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Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση για την επαγγελματική ασφάλεια 
και υγεία 

Τι γνώμη έχουν οι Ευρωπαίοι για τις συνθήκες εργασίας τους; 

Η πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση που διεξήχθη πρόσφατα από τον EU-
OSHA παρέχει επίκαιρα και αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με την αντίλη-
ψη των ατόμων για το εργασιακό τους περιβάλλον. 

Η δημοσκόπηση παρέχει σημερινά και αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με 
την αντίληψη των πολιτών για το εργασιακό τους περιβάλλον, όπως: 

• Αποφασιστικοί παράγοντες κατά την αναζήτηση νέας εργασίας. 

• Η εργασία ως αιτία ασθενειών. 

• Ανάπτυξη της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία. 

• Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στις εργασιακές συνθήκες. 

• Επίπεδο ενημέρωσης σχετικά με τους κινδύνους στον τομέα της επαγ-
γελματικής ασφάλειας και υγείας. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών είναι διά-
χυτος ο προβληματισμός ότι η τρέχουσα οικονομική κρίση μπορεί να ε-
πηρεάσει δυσμενώς την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Η πλειονό-
τητα αυτών θεωρεί μάλιστα ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα κατά την 
επιλογή νέας εργασίας.  

Μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα για κάθε κράτος μέ-
λος χωριστά σε μορφή φιλική για τον χρήστη (στην αντίστοιχη γλώσσα) ή 
για την ΕΕ των 27 στα αγγλικά. 

ΕΛΛΑΔΑ 

http://osha.europa.eu/en/statistics/eu-poll/slides/Package_Greece.pdf 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΚ ΑΘΗΝΑΣ 

Το κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Αθήνα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του, 
πρόκειται να υλοποιήσει τα παρακάτω σεμινάρια: 

• Στις 02.11.09 & 04.11.09, ένα σεμινάριο Εργοδοτών Γ’ κατηγορίας, με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια της Ερ-
γασίας», διάρκειας δέκα (10) ωρών, το οποίο θα παρακολουθήσουν είκοσι έξι (26) άτομα. 

• Ένα επιμορφωτικό σεμινάριο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, με τίτλο «Υγεία και Ασφάλει-
α – Πρόληψη Ατυχημάτων», από τις 02.11.09 έως τις 13.11.09. Το πρόγραμμα διάρκειας εβδομήντα (70) 
ωρών, θα το παρακολουθήσουν περίπου είκοσι πέντε (25) άτομα. 

• Ένα επιμορφωτικό σεμινάριο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ, με τίτλο «Υγεία και Ασφάλεια – 
Πρόληψη Ατυχημάτων», από τις 09.11.09 έως τις 20.11.09. Το πρόγραμμα διάρκειας εβδομήντα (70) ω-
ρών, θα το παρακολουθήσουν περίπου είκοσι πέντε (25) άτομα. 

• Ένα σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας Α’ κατηγορίας, με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημά-
των». Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας εκατό (100) ωρών, περιλαμβάνει εβδομήντα πέντε (75) ώρες θεω-
ρία και είκοσι πέντε (25) ώρες πρακτική. Το πρόγραμμα θα το παρακολουθήσουν είκοσι πέντε (25) άτομα 
επιπέδου Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. ,από τις 09.11.09 έως τις 04.12.09. 

• Στις 23.11.09 & 25.11.09, ένα σεμινάριο Εργοδοτών Γ’ κατηγορίας, με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια της Ερ-
γασίας», διάρκειας δέκα (10) ωρών, το οποίο θα παρακολουθήσουν τριάντα δύο (32) άτομα. 

• Επίσης ένα ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών 
Ερευνών, με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια της εργασίας». Το πρόγραμμα διάρκειας είκοσι (20) ωρών, θα το 
παρακολουθήσουν δώδεκα (12) άτομα, από τις 24.11.09 έως και 27.11.09. 

• Τέλος στις 30.11.09 - 08.12.09, ένα σεμινάριο Εργοδοτών - Εργαζομένων Β’ κατηγορίας, με θέμα «Υγεία 
και Ασφάλεια της Εργασίας», διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο θα παρακολουθήσουν περίπου 
είκοσι (20) άτομα. 

