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 Εργασιακό άγχος – μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την 
επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην Ευρώπη 

 
Το άγχος είναι το δεύτερο σε συχνότητα αναφερόμενο πρόβλημα υγείας 
και επηρεάζει το 22% των εργαζομένων στην ΕΕ των 27. Σύμφωνα με 
μελέτες, ποσοστό 50% έως 60% του συνόλου των χαμένων εργάσιμων 
ημερών σχετίζονται με το εργασιακό άγχος. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται 
τεράστια επιβάρυνση τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για την οικο-
νομική επίδοση. 

Διαβάστε τη νέα έκθεση με διεθνή και εθνικά στατιστικά στοιχεία σχετι-
κά με το εργασιακό άγχος: 

 

OSH in figures: stress at work — facts and 
figures  

 

 

 
 
 

Μάθετε περισσότερα για το άγχος στην εργασία 
http://osha.europa.eu/el/topics/stress/ 
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http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE-81-08-478-EN-C_OSH_in_figures_stress_at_work
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΚ ΑΘΗΝΑΣ 

Από το ΚΕΚ του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Αθήνα προγραμματίζονται: 

• σεμινάρια για Τ.Α. επιχειρήσεων Α’ κατηγορίας επικινδυνότητας, με θέμα «Υγιεινή & Ασφάλεια – Πρό-
ληψη Ατυχημάτων», διάρκειας 100 ωρών, τα οποία απευθύνονται σε απόφοιτους Πανεπιστημίων – ΤΕΙ 

• σεμινάρια για εργοδότες επιχειρήσεων Β’ και Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας, διάρκειας 35 και 10 ω-
ρών, αντίστοιχα 

• «επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα επαγγελματικής υγείας», διάρκειας 20 ή 30 ωρών, τα οποία απευθύνο-
νται σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων 

• σεμινάρια με θέμα «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας», διάρκειας 20 ωρών, τα οποία απευθύνονται σε 
μέλη Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 

Κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος υλοποιούνται ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια (τα οποία απευθύνονται σε επι-
χειρήσεις). 

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές καθημερινά είτε στα γραφεία του ΚΕΚ (Λιοσίων 143 και Θειρσίου 6, Πλα-
τεία Αττικής), είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://www.elinyae.gr  

Πληροφορίες: τηλ.: 210 8200136, 210 8200111, 210 8200139, φαξ: 210 8200103 

 
Επίσης, υλοποιεί, κατόπιν αιτήσεως, εξειδικευμένα σεμινάρια μικρής διάρκειας, με θέματα: 

• «Χρήση Ανυψωτικών Μηχανημάτων-Περονοφόρα» (ενδεικτικά θέματα εισηγήσεων: νομοθεσία, έλεγχοι 
ανυψωτικών μηχανημάτων, περονοφόρα, χειρισμός και ασφάλεια περονοφόρων κ.λπ.) 

• «Πρώτες Βοήθειες» (ενδεικτικά θέματα εισηγήσεων: βασική υποστήριξη ζωής, αυτόματη εξωτερική απινί-
δωση, κατάγματα, τραυματισμοί κεφαλής κ.λπ.) 

• «Εργονομία» (ενδεικτικά θέματα εισηγήσεων: χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, μέθοδοι εκτίμησης κινδύ-
νων, εργονομικοί παράγοντες κ.λπ.) 

• «Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου», «Πυροπροστασία-Πυρασφάλεια», «ΣΑΥ - ΦΑΥ». 

 

Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας http://www.elinyae.gr  

ή τηλεφωνικά κα Αντώνου Μαριάννα: 210 8200111  

ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΟΥ  ΕΛ . ΙΝ .Υ.Α .Ε .  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Στο Παράρτημα της Θεσσαλονίκης προγραμματίζονται τα παρακάτω: 

• Σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας Α’ κατηγορίας με θέμα «Υγιεινή και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα - Κατα-
σκευές» για απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, με ημερομηνία έναρξης 3 Νοεμβρίου. 

• Σεμινάριο Εργοδοτών Γ’ Κατηγορίας για ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας, κατά το διάστημα 
Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2009. 

• 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 Θεσσαλονί-
κης (26ης Οκτωβρίου 90, Περιοχή Σφαγεία, Porto Center, Γ1 κτίριο, 1ος όροφος) ή μέσω της ιστοσελίδας του ΕΛΙ-
ΝΥΑΕ http://www.elinyae.gr 

Πληροφορίες: κα Τσαμπάζη Σοφία, τηλ. 2310 50 10 20, 2310 50 10 33 φαξ. 2310 50 10 55 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 
Το Παράρτημα Ιωαννίνων στις 16&17/9/2009 υλοποίησε ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο για εργαζόμενους του 
οικοτροφείου «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία». Το σεμινάριο παρακολούθησαν 15 
εργαζόμενοι 

Τα θέματα του σεμιναρίου ήταν: 

• Κίνδυνοι για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας και μέτρα πρόληψης, 

• Υγεία και Υγιεινή στους χώρους εργασίας. 

• Πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων 

• Πηγές εργασιακού στρες 

 
Επίσης θα υλοποιηθεί σεμινάριο Γ’ κατηγορίας για εργοδότες στις 19 & 21/10/2009. 

Ακόμη προγραμματίζεται για τη χρονική περίοδο 2/11-13/11 & 23/11-4/12/2009, σεμινάριο επιμόρφωσης Τεχνι-
κών Ασφάλειας διάρκειας 100 ωρών. Το σεμινάριο θα υλοποιείται απογευματινές ώρες (16.00 – 21.00) καθημε-
ρινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου από το ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ. 

Συνεχίζεται η συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Ιωαννίνων για την υλοποίηση σεμιναρίων εργοδοτών επι-
χειρήσεων Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας για τα μέλη του συλλόγου. 

Το χρονικό διάστημα Αυγούστου – Σεπτεμβρίου έγιναν μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων σε επιχείρηση στο 
νομό Αιτωλοακαρνανίας και σε επιχείρηση στο νομό Ιωαννίνων. 

Επίσης συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για την υλοποίηση σεμιναρίων εργοδοτών επιχειρήσεων Β’ και Γ’ κατηγο-
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΟΥ 

 
Το παράρτημα Βόλου προτίθεται να υλοποιήσει σεμινάριο επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας επιπέδου Πα-
νεπιστημίου – ΤΕΙ, διάρκειας 100 ωρών.  

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές καθημερινά στα γραφεία του παραρτήματος στο Βόλο (Αλαμάνας 33 και 
Κωλέττη) ή ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας http://www.elinyae.gr  

Πληροφορίες: τηλ.: 24210 91670, φαξ: 24210 91671 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

 
Το Παράρτημα συμμετείχε στην έκθεση που διοργανώνει ο Τεγεατικός Σύνδεσμος Αρκαδίας, την περίοδο 14 – 
21 Αυγούστου στην Επισκοπή Τεγέας. Στο περίπτερο του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. διανεμήθηκαν όλα τα φυλλάδια, ο κατά-
λογος των εκδόσεών μας, και γίνονταν ενημέρωση για τα θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας. 

Το επόμενο διάστημα, το Παράρτημα Τρίπολης προγραμματίζει να πραγματοποιήσει επισκέψεις σε επιχειρήσεις 
στην ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης με στόχο την ενημέρωση των εργοδοτών και των εργαζομένων για θέματα Υγείας και Α-
σφάλειας της Εργασίας. 

Το Παράρτημα της Τρίπολης βρίσκεται στο στάδιο συλλογής αιτήσεων για υλοποίηση σεμιναρίου επιμόρφωσης 
Τεχνικών Ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ, διάρκειας 100 ωρών.  

Επίσης δέχεται αιτήσεις για υλοποίηση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων. 

Το παράρτημα 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 Πανούση Παναγιώτα, τηλ.: 2710 221100, fax: 2710 221122. 

ρίας επικινδυνότητας (35 και 10 ωρών αντίστοιχα) καθώς και αιτήματα για μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων σε 
εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και για ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια, καθημερινά στα γραφεία του ΚΕΚ ΕΛΙΝΥΑ-
Ε Ιωαννίνων (Καπλάνη 7, 1ος όροφος, τηλ επικοινωνίας 2651083290, φαξ 2651083294) ή μέσω της ιστοσελίδας 
του ΕΛΙΝΥΑΕ http://www.elinyae.gr. 
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Δημοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α αριθμ.Υ7α/ΓΠ, οικ.112498/2009 

Υ.Α. Υ7α/ΓΠ. Οικ. 112498/2009   (ΦΕΚ 1775/Β`/26.8.2009) - Ιατροί εργασίας - όροι και προϋποθέσεις για την 
απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων: 

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1775b_09.1252390707359.pdf 

 
Οδηγίες για την Νέα Γρίπη από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 

 

Ενημερωθείτε για την πρόληψη της νέας γρίπης από το ιό  Α(ΗΙΝ1), στους 
χώρους εργασίας, με το καινούργιο φυλλάδιο του ΕΛ.Ι.Ν.Υ.Α.Ε: 

