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Όχι πολλά χρόνια πριν, σε μία εποχή που η Ελλάδα περνούσε μακρά πε-
ρίοδο γενικευμένων στερήσεων αλλά και υστερήσεων, τόσο οικονομικών 
όσο και πολιτικών, η φτωχολογιά υμνήθηκε και τραγουδήθηκε από πολ-
λούς. 

Με αργά αλλά σταθερά βήματα οι συνθήκες βελτιώθηκαν. Η οικονομική 
ανάπτυξη τράβηξε τη χώρα μας έξω από το κλαμπ των υπανάπτυκτων. Η 
Ελλάδα βελτίωσε τις επιδόσεις της. Δημιούργησε πλούτο και εισοδήματα 
με άμεσα και απτά αποτελέσματα στη μείωση της φτώχειας. Πέρασε από 
την εποχή των γενικευμένων στερήσεων, στην εποχή της ευμάρειας, της 
μαζικής κατανάλωσης προϊόντων και υπηρεσιών -που λίγα χρόνια πριν θα 
φαινόταν αδιανόητα- στην εποχή της ικανοποίησης αναγκών -όχι και τό-
σο ζωτικών για την επιβίωση. Η αφθονία παραγκώνισε τη στέρηση χωρίς, 
όμως, να εξαλείψει τη φτώχεια, η οποία σήμερα έχει πάρει νέες μορφές: 
υψηλά ποσοστά χαμηλά αμειβομένων εργαζομένων, κοινωνικός αποκλει-
σμός κ.λπ.  

Η κατάσταση στη χώρα μας, σήμερα, δε θα μπορούσε να θεωρηθεί ιδανι-
κή. Αυτό, εξάλλου, αποτυπώνουν τα αποτελέσματα πρόσφατων ευρωπαϊ-
κών στατιστικών. Μπορεί να έχουμε αυξήσει θεαματικά το κατά κεφαλήν 
εισόδημα, όχι, όμως, τόσο ώστε να εξαλείψουμε τη φτώχεια. 

Το πρόβλημα, όμως, δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη 
την Ευρώπη. Γι’ αυτό, το 2010 ανακηρύχθηκε «ευρωπαϊκό έτος καταπο-
λέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού». Ίσως μέσα από 
τις συζητήσεις, τις δράσεις αλλά και τον γενικότερο προβληματισμό που 
θα αναπτυχθεί τη χρονιά αυτή, γίνει κατανοητό ότι χρειάζεται μια πιο 
ενεργή στάση τόσο από εμάς όσο και από τους πολιτικούς μας, ώστε να 
πάψουμε πλέον να μιλάμε για «κοινωνία των δύο τρίτων». 
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2010 : Ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού 

Πριν από δέκα χρόνια, οι ηγέτες της ΕΕ υποσχέθηκαν «να γίνει αποφα-
σιστικό βήμα προς την εξάλειψη της φτώχειας» έως το 2010. Σήμερα, 
ωστόσο, σημαντικός αριθμός Ευρωπαίων εξακολουθεί να ζει στη φτώ-
χεια και να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, όπως η 
υγειονομική περίθαλψη. Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός όχι 
μόνο επηρεάζουν την ευμάρεια των ατόμων και την ικανότητά τους να 
συμβάλλουν στην κοινωνία, αλλά αποδυναμώνει και την οικονομική 

ανάπτυξη. Με βάση αυτά τα στοιχεία, η ΕΕ τονίζει τη σημασία της συλλογικής ευθύνης για την καταπολέμηση 
της φτώχειας, με τη συμμετοχή των αρμοδίων για τη λήψη αποφάσεων και των άλλων παραγόντων στον δημόσιο 
και στον ιδιωτικό τομέα. Το 2010, που είναι το ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοι-
νωνικού αποκλεισμού, θα επιδιώξει να δώσει φωνή σε όσους υποφέρουν σε καθημερινή βάση. 

Μεταξύ 28 Αυγούστου και 17 Σεπτεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε η έρευνα του Eυρωβαρόμετρου σχετικά με 
τη στάση απέναντι στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.  Έγιναν ζωντανές συνεντεύξεις με περίπου 27.000 
πολίτες από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ύστερα από τυχαία επιλογή των συμμετεχόντων. Η έρευνα αυτή παρου-
σιάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα, ενόψει του 2010, που έχει ανακηρυχτεί ευρωπαϊκό έτος κατά της 
φτώχειας. 

Οι 9 στους 10 Ευρωπαίους ζητούν επειγόντως τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της φτώχειας 

Το 73% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η φτώχεια είναι διαδεδομένο πρόβλημα στη χώρα του, ενώ το 89% ζητεί από 
την κυβέρνησή του να λάβει επειγόντως μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. 

« Αυτά τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν πολύ καλά τα προβλήματα της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού στη σημερινή κοινωνία και θέλουν να δουν τη λήψη περισσότερων μέτρων για την 
αντιμετώπισή τους», υποστήριξε ο Vladimír  Š pidla , επίτροπος αρμόδιος για τις κοινωνικές υποθέσεις. «Αν και 
οι περισσότεροι θεωρούν πρωτίστως υπεύθυνες τις εθνικές κυβερνήσεις τους, τα τρία τέταρτα των πολιτών αναμέ-
νουν επίσης από την ΕΕ να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Το επόμενο Ευρωπαϊκό Έτος συνιστά την τέλεια ευ-
καιρία, ώστε η καταπολέμηση της φτώχειας να τεθεί στο προσκήνιο σε όλη την ΕΕ.» 