Προγραμματίζονται: 

Σεμινάρια για Τεχνικούς Ασφάλειας Α’ κατηγορίας, με θέμα: «Υγεία & Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημάτων». 

ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΟΥ  ΕΛ . ΙΝ .Υ.Α .Ε .  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

 

 

 

 
Το ΕΛΙΝΥΑΕ θα συμμετέχει στην 3η Διεθνή Έκθεση  «FETEC - Βιομηχανικός Εξοπλισμός»,  που θα πραγ-
ματοποιηθεί φέτος από την Παρασκευή 6 έως και τη Δευτέρα 9 Νοέμβριου, στο «Metropolitan Expo», στο 
διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Στο χώρο της έκθεσης θα υπάρχει περίπτερο του ΕΛΙΝΥΑΕ, το 
οποίο έχει παραχωρηθεί  για  την ευαισθητοποίηση του κοινού της έκθεσης στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας 
στον χώρο της εργασίας. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Τη χρονική περίοδο 02/11-13/11 & 23/11-04/12/2009, θα υλοποιηθεί σεμινάριο επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφά-
λειας διάρκειας 100 ωρών. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί απογευματινές ώρες (16.00 – 21.00) καθημερινά εκτός 
Σαββάτου και Κυριακής στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου από το ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ. 

Επίσης ξεκίνησε η ενημερωτική δράση για τους επαγγελματικούς κινδύνους και τα μέτρα πρόληψης και προστα-
σίας σε σχιστήρια και λατομεία μαρμάρου στο νομό Ιωαννίνων, με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 
τη μελέτη με θέμα: «Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε σχιστήρια και λατομεία μαρμάρου». 

Η ενημερωτική δράση περιλαμβάνει: 

• Επισκέψεις συμβουλευτικού χαρακτήρα για την ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων για τις υποχρεώσεις 
και τα δικαιώματά τους σε θέματα που αφορούν την Υ.Α.Ε. 

• Διανομή φυλλαδίων με τίτλους: 

⇒ «Κίνδυνοι – Μέτρα πρόληψης και προστασίας στα λατομεία». 
⇒ «Κίνδυνοι – Μέτρα πρόληψης και προστασίας στα λατομεία - Φόρτωση και μεταφορά». 
⇒ «Κίνδυνοι – Μέτρα πρόληψης και προστασίας στα λατομεία - Φόρτωση και μεταφορά στείρων και εξο-

ρυσσόμενου υλικού». 
⇒ «Κίνδυνοι – Μέτρα πρόληψης και προστασίας στα λατομεία - Εργασίες εξόρυξης με εκρηκτικές ύλες». 

• Συζήτηση με τους υπεύθυνους και επισήμανση τυχόν παραλήψεων. 

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’ 
κατηγορίας επικινδυνότητας 

• ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα, με θέμα: «Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας» (κατόπιν εκδήλωσης εν-
διαφέροντος 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 σελί-
δα 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 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,  Πληροφορίες: κα Τσαμπάζη Σοφία, 
τηλ. 2310 50 10 20, 2310 50 10 33 φαξ. 2310 50 10 55 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

Το Παράρτημα Τρίπολης προγραμματίζει  επισκέψεις σε επιχειρήσεις στην ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης με στόχο την ενημέ-
ρωση των εργοδοτών και των εργαζομένων για θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας. 

Επίσης, βρίσκεται στο στάδιο συλλογής αιτήσεων για υλοποίηση σεμιναρίου επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφάλει-
ας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ, διάρκειας 100 ωρών. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις 
τους το συντομότερο δυνατό.  
Δέχεται αιτήσεις για υλοποίηση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων. 

Καθώς 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. Λαμπρά-
κη και Σπηλιωτοπούλου 1, Πλ.Κολοκοτρώνη), είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου  (http://
www.elinyae.gr). 
Πληροφορίες: κα Πανούση, τηλ.: 2710 221100, fax: 2710 221122. 

• Αναφορά σε καλές πρακτικές καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και πρόληψης. 