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/Copy%20of%20Influenza%
20.1251888719921.pdf 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ  &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

Έξι νέοι εταίροι εντάσσονται στην ευρωπαϊκή ενημερωτική εκστρατεία για την 
εκτίμηση κινδύνων  

 
Οι οργανισμοί CSEE-ETUCE, EMF, ETSC, EuroCommerce, European Network FOCUS 

και FEES συμμετέχουν πλέον ως επίσημοι εταίροι στην ενημερωτική εκστρατεία 2008-2009 για τους Ασφαλείς 
και Υγιείς Χώρους Εργασίας αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό εταίρων σε 39. Δραστηριότητες πρόωθησης 
και άλλα αξιόλογα σχέδια συμβάλλουν συνεχώς στην απαραίτητη προβολή του μηνύματος της εκστρατείας, 
ήτοι: η εκτίμηση κινδύνων ως απαραίτητο βήμα για την υπεύθυνη διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας. 

CSEE-ETUCE – Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Επιτροπή Εκπαιδευτικών (ΕΣΕΠ) 

EMF – Ομοσπονδία Εργαζομένων στη Μεταλλουργία 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ  ΝΕΑ  

http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2008/partners/CSEEETUCE
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2008/partners/EMF
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/Copy%20of%20Influenza%20.1251888719921.pdf
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ETSC – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ασφάλεια των Μεταφορών 

EuroCommerce – Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία Λιανικού, Χονδρικού και Διεθνούς Εμπορίου 

FOCUS 

FEES – Federation of the European Ergonomic Societies (Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Οργανισμών Εργονομίας) 

Η προθεσμία για εγγραφή στον κατάλογο εταίρων της ενημερωτικής εκστρατείας 2008-2009 για την εκτί-
μηση των κινδύνων έχει λήξει. Ωστόσο, θα κληθείτε να συμμετάσχετε το 2010 στη νέα εκστρατεία ενημέ-
ρωσης για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας η οποία εστιάζεται στην ασφαλή συντήρηση. 

Βραβείο για την καλύτερη ταινία ντοκιμαντέρ με θέματα σχετικά με το χώρο ερ-
γασίας  

 
Βραβείο για την καλύτερη ταινία ντοκιμαντέρ με θέματα σχετικά με το χώρο εργασίας. Το βραβείο καλύτερης 
ταινίας για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας θα απονεμηθεί στο 52ο διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ και 
κινουμένων σχεδίων του Leipzig. Το βραβείο, ύψους 8.000 €, απονέμεται για την καλύτερη ταινία με θέμα από 
τον χώρο εργασίας. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), 
υποστηρίζει για πρώτη φορά, το βραβείο ταινίας των υγιέστερων χώρων εργασίας 

Μάθετε περισσότερα 

 

 

 

 

 

Διαγωνισμός φωτογραφίας από την European Safety Federation (ESF) 

Ψηφίστε μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2009 στο διαγωνισμό φωτογραφίας της  Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ασφάλει-
ας  ESF για τη μη σωστή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας. 

 Ψηφίστε μία από τις παρακάτω 20 φωτογραφίες : 

http://www.european-safety-federation.org/functions/form.asp?Fid=7&pnav=;74; 

http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2008/partners/ETSC
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2008/partners/EuroCommerce
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2008/partners/FOCUS
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2008/partners/FEES
http://osha.europa.eu/el/press/press-releases/film_award_for_best_documentary_work-related_topics_01.21072009
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Εργαζόμενοι μετανάστες,  ένας πληθυσμός σε κίνδυνο  

Η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει προξενήσει καινούργια δεδο-
μένα για τους 100.000.000 οικονομικούς πρόσφυγες. 

Έχουν να αντιμετωπίσουν χειρότερες συνθήκες εργασίας και δια-
βίωσης και αύξηση της ξενοφοβίας. Παρότι δεν παρατηρείται αυτή τη στιγμή μαζική επιστροφή των μεταναστών 
στις χώρες τους, η κρίση φαίνεται από τη μείωση των εισοδημάτων τους και τα λιγότερα εμβάσματα  που στέλ-
νουν στις χώρες τους. 

Ο Ibrahim Awad, διευθυντής του Διεθνούς Προγράμματος Μετανάστευσης του ILO δημοσίευσε μια καινούργια 
μελέτη με τίτλο: «Η οικονομική κρίση και εργαζόμενοι μετανάστες» (The global economic crisis and migrant 
workers: Impact and response). 

www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Feature_stories/lang--en/WCMS_112537/
index.htm 

ΔΙΕΘΝΗ  ΝΕΑ  

Χρήσιμες διασυνδέσεις για την υγεία και την ασφάλεια στην Ολλανδία 

 
Dutch Labour Inspectorate    
www.arbeidsinspectie.nl. 
 