Η εικόνα είναι ζοφερή: περίπου 80 εκατομμύρια άτομα –δηλ. το 16% του πληθυσμού της ΕΕ– ζουν κάτω από το 
όριο της φτώχειας και συναντούν σοβαρά εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην εκπαίδευ-
ση, στη στέγαση, καθώς και στις κοινωνικές και χρηματοδοτικές υπηρεσίες. Η σημερινή έρευνα φωτίζει τις πολ-
λές πτυχές της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Το υψηλό ποσοστό ανεργίας (52%) και το ποσοστό των χαμηλόμισθων (49%) θεωρούνται οι κυριότεροι παράγο-
ντες που εξηγούν «κοινωνικά» το φαινόμενο της φτώχειας, σε συνδυασμό με τις ανεπαρκείς κοινωνικές παροχές 
και συντάξεις (29%) και το υπερβολικό κόστος αξιοπρεπούς στέγασης (26%). Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη 
εκπαίδευσης, κατάρτισης ή επαγγελματικών προσόντων (37%), καθώς και η «κληρονομούμενη» φτώχεια (25%) 
και η τοξικομανία (23%) θεωρούνται οι κυριότεροι λόγοι που εξηγούν τη φτώχεια σε «ατομικό» επίπεδο. 

Πάνω από τους μισούς Ευρωπαίους (56%) πιστεύουν ότι οι άνεργοι βρίσκονται πιο κοντά στο όριο της φτώχειας, 
ενώ το 41% πιστεύει ότι οι ηλικιωμένοι είναι οι πλέον ευάλωτοι και το 31% θεωρεί ότι σε αυτή τη θέση βρίσκο-
νται όσοι έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και ελάχιστη κατάρτιση ή επαγγελματικά προσόντα. 
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Προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό 

Ελληνική βιβλιογραφία 

• Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και κοινωνικός αποκλεισμός / Γ. Τσιάκαλος, …[κ.ά].- Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 
1999.- 387 σ.- ISBN 960-344-686-6 

• Από την κοινωνική ευπάθεια στον κοινωνικό αποκλεισμό / Δ. Παπαδοπούλου, …[κ.α.].- Αθήνα : INE/ΓΣΕΕ, 
2002 (μελέτη) 

• Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα. Κύρια θέματα και προσδιορισμός προτεραιοτήτων 
πολιτικής / Δ. Καραντινός, Λ. Μαράτου-Αλιμπράντη, Ε. Φρονίμου.- τ.Α.- Αθήνα : EKKE, 2005 

• Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα : κύρια θέματα και προσδιορισμός προτεραιοτήτων 
πολιτικής. 1/2, Τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού αποκλεισμού, όψεις του κοινωνικού αποκλεισμού, κοινω-
νικός αποκλεισμός και ειδικές κατηγορίες πληθυσμού / Δ. Καραντινός, Η. Κατσούλης.- Αθήνα : ΕΚΚΕ, 
1996.- 525 σ.- ISBN 960-7093-44-5 

• Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα : κύρια θέματα και προσδιορισμός προτεραιοτήτων 
πολιτικής. 2/2, Κοινωνικός αποκλεισμός και ειδικές κατηγορίες πληθυσμού / Δ. Καραντινός, Η. Κατσούλης.- 
Αθήνα : EKKE, 1996.- 343 σ.- ISBN 960-7093-45-3 

• Οι εκτός των τειχών : φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στις σύγχρονες κοινωνίες / Χ. Οικονόμου, Ανδρέ-
ας Φερώνας (επιμ.).- Αθήνα : Διόνικος, 2006.- 483 σ.- ISBN 960-6619-21-4 

• Κοινωνική πολιτική : αποκλεισμένες ομάδες / Θ. Αλεξίου.- Αθήνα : Παπαζήση, 2009.- 307 σ.- ISBN 960-02-
2283-5 

• Κοινωνικός αποκλεισμός.- Αθήνα : Αρμός, 2002.- 360 σ.- ISBN 960-527-227-X 

Σχεδόν οι εννέα στους δέκα Ευρωπαίους (87%) πιστεύουν ότι η φτώχεια περιορίζει τη δυνατότητα πρόσβασης 
σε αξιοπρεπή στέγαση· οι οκτώ στους δέκα αισθάνονται ότι η φτώχεια περιορίζει την πρόσβαση στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση ή στη μάθηση ενηλίκων, και το 74% πιστεύει ότι συρρικνώνει τις δυνατότητές εξεύρεσης εργα-
σίας. Η πλειονότητα των Ευρωπαίων (60%) πιστεύει ότι η πρόσβαση σε αξιοπρεπή βασική σχολική εκπαίδευση 
επηρεάζεται, και το 54% πιστεύει ότι η ικανότητα διατήρησης ενός δικτύου φίλων και γνωστών περιορίζεται 
εξαιτίας της φτώχειας. 

Κατά μέσο όρο, το 89% των Ευρωπαίων υποστηρίζει ότι πρέπει να ληφθούν επειγόντως μέτρα από τις εθνικές 
κυβερνήσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η φτώχεια. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, το 53% πιστεύει ότι οι εθνι-
κές κυβερνήσεις είναι πρωτίστως υπεύθυνες για την καταπολέμηση της φτώχειας. Ακόμα κι αν οι Ευρωπαίοι 
δεν θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κυρίως την ευθύνη για την καταπολέμηση της φτώχειας, ο ρόλος της, 
ωστόσο, κρίνεται σημαντικός από πολλούς (το 28% τον θεωρεί «πολύ σημαντικό» και το 46% «αρκετά σημα-
ντικό»). 