Η κα Ζορμπά, υπεύθυνη του παραρτήματος Ιωαννίνων, μετά από πρόσκληση του Ινστιτούτου Εργασίας και Υ-
γείας της  Ομοσπονδίας των Επαγγελματικών Συνδέσμων της Γερμανίας (DGUV), συμμετείχε στο διεθνές συνέ-
δριο που έγινε στη Δρέσδη από 28-30 Σεπτεμβρίου 2009 με θέμα «Ασφαλές και Υγιές Πανεπιστήμιο». Στο συνέ-
δριο την τρίτη ημέρα παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές και παραδείγματα σχετικά με το θέμα. Στα πλαίσια αυτά 
παρουσιάστηκε το πρόγραμμα του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε για την εκπαίδευση στα θέματα της επαγγελματικής ασφάλειας 
και υγείας στα πανεπιστήμια και τις τεχνικές επαγγελματικές σχολές. 
Συνεχίζεται η συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Ιωαννίνων για την υλοποίηση σεμιναρίων εργοδοτών επι-
χειρήσεων Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας για τα μέλη του συλλόγου. 
Επίσης συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για την υλοποίηση σεμιναρίων εργοδοτών επιχειρήσεων Β’ και Γ’ κατηγο-
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. 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009  (ΦΕΚ 2076/Β`/25.9.2009) Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των απο-
βλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτί-
ου 2006 «σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγί-
ας 2004/35/ΕΚ» του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006. 

Π.Δ. 161/2009  (ΦΕΚ 200/Α`/1.10.2009) Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2005/47/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2005 (ΕΕL195/15 της 27.7.2005) για τη συμφωνία μεταξύ της 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=8207
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=8210
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Κοινότητας Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων (CER) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον τομέα των 
Μεταφορών (ETF) για θέματα συνθηκών εργασίας των μετακινούμενων εργαζομένων που παρέχουν διασυνορι-
ακές διαλειτουργικές υπηρεσίες στον τομέα των σιδηροδρόμων. 

Π.Δ. 148/2009  (ΦΕΚ 190/Α`/29.9.2009) Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των 
ζημιών στο περιβάλλον – Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει. 

Π.Δ. 163/2009  (ΦΕΚ 201/Α`/1.10.2009) Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 78/1988 «Καθορισμός των όρων και 
προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών» (34/Α), όπως 
ισχύει. 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ  &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

5η Ευρωπαϊκή Μελέτη για τις συνθήκες εργασίας (EWCS) από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα  

Προετοιμασία για τη πέμπτη ευρωπαϊκή έκθεση για τις συνθήκες εργασίας από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη 
Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND). 

Το Ίδρυμα  σχεδιάζει και πραγματοποιεί, με τη συνεργασία του Διοικητικού Συμβουλίου, συναντήσεις με του 
ειδικούς συνεργάτες του και με εξωτερικούς συνεργάτες  για να καταλήξει στο ερωτηματολόγιο που θα υποβλη-
θεί σε τουλάχιστον 30.000 εργαζόμενους μέσα στο 2010. 

Η πρώτη μελέτη για τις συνθήκες εργασίες που δημοσιεύθηκε το 1991 κάλυπτε 12 χώρες, το 1995 15 χώρες και 
16 το 2000 (15 ευρωπαϊκές χώρες και Νορβηγία). Η τέταρτη έκθεση το 2005, κάλυψε 27 κράτη μέλη και επιπλέ-
ον την Κροατία, τη Τουρκία, την Ελβετία και τη Νορβηγία. 

Η πέμπτη αυτή έκθεση είναι πολύ σημαντική γιατί θα αποτυπώσει την ποιότητα της εργασίας σε ένα μεγάλο πε-
δίο ευρωπαϊκών χωρών  και γιατί  μαζί με τις άλλες τέσσερις που έχουν γίνει, θα προβάλλουν ένα ουσιαστικό 
πορτραίτο  της εργασιακής ζωής για τα τελευταία 20 χρόνια, στην Ευρώπη. Ενημερωθείτε από τον ιστότοπο του 
οργανισμού την πρόοδο των συγκεκριμένων εργασιών. http://www.eurofound.europa.eu/ 

Contact: Sara Riso, E-mail: sri@eurofound.europa.eu  

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=8214
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=8211
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Εμφάνιση αποτελεσμάτων συνθηκών εργασίας  σε κλαδικό επίπεδο, από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα 
για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας.  