European Association for Injury Prevention and Safety Promotion   NETHERLANDS 
www.eurosafe.eu.com 
 
TNO Netherlands   NETHERLANDS 
www.tno.nl 
 
TNO Building and Construction Research   NETHERLANDS 
www.tno.nl/groep.cfm?context=markten&content=markt&laag1=176&item_id=176&Taal=2 
 
TNO Work and Employment   NETHERLANDS 
www.arbeid.tno.nl 
 
Wageningen University, Wageningen   NETHERLANDS 
www.wageningenuniversiteit.nl/uk 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  
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Παραθέτουμε το  παρακάτω υλικό από το ειδικό τμήμα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) για την Νέα Γρί-
πη και την Πανδημία. Η λίστα των ντοκουμέντων που ακολουθεί είναι από διάφορους συγγραφείς και πηγές, δεν 
είναι εξαντλητική και περιοδικά θα εμπλουτίζεται. 

http://www.ilo.org/public/english/employment/crisis/download/influenza/pandemic_poster.pdf 

 

 

 

 

 

 
http://www.ilo.org/public/english/employment/crisis/download/influenza/pandemic_flyer.pdf 

 

 
Business continuity planning for small and medium enterprises - (pdf 1,002 KB) - 1st release, subject to revision

 

 
Protecting Your Employees and Business from Pandemic Human Influenza: Action manual for small and me-
dium-sized enterprises - (pdf 884 KB)  
Français - (pdf 667 KB)  
Español - (pdf 947 KB) 

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  

http://www.ilo.org/public/english/employment/crisis/download/influenza/business.pdf
http://www.ilo.org/public/english/employment/crisis/download/influenza/protect_employees.pdf
http://www.ilo.org/public/english/employment/crisis/download/influenza/phifrn.pdf
http://www.ilo.org/public/english/employment/crisis/download/influenza/phi-es.pdf


e-δησεόγραμμα    Σελίδα  9 

 

Pandemic Influenza – What you need to know, and how to protect yourself and your family - (pdf 882KB) 

 

 

 

 

 

 

Guidance on Preparing Workplaces for an Influenza Pandemic - (pdf 305 KB) 

 

 

 

 

 

 

 

The Evolution of a Flu Pandemic : Issues for Employer Response - (pdf 356 KB) 

 

 

 

 

 

 

The Evolution of a Flu Pandemic : Issues for Employer Response - (pdf 356 KB) 

 

 

 

 

 

 

Lineamientos de Prevención y Control en Materia de Influenza A(H1N1): Centros de Trabajo - (pdf 199 KB) 

 

http://www.ilo.org/public/english/employment/crisis/download/influenza/ilo_flu.pdf
http://www.ilo.org/public/english/employment/crisis/download/influenza/osha_flu.pdf
http://www.ilo.org/public/english/employment/crisis/download/influenza/canada_flu.pdf
http://www.ilo.org/public/english/employment/crisis/download/influenza/canada_flu.pdf
http://www.ilo.org/public/english/employment/crisis/download/influenza/lineamientos.pdf
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Healthcare Workers in Peril: Preparing to Protect Worker Health and Safety during Pandemic Influenza: A Union 
Survey Report - (pdf 109 KB) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Επίσης το συγκεκριμένο τμήμα του ILO για τη νέα γρίπη έχει αναπτύξει ένα ερωτηματολόγιο για να καταγράψει 
ουσιαστικά τις δραστηριότητες και τα μέτρα που αναπτύσσονται για την αντιμετώπιση της νέας πανδημίας. Αν 
θέλετε μπορείτε να το διαβάσετε και να το συμπληρώσετε : http://www.ilo.org/public/english/employment/crisis/
download/influenza/questionnaire.pdf 

 
Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2009, Ξενοδοχείο Caravel  

Ημερίδα: «Επαγγελματικοί Κίνδυνοι & Τεχνολογικές Εξελί-
ξεις στα τμήματα Ιατρικής Απεικόνισης»  
 
Διοργάνωση: Σύλλογος Τεχνολόγων Ραδιολόγων Ακτινολόγων 
Ελλάδος Πτυχιούχων ΤΕΙ (ΣΤΡΑΕΠΤ) 

Θέματα: Δυσλειτουργία – Διαμόρφωση Εργαστηρίων, Συνθήκες 
υγιεινής – Λοιμώδη νοσήματα, Διαχείριση Μολυσματικών Απο-
βλήτων , Σήμανση Εργαστηρίων, Ακτινοπροστασία, Δοσιμετρία 
Προσωπικού ,Μέτρα Ατομικής Προστασίας από τις Ιοντίζουσες 
Ακτινοβολίες,  Μακροχρόνιες σωματικές & ψυχολογικές επιπτώ-
σεις 

Το ΕΛΙΝΥΑΕ θα συμμετέχει με εισήγηση του κ. Σ. Δρίβα, Ειδι-
κού Ιατρού Εργασίας, Υπεύθυνου του Κέντρου Υγείας και Υγιει-
νής. 