Περισσότερες πληροφορίες 
MEMO/09/480 
Έκθεση για την έρευνα του ευρωβαρόμετρου 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_321_en.pdf 
Ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας 
http :// ec . europa . eu / social / main . jsp ? langId = en & catId =637  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/480&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=637
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• Κοινωνικός αποκλεισμός : εκτός, εντός και υπό : Ι. Καυταντζόγλου.- Αθήνα : Σαββάλας, 2006.- 248 σ.- 960-
449-220-9 

• Κοινωνικός αποκλεισμός : η ελληνική εμπειρία / Κώστας Δημουλάς ...[κ.ά.]; ΚΕΚΜΟΚΟΠ.- Αθήνα : 
Gutenberg, 1998.- 308 σ.- ISBN 960-01-0751-3  

• Κοινωνικός αποκλεισμός : η ελληνική εμπειρία / Κ. Κασιμάτη.- Αθήνα ; Gutenberg, 2004 

• Κοινωνικός αποκλεισμός για τους ανθρώπους που παραμερίζουμε / Δ. Παπαδοπούλου.- Αθήνα : Αρμός, 
2002.- 360 σ.- ISBN 960-527-227-X 

• Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα / Τσιρώνης, Χρήστος.- Θεσσαλονίκη : 
Βάνιας, 2003.- 531 σ.- 978-960-288-108-8 

• Κοινωνικός αποκλεισμός και πολιτικές ενσωμάτωσης / Γ. Τσομπάνογλου, …[κ.ά].- Αθήνα : Παπαζήση, 
2005.- 441 σ.- ISBN 960-02-1903-6 

• Παλιννόστηση και κοινωνικός αποκλεισμός / M. Βεργέτη.- 2η εκδ.- Αθήνα : Αφοι Κυριακίδη, 2003.- ISBN 
960-343-694-1 

• Παρατηρητήριο πολιτικών καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού : πρώτη εθνική έκθεση /Υπουργείο 
Εργασίας, ΕΚΚΕ; Δ. Καραντινός, Μ. Kονιόρδος, Π. Τινιος.- Αθήνα, 1990.- 44 σ. ISBN 960-7428-00-5  

• Φτώχεια, αποκλεισμός και κοινωνικές ανισότητες = Poverty, exclusion and social inequalities : πρακτικά 
συνεδρίου, 22-23 Σεπτεμβρίου 2005, Λαύριο : conference proceedings, 22-23 September 2005, Lavrio.- Α-
θήνα : EKKE, c2006.- 309 σ.- ISBN 960-7093-90-9 

• Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός / Μ. Πετμεζίδου, Μαρία, …[κ.ά].- Αθήνα :  Εξάντας, 2004.- 517 σ.- 
ISBN 978-960-2565-872 

 
• Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός : έννοιες, αντιλήψεις και πολιτικές / Αν. Φερώνας.- Αθήνα : Αντ. Ν. 

Σάκκουλας, 2004.- 204 σ.- ISBN 978-960-15-1088-0 

 
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία 

• Analysis of multidimensional poverty : theory and case studies / Louis Marie Asselin ; contributions from 
Jean-Bosco Ki, Vu Tuan Anh..- New York : Springer, 2009.- xvi, 212 σ.- ISBN 978-144-1908-421 

• Breadline Europe : the measurement of poverty / David Gordon and Peter Townsend.- Bristol, UK. : Policy 
Press, 2000.- ix, 465 σ.- ISBN 1-86134-292-6 

• EC observatory on national policies to combat social exclusion : second national report : Greece / Commis-
sion on the European Communities, EKKE; D. Karantinos, J. Cavounidis, C. Ioannou.- Athens, 1992.- ISBN 
960-7093-31-3 

• Policy responces to social exclusion : towards inclusion? / Janie Percy-Smith (ed.).- Maidenhead : Open Uni-
versity Press, 2000.- vii, 244 σ.- ISBN 0-335-20473-2 

• Poverty and exclusion / series editor Lisa Firth.- Cambridge : Independence, c2008.- 44 σ.- ISBN 978-186-
1684-530 

• Social exclusion and European policy / David G, Mayes, J. Berghman, R. Salais (eds.).- Cheltenham, UK : 
Edward Elgar, c2001.- xvii, 358 σ.- ISBN 1-84064-688-8 

• Social exclusion in European welfare states / R.J.A. Muffels, P. Tsakloglou, D.G. Mayes (eds.).- Chelten-
ham, UK : Edward Elgar, c2002.- xxi, 366 σ.- ISBN 1-84064-803-1 

• The social services and social policies to combat social exclusion / Commission on the European Communi-
ties, EKKE; D. Karantinos, J. Cavounidis, C. Ioannou.- Athens, 1992.- ISBN 960-7093-27-5 
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ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΟΥ  ΕΛ . ΙΝ .Υ.Α .Ε .  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΚ ΑΘΗΝΑΣ 

Το κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Αθήνα: 

Προγραμματίζει: 

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

• σεμινάρια για εργοδότες & εργαζόμενους επιχειρήσεων Β’ και Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας, διάρκει-
ας 35 και 10 ωρών, 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 μέ-
λη 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, το ΚΕΚ του ΕΛΙΝΥΑΕ στην Αθήνα, υλοποιεί, κατόπιν αιτήσεως, εξειδικευμένα σεμινάρια μικρής 
διάρκειας, με θέματα:  

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

• «Πρώτες Βοήθειες» (ενδεικτικά θέματα εισηγήσεων: βασική υποστήριξη ζωής, αυτόματη εξωτερική απινίδω-
ση, 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 210 8200136, 210 
8200111, 210 8200139, φαξ: 210 8200103  

• Theorising social exclusion / Ann Taket,…[et.al.].- London : Routledge, 2009.- ix, 232 σ.- ISBN 978-041-
5475-846 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Το Παράρτημα της Θεσσαλονίκης προγραμμάτισε και θα υλοποιήσει: 

• από τις 1 Μαρτίου έως και 23 Απριλίου σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών για Μηχανικούς απόφοιτους ΑΕΙ και 
ΤΕΙ που ασκούν ή θα ασκήσουν τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας στη Βιομηχανία 

• στις 22 και 23 Φεβρουαρίου βραχυχρόνιο εξειδικευμένο σεμινάριο διάρκεια 10 ωρών «Εκτίμηση Επαγγελ-
ματικού Κινδύνου» για απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ με γνώσεις Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας. 