Μια πολύ ενδιαφέρουσα δευτερεύουσα στατιστική ανάλυση με τίτλο “A sector perspective on working condi-
tions” έγινε στα πλαίσια της τέταρτης ευρωπαϊκής μελέτης για τις συνθήκες εργασίας (EWCS) ώστε να αναδει-
χθούν οι συνθήκες εργασίας ανά κλάδο εργαζομένων.  Η ανάλυση αυτή βοηθά στο να διαμορφωθούν κλαδικά 
προφίλ για τις συνθήκες εργασίας  σε 27 κράτη μέλη. Τα αποτελέσματα θα τα βρείτε κατανεμημένα σε 26 τεχνικά 
δελτία βασισμένα στη ταξινόμηση NACE (Classification of Economic Activities in the European Community).  
Κάθε τεχνικό δελτίο παρουσιάζει το κοινωνικό –δημογραφικό προφίλ και τις συνθήκες εργασίας σε κάθε κλάδο. 
Διαβάστε την έκθεση και τα τεχνικά δελτία στην παρακάτω διεύθυνση: 

A sector perspective on working conditions 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/14/en/1/ef0814en.pdf 
Παρακάτω μπορείτε να δείτε ξεχωριστά τα τεχνικά δελτία έτσι όπως έχουν αναπτυχθεί ανά κλάδο: 

• Agriculture and fishing 
• Chemicals, rubber and mineral products 
• Clothes, textiles and leather 
• Community, social and personal service activities 
• Construction sector 
• Education 
• Electrical, medical and optical equipment 
• Electricity, gas and water supply 
• Financial intermediation 
• Food, beverages and tobacco 
• Furniture and recycling 
• Health and social work 
• Hotels and restaurants 
• Insurance sector 
• Land transport 
• Manufacture of cars and other transport vehicles 
• Metal products and machinery 
• Mining and quarrying 
• Post and telecommunications 
• Printing and publishing 
• Private households and extra-territorial bodies 
• Public administration 
• Real estate, renting and business activities 
• Water and air transport 
• Wholesale and retail trade 
• Wood and paper manufacturing 

http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0814.htm
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/14/en/1/ef0814en.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef08141.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef081417.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef08147.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef081410.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef081418.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef08142.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef081419.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef081420.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef081421.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef08143.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef081422.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef081423.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef08144.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef081424.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef08149.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef081416.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef081411.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef08145.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef081412.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef08146.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef081413.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef081425.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef081414.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef081415.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef081426.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef08148.htm
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Οδηγίες σε επιχειρήσεις και εργασιακούς χώρους για την πρόληψη της γρίπης 
από το νέο ιό Α (H1N1) στους εργαζόμενους  

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασί-
ας (Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ. και Τμήματα Δημόσιας Υγιεινής και Νοσηλευτικής Α΄ 
Τ.Ε.Ι. Αθήνας) και το Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος της 
Ιατρικής Σχολής Θράκης, εξέδωσε οδηγίες για την πρόληψη της γρίπης από το νέο 
ιό Α (H1N1) στους εργαζόμενους.  

Οι οδηγίες αυτές προετοιμάσθηκαν από τους Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας, κ.κ. Β. 
Δρακόπουλο και Θ. Κ. Κωνσταντινίδη, με βάση την επιστημονική βιβλιογραφία 
για το ζήτημα της νέας γρίπης στους χώρους εργασίας (πρόληψη και διαχείριση) 

και εκδόθηκαν σε φυλλάδιο με τη συνεργασία της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.).  

Το φυλλάδιο είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Γραμματείας Υγιεινής και Ασφάλει-
ας της Γ.Σ.Ε.Ε. στη διεύθυνση: http://www.gsee.gr/userfiles/file/2009_NEWS_KEIMENA/NeaGripiGSEE.pdf  

Αντιμετώπιση της γρίπης στους χώρους εργασίας  του Δρος Θεόδωρου Μπάζα 

 
Ενδιαφέρον άρθρο που αναφέρεται  για το σχέδιο δράσης των επιχειρήσεων και τα μέτρα πρόληψης για τον ιό της 
νέας γρίπης. 

Ο Δρ Θεόδωρος Μπάζας είναι Εθνικός Γραμματέας (εκπρόσωπος) της διεθνούς Επιτροπής Ιατρικής και Υγιεινής 
της Εργασίας για την Ελλάδα. 

