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1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της 
Εργασίας - Η πρόληψη συμφέρει όλους 

 
Αγαπητοί/ες φίλοι/ες και συνεργάτες, 

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε τη διοργάνωση του 1ου Πανελλη-
νίου Συνεδρίου του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. για την υγεία και την ασφάλεια της 
εργασίας, με κύριο θέμα «η πρόληψη συμφέρει όλους». 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 29-30 Νοεμβρίου 2010, στην Αθή-
να, στο ξενοδοχείο Athens Hilton. 

Σύντομα θα σας αποσταλεί η πρώτη ανακοίνωση με περισσότερες πληρο-
φορίες για το συνέδριο και τη συμμετοχή σας. 

Σε μία τόσο σημαντική εκδήλωση για την υγεία και την ασφάλεια, όπου 
θα καταδειχθεί η σημασία και η οικονομική διάσταση της πρόληψης, η 
παρουσία σας είναι ιδιαίτερα σημαντική! 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμ-
ματεία του Συνεδρίου: ERA ΕΠΕ, (Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα, 
info@era.gr, http://www.era.gr, Τηλ: 210 3634944, Fax: 210 3631690, 
Υπεύθυνη: κα Tίνα Φραγκάκη). 

 

Σημειώστε στο ημερολόγιό σας την ημερομηνία 29 – 30 Νοεμβρίου 
2010 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΚ ΑΘΗΝΑΣ 

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

Πρόκειται να υλοποιήσει το παρακάτω σεμινάριο: 

Από τις 12.04.10 έως τις 07.05.10, σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας, για επιχειρήσεις Α’ κατηγορίας επικινδυνότη-
τας, με θέμα: «Υγεία & Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημάτων», διάρκειας 100 ωρών, το οποίο απευθύνεται σε 
άτομα επιπέδου ΑΕΙ –ΤΕΙ.  

Επίσης 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, διάρκειας 
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, Πλατεία 
Αττικής), είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://www.elinyae.gr  
 
Πληροφορίες: τηλ.: 210 8200136, 210 8200111, 210 8200139, φαξ: 210 8200103 
 
Τέλος, το ΚΕΚ του ΕΛΙΝΥΑΕ στην Αθήνα, υλοποιεί, κατόπιν αιτήσεως, εξειδικευμένα σεμινάρια μικρής διάρ-
κειας, 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 κινδύνων, 
εργονομικοί παράγοντες κ.λπ.) 

ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΟΥ  ΕΛ . ΙΝ .Υ.Α .Ε .  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Το Παράρτημα της Θεσσαλονίκης υλοποίησε: 

• 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: 

• 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 

- «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 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 
Στις 8 Φεβρουαρίου υλοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια στα Αρτοποιεία - Ζαχαροπλαστεία», 
το οποίο παρακολούθησαν 49 άτομα μαθητές ειδικότητας Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής του ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ 
Ιωαννίνων. 

Στις 16 Φεβρουαρίου υλοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια σε υδραυλικές εργασίες», το οποίο 
παρακολούθησαν 31 άτομα μαθητές, ειδικότητας Υδραυλικών εγκαταστάσεων του ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Ιωαννίνων 

Στις 17 Φεβρουαρίου υλοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια σε εργασίες αισθητικής», το οποίο 
παρακολούθησαν 62 άτομα μαθητές ειδικότητας Αισθητικών, του ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Ιωαννίνων. 

Στα πλαίσια της ενημερωτικής δράσης για τους επαγγελματικούς κινδύνους και τα μέτρα πρόληψης και προστα-
σίας στα λατομεία έγινε επίσκεψη σε λατομείο της περιοχής στις 5 Φεβρουαρίου 2010. Κατά την διάρκεια της 
επίσκεψης έγινε ενημέρωση των εργαζομένων και συζήτηση ενώ μοιράστηκαν σχετικά φυλλάδια. 