Προγραμματίζονται επίσης για το δεύτερο τρίμηνο 2010: 

• Σεμινάρια 100 ωρών για Μηχανικούς ΑΕΙ και ΤΕΙ στη Βιομηχανία και τα Τεχνικά Έργα. 

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται καθημερινά δεκτές από τις 9.00-16.00 στα γραφεία του ΚΕΚ ΕΛΙΝΥΑΕ Θεσσα-
λονίκης (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 

 

Ημερίδα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, συμμετείχε σε διημερίδα που οργάνωσε το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με θέμα: 
“Υγιεινή και Ασφάλεια – Πραγματικότητα και προοπτική στο Ιπποκράτειο Γ. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης”. Η 
εκδήλωση έλαβε χώρα την Πέμπτη 28 και την Παρασκευή 29/1/2010 και ώρες 10:00-14:00 στο αμφιθέατρο Με-
ταξά του Νοσοκομείου. Κατά την διάρκεια της διημερίδας διανεμήθηκαν στους ενδιαφερόμενους CD με εκδό-
σεις του ΕΛΙΝΥΑΕ σχετικές με το αντικείμενο των υπηρεσιών υγείας και αντίτυπα του γενικού καταλόγου των 
εκδόσεων που διαθέτει το Ινστιτούτο. Την εκδήλωση εκ μέρους του ΕΛΙΝΥΑΕ πλαισίωσαν με ομιλίες τους οι 
ειδικοί ιατροί εργασίας κ. Σπύρος Δρίβας, που ανέπτυξε το θέμα: “Προαγωγή της εργασιακής υγείας και ασφάλει-
ας στο χώρο των νοσοκομείων” και ο κ. Βασίλης Δρακόπουλος, ο οποίος παρουσίασε τα αποτελέσματα της με-
λέτης του ΕΛΙΝΥΑΕ για την υγεία και ασφάλεια στα νοσοκομεία. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Στις 27 Ιανουαρίου υλοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία», το οποίο παρακολού-
θησαν 40 άτομα μαθητές του τμήματος: Υπάλληλοι Διοικητικών καθηκόντων, του ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Ιωαννίνων. 

Στις 28 Ιανουαρίου υλοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια στις ηλεκτρολογικές εγκαταστά-
σεις», το οποίο παρακολούθησαν 41 άτομα μαθητές Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες του ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Ιωαννίνων. 

Το Παράρτημα Ιωαννίνων προγραμματίζει για το έτος 2010, στα Ιωάννινα την υλοποίηση σεμιναρίου επιμόρφω-
σης 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 επιχει-
ρήσεων Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας για τα μέλη του συλλόγου. 

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

Το Παράρτημα της Τρίπολης το μήνα Ιανουάριο διεξήγαγε μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων σε επιχείρηση της 
περιοχής. 

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

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 ΕΛΙΝΥΑΕ 
Ιωαννίνων (Καπλάνη 7, 1ος όροφος, τηλ επικοινωνίας 2651083290, φαξ 2651083294) ή μέσω της ιστοσελίδας του 
ΕΛΙΝΥΑΕ http://www.elinyae.gr. 

 Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ    ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕ-
ΝΤΡΟ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ Α.Π.Θ.  

Ένας στους 4 ιατρούς και ένας στους 3 ειδικευόμενους υποφέρει από επαγγελματική εξουθένωση (burnout) σύμ-
φωνα με έρευνα διάρκειας 5 ετών που πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του 
Α.Π.Θ. και ολοκληρώθηκε το 2010. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, επαγγελματική εξουθένωση έχει το 25% των ειδικών ιατρών και το 
33% των ειδικευομένων στα Νοσοκομεία, το 28% των φοιτητών ιατρικής, το 37% των νοσηλευτών καθώς και το 
35% των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. 

Ειδικά, το 35% των ειδικευομένων και το 25% των νοσηλευτών εμφανίζουν αποπροσωποποίηση και κυνισμό 
που, συχνά, αγγίζει τα όρια της αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς. 

Το burnout προκαλεί χρήση αλκοόλ και ηρεμιστικών από ιατρούς, χρήση βίας στα νοσοκομεία, ιατρικά λάθη, 
παχυσαρκία, κατάθλιψη, ψυχοσωματικές παθήσεις καθώς και καρδιαγγειακές παθήσεις στους ιατρούς. 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ  &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ  ΝΕΑ  
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Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης πλήττει, κυρίως, ηλικίες 35 με 45 χρόνων, ανύπαντρων ιατρών και 
παντρεμένων γυναικών αλλά και όσους έχουν μεγαλύτερο ενθουσιασμό για τη δουλειά τους! 

Χαρακτηρίζεται από τρία συμπτώματα:  

1. Συναισθηματική/Πνευματική εξάντληση. 

2. Αποπροσωποποίηση/κυνισμός. Όταν ένας εργαζόμενος χάνει την επαφή με τον άνθρωπο. Π.χ. είναι η συχνή 
έκφραση που ακούγεται στα νοσοκομεία "έχω μία οξεία κοιλία στο 7" αντί "έχουμε την κυρία Μαρία που έχει 
οξεία κοιλία". 

3. Μειωμένη αίσθηση επίτευξης. Η αίσθηση ότι, ό,τι και να κάνουμε δε μπορούμε να βελτιώσουμε τον τρόπο και 
τις συνθήκες εργασίας. 