Μέλος του Τομέα Ιατρικής της Εργασίας του Βασιλικού Κολεγίου Ιατρών του Λονδίνου, πρώην Περιφερειακός 
Ιατρικός Σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τις 21 χώρες της Περιφέρειας της Ανατολικής Με-
σογείου. 

Διαβάστε το στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://news.kathimerini.gr/4Dcgi/4Dcgi/_w_articles_civ_11_03/10/2009_331742 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ  ΝΕΑ  

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 2009, ο EU-OSHA επικεντρώνει το ενδι-
αφέρον του στους κινδύνους για την υγεία στον κλάδο των εργασιών καθαριότη-
τας. 

Η υγεία και η ασφάλεια των 3,6 εκατομμυρίων Ευρωπαίων που εργάζονται στον κλάδο της 
καθαριότητας αποτελούν το επίκεντρο της φετινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας, για την ασφάλεια 

και την υγεία στην εργασία (19 έως 23 Οκτωβρίου). Η Εβδομάδα παρουσιάζει, επίσης, δύο βασικές νέες εκθέ-
σεις για τους εργαζόμενους στον κλάδο των εργασιών καθαριότητας, παρέχοντας συμβουλές βέλτιστης πρακτι-
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κής, σχετικά με τον τρόπο μείωσης του υψηλού ποσοστού ασθενειών και ατυχημάτων στον εν λόγω κλάδο. Υ-
πάρχουν διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο ειδικά βίντεο ανά τομέα σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων στους 
κλάδους των εργασιών καθαριότητας, των Ξενοδοχείων, Εστιατορίων και Τροφοδοσίας (HORECA) και των κα-
τασκευών. 

Διαβάστε το δελτίο Τύπου 
Δείτε τα βίντεο 
Εργαζόμενοι στον κλάδο της καθαριότητας 

 

 

 

 

7η Οκτωβρίου  Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία 

Η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία γιορτάστηκε σε πολλές χώρες την 7η Οκτωβρίου. Το φετινό σύν-
θημα ήταν «Get the world to work” με στόχο να ενδυναμώσει την συμμετοχή σε όλο τον κόσμο της εργασίας στα 
πλαίσια της διεθνούς οικονομικής κρίσης και της ανεργίας. 

Στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το γεγονός και να δείτε τις δραστη-
ριότητες για τη συγκεκριμένη ημέρα, φορέων, σωματείων, κ.α. σε πάνω από 30 χώρες www.wddw.org 

Διαβάστε τον οδηγό για την καμπάνια της διεθνούς ημέρας για την αξιοπρεπή εργασία: 

Campaign guide for World Day for Decent Work 
http://www.wddw.org/IMG/pdf/Campaigningguide-EN-low.pdf 

ΔΙΕΘΝΗ  ΝΕΑ  

ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  

Ενημερωθείτε ηλεκτρονικά  για τα συνέδρια  από το CDC  NIOSH 

Μπορείτε να εγγραφείτε και να σας έρχονται ηλεκτρονικά όλα τα συνέδρια και τα σεμινάρια που διοργανώνονται 
από το Εθνικό Ινστιτούτο για την  Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια των Η.Π.Α και άλλων οργανισμών και 
φορέων,  στην παρακάτω διεύθυνση : http://www.cdc.gov/niosh/exhibits.html 

http://osha.europa.eu/e/press/press-releases/health_risk_cleaning_industry_EU-week_2009
http://osha.europa.eu/en/press/photos/topics/
http://osha.europa.eu/el/topics/cleaning_workers
http://www.wddw.org/IMG/pdf/Campaigningguide-EN-low.pdf


e-δησεόγραμμα    Σελίδα  9 

 

«Annual review of working conditions in the European Union 2008 - 2009» 

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Βελτίωση Συνθηκών Εργασίας (Eurofound)  δημοσίευσε την ετήσια 
έκθεση  για τις συνθήκες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2008-2009. Η ποιότητα της εργασίας 
και η απασχόληση είναι σημαντικοί τομείς στην πολιτική της ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκτη ετήσια 
έκθεση των συνθηκών εργασίας σκιαγραφεί τις σχετικές νομοθετικές και γενικότερα πολιτικές εξε-

λίξεις  στο θέμα της αγοράς εργασίας και των δημογραφικών αλλαγών στα πλαίσια του 2008-2009. 

