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8 Μαρτίου 2010, Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας: Θέματα σχετι-
κά με το φύλο στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην ερ-
γασία  

 
 
 

 
 
 

 
Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 44% του απασχολούμενου πληθυσμού 
της ΕΕ. Άνδρες και γυναίκες δεν είναι το ίδιο και το αυτό, ούτε είναι ίδιο 
το είδος των εργασιών το οποίο εκτελούν, οι συνθήκες εργασίες υπό τις 
οποίες απασχολούνται και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται από 
την κοινωνία. Συνεπώς, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τις διαφορές 
αυτές και να υιοθετήσουμε μια προσέγγιση «η οποία λαμβάνει υπόψη τις 
διαφορές των δύο φύλων» για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. 

Μάθετε περισσότερα για τις γυναίκες και την ασφάλεια και υγεία στην 
εργασία 

 

Η διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέ-
ρα της Γυναίκας 2010 – 8 Μαρτίου  

http://www.ilo.org/gender/Events/lang--en/docName--WCMS_122450/
index.htm 

 

International women’s day 2010 

http://www.internationalwomensday.com/ 

 

http://www.newoshera.eu/el/priority_groups/gender/index_html
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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 την 12η  Απριλίου 2010 έως την 07η  Μαΐου 2010, θα υλοποιηθεί ένα σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας, 
για επιχειρήσεις Α’ κατηγορίας επικινδυνότητας, με θέμα: «Υγεία & Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημάτων», 
διάρκειας 100 ωρών, το οποίο απευθύνεται σε άτομα επιπέδου ΑΕΙ –ΤΕΙ και θα το παρακολουθήσουν 26 
άτομα. 

• Το Κ.Ε.Κ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. σε συνεργασία με το Π. Ναυτικό, οργανώνει, ενδοεπιχειρησιακό πρόγραμμα, στις 
εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού (διεύθυνση: Ναύσταθμος Σαλαμίνας & Ναύσταθμος Σούδας, Χα-
νιά, Κρήτης), με τίτλο: «Χειριστές ανυψωτικών μέσων», κατά τις παρακάτω ημερομηνίες:  

∗ Ναύσταθμος Σαλαμίνας : θα υλοποιηθούν δύο (2) προγράμματα 8ωρης διάρκειας για 15μελή τμήματα 
στις 12 και στις 13 Απριλίου 2010 

∗ Ναύσταθμος Σούδας: θα υλοποιηθούν δύο (2) προγράμματα 8ωρης διάρκειας για 15μελή τμήματα, 
στις 15 και στις 16 Απριλίου 2010. 

• Επίσης πρόκειται να υλοποιηθεί ένα ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο, σε συνεργασία, με τον Δήμο Ελευσίνας, 
19.04.2010 έως και 22.04.2010, με τίτλο: «Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας». Το σεμινάριο 
απευθύνεται σε εργαζόμενους, στην Υπηρεσία Καθαριότητας. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας δέκα (10) ω-
ρών και πρόκειται να το παρακολουθήσουν είκοσι πέντε (25) άτομα. 

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, διάρ-
κειας 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 
μέλη Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 

Κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος υλοποιούνται ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια (τα οποία απευθύνονται σε 
επιχειρήσεις). 

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  

ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΟΥ  ΕΛ . ΙΝ .Υ.Α .Ε .  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Στο Παράρτημα της Θεσσαλονίκης υλοποιείται σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας για την Α’ κατηγορία επικινδυ-
νότητας από την 1η Μαρτίου. 

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου αυτού προγραμματίζονται τα παρακάτω: 

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

• Σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας Α’ κατηγορίας με θέμα «Υγιεινή και Ασφάλεια-Πρόληψη Ατυχημάτων» για 
απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ στις 25 Μαΐου 2010 με 2 Ιουλίου 2010 

• Σεμινάριο Εργοδοτών Γ’ Κατηγορίας για ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας 

• Βραχυχρόνια εξειδικευμένα σεμινάρια διάρκειας 10 ωρών σε επιλεγμένα θέματα. Ανακοινώσεις αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου. 

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

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

Τέλος, το ΚΕΚ του ΕΛΙΝΥΑΕ στην Αθήνα, υλοποιεί, κατόπιν αιτήσεως, εξειδικευμένα σεμινάρια μικρής 
διάρκειας, με θέματα:  

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

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

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

• «Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου»,  

• «Πυροπροστασία-Πυρασφάλεια»,  

• «ΣΑΥ - ΦΑΥ». 

Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας http://www.elinyae.gr ή τηλεφωνικά 210 8200136, 210 
8200111, 210 8200139, φαξ: 210 8200103 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 
Στις 3 Μαρτίου έγινε επίσκεψη σε Εργοστάσιο Διαλογής Ανακύκλωσης Απορριμμάτων και ενημερώθηκαν οι ερ-
γαζόμενοι για τους κινδύνους στις σχετικές  εργασίας και τα μέτρα πρόληψης και προστασίας. 