Το Παράρτημα Ιωαννίνων προγραμματίζει για το έτος 2010, στα Ιωάννινα την υλοποίηση σεμιναρίου επιμόρ-
φωσης 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). 
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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. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

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

Επίσης το Παράρτημα βρίσκεται στο στάδιο συλλογής αιτήσεων για υλοποίηση σεμιναρίου επιμόρφωσης Τεχνι-
κών Ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ, διάρκειας 100 ωρών. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλ-
λουν 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. 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

Υ.Α. 1782/63/2010  (ΦΕΚ 210/Β`/1.3.2010) Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού, συστήματα ελέγχου κα-
πνού και θερμότητας, μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης και διατάξεις ανιχνευτών καπνού 

Υ.Α. 1783/64/2010  (ΦΕΚ 210/Β`/1.3.2010) Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης 

Υ.Α. 1781/62/2010  (ΦΕΚ 210/Β`/1.3.2010) Πετάσματα όψεων, πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς 
και στάθμευσης και ύαλος για δομική χρήση 

Υ.Α. 3385/1015/2010  (ΦΕΚ 174/Β`/22.2.2010) Νυχτερινή απασχόληση των υπαλλήλων της κεντρικής Υπηρεσί-
ας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για το Α εξά-
μηνο του 2010 

Υ.Α. 3386/1016/2010  (ΦΕΚ 174/Β`/22.2.2010) Απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες των υπαλλήλων 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=8363
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=8364
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=8365
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=8366
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=8367
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της Κεντρικής Υπηρεσίας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης για το Α εξάμηνο του 2010 

Υ.Α. 3384/1014/2010  (ΦΕΚ 174/Β`/22.2.2010) Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπη-
ρεσίας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για το Α 
εξάμηνο του 2010 

Πυρ.Διατ. 13α/2010  (ΦΕΚ 141/Β`/12.2.2010) Τροποποίηση της υπ αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής διάταξης 
«περί καθορισμού της διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις που στεγάζονται 
σε κτίρια 

Υ.Α. 30458/40/2010  (ΦΕΚ 56/Α`/26.1.2010) Θέσπιση εξαιρέσεων βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 3 του με 
αριθ. 1907/2006/ΕΚ Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΣΧΕΤ: Κανονισμός 
1907/2006/ΕΚ Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L396/30.12.2006) «για την κα-
ταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για 
την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 
1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επι-
τροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ 

 Υγεία και ασφάλεια του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης 

Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης είναι ευρύτατος, καθώς απασχολεί το 10% περίπου του 
συνόλου των εργαζομένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τρία τέταρτα και πλέον αυτών 
είναι γυναίκες. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης καλούνται να επιτελέ-

σουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων εντός περιβαλλόντων που απειλούν την υγεία τους και τους εκθέτουν 
στον κίνδυνο επαγγελματικών ασθενειών ή ατυχημάτων που σχετίζονται με την εργασία. Στην επικαιροποιημένη 
ενότητα της ιστοθέσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, που αναφέ-
ρεται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης θα βρείτε ευρύ φάσμα πληροφοριών που καλύπτoυν θέματα τα 
οποία αφορούν από την πρόληψη τραυματισμών με βελόνα και αιχμηρά αντικείμενα μέχρι την προαγωγή  της 
ψυχικής υγείας υπό μορφή περιπτωσιολογικών μελετών, συχνών ερωτήσεων, εργαλείων εκτίμησης κινδύνου 
καθώς και συνδέσμους με σχετικές πληροφορίες ανά την Ευρώπη. 

Επισκεφτείτε την επικαιροποιημένη ενότητα υγειονομική περίθαλψη η οποία περιλαμβάνει νέες περιπτωσιολογι-
κές μελέτες και Συχνές ερωτήσεις 

http://osha.europa.eu/en/teaser/health-and-safety-of-healthcare-staff 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ  &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=8368
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=8348
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=8322
http://osha.europa.eu/el/sector/healthcare
http://osha.europa.eu/el/practical-solutions/case-studies?keywords:list=healthcare#tabase_search
http://osha.europa.eu/el/practical-solutions/faqs?keywords:list=healthcare#tabase_search
http://osha.europa.eu/en/teaser/health-and-safety-of-healthcare-staff


Σελίδα 6   Φεβρουάριος 2010 

 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκά βραβεία καλής πρακτικής  

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (ΕU-OSHA) απευθύνει πρόσκληση 
υποβολής υποψηφιοτήτων για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Καλής Πρακτικής» στον τομέα της επαγγελματικής α-
σφάλειας και υγείας, τα οποία θα απονεμηθούν φέτος για δέκατη φορά. Τα βραβεία για την περίοδο 2010-11 θα 
απονεμηθούν σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που έχουν συμβάλει με εξαιρετικό και καινοτόμο τρόπο προκειμέ-
νου να προωθήσουν μια προσέγγιση ολοκληρωμένης διαχείρισης όσον αφορά στις ασφαλείς εργασίες συντήρη-
σης. Call for nominations in all EU languages 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ  ΝΕΑ  