Επίσης αναδεικνύει διάφορα θέματα σχετικά με τους χώρους εργασίας και γενικότερα την εργασιακή ζωή. 

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2009/64/en/1/EF0964EN.pdf 

Έκδοση από το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας της Σιγκαπούρης  

Το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας της Σιγκαπούρης εξέδωσε ένα οδηγό για όλους όσους εμπλέκονται στον 
τομέα της καθαριότητας με τίτλο “Workplace safety and health guidelines. Cleaning and custodial services”. 
Είναι ουσιαστικά ένας οδηγός με σημαντικές πληροφορίες για τους κινδύνους που ενέχει ο κλάδος της καθαριό-
τητας και προτείνει μέτρα πρόληψης.  

Διαβάστε το στην παρακάτω διεύθυνση:  
http://app.wshc.gov.sg/cms/Portals/0/WSH_Guidelines-Cleaning_&_Custodial_Services.pdf 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ  -  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

13-15 Νοεμβρίου 2009, 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 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  

Εκδόσεις Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την υγεία και την ασφάλεια 

Καινούργιες εκδόσεις από τον Ευρωπαϊκό οργανισμό για την υγεία και την ασφάλεια για τους εργαζόμενους 
στην καθαριότητα : 

Preventing harm to cleaning workers  
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TEWE09006ENC 
The occupational safety and health of cleaning workers  
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/cleaning_workers_and_OSH 
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(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. 

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. 

 

 

 

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  

Στα πλαίσια του συνεδρίου θα πραγματοποιήσει και το ILO  συνάντηση με θέμα : Implementing Occupational 
Safety and Health Standards Globally in Time of Crisis. Ο στόχος του συνεδρίου είναι να φέρει τους 300 
συμμετέχοντες από 60 χώρες που συμμετέχουν στη διεθνή έκθεση A+A 2009, σε μια κοινή συζήτηση για το θέ-
μα  της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και τις επιδράσεις της στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στους 
χώρους εργασίας. 

 

 

 

 

Internet : http://www.ilosafetyconference2009.org/programme.html 
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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  

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

2009 Closing event, Bilbao  

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

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου 

B΄ μέρος (Ξένη βιβλιογραφία) 

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

• Asbestos : risk assessment, epidemiology and health effects / Ronald F. Dodson, Samuel P. Hammar 
(eds.), Boca Raton : CRC Press, c2006, 425 σ. , ISBN 0-8493-2829-2  (5560, 5559) 

• Assesment of exposure to organic dust in a hemp processing plant / David Fishwick, Lisa Allan, Anthony 
Wright, [et al.], The annals of occupational hygiene, 2001, 45(7), σ. 577-583  

• Facing the fall : key elements of a prevention program includes needs assesment, equipment, and train-
ing. All are critically important /Johnson, Linda F.  Occupational health and safety. 68(8) Aug.1999, σελ. 
56-62  

• Fire safety risk assessment : transport premises and facilities / Department for Communities and Local 
Government, HM Government, London : Crown, c2007  159 σ.,  ISBN 978-1-85112-825-9  (5722, 5156) 

• Practical industrial safety, risk assessment and shutdown systems for industry / Dave Macdonald, Am-
sterdam : Elsevier, c2004, xviii, 354 σ. , ISBN 0-7506-5804-5  (4805) 
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• Practical steps to risk assessment on building projects / Eagle, Gordon,  
 The safety and health practiotioner, 1996, 14(6), σ. 35-36  
• Principles for the assessment of risks to human health from exposure to chemicals /  

Inter-organization Programme for the Sound Management of Chemicals, United Nations Environment 
Programme, International Labour Organization, Geneva : WHO, 1999, xx, 110 σ. ISBN 92-4-157210-8
(3504) 

• Reliability and risk assessment / T.R. Moss, J.D. Andrews, Essex : Longman ; New York : John Wiley, 
1993, xix, 368 σ. ISBN 0-470-23345-1 ;  ISBN 0-582-09615-4  (2227) 

• Reliability and risk assessment / J.D. Andrews, T.R. Moss, London : Professional Engineering Publish-
ing, c2002, xviii, 540 σ.,  ISBN1-86058-290-7  (4838) 

