health professionals», και επίσης µπορείτε να το κατεβάσετε σε µορφή PDF στην διεύ-
θυνση: http://www.hse.gov.uk/pubns/indg373hp.pdf 

 

- Τα πρακτικά του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου «SEVESO 2000 – ∆ιαχείριση επικινδυνότητας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση του 2000: Η πρόκληση στην εφαρµογή της Κοινοτικής οδηγίας  SEVESO II».  
Την έκδοση επιµελήθηκε ο Γ. Παπαδάκης από το Πολυτεχνείο Κρήτης και συγκεντρώνει τις ενότητες που ανα-
πτύχθηκαν στο συνέδριο: η εφαρµογή της SEVESO II, η εκτίµηση κινδύνου και η αποτύπωσή του στην 
SEVESO II, η εκτίµηση κινδύνου στην Ελληνική Βιοµηχανία  και πολλά άλλα θέµατα. Είναι έκδοση του Of-
fice for Official Publications of the European Communities, 2000. 

Το βιβλίο υπάρχει στην Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου και είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 

 

 

  

 

Ενηµερωθείτε για τη θερµική καταπόνηση των εργαζοµένων κατά το θέρος 

http://www.elinyae.gr/THEMATA%20TP/Thermiki%20Kataponisi/θερµκαταπιντερ.html 

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

http://www.hse.gov.uk/pubns/indg373.pdf
http://www.hse.gov.uk/pubns/indg373hp.pdf
http://www.elinyae.gr/THEMATA%20TP/Thermiki%20Kataponisi/%CE%B8%CE%B5%CF%81%C2%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81.html


 

 

 

Συλλογή υλικού 

Εύη Γεωργιάδου  
Κωνσταντίνος Καρακασίλης 
Κωνσταντίνα Καψάλη 
Φρύνη Κολοβοπούλου 
Κωνσταντίνος Πούλιος 

Τεχνική επεξεργασία και επιµέλεια 

Ελένη Ζαρέντη 
Κωνσταντίνα Καψάλη  
Αλέξης Λεχουρίτης 
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• 4-5 Σεπτεµβρίου 2003, ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» 

 PRISM Seminar 2003: Human Factors in the control of major hazards  
 ∆ιηµερίδα: «Ανθρώπινος παράγοντας για τη διαχείριση µεγάλων ατυχηµάτων»  
 ∆ιοργάνωση: ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος», epsc, DNV  
 Πληροφορίες: κα Ζ.Νιβολιανίτου  
 Tηλ: +3210 - 6503744 e-mail: zoe@ipta.demokritos.gr   www.prism-network.org 

 

• 3-4 Οκτωβρίου 2003, Λευκωσία, Κύπρος   

2nd International Safety  - Fire – Environment – Safe systems of work- Ergonomics Conference and exhi-
bition.  
∆ιοργάνωση από τον Σύνδεσµο Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου.  
Συνδιοργανωτές είναι το Institution of Occupational Safety and Health (IOSH) και το European Network 
for Safety and Health Practitioner Organisations (ENSHPO).  
Πληροφορίες: Σύνδεσµος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, Τ.Θ. 16048, 2085 Λευκωσία, Κύπρος  
Τηλ. +357 22314556 – Fax: +35722492032 e-mail: info@cysha.org.cy http://www.cysha.org.cy 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ  

ΟΜΑ∆Α  ΕΡΓΑΣ Ι ΑΣ  

http://www.cysha.org.cy


 

 

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

http://
www.elinyae.gr 

Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6 
104 45 
ΑΘΗΝΑ 

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

 

 

Θα είµαστε ξανά µαζί σας µε το επόµενο διπλό 
τεύχος, Ιούλιος - Αύγουστος 2003 

 

 

Ευχόµαστε σε όλους ένα ευχάριστο δροσερό 
Καλοκαίρι!! 

http://www.elinyae.gr