 

 

 

Νέος διαδικτυακός τόπος από τους κοινωνικούς εταίρους για τη γεωργία και την πρόληψη των μυοσκελε-
τικών παθήσεων 

Ο νέος ιστότοπος είναι μέρος του προγράμματος «Καλές πρακτικές στην γεωργία: η συμμετοχή των κοινωνικών 
εταίρων στην πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων»¨και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Project partners: IDEWE (Belgium), University of Loughborough (UK), CIOP (Poland), Swedish University of 
Agriculture and GEOPA-COPA. 

Musculoskeletal problems in Agriculture, http://www.agri-ergonomics.eu/ 

Κοινοτική δράση στον τομέα της υγείας  

Προτάσεις 2010 

Θέσπιση του προγράμματος εργασίας  2010 για την εφαρμογή του δεύτερου προγράμματος 
κοινοτικής δράσης στον τομέα για την υγεία (2008-13). 

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για μελέτες, συνέδρια, για δραστηριότητες κ.λπ.. μέχρι τις 19 Μαρτίου 2010 
στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/health/programme/how_does_it_work/call_for_proposals/index_en.htm 

http://osha.europa.eu/el/campaigns/index_html
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Συστηματική ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Επαγγελματι-
κή Υγεία και Ασφάλεια (Systematic Review of effectiveness of OSH Education & Training) από το Ινστι-
τούτο Εργασίας και Υγείας του Πανεπιστημίου του Τορόντο και το NIOSH 

Το Ινστιτούτο Εργασίας και Υγείας του Πανεπιστημίου του Τορόντο σε συνεργασία με το NIOSH ολοκλήρωσε 
και δημοσίευσε μια συστηματική ανασκόπηση των θεμάτων εκπαίδευσης για την επαγγελματική υγεία και ασφά-
λεια. Η μελέτη αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα της προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην προ-
στασία των εργαζομένων. Η εκπαίδευση των εργαζομένων είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέρη του ελέγχου των 
εργασιακών κινδύνων. Μέσα από την εκπαίδευση ο εργαζόμενος θα αναγνωρίσει τους κινδύνους και θα μάθει να 
τους ελέγχει, θα  μάθει για καλές και ασφαλείς πρακτικές  και πώς να χρησιμοποιεί τα μέσα ατομικής προστασί-
ας. Διαβάστε το πλήρες κείμενο στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

http://www.iwh.on.ca/system/files/sys-reviews/sys_review_education_training_2010.pdf 

www.cdc.gov/niosh/topics/Training 

http://www.iwh.on.ca/sys-reviews/training-and-education-programs 

Summary: Effectiveness of OHS education and training  

Full report:  

A systematic review of the effectiveness of training & education for the protection of workers  

Robson L, Stephenson C, Schulte P, Amick BC, Chan S, Bielecky A, Wang A, Heidotting T, Irvin E, Eggerth D, 
Peters R, Clarke J, Cullen K, Boldt L, Rotunda C, Grubb P  

ΔΙΕΘΝΗ  ΝΕΑ  

Νέα ηλεκτρονική διεύθυνση για το CIS International Occupational Safety and 
Health Information Centre (CIS) ILO. 

H νέα διεύθυνση του CIS ILO είναι στο διαδικτυακό τόπο του ILO, στο  Pro-
gramme on Safety and Health at Work and the Environment (SAFEWORK) είναι 
www.ilo.org/cis. Για τη διευκόλυνσή σας παραθέτουμε τις γνωστές κατηγορίες για να 

τις βρίσκετε εύκολα: 

• ILO Encyclopaedia of Occupational Health and Safety 

• CISDOC - Bibliographic database 

• CIS documents (collection) 