Το σύνδρομο σχετίζεται αποκλειστικά με την εργασία, είναι χρόνιο και όταν κάποιος το πάθει δεν επανέρχεται 
εύκολα χωρίς εξωτερική βοήθεια. 

Στο ερώτημα τι προκαλεί το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης στους ιατρούς και επαγγελματίες υγείας 
των Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης, οι έρευνες έδειξαν, ότι το burnout δε σχετίζεται με το πόσες ώρες εργάζε-
ται κάποιος αλλά με το πόσο ικανοποιημένος είναι από την εργασία του αλλά και το πως είναι οργανωμένος ο 
εργασιακός του χώρος δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, τα Νοσοκομεία. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, από το Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., 
με επικεφαλής τη Λέκτορα Ιατρικής, Εύχαρις  Παναγοπούλου. 

Σε συνέχεια της έρευνας και προκειμένου να αντιμετωπιστούν ο συνέπειες του Συνδρόμου Επαγγελματικής Ε-
ξουθένωσης, η Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. συντονίζει Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, με τίτλο: "Βελτίωση της ποιότη-
τας και της ασφάλειας στα νοσοκομεία: Οργάνωση νοσοκομείων, εξουθένωση των ιατρών και φροντίδα υγείας". 
Στόχος του προγράμματος είναι η καταγραφή των παραγόντων που σχετίζονται με την επαγγελματική εξουθένω-
ση των νοσοκομειακών ιατρών και τον τρόπο που αυτή επιδρά στην ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών 
υγείας. 

Αύριο, Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2010 στο Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., θα 
πραγματοποιηθεί η πρώτη συντονιστική συνάντηση του προγράμματος. Στο έργο συμμετέχουν ως εταίροι πανε-
πιστήμια και ερευνητικά κέντρα από την Αγγλία, την Πορτογαλία, την Κροατία, την Π.Γ.Δ.Μ., τη Βουλγαρία, 
την Τουρκία, την Ιρλανδία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα. 

Το ερευνητικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 5 χρόνια, χρηματοδοτείται από το 7ο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πλαίσιο. 
Το έργο θα οδηγήσει στο σχεδιασμό παρεμβάσεων μέσα από την ιατρική εκπαίδευση που προωθούν την ποιότη-
τα των παρεχόμενων υπηρεσιών στα νοσοκομεία. 

Το εργαστήριο Υγιεινής βρίσκεται στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ., στον 4ο όροφο, πίσω από το Ανατομείο. 

Ώρες εργασιών συνάντησης. Δευτέρα 25/1: 14.30 - 20.00 και Τρίτη 26/1: 9.00 - 13.30 και 14.30 - 17.00. 

Επικοινωνία: Λέκτορας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Εύχαρις Παναγοπούλου, τηλ. 2310 999154 και 6973054422. 
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Πρόληψη μέσω σχεδιασμού : Πράσινες, ασφαλείς και υγιείς εργασίες 

Με τον όρο πράσινη απασχόληση νοούνται οι δραστηριότητες εκείνες στον πρωτο-
γενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα οι οποίες συμβάλλουν στην διατήρηση ή και 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Πράσινες θέσεις εργασίας είναι λοιπόν εκείνες 
που προστατεύουν τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, που συμβάλλουν στην 
ορθολογική χρήση της ενέργειας και των φυσικών πόρων, που μειώνουν την κατανά-
λωση νερού, που οδηγούν σε μια οικονομία χαμηλής έντασης άνθρακα και περιορί-
ζουν την παραγωγή αποβλήτων και ρύπων. Επίσης ως πράσινες θέσεις εργασίας χα-
ρακτηρίζονται και αυτές που έχουν μακρόχρονη προοπτική, είναι καλοπληρωμένες 
και συμβάλλουν άμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Σε μια εποχή που η οικονομική στενότητα οδηγεί σε απώλεια θέσεων εργασίας ή σε «ελαστικοποίηση» των ερ-
γασιακών σχέσεων, είναι σημαντικό να επιμείνει κανείς στην ποιοτική διάσταση των παρεχόμενων θέσεων εργα-
σίας. Δεν αρκεί να έχει απλώς κανείς δουλειά, όσο σημαντικό κι αν είναι αυτό. Πρέπει η δουλειά αυτή να είναι 
και αξιοπρεπής. Η ανακύκλωση ηλεκτρονικών που γίνεται υπό άθλιες συνθήκες σε παραγκουπόλεις του ανα-
πτυσσόμενου κόσμου, είναι μεν ανακύκλωση, αλλά δηλητηριάζει ανθρώπους. Πρέπει να γίνεται συνεπώς με 
άλλο τρόπο, κάτω από άλλες συνθήκες. 

Υπάρχουν πολλά οφέλη από τη στροφή στην πράσινη ανάπτυξη. Η επιλογή αυτή όχι μόνο εγγυάται μια διέξοδο 
από την οικονομική κρίση, αλλά αποτελεί και τη μόνη δυνατή για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών 
και την υπέρβαση της περιβαλλοντικής κρίσης του πλανήτη μας. Εκτός από το όφελος όμως των νέων θέσεων 
εργασίας, που πυροδοτούνται από αυτόν τον «πράσινο» σχεδιασμό, σημαντικό είναι να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στην ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων που παίρνουν μέρος σε αυτή. Για το σκοπό αυτό το Αμερικανικό Ιν-
στιτούτο Επαγγελματικής Υγεία και Ασφάλειας  (NIOSH) και οι εταίροι του, προχώρησαν στον σχεδιασμό ενός 
οδηγού Prevention through Design (PtD) initiative  προτείνοντας τρόπους πρόληψης και ελέγχου των εργατικών 
ατυχημάτων και ασθενειών που σχετίζονται με τις «πράσινες» εργασίες. 