Στις 8 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις ανά τάξεις των μαθητών στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων 
και ενημερώθηκαν οι μαθητές για θέματα υγιεινής και ασφάλειας στο σχολείο. 

Στις 17 Μαρτίου υλοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια στα κομμωτήρια», το οποίο παρακολού-
θησαν 45 άτομα μαθητές, ειδικότητας Κομμωτικής  του ΚΕΤΕΚ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Κέρκυρας. 

Στις 17 Μαρτίου υλοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια στις θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις», το 
οποίο παρακολούθησαν 24 άτομα μαθητές, ειδικότητας Υδραυλικών εγκαταστάσεων του ΚΕΤΕΚ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ 
Κέρκυρας. 

Στις 18 Μαρτίου υλοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια στα Αρτοποιεία - Ζαχαροπλαστεία», το 
οποίο παρακολούθησαν 34 άτομα μαθητές ειδικότητας Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής του ΚΕΤΕΚ ΕΠΑΣ ΟΑ-
ΕΔ Κέρκυρας. 

Στις 18 Μαρτίου υλοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια στα συνεργεία αυτοκινήτων», το οποίο 
παρακολούθησαν 20 άτομα μαθητές ειδικότητας τεχνιτών μηχανημάτων & συστημάτων αυτοκινήτου του ΚΕΤΕΚ 
ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Κέρκυρας. 

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’ κατηγορί-
ας 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. 

Ημερίδα Ι.Ε.Κ. Λαγκαδά 

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, θα συμμετάσχει με ομιλήτρια την κ. Σοφία Σιδηροπούλου σε ημερίδα που οργάνωνει το Ι.Ε.Κ 
Λαγκαδά για ενημέρωση των καταρτιζόμενων με θέμα: “Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία” και συγκεκριμένα: 
“Εργονομία – Μυοσκελετικές παθήσεις που σχετίζονται με την εργασία”. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Τε-
τάρτη 21/4/2010 και ώρες 16:00-18:00 σε αίθουσα του Ι.Ε.Κ. Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη και απευθύνεται σε 
εκπαιδευόμενους όλων των ειδικοτήτων. 
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CLP – Ένας νέος κανονισμός για τα χημικά 

Ο κανονισμός CLP είναι ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για την ταξινόμηση (Classification), επισήμανση 
(Labelling) και συσκευασία (Packaging) χημικών ουσιών και μειγμάτων. Μέσω της νομοθεσίας αυτής θεσπίζεται 
σε ολόκληρη την ΕΕ ένα νέο σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών ουσιών, βάσει του Παγκόσμια 
εναρμονισμένου συστήματος των Ηνωμένων Εθνών (ΠΕΣ ή GHS των ΗΕ). 

Ο CLP αφορά τους κινδύνους των χημικών ουσιών και των μειγμάτων και τον τρόπο με τον οποίο ενημερώνο-
νται οι άλλοι σχετικά με αυτούς. Ο κλάδος οφείλει να προσδιορίζει τους κινδύνους των ουσιών και των μειγμά-
των πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά και να τα ταξινομεί σύμφωνα με τους προσδιορισθέντες κινδύνους. Σε 
περίπτωση που μια ουσία ή ένα μείγμα είναι επικίνδυνη/ο, πρέπει να επισημαίνεται ούτως ώστε οι εργαζόμενοι 
και οι καταναλωτές να γνωρίζουν τις επιδράσεις της/του πριν από τον χειρισμό. Επισημαίνεται ότι ο όρος 
«μείγμα» είναι ταυτόσημος με τον όρο «παρασκεύασμα» που χρησιμοποιούταν μέχρι πρότινος. 

Ο κλάδος οφείλει να τηρήσει ορισμένες προθεσμίες για την ταξινόμηση και την επισήμανση ουσιών και μειγμά-
των σύμφωνα με τους κανόνες του κανονισμού CLP. Επίσης, οφείλει να κοινοποιεί τις επικίνδυνες ουσίες και τα 
μείγματα σε έναν κεντρικό κατάλογο. 

Ως CLP ή κανονισμός CLP νοείται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και 
τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ 
και 1999/45/ΕΚ, και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH). Τέθηκε σε εφαρμογή 
στις 20 Ιανουαρίου 2009 και ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση 
και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1907/2006 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ). 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 790/2009 της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2009, περί τροποποίησης, με σκοπό την 
προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ). 