• LEGOSH - Legislative texts on OSH 

• CISTHES - Occupational Safety and Health Thesaurus 

http://www.iwh.on.ca/system/files/sbe/best_evidence_education_training_2010.pdf
http://www.iwh.on.ca/system/files/sys-reviews/sys_review_education_training_2010.pdf
http://www.iwh.on.ca/researchers/lynda-robson
http://www.iwh.on.ca/researchers/benjamin-c-amick-iii
http://www.iwh.on.ca/researchers/emma-irvin
http://www.ilo.org/safework/info/databases/lang--en/WCMS_113329/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/databases/lang--en/WCMS_112523/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/databases/lang--en/WCMS_113125/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/databases/lang--en/WCMS_112575/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/databases/lang--en/WCMS_112576/index.htm
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• CIS Occupational Safety and Health Glossary - [PDF 875 KB] 

• OSH Institutions 

• International Chemical Safety Cards (ICSC) 

• Hazard Datasheets on Occupations (HDO) 

 

 

 

 
Πρακτικά από τη πρώτη διεθνής συνάντηση για την οδική ασφάλεια κατά την εργασία  

Ενημερωθείτε και διαβάστε τα πρακτικά, δείτε τα videos, τις παρουσιάσεις, τις αναρτήσεις και όλα τα σχετικά 
ντοκουμέντα που παρουσιάστηκαν στο πρώτο διεθνές συνέδριο για την οδική ασφάλεια κατά την εργασία που 
έγινε στην Washington 16-18 Φεβρουαρίου 2009, από το NIOSH, WHO, ILO, NSC  κ.α., και συμμετείχαν περισ-
σότεροι από 220 άτομα από 40 + χώρες. 

More information http://virtualriskmanager.net/main/aboutus/niosh.php 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  

Νέοι και αναδυόμενοι κίνδυνοι για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία  

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (EU-OSHA) 

Το καθεστώς επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας του εργατικού δυναμικού της ΕΕ επηρεάζε-
ται από πολλούς παράγοντες, με κυριότερους τη μεταβαλλόμενη δημογραφική διάρθρωση, την 
εξάπλωση των νέων τεχνολογιών και την εξασθένιση της σπουδαιότητας παλαιότερα κραταιών 

οικονομικών τομέων, όπως η βιομηχανία και η εξόρυξη μετάλλων.  

Το γεγονός αυτό συνεπάγεται αλλαγές όχι μόνο στον αριθμό των θέσεων εργασίας σε κάθε τομέα, αλλά και στο 
είδος των διαθέσιμων θέσεων. Η ηλικιακή σύνθεση του εργατικού δυναμικού μεταβάλλεται. Οι νέες τεχνολογίες 
δημιουργούν νέες κατηγορίες απασχόλησης.  

Ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης, απειλές για την υγεία οι οποίες κάποτε ήταν μακρινές εξαπλώνονται πλέ-
ον εύκολα σε όλο τον κόσμο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Για να διαφυλάξει την υγεία του εργατικού της 
δυναμικού και να διατηρήσει την οικονομική της ισχύ και ανταγωνιστικότητα, η ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει 

http://www.ilo.org/safework/info/publications/lang--en/docName--WCMS_113126/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/databases/lang--en/WCMS_113133/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/databases/lang--en/WCMS_113134/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/databases/lang--en/WCMS_113135/index.htm
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τις προκλήσεις προνοητικά. Η παρούσα έκδοση Outlook παρουσιάζει μία επισκόπηση των σημερινών και μελλο-
ντικών τάσεων όσον αφορά την επαγγελματική υγεία, τους κυριότερους κινδύνους στον χώρο εργασίας και την 
πρόληψή τους. 

Συντάκτης: European Agency for Safety and Health at Work  

Publishing Date: 17/12/2009 

Φορτώστε το πλήρες κείμενο σε PDF μορφή  

 

 

 

 
 

 

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 Oc-
cupational 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  

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων  

16-17 Απριλίου 2010, Ξενοδοχείο Capsis, Θεσσαλονίκη 

Οργάνωση: ΠΕΤΙΕ,  Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων 
Πληροφορίες:e-mail: petiegreece@gmail.com , www.petiegreece.com 

Οι 3 καλύτερες εργασίες θα βραβευτούν, η δε πρώτη με χρηματικό βραβείο 500 
ΕΥΡΩ. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία, σχετικά με την Εγγραφή, την Κράτηση Ξενοδοχείου και την Με-
τακίνηση στο συνέδριο, επικοινωνήστε με τον Ko Τσορακίδη Γιώργο του Τουριστικού Πρακτορείου Katrea 
Travel – Conference Department  

ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

http://osha.europa.eu/el/publications/outlook/el_te8108475enc.pdf
mailto:tsorakidis@katrea.gr
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Διεύθυνση: Δελφών 17 , Τ.Κ.: 551 32, Θεσσαλονίκη  

Tηλ: 2310 459177, Fax: 2310 486828, email: tsorakidis@katrea.gr 

Φόρμα Εγγραφής, Κράτησης Ξενοδοχείου & Μετακίνησης  

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Συνεδρίου  

 

3ο Διεθνές Συνέδριο για την Ιατρική των Μουσικών στην Ελλάδα 

15 - 17 Απριλίου 2010, Τελλόγλειο Ιδρυμα Τεχνών ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη   

Πληροφορίες: τηλ: 2310-460682, 460652, fax: 2310-435064, 

E-mail: info@praxicon.gr , URL:  www.praxicon.gr 

 

 

 

 

12 Μαρτίου 2010 

Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ) 

Ένα νέο σεμινάριο, εξειδικευμένο και πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ελλη-
νικών Χημικών Βιομηχανιών στο πλαίσιο της πρακτικής εφαρμογής του προγράμματος της Υπεύθυνης Φροντί-
δας της χημικής βιομηχανίας. Πρόκειται για το σεμινάριο με τίτλο «Μεθοδολογία εκτίμησης κινδύνου και απω-
λειών από φωτιές και εκρήξεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις» το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαρτίου 
στην αίθουσα εκπαίδευσης του ΣΕΧΒ. 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες για την εφαρμογή μιας 
αναγνωρισμένης μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των κινδύνων από φωτιές και εκρήξεις. Θα μάθουν να πο-
σοτικοποιούν τον πιθανό κίνδυνο από τέτοια συμβάντα και να μπορούν να καθορίζουν τα απαιτούμενα προληπτι-
κά μέσα για μείωση ή εξάλειψη του κινδύνου. 

Στο σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εφαρμόσουν στην πράξη την μεθοδολογία σε μία παραγωγική 
διεργασία του δικού τους εργοστασίου. 

Στα θέματα που θα καλύψει το σεμινάριο περιλαμβάνονται: 

1. Καθορισμóς απαιτούμενων στοιχείων για την εκτίμηση του κινδύνου από φωτιά ή έκρηξη σε μονάδες 

http://www.petiegreece.com/files/FINAL_CONGRESS.doc
http://www.petiegreece.com/files/prokatarktiko_2_synedrio.pdf
http://www.eurocharity.gr/company/3456/1b6d1/575/
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2. Αναφορά και εξήγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας 

3. Εισαγωγή της έννοιας του συντελεστή υλικού και μέθοδοι προσδιορισμού του 

4. Υπολογισμός γενικού κινδύνου μίας διεργασίας 

5. Υπολογισμός ειδικού κινδύνου μίας διεργασίας 

6. Υπολογισμός ολικού συντελεστή κινδύνου μιας διεργασίας 

7. Προσδιορισμός δείκτη φωτιάς και έκρηξης μίας διεργασίας 

8. Επιλογή και υπολογισμός πιστωτικών συντελεστών κινδύνου λόγω λήψεως προληπτικών μέτρων και εισαγω-
γής διοικητικών μέτρων 

9. Καθορισμός περιοχής έκθεσης από τυχόν ατύχημα λόγω φωτιάς ή έκρηξης 

10. Προσδιορισμός και εξέταση οικονομικών μεγεθών απωλειών σαν αποτέλεσμα πιθανού συμβάντος φωτιάς ή 
έκρηξης σε μονάδες διεργασιών 

11. Πρακτική εξάσκηση εφαρμογής της μεθοδολογίας σε μία πραγματική διεργασία από την εταιρεία που εκπρο-
σωπούν οι συμμετέχοντες. 

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε μηχανικούς παραγωγής, μηχανικούς έργων, μηχανικούς ασφάλειας και υπεύθυ-
νους του προγράμματος Υπεύθυνης Φροντίδας των χημικών βιομηχανιών και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων πα-
ραγωγικών διεργασιών. 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ε-mail haci@otenet.gr, στο τηλ. 210 921 3259 
ή στην Ιστοσελίδα www.haci.gr. 