Πηγή : 

Πράσινη ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας /  Greenpeace  
http://www.greenpeace.org/raw/content/greece/press/118523/green-jobs-report.pdf 
 
NIOSH 

http://www.cdc.gov/niosh/topics/PtD/greenjobs.html 

Για περισσότερες πληροφορίες : 

Going Green: Safe and Healthy Jobs 

http://www.cdc.gov/niosh/blog/ 

 

 

 

 

http://www.cdc.gov/niosh/topics/ptd/
http://www.cdc.gov/niosh/blog/nsb010410_green.html
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Γυναίκα και Υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η πρόσφατη μελέτη “Data and Information on Women’s health in the European Union”,  
για την υγεία των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε μερικές χώρες του Ευρωπαϊ-
κού Οικονομικού Χώρου, περιλαμβάνει δεδομένα  κοινωνικοοικονομικά και δημογραφι-
κά , θέματα υγείας, τρόπο ζωής και φροντίδα υγείας. 

Μερικά από  κύρια σημεία της μελέτης είναι: 

Ο καρκίνος του μαστού είναι ακόμα ο πιο κοινός καρκίνος και η σημαντικότερη αιτία θανάτου στις γυναίκες. 

Άνοια και άνοια τύπου Alzheimer’s έχουν υψηλά ποσοστά στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες. 

Η κατάθλιψη εμφανίζεται συχνότερα στις γυναίκες με υψηλά ποσοστά αυτοκτονιών. 

Οι γυναίκες είναι ομάδες υψηλού κινδύνου για οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα και οστεοπόρωση. 

Η Διεθνής Διαβητολογική Ένωση εκτιμά ότι θα υπάρξει αύξηση 16% στον διαβήτη, μεταξύ του 2007 και 2025, 
με τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης στο γυναικείο πληθυσμό. 

Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει  να αναφερθεί , είναι ότι παρά τις διάφορες εργασίες που έγιναν τα τελευταία 
χρόνια, δεν υπάρχουν αξιόπιστα  στοιχεία και σχετικά δεδομένα κατά γένος. Αυτό οδηγεί στην ανάγκη σύστασης 
μιας ολοκληρωμένης και προτυποποιημένης βάσης δεδομένων για θέματα φύλου, για όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. 

Διαβάστε τη μελέτη: 

http://ec.europa.eu/health/population_groups/docs/women_report_en.pdf 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ  ΝΕΑ  

ΔΙΕΘΝΗ  ΝΕΑ  

Νέα βάση δεδομένων με  την ισχύουσα νομοθεσία για τις συνθήκες εργα-
σίας  

(ILO Database of Conditions of Work and Employment Laws) 

Το πρόγραμμα για τις Συνθήκες εργασίας του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, δημο-
σίευσε μια νέα βάση δεδομένων για τις νομοθετικές ρυθμίσεις σε θέματα συνθηκών 
εργασίας, σε πάνω από 100 χώρες. Μέχρι στιγμής τα θέματα που παρουσιάζονται 
και είναι χρονολογικά ενημερωμένα, είναι η ελάχιστη αμοιβή και ημερομίσθια, ο 
χρόνος εργασίας και η προστασία της μητρότητας. 

Συνδεθείτε με τη βάση: www.ilo.org/dyn/travail 
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  

Ευρωπαϊκή Ένωση – Νέος δικτυακός τόπος για τη Δημόσια Υγεία  

Ένας ολοκληρωτικά καινούργιος δικτυακός τόπος για τη Δημόσια Υγεία είναι διαθέσιμος από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/health/

index_en.htm 

150 νέα κείμενα και 14.000 ντοκουμέντα είναι οργανωμένα κατά θέμα (8 κύριες θεματικές ενότητες). Μπορείτε 
να βρείτε όλες τις εξελίξεις στα θέματα της δημόσιας υγείας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις πολιτι-
κές, τις δράσεις , δεδομένα και δείκτες, εκδόσεις και πολλά άλλα. 

Συνδυασμένη έκθεση στον θόρυβο και σε ωτοτοξικές ουσίες  

Η απώλεια της ακοής λόγω του θορύβου εξακολουθεί να είναι μία από τις πλέον σημαντικές επαγ-
γελματικές ασθένειες στην Ευρώπη. Σήμερα δίδεται ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή στους κιν-
δύνους που οφείλονται στη συνδυασμένη έκθεση σε δυνατούς θορύβους και σε ωτοτοξικές ουσί-
ες. Σκοπός της παρούσας επισκόπησης είναι η παρουσίαση των σύγχρονων γνώσεων στον συγκε-

κριμένο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών εργαλείων και της ανασκόπησης των χημικών ουσιών 
που συμβάλλουν ενδεχομένως στην απώλεια της ακοής, αλλά και η επισήμανση των σχετικών ελλείψεων στις 
οποίες πρέπει να εστιάσουν οι προτεινόμενες μελλοντικές δράσεις και έρευνες. 