 
Πληροφορίες : Speg Consulting,  
Τηλ .: 2105238 77  Fax: 2105239 886   
 Internet: www.speg.gr,  E - mail : info@speg.gr  Internet: www.technologosaktinologos.eu 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ  -  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

http://www.ilo.org/public/english/employment/crisis/download/influenza/union_flu.pdf
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13-15 Νοεμβρίου 2009, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Θράκης, Alexander Beach Hotel, Αλεξανδρούπολη  

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας στους Τομείς της Υγείας. 

Το Συνέδριο οργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος και στη συνδι-
οργάνωσή του συμμετέχει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας 
(της Ιατρικής Θράκης με σύμπραξη των Τμημάτων Δημόσιας Υγείας και Νοσηλευτικής Α΄ του ΤΕΙ Αθήνας) και 
το Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής Θράκης 

Θεματικές ενότητες: 

• Κατευθυντήριες Οδηγίες Ιατρικής της Εργασίας στο χώρο της υγείας. 
• Bιολογικοί Κίνδυνοι για το υγειονομικό προσωπικό. 
• Νέα γρίπη και εργαζόμενοι στον υγειονομικό τομέα. 
• Εμβολιασμοί ενηλίκων, εμβόλια σε εργαζόμενους στο χώρο της υγείας. Μυοσκελετικές καταπονήσεις και 

εργασία στον υγειονομικό τομέα. 
• Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας στο Οδοντιατρείο και το Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο. 
• Οργάνωση Υπηρεσίας Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 
• Γυναικείο φύλο και εργασία στο χώρο της υγείας. 
• Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα. 
• Μέθοδοι Απολύμανσης και Υγιεινή της Εργασίας. 
• Εργασιακό άγχος, σύνδρομο εξάντλησης και ικανοποίηση στην εργασία στο χώρο της υγείας. 
• Επιδράσεις στην υγεία των εργαζομένων με χημειοθεραπευτικά φάρμακα. 
• Ωράρια εργασίας και επιδράσεις στην υγεία εργαζομένων στο χώρο της υγείας. 
• Ανάλυση επικινδυνότητας των θέσεων εργασίας στο χώρο της υγείας. 
• Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα στον υγειονομικό τομέα. 
• Οργάνωση Υπηρεσίας Ιατρικής της Εργασίας σε νοσοκομείο. 
 
Για αποστολή περιλήψεων για το Συνέδριο: Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος Τμήματος Ια-
τρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κ. Θ. Κωνσταντινίδης τηλ. 6938909510, 6978297852, 2551030521 
E-mail: tconstan@med.duth.gr 

Γραμματεία Συνεδρίου: Triaena Tours and Congress Α.Ε, annal@triaenatours.gr. 

 

 

20-23 October 2009, Helsingør 

International Conference USE 2009: Understanding small enterprises.  
Note: Organized by the Centre for Research in Production, Management and Working Environment in Small En-
terprises, and the National Research Centre for the Working Environment.  
Theme:A healthy working life in a healthy business.  
Email: use2009@use2009.dk  
Internet: http://www.use2009.dk/  
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23 October 2009, Cleopatra Hotel, Nicosia 

Closing Ceremony of the European Week 2009 and Pancyprian Conference  

Email: Marios Charalambous mcharalambous@dli.mlsi.gov.cy 

Madrid 28 - 30 October 2009 

1st International Congress on Occupational Risk on Health Care Sector 

 
Contact: Jara Vernarecci or Dr. Luis Mazon 

Tel: 39 (0) 721 955866,  393-939-599-047, Fax: 39-0-721-955-810 

E-mail: madrid2009.booking@genesi-srl.net 

Internet: http://www.madrid2009.genesieventi.net/BookPubb/pubbhomepage.aspx? 

 

 

 

3-6 November 2009, Düsseldorf.  