3rd EAP FORUM 

22 Μαρτίου 2010, Πολιτιστικό Κέντρο Δημήτρης Χορν, Πλάκα 

Θέμα: «Η οικοδόμηση ανθεκτικότητας των εργαζομένων πέρα από τη διαχείριση του 
στρες» (“Beyond Stress Management: Building a Resilient Workforce in the Next Dec-
ade" ) 

Διοργάνωση: Hellas EAP (Employee Assistance Programs) 

To συνέδριο είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 
Ελλάδος. Μεγάλος χορηγός είναι η ΓΕΠ ΕΞ.Υ.Π.Π. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ. Υποστηρικτής του συνεδρίου University 
of Indianapolis, Athens Campus. Χορηγοί επικοινωνίας είναι το HR Professional,  HR Newsletter και People 
Matters.  

Κεντρική ομιλήτρια του Forum είναι η Brenda Blair, σημαντικότερη εκπρόσωπος των προγραμμάτων ΕΑΡ 
διεθνώς, σύμβουλος διεθνών οργανισμών, κυβερνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων σε θέματα εξισορρόπη-
σης εργασιακής προσωπικής ζωής, υγείας και παραγωγικότητας, υποστήριξης μετεγκατάστασης εργαζομένων, 
coaching, ανθεκτικότητας, οργανωσιακής αποτελεσματικότητας. 

Η εκδήλωση απευθύνεται σε Γενικούς Διευθυντές Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ιδιωτικού, ευρύτερου Δη-
μόσιου και Δημόσιου Τομέα, στελέχη Κυβέρνησης και εκπροσώπους Υπουργείων και Δημόσιων Οργανισμών, 
Διευθυντικά Στελέχη Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Υγιεινής και Ασφάλειας, Σωματεία εργαζομένων, Συμ-
βούλους Επιχειρήσεων, Ακαδημαϊκούς, Ιατρούς Εργασίας,  Επαγγελματίες Κοινωνικών και Συμπεριφοριστικών 
Επιστημών, κ.α. 

http://www.haci.gr/
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Η βιβλιογραφία που ακολουθεί αφορά νέα αποκτήματα της βιβλιοθήκης του ΕΛΙΝΥΑΕ 

 

• Αγωγή υγείας και σχολείο : παιδαγωγική και βιολογική προσέγγιση / Μαριάννα Γκούβρα, Αργύρης Κυρίδης, 
Ευαγγελία Μαυρικάκη.- Αθήνα : Τυπωθήτω Γιώργος Δαρδανός, c2005.- 444 σ. – ISBN 960-8041-68-6 

• Ακραία τοξικά φαινόμενα / Howard G. Fisher.- Αθήνα : Εισέλιξη, 2007.- 118 σ.- ISBN 978-960-87557-3-4
 (6521) 

• Βασικές αρχές συμπεριφοράς της φωτιάς / James G. Quintiere ; Δημήτρης Μαχαίρας (μετ., επιμ.).- Περιστέ-
ρι : ΙΩΝ, 2000.- 257 σ.- ISBN 960-411-054-3 (6520) 

• Βία στο σχολείο : έρευνες και πολιτικές στην Ευρώπη.- Αθήνα : Μεταίχμιο, c2001.- xiii, 192 σ.- ISBN 960-
375-265-7 (6518) 

• Εισαγωγή στην πυρόσβεση / Robert W. Klinoff; Δημήτρης Μαχαίρας.- Περιστέρι : ΙΩΝ, c2001.- 489 σ.-  
ISBN 960-411-091-8 (6519) 

• Έλεγχος αέριας ρύπανσης : σεχδιασμός αντιρρυπαντικής τεχνολογίας /  C. David Cooper, F.C. Alley.- 3η 
εκδ.- Θεσσαλονίκη : Τζιόλα, c2004.- 797 σ.- ISBN 960-418-039-8 

• Ευέλικτη εργασία : νέες μορφές και ποιότητα απασχόλησης/ Αντιγόνη Λυμπεράκη, Γιάννης Δενδρινός.- 2η 
εκδ.- Αθήνα : Κέρκυρα, 2006.- 143 σ.- ISBN 960-8386-04-7 