Download the full publication as PDF (1622Kb)  

Έκδοση του "Health at a Glance 2009" από τον ΟΟΣΑ  

Στις 8 Δεκεμβρίου 2009, δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Οργανισμό Οικονομικής Συ-
νεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) η έκδοση “Health at a glance 2009”  η οποία περιλαμ-
βάνει ανάλυση των στατιστικών δεδομένων που σχετίζονται με την υγεία από όλες τις 
χώρες του ΟΟΣΑ. Διαβάστε το Δελτίο Τύπου για την έκδοση, σύμφωνα με τον κ. Γιάννη 
Τούντα, εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Επιτρο-
πή του ΟΟΣΑ για την υγεία, για τα δεδομένα της Ελλάδας:  

Δελτίο τύπου: 'Έκδοση του "Health at a Glance 2009" από τον ΟΟΣΑ - Διαπιστώσεις για 
το ελληνικό σύστημα υγείας 

Περισσότερες πληροφορίες για το σύνολο της έκδοσης 'Health at a Glance 2009" μπορείτε να βρείτε στον δικτυ-
ακό τόπο:  
 
http://www.oecd.org/health/healthataglance 

http://ec.europa.eu/health/index_en.htm
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/combined-exposure-to-noise-and-ototoxic-substances
http://www.neahygeia.gr/UserFiles/File/17%2012%2009%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85%20%CE%9F%CE%9F%CE%A3%CE%91.pdf
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8-9 March 2010, Hilton Lac-Leamy, Gatineau, Canada 

Forum III: Leading the Change 

Contact: CCOHS Tel: + 1 800 668 4284 

URL: www.ccohs.ca/events/forumIII 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

14-17 March 2010 – Palazzo degli Affari, Piazza Adua 1, 
50123 Firenze, Italy 

Fourth International Conference on Safety and Environ-
ment in the Process Industry (CISAP4) 

AIDIC Secretariat: 

Attn. Manuela Licciardello, Via G. Colombo 81/A, 20133 
Milano (Italy)  

Tel: +39-02-70608276 

Fax: +39-02-59610042  

Ε-mail: cisap4@aidic.it  

URL: www.aidic.it/CISAP4 

 

 

 

 

 

20-21 April 2010, Taipei, Taiwan 

RHICOH, International Symposium of Reproductive Hazards in the Workplace and Environment 

Organized by: The International Symposium of Reproductive Hazards in the Workplace and Environment 
(RHICOH 2010) is organized by the Department of Environmental and Occupational Medicine, National Taiwan 
University Hospital and in collaboration with the International Commission of Occupational Health (ICOH) Sci-
entific Committee on Reproductive Hazards in the Workplace. The symposium is co-hosted by the Taiwan Envi-
ronmental and Occupational Medicine Association, Occupational Hygiene Association of Taiwan, and Taiwan 
Occupational Health Nursing Association. It will bring together experts in occupational health from Asia and all 
parts of the globe. 
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Mini-symposiums and sessions will include the full spectrum of reproductive hazards in the workplace and envi-
ronment: 

a. Male mediated developmental toxicity 

b. Endocrine disruption in the occupational arena 

c. Gene-environment interaction in reproductive health 

d. Ergonomic risk factors for adverse pregnancy outcomes 

e. Shiftwork and risk for reproductive and developmental failures 

f. Reproductive risk related to psychological strain at the workplace 

g. Reproductive health in the electronics industry 

h. Reproductive hazards in developing countries 

Contact: Pau-Chung Chen 

Address: 17 Syujhou Road, Taipei 10055, Taiwan 

Tel: +886-2-33668088  

Fax: +886-2-23582402  

Ε-mail: rhicoh2010@gmail.com 

URL: www.rhicoh2010.tw 

11-15 June 2010, Centre International de Conférences Ge-
nève 17, rue de Varembé 1211 Geneva, Switzerland  

20th IUHPE World Conference on Health Promotion  

Themes:  

Sustainable environment and health: What are the inter-linkages between urbanization, environmental degrada-
tion, environmental justice and health development? 

Equitable and sustainable health development: Can equity and sustainable development be achieved through 
health promotion action on societal determinants? 

Participatory governance: What local and global partnerships do we need to strengthen health and sustainable 
development? 

Contact:  
Conference Organiser Health Promotion Switzerland 
Erich Tschirky  
URL: info@iuhpeconference.net 
Content and programme 
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5 – 9 Σεπτεμβρίου 2010, Ρόδος 

ESREL 2010 Annual Conference 

Ευρωπαϊκό συνέδριο για την Ασφάλεια και Αξιοπιστία Συστημάτων 

Οργάνωση: European Safety and Reliability Association (ESRA) και Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστημάτων και 
Βιομηχανικής Ασφάλειας Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». 

Χώρος: Rodos Palace Resort Hotel, Ρόδος 

Πληροφορίες: www.esrel2010.com 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου στα τηλέφωνα: 210-
6503703 και 210-6503723. 

Dr. PH Ursel Broesskamp-Stone, Vice-Chair of the Steering Group, the Global and the Swiss Scientific Commit-
tee 
URL: info@iuhpeconference.net  
Health Promotion Switzerland 
Dufourstrasse 30, Postfach 311 
CH-3000 Bern 6  
Tel.: 41 (0)31 350 04 04 
Health Promotion Switzerland 
Av. de la Gare 52, CH-1001 Lausanne 

Tel.: 41 (0)21 345 15 15,  
Fax: 41 (0)21 345 15 45 
International Union for Health Promotion and Education c/o MCI Geneva - 75 Rue De Lyon - 1211 Geneva 
- Switzerland 
Tel.: +41 22 33 99 599 
Fax: +41 22 33 99 631 
E-mail: iuhpe2010@mci-group.com, URL: http://www.iuhpeconference.net/ 
http://www.iuhpeconference.net/downloads/en/Flyer-IUHPE-World-Conference-on-Health-Promotion-2010.pdf 
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Η βιβλιογραφία που ακολουθεί αφορά νέα αποκτήματα της βιβλιοθήκης του ΕΛΙΝΥΑΕ 

 

• Applied statistics in occupational safety and health / Christopher A. Janicak.- 2η εκδ.-Lanham, Maryland : 
Government Institutes, c2007.- xii, 183 σ.- ISBN 978-0-86587-169-4  (6459) 

 

• Basic electrical installation work / Trevor Linsley.- 4η εκδ.- Amsterdam : Elsevier, c2006.- vi, 286 σ.- ISBN 
978-0-7506-6624-4 (6420) 