 

ECHA Ευρωπαϊκός Οργανισμός χημικών προϊόντων 

http://echa.europa.eu/clp/clp_regulation_el.asp 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

http://echa.europa.eu/clp/clp_regulation/transition_el.asp
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2008%3A353%3ASOM%3AEL%3AHTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A235%3ASOM%3AEL%3AHTML
http://echa.europa.eu/clp/clp_regulation_el.asp
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Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας  8 Μαρτίου 2010 

Εκδόσεις του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
και εργασίας για γυναικεία θέματα. 

 
Η ημέρα της γυναίκας γιορτάζεται στις 8 Μαρτίου σε όλον τον κόσμο. Το φετινό θέμα του εορτασμού είναι «Ίσα 
δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες: συμμετέχοντας όλοι». Παρακάτω σας παρουσιάζουμε  μια συλλογή  από πρόσφατες 
εκδόσεις του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) για  
τις εργαζόμενες γυναίκες, για το φύλο και τα θέματα ισότητας 

Για τη διαφορά στους μισθούς, ημερομίσθια 

Addressing the gender pay gap: Government and social partner actions 

 Pay developments – 2008 

Patterns of recent employment growth in the EU: implications for gender equality - Background paper. 

Gender pay gap shown to exist even at start of career 

New study examines persistence of gender pay gap 

Για τις συνθήκες εργασίας 

KPN sets example by appointing women to key executive positions 

 Impact of parenthood on careers of young men and women 

 Female workers more prone to psychological disorders 

Women managers and hierarchical structures in working life 

Women at work: Paths to equality 

Working conditions in the European Union: The gender perspective - Executive summary 

 

 

Φωτογραφικό υλικό για τη μέρα της γυναίκας 

Δείτε τις φωτογραφίες του Thomson Reuters,  για τη μέρα της γυναίκας, από όλο τον κόσμο 

Οι γυναίκες,  ζώντας σε παράξενους καιρούς 

http://online.thomsonreuters.com/womensday/ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ  &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1018.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0904029s/tn0904029s.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0935.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2009/12/articles/de0912029i.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2009/10/articles/ie0910029i.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2009/11/articles/nl0911019i.htm
http://www.eurofound.europa.eu/ewco/2009/05/FR0905039I.htm
http://www.eurofound.europa.eu/ewco/2009/04/FR0904049I.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef08103.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0896.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0854.htm
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Επικείμενη έναρξη της εκστρατείας "Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας" για 
τις ασφαλείς εργασίες συντήρησης. 

Η νέα εκστρατεία του EU-OSHA για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας εστιάζει στη 
σημασία των ασφαλών εργασιών συντήρησης στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη και εφι-

στά την προσοχή στους κινδύνους που συνεπάγεται η ελλιπής συντήρηση. Η εκστρατεία θα ξεκινήσει επισήμως 
στις 28 Απριλίου 2010 και θα στηρίζει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπε-
δο. 

 Οδηγός της εκστρατείας (μόνο στα αγγλικά) 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ  ΝΕΑ  

2010 λίστα ορίων επαγγελματικής έκθεσης, στην Ισπανία 

Η λίστα με τις οριακές τιμές χημικών παραγόντων, στην Ισπανία δημοσιεύθηκε για το 2010. 

Τα πιο σημαντικά: 

2,2-Dichloroprpionic acid, Dalapon (Ácido 2,2-dicloropropiónico); 

Acrolein, 2-propenal (Acroleína); 

Tert. butylalcohol (Alcohol terc-butílico); 

Maleic anhydride (Anhídrido maleico); 

Silicon carbide - Carborundum (Carburo de silicio); 

1-chloro-2-propanol, 1-chloropropan-2-ol (1-cloro-2-propanol); 

2-chloro-1-propanol (2-cloro-1-propanol) 

Fensulfothion (ISO) (Fensulfotión); 

Fenthion (Fentión) 

Glyoxal, ethanedial (Glioxal) 

1-hexene  (1-Hexeno) 

2-nitrotoluene (2-Nitrotolueno) 

3-nitrotoluene (3-Nitrotolueno) 

4-nitrotoluene (4-Nitrotolueno) 

Carbon tetrabromide (Tetrabromuro de carbono) 

The list also includes proposals of OELs to be examined (Table 3) 

More information (in Spanish)  

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnex 

toid=c4fdaa651c0a6210VgnVCM1000000705350aRCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000
dc0ca8c0RCRD 

http://osha.europa.eu/en/teaser/Files/maintenance_campaign_guide_en.pdf
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=c4fdaa651c0a6210VgnVCM1000000705350aRCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=c4fdaa651c0a6210VgnVCM1000000705350aRCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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 7 Απριλίου Παγκόσμια Ημέρα Υγείας  

Με το σύνθημα της  καμπάνιας  «1000 πόλεις, 1000 ζωές» , θα γιορταστεί 
σε όλο τον κόσμο η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας από τις 7 μέχρι τις 11 Απριλί-
ου 2010 . 