31st International Congress for Occupational Safety and Health 

Note: Organized by the German Federal Association for Occupational Safety and Health  
(Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesunheit bei der Arbeit (Basi)).  
Themes: The economic crisis and safety and health at work; European Forum on the Seoul Declaration on Safety 
and Health at Work - working together to develop and promote national prevention strategies and cultures; Good 
practices on prevention and OSH-Management; Labour inspection in the path of change; etc.  
Phone: (+49) 22 41/331-60 00, Fax: (+49)022 41/231-61 11  

E-mail: basi@dguv.de , Internet: http://www.basi.de  

 

 

 

 

9-11 November 2009, Toronto, Ontario 
9th International Work Congress, Montreal 
Note: Organized by the Ontario Workplace Safety and Insurance Board (WSIB).  
Information: (Venue) Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Canada.  
E-mail: info@workcongress2009.com , Internet: http://www.workcongress2009.com  



e-δησεόγραμμα    Σελίδα  13 

 

16-17 November 2009, Euskalduna Palace, Bilbao (Spain) 

2009 Closing event, Bilbao  

 
E-mail: klempa@osha.europa.eu, Tel: +34 944 794 376 

13 November 2009, Paris 

The EUROGIP Discussions - Health and safety of migrant workers and posting of workers in Europe  
Health and safety of migrant workers and posting of workers in Europe  
 
The EUROGIP Discussions, to be held in Paris on 13 November 2009, will cover the as yet little discussed sub-
ject of the health and safety of migrant workers and posting of workers in Europe. The free circulation of workers, 
included in Community legislation since the opening of the European market, has become a reality over the years. 
Posted workers for the supply of services in EU countries and migrant workers are increasingly numerous. Ac-
cording to the European Agency for Safety and Health at Work, such workers are over-represented in high-risk 
sectors and in "3D" jobs: degrading, dangerous and difficult. Moreover, training and communication are more 
difficult due to linguistic and cultural barriers. The Eurogip Discussions will address various questions: What are 
the facts concerning migration flows in Europe and what are the reasons for these flows? What application has 
been made of the 96/71/EC directive on the posting of workers as part of a supply of services? How does the 
Commission plan to improve administrative cooperation during posting? What occupational health and safety 
measures should be implemented for migrant workers? Etc. The Discussions will review the situation at the Com-
munity level and in various countries: Austria, Belgium, Spain, Finland, France, the United Kingdom and Italy. 

http://www.eurogip.fr/en/debats-eurogip.php 

 

 

 

 

10-12 February 2010, Helsinki.  

International Conference: "Towards Better Work and Well-being"  

Note: Organized by the Finnish Institute of Occupational Health (FIOH)  

Themes: Discuss strategies and tools for the promotion of health and well-being in the workplace and explore 
their links to productivity  

Phone: (+358) 30 474 2851  
E-mail: betterwork@ttl.fi  
Internet: http://www.ttl.fi/betterwork  
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29-31 March 2010, Rome  

9th Conference of the European Academy of Occupational 
Health Psychology  

Note: Organized by the European Academy of Occupational 
Health Psychology and the National Institute for Occupational 
Safety and Prevention (Istituto Superiore per la Prevenzione e la 

Sicurezza del Lavoro (ISPESL) 

Themes: Global perspective on research, practice and education in occupational health psychology 
Information: (Venue) Pontificia Università Urbaniana, Via Urbano VIII, 16-00165 Roma, Italy 
E-mail: conference@eaohp.org, Internet: http://eaohp.org/conference.aspx  

30-31 Οκτωβρίου 2009, Ιδρυμα Ευγενίδου 

3ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΕΕΔΣΑ) 
Διαχείριση στερεών αποβλήτων: στοχεύοντας σε μια κοινωνία μηδενικών 
αποβλήτων 
Υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας 

Στόχος του συνεδρίου είναι να αποτελέσει βήμα συζήτησης και διαβούλευσης 
ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα, τον επιχειρηματικό κόσμο και τους φο-
ρείς της τοπικής και της κεντρικής διοίκησης, για την προώθηση λύσεων βιώσι-
μης διαχείρισης και αξιοποίησης των αποβλήτων. 

 
Πληροφορίες: Γραμματεία συνεδρίου:  Αλεξάνδρα Κορμπά,  2107724274, 6973786333 
E-mail: info@eedsa.gr, Υπεύθυνη επικοινωνίας ΕΕΔΣΑ: Αΐντα Ανθούλη , 2130405324, 6974119598 
E-mail: aida.anthouli@eedsa.gr 

27 Ιανουαρίου 2010 

ACGIH® presents explosive dusts in industrial ventilation systems webi-
nar  

http://www.acgih.org/events/course/Explosive-Dusts_webinar.htm 

Register online at http://acgih.webex.com 

2:00 p.m. – 4:30 p.m. (Eastern Time) 
1:00 p.m. – 3:30 p.m. (Central Time) 
12:00 p.m. – 2:30 p.m. (Mountain Time) 
11:00 a.m. – 1:30 p.m. (Pacific Time) 
Amy B. Bloomhuff, abloomhuff@acgih.org 
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Εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου 

Α΄ μέρος (ελληνική βιβλιογραφία) 

Η βιβλιογραφία για την «εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου» που ακολουθεί είναι ενδεικτική. Τα παρακάτω 
ντοκουμέντα (βιβλία και άρθρα) υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του ΕΛΙΝΥΑΕ. 

• Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου / Ιωάννα Παπαϊωάννου, Επιθεώρησις ΙΚΑ ασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, 2003, 37(435), σ.375-379 

• Γραπτή εκτίμηση επικινδυνότητας εργασιακών χώρων / Μαρία Τολάκη (επιμ.) ...[κ.ά.] ; ΔΕΗ.ΤΑΕ/ΔΕΚΠ.-  
Αθήνα : ΔΕΗ, 1999.-  18 σ.  (3546, 3545) 

• Εκτίμηση ακτινικού κινδύνου σε ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια και εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής /  
Μιλτιάδης Δεληχάς, Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας. Οκτ.-Νοεμ.-Δεκ., 2003, (16), σ. 9-11 

• Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου (1996 23 Νοεμβρίου : Βόλος)/ Υπουργείο Εργασίας. Σύλλογος Τεχνι-
κών. Υγειονομικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Πληροφορικής, Αθήνα : Υπουργείο Εργασίας. Σύλλογος Τε-
χνικών – Υγειονομικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Πληροφορικής, 1996 (2818) 

• Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου για την ΥΑΕ / Δρίβας, Σ.Α., Αθήνα : ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., [χ.χ.]  44 σ. Εισήγη-
ση στην ευρωπαϊκή εβδομάδα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία   (2873) 

• Εκτίμηση και οικονομική αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υγεία από την μεταλλευτική δραστηριότητα, 
Μουρτζάς, Ν. …[κ.ά], Ιατρική της εργασίας : υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, 1990, 2(3), σ. 161  

• Εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου : (σεμινάριο: 26-27 Νοεμ. 1993, Αθήνα) / Ινστιτούτο Υγιεινής και 
ασφάλειας Συνθηκών Εργασίας.- Αθήνα : ΙΥΑΣΕ, 1993  (363.1106 ) 

• Εκτίμηση επικινδυνότητας από αιωρούμενα σωματίδια για τους εργαζόμενους στη βιομηχανία τσιμέντου - 
περίπτωση εφαρμογής σε ελληνική μονάδα / Κ. Ανδρέου, Α. Χαλουλάκου, Χ. Χατζής, ( ΑΡΕ : 4487, σ. 
1141-1144 ) 

• Εκτίμηση της επιβάρυνσης εργασιακών χώρων και εργαζομένων από μεταλλικό μόλυβδο και ενώσεις ιό-
ντων του σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις του ελλαδικού χώρου (μετά την εφαρμογή του σχετικού πρεοδρ.δ/
τος94/87) / ΥΕ.ΓΔΣΥΕ, ΚΥΑΕ.- Αθήνα : Υπουργείο Εργασίας. Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της 
Εργασίας, 1995.- 38 σ.  (3120) 

• Εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου / Αλέξης Δημητρίου, Εύη Μπάτρα, Ηλίας Μπανούτσος, Δελτίο πα-
νελλήνιου συλλόγου διπλωματούχων μηχανολόγων ηλεκτρολόγων, 2002, (357), σ. 56-64 

• Εκτίμηση των επαγγελματικών ωτοπαθειών σε μια βιομηχανία ζυμαρικών / Σ.Α. Δρίβας, Ιατρική της εργα-
σίας : υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, 1989, 1(2), σ. 103-108  

• Ενέργειες για την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου / Ν.Βαγιόκας, Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, 
2001,  (7), σ. 6,11-12 

• Επαγγελματικός καρκίνος : έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον και εκτίμηση 
κινδύνου / Βελονάκης, Εμμανουήλ, Βαλαβανίδης, Αθ., Αθήνα : ΙΥΑΣΕ : Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
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1997.- 93 σ.  (2823, 4397, 2821, 2822) 

• Ο επαγγελματικός κίνδυνος και η εκτίμησή του, Δράση για υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, προστασία 
περιβάλλοντος, 2000, 8(94), σ. 1-2 