• Risk assessment : does it fit the bill?/ S. Pickvance, Occupational health review, 1999,  (78), σ. 29-32  
• Risk assessment : how Europe approaches workplace health and safety /   
 G.P. Megan, Safety+Health, 1996, 154(1), σ. 64-67  
• Risk assessment : subjective or objective? / H. Campbell, Engineering science and educational journal, 

1998,  7(2),  σ. 57-63  
• Risk assesment and accident analysis, Safety science, 1997, 26(1/2), σ. 21-60  
• Risk assessment and the design of policy for worker protection / N.A. Ashford, Ιατρική της εργασίας : 

υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, 1989,  1(4), σ. 194-195  
• Risk assessment in the process industries / R. Turney, R. Pitblado, 2nd ed., Warwickshire ; UK : Institu-

tion of Chemical Engineers, 1996, viii, 138 σ.,  ISBN 0-85295-323-2  (2478) 
• Risk assessment at the workplace : {a }guide for union action / Pere Boix, Laurent Vogel, Brussels : 

TUTB, 1998, 70 σ. , ISBN 2-930003-25-1  (5810, 5811, 5812, 5809, 3541, 5807, 5808) 
• Risk assessment for environmental health / Mark Robson, William Toscano (eds.)  
 Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, c2007, xxvii, 628 σ., ISBN 978-0-7879-8319-2 (5979, 5836) 
• Risk assessment in the aerospace industry / Antonio Altavilla, Laura Garbellini  
  Safety science, 2002, 40(1-4), σ. 271-298  
• Risk assessment in the offshore industry / Audun Brandsaeter, Safety science, 2002,  40(1-4),  σ. 231-269 
• Risk assessment methods : approaches for assessing health and environmental risks/ M.W. Merkhofer, 

V.T. Covello, New York : Plenum, c1993,  xiv, 318 σ. ISBN 0-306-44382-1 (1788) 
• Setting up a vision program : training, hazard assesment, and selection of proper protection are corner-

stones for a succesful effort / J. Hensel,Occupational health and safety, 1999,  68(9), σ. 34-36  
• Thermal safety of chemical processes : risk assessment and process desing / Francis Stoes-

sel ,Weinheim : John Wiley & Sons, c2008, xix, 374 σ. , ISBN 978-3-527-31712-7  (5488) 
• Tolley's practical risk assessment handbook / Mike Bateman , 5η εκδ., Amsterdam : Elsevier, c2006, x, 

371 σ.  (4936) 
• Toxicology and risk assessment : a comprehensive introduction / Helmut Greim, Robert Snyder (eds.), 

West Sussex, England : John Wiley & Sons, c2008, xiv, 677 σ.  
  ISBN  978-0-470-86893-5    (5553) 
• Toxicology and risk assessment : principles, methods and applications / edited by Anna M. Fan and 

Louis W. Chang, New York : Marcel Dekker, c1998, xxi, 859 σ.  
  ISBN 0-8247-9490-7  (4533) 
• What is a fire risk assessment : the long-awaited fire precautions places of work regulations have been 

threatening compulsory fire risk assessments of workplaces for some time / Frank Smith, Health safety 
at work. 1996, 18(4), σ. 22-23  
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Photographer : Ioannis Chatziantoniou 

High above the ground 

Μία από τις 100 καλύτερες φωτογραφίες που επιλέχθηκαν και αναρτήθηκαν στο ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Ορ-
γανισμού, στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Φωτογραφίας με τίτλο «Ποια εικόνα έχετε,  για την υγεία και την 
ασφάλεια στην εργασία». 

Δείτε και τις υπόλοιπες φωτογραφίες : 

http://www.osha-photocompetition.eu/top100_el.html?&no_cache=1&tx_oshavoting_pi1[pointer]=0 
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Συλλογή και επιμέλεια υλικού 
Φανή Θωμαδάκη 
Κωνσταντίνα Καψάλη 
 
 
Τεχνική επεξεργασία και επιμέλεια 
Ελένη Ζαρέντη 
Αλέξης Λεχουρίτης 

 

ΟΜΑΔΑ  ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ  

Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6 
104 45 
ΑΘΗΝΑ 

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

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

http://
www.elinyae.gr 