• Κωδικοποίηση βασικών διατάξεων εργατικής νομοθεσίας : κωδικοποίηση με χρονολογική κατάταξη διατάξε-
ων της εργατικής νομοθεσίας από το έτος 1920 όπως ισχύουν σήμερα. τ.Α/ Χρήστος Θεμ. Καρατζάς.- 2η 
εκδ.- Αθήνα : P.i.m., c2007.- xxxi, 1102 σ.- ISBN 978-960-8083-37-0 (6510) 

• Ναυπηγικές εγκαταστάσεις = Shipbuilding installations/ Ιωάννης Α. Μαυράκης.- Αθήνα : Αθ. Σταμούλης, 
c.2002.- 267 σ.- ISBN 960-351-421-7 (6504) 

• Περιβαλλοντικά μοντέλα : τύχη και μεταφορά ρύπων στον αέρα, νερό και έδαφος / Jerald L. Schnoor; Βασί-
λειος Χρ. Γκέκας (μετ.).- Θεσσαλονίκη : Τζιόλα, 2003.- 759 σ.- ISBN 960-8050-97-9 (6515) 

• Τεχνολογίες επεξεργασίας τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων / Βασίλειος Χρ. Γκέκας, Ελευθερία Σ. Κατσι-
βέλα, Νίκη Ε. Φραντζεσκάκη.- Θεσσαλονίκη : Τζιόλα, c2002.- ISBN 960-8050-69-3  (6516) 

• Υγεία και ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον / ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ.- Αθήνα : ΤΕΕ, 2007.- 275 σ.- ISBN 960-
8369-18-5  

Πληροφορίες – Συμμετοχές: 

Οι συμμετοχές είναι δωρεάν κατόπιν πρόσκλησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Ρίτσα Οικονόμου, Hellas 
EAP, Τηλ: 210 3222203, Fax: 210 3222206, email: oikonomou@hellaseap.gr.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
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 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΣΥΡΟ 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
Σκαγάδικο Αναιρούση 

 

Το κτίριο βρίσκεται σε μικρή απόσταση προς τα ανατολικά του συγκροτήματος Κατσιμαντή. Το μικρό αυτό 
σκαγάδικο χτίστηκε γύρω στο 1890 και αποτέλεσε πρωτοποριακή για την ελληνική βιομηχανική ιστορία μονά-
δα. Είναι λιγότερο επιμελημένο ως προς την αρχιτεκτονική του αλλά εξίσου σημαντικό ως προς την παραγωγι-
κή του δομή. Κηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο το 1989 από τη Διεύθυνση Λαϊκού Πολιτισμού του ΥΠΠΟ και 
αγοράστηκε το 1995 από το Δήμο Ερμούπολης και εντάχθηκε επίσης στο σχέδιο του ΚεΤεΠο. Οι επεμβάσεις 
που έχουν ολοκληρωθεί περιορίστηκαν στις ελάχιστες απαραίτητες εργασίες στήριξης στον πύργο ψύξης του 
μολύβδου, την αντικατάσταση της φθαρμένης στέγης, τη διάσωση του εξοπλισμού και τον καθαρισμό του εσω-
τερικού χώρου με σκοπό να αναδειχθεί στο κτίριο ως αυτοτελής μουσειακή ενότητα που θα επιδεικνύει στον 
επισκέπτη τη διαδικασία παραγωγής σκαγίων από μόλυβδο. 

Το κτίριο αποτελείται από τον πύργο ψύξεως και τα περί αυτόν ισόγεια τμήματα. Μέχρι το 1995 διασωζόταν ο 
αυθεντικός μηχανολογικός εξοπλισμός και τα εργαλεία του εργοστασίου. Σύμφωνα με έκθεση των Michael 
Stratton και Barrie Trinder του Βρετανικού Ironbridge Institute που επισκέφτηκαν την Ερμούπολη το 1990 με 
πρόσκληση του ΚΝΕ/ΕΙΕ, η μικρή αυτή μονάδα είναι πιθανώς η πληρέστερη στο είδος της που διασώζεται σε 
όλη την Ευρώπη. 

Πηγή και περισσότερες πληροφορίες: 

http://indmh.wordpress.com/%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%
BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%B1/ 
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Συλλογή και επιμέλεια υλικού 
Φανή Θωμαδάκη 
Κωνσταντίνα Καψάλη 
 
 
Τεχνική επεξεργασία & επιμέλεια έκδοσης 
Ελένη Ζαρέντη 
Αλέξης Λεχουρίτης 
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