• Εργαζόμενοι σε χημικά και βιοϊατρικά εργαστήρια : επιδημιολογικές έρευνες για την εκτίμηση κινδύνου 
από επαγγελματικό καρκίνο και άλλες επαγγελματικές ασθένειες / Αθ. Βαλαβανίδης, Αρχεία ελληνικής Ια-
τρικής, 1996, 13(6), σ. 488-503,  (Ειδική συλλογή άρθρων 282) 

• Εργασία σε μονάδες οπτικής απεικόνισης : (εκτίμηση των βλαπτικών παραγόντων, βασικές προοδιαγρα-
φές) / Χατζής, Χ. Κ. (070), Ιατρική της εργασίας : υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, 1990,  2(3), σ. 141-153  

• Θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας για επιχειρήσεις γ' κατηγορίας (αρθ.2, Π.Δ. 294/1988).- Αθήνα : 
ΕΛΙΝΥΑΕ, 2003.-197 σ.  ISBN 960-7678-41-9 (4575,  4576, 4573,  4574) 

• Κριτική ανασκόπηση μεθόδων για την εκτίμηση της έκθεσης σε παράγοντες κινδύνου για μυοσκελετικές 
παθήσεις / Θ. Κουκουλάκη, Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας. 2007, (32), σ. 5-12  

• Μεθοδολογικός οδηγός για την εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου / Σ. Δρίβας, Κ. Ζορ-
μπά, Θ. Κουκουλάκη.- 2η εκδ.- Αθήνα : ΕΛΙΝΥΑΕ, 2000 

• Μελέτη ασφάλειας του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου σε γειτνίαση με εκρηκτικά : διαδικασίες με 
εκτίμησης αποστάσεων ασφάλειας / Φώτης Ρήγας, Ιωάννης Σέμπος.- Αθήνα : ΕΜΠ, 1997.- 26 σ.  (3093) 

• Οικονομική εκτίμηση των εργατικών ατυχημάτων / C.G. Catanoso, Εργοταξιακά θέματα, 1996, 1(2), σ. 54-
59  

• Ότι πρέπει να ξέρετε για την γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου / ΔΕΗ. Τομέας Ασφάλειας της 
Εργασίας/ΔΕΚΠ.- Aθήνα : ΔΕΗ, 1998.- 15 σ. (3238) 

• Προστασία κατασκευών από κεραυνούς : εκτίμηση κινδύνου κεραυνοπληξίας και επιλογή επιπέδου προ-
στασίας συστήματος αντικεραυνικής προστασίας (ΣΑΠ) κατά πρότυπα ΕΛΟΤ / Παναγιωτόπουλος, Ν., Δελ-
τίο Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, 1999, (320) σ. 68-76  

• Η σημασία και η μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης εκτίμησης επικινδυνότητας / Μανόλης Βελονάκης, 
Νέα Υγεία,  2007, (55), σ. 4 

• Η υγεία και η ασφάλεια στη βιομηχανία : οδηγός καταγραφής και εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου : 
παραδείγματα εφαρμογής / Ομοσπονδία Βιομηχανικών Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων (ΟΒΕΣ).- Πειραιάς : 
IDEC, 2000.- 64 σ., ISBN 960-86724-0-6  (4724, 4245) 

• Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας : με υπόδειγμα μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου / Κωνστα-
ντία Παπακωνσταντίνου, Γέρακας : Rosili, 2004.- 334 σ.  ISBN 960-7745-13-2  (4725) 

• Υπολογισμός εκπομπών και διασποράς VOCs από εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιο-
ειδών και χημικών / Ν. Μοίρας, Α. Καραβανάς, Α. Χαλουλάκου, (ΑΡΕ : 4487, σ.1145-1148) 

• Υπόμνημα για την εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων / Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ΓΔ V. Απασχόληση, Ερ-
γασιακές Σχέσεις και Κοινωνικές Υποθέσεις.- Λουξεμβούργο : Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊ-
κών Κοινοτήτων, 1996.- 64 σ.  ISBN 92-827-4277-6  (1950) 

• Υπόμνημα για την εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων / Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ΓΔ V. Απασχόληση, Ερ-
γασιακές Σχέσεις και Κοινωνικές Υποθέσεις.- Λουξεμβούργο : Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊ-
κών Κοινοτήτων, 1997.- 64 σ. ISBN 92-828-1332-0  (4707, 2816, 2815) 
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«Γυναίκες στον τρύγο», Του Αγήνωρα Αστεριάδη, 1966. 

Λινόλεουμ 50Χ65 ελ. Εθνική Πινακοθήκη, (από το βιβλίο του Χ. Χρήστου «Η αγροτική ζωή στην τέχνη», 
ΑΤΕ, 1991). 
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