 

• Beyond human error : taxonomies and safety science / Brendan Wallace, Alastair Ross.- Boca Raton : Taylor 
& Francis, c2006.- 259 σ.- ISBN 0-8493-2718-0  (6450) 

 

• Biological safety : principles and practices / Diane O. Fleming, Debra L. Hunt (eds.).-  4η εκδ.- Washington : 
ASM Press, c2006.- xviii, 622 σ.- ISBN 978-1-55581-339-0   (6398) 

 

• Carpal disorders / Steve K. Lee, Michael R. Hausman (eds.).- Philadelphia : Saunders, c2006.- x, 143 σ.- 
(Hand Clinics ; 22(4)).- ISBN 1-4160-3807-8 (6422) 

 

• Eisler's encyclopedia of environmentally hazardous priority chemicals / Ronald Eisler.- Amsterdam : El-
sevier, c2007.- xxxv, 950 σ.- ISBN 978-0-444-53105-6  (6424) 

 

• Employment law and occupational health : a practical handbook / J. Lewis, G. Thornbory.- Oxford, UK : 
Blackwell Publishing, c2006.- vii, 191 σ.- ISBN 978-1-4051-4972-3  (6445) 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

29 March - 2 April 2010 – Buena Vista Palace Hotel and Spa, Lake Buena Vista, 
Florida, USA 

Annual Safe Patient Handling & Movement Conference 

Pre-conference: March 29th, 2010 

Main conference: March 30 - April 1, 2010 

Post-Conference: April 2nd, 2010 

Contact: University of South Florida 

URL: www.cme.hsc.usf.edu/sphm 
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• Encyclopedia of stress / George Fink (ed.).- 2η εκδ.- Amsterdam : Elsevier, c2007.- 4 vols.- ISBN 978-0-12-
088503-9 (6413-6416) 

 

• Handbook of natural gas transmission and processing / Saeid Mokhatab, William A. Poe, James G. Speight.- 
Amsterdam : Elsevier, c2006.- xxxi, 636 σ.- ISBN 978-0-7506-7776-9  (6403, 6421) 

 

• Health and safety, environment and quality audits / Stephen Asbury, Peter Ashwell.- Amsterdam : Elsevier, 
c2007.- xviii, 230 σ.- ISBN 978-0-750-68026-4  (6457) 

 

• Making sex work : a failed experiment with legalised prostitution / Mary Lucille Sullivan.- North Melburne : 
Spinifex Press, c2007.- viii, 413 σ.- ISBN 1-876756-60-8 (6393) 

 

• Medical effects of ionizing radiation / Fred A. Mettler, Arthur C. Upton.- 3η εκδ.- Philadelphia : Saunders, 
c2008.- xvii, 564 σ.- ISBN 978-0-7216-0200-4  (6427) 

 

• Mosby's handbook of diseases / Rae W. Langford, June D. Thompson.- 3η εκδ.- Missouri : Elsevier Mosby, 
c2005.- xvii, 786 σ.- ISBN 0-323-03011- 4   (6436) 

 

• Radiation protection in medical radiography / Mary Alice Statkiewicz Sherer, Paula J. Visconti, E. Russell 
Ritenour.- 5η εκδ.- Missouri : MOSBY, c2006.- xxiii, 358 σ.- ISBN 978-0-323-03600-9 (6399) 

 

• Repair of vehicle bodies / A. Robinson, Andrew Livesey.- 5η εκδ.- Amsterdam : Elsevier, 2005.- xxxi, 642 
σ.- ISBN 978-0-7506-6753-1 (6419) 

 

• Safety crimes / Steve Tombs, Dave Whyte.- UK : Willan Publishing, c2007.- xviii, 253 σ.- (Crime and So-
ceity Series).- ISBN 978-1-84392-086-1 (6460) 

 

• Textbook of cancer epidemiology / Hans-Olov Adami, David Hunter, Dimitrios Trichopoulos (eds.).-2η 
εκδ.- Oxford : Oxford Univeristy Press, c2008.-xxxiii, 748 σ.- ISBN 978-0-19-531117-4 (6391) 

 

• Tobacco use and smoking cessation in acute and critical care / Janie Heath (guest editor).- Philadelphia : 
Saunders, c2006.- xiv, 143 σ.- (Critical care nursing clinics of North America ; v.18(1).- ISBN 1-4160-3502-
8 (6417) 

 

• Toxicology and ecotoxicology in chemical safety assessment / Laura Robinson, Ian Thorn.- Oxford : Black-
well, c2005.- vi, 157 σ.- ISBN 1-4051-1559-9 (6402) 

 

• Εργασία και συνδικάτα στον 21ο αιώνα / Νίκος Παλαιολόγος.- Αθήνα : ΙΝΕ ΓΣΕΕ, 2006.- 406 σ.- ISBN 
960-7402-29-4 (6405) 
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Από το Λεύκωμα: Νίκος Σαραφόπουλος, Ιστορικό Λεύκωμα της Αχαϊκής Βιομηχανίας 1825-1975 

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, 2008 

 

 

 

 

 

Ι ΣΤΟΡΙΚΟ  e -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΑΡΧΕΙΟ  

Το πρώτο συγκρότημα Μαιζώνος και Παπαφλέσσα της Πειραϊκής-Πατραϊκής στην Πάτρα, από παράσταση μετοχής του 1933  

Εσωτερικό του Κλωστηρίου της Πειραϊκής-Πατραϊκής στην Πάτρα (1939) 
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Συλλογή και επιμέλεια υλικού 
Φανή Θωμαδάκη 
Κωνσταντίνα Καψάλη 
 
 
Τεχνική επεξεργασία & επιμέλεια έκδοσης 
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 