Οι παγκόσμιοι στόχοι της καμπάνιας είναι: 

1000 πόλεις : δραστηριότητες για θέματα υγείας σε δημόσιους χώρους, πάρ-
κα, συναντήσεις σε δημόσια κτίρια, εκδηλώσεις στους δρόμους . 

1000 ζωές: συλλογή 1000 ιστοριών, ανθρώπων που ζουν στις πόλεις και έχουν σημαντική συμμετοχή και δράση 
στα θέματα υγείας στις πόλεις τους. 

Περισσότερες πληροφορίες : 

• World Health Day 2010 logotypes  
• Toolkit for event organizers  
 
• Register your city or event now  
• 1000 cities: open streets to people  
• 1000 lives: share the story of local health champions  
• About this year's theme  
 
Πάνω από 1200 πόλεις συμμετέχουν στη φετινή καμπάνια ! 

 

Συμμετέχετε στην παγκόσμια κίνηση για υγιέστερες πόλεις  

1000 cities, 1000 lives Go to the campaign social media site 
 
Αφίσες για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 

World Health Day 2010 posters 

Posters for download 

Promote urban planning for healthy behaviours and safety [pdf 513kb]  
Improve urban living conditions [pdf 536kb]  
Build inclusive cities that are accessible and age-friendly [pdf 456kb]  
Ensure participatory urban governance [pdf 439kb]  
Make urban areas resilient to emergencies and disasters [pdf 670kb] 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.who.int/world-health-day/2010/en/index.html 

ΔΙΕΘΝΗ  ΝΕΑ  

http://www.who.int/entity/world-health-day/2010/logo_download/en/index.html
http://www.who.int/entity/world-health-day/2010/toolkit/en/index.html
http://www.who.int/entity/world-health-day/2010/registration_city/en/index.html
http://www.who.int/entity/world-health-day/2010/1000-cities/en/index.html
http://www.who.int/entity/world-health-day/2010/1000-lives/en/index.html
http://www.who.int/entity/world-health-day/2010/about/en/index.html
http://1000cities.who.int/
http://www.who.int/entity/world-health-day/2010/photos/poster1_20100323_en.pdf
http://www.who.int/entity/world-health-day/2010/posters/poster2_20100323_en.pdf
http://www.who.int/entity/world-health-day/2010/posters/poster3_20100323_en.pdf
http://www.who.int/entity/world-health-day/2010/posters/poster4_20100323_en.pdf
http://www.who.int/entity/world-health-day/2010/posters/poster5_20100323_en.pdf
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Αφίσες του Γαλλικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας (INRS) με τις ετικέτες 
των χημικών ουσιών που αλλάζουν: 

 

 

 
Το INRS εξέδωσε μία σειρά αφισών  για την προστασία από τα χημικά με την χρήση ετικετών  που άλλαξαν: 

http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/INRS-FR/$FILE/fset.html 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  
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Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας 
(EUROFOUND) – Δύο νέες εκδόσεις για τις άτυπες μορφές απασχόλησης  

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας 
(EUROFOUND) δημοσίευσε  δύο νέες εκδόσεις για τις άτυπες μορφές απασχόλησης: 

Flexible forms of work: “very atypical” contractual arrangements 
http://www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn0812019s/index.htm 
http://www.eurofound.europa.eu/docs/ewco/tn0812019s/tn0812019s.pdf 
 
Very atypical work: exploratory analysis of fourth European working conditions survey. Background pa-
per: 
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1010.htm 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2010/10/en/1/EF1010EN.pdf 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) – Κατάλογος Εκδόσεων 

Ενημερωθείτε για τις εκδόσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων(ECHA) 
http://echa.europa.eu/doc/ECHA_publications_catalogue_2009.pdf 

16-17 Απριλίου 2010, Ξενοδοχείο Capsis, Θεσσαλονίκη 

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων 

Διοργάνωση:  Π .Ε .Τ .Ι .Ε  Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων 

(Οι 3 καλύτερες εργασίες θα βραβευτούν, η δε πρώτη με χρηματικό βραβείο 500 Ευρώ). 

Πληροφορίες:  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία, σχετικά με την εγγραφή, την 
κράτηση ξενοδοχείου και την μετακίνηση στο συνέδριο, επικοινωνήστε με τον κo Τσορακίδη 

Γιώργο του Τουριστικού Πρακτορείου. 

Katrea Travel – Conference Department 

Διεύθυνση: Δελφών 17, Τ.Κ.: 551 32, Θεσσαλονίκη Tηλ: 2310 459177, Fax: 2310 486828,  

email: tsorakidis@katrea.gr 

 Φόρμα Εγγραφής, Κράτησης Ξενοδοχείου & Μετακίνησης 

 Τελικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Συνεδρίου  

Website: http://www.petiegreece.com/ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

http://www.petiegreece.com/files/FINAL_CONGRESS.doc
http://www.petiegreece.com/files/analytiko_programma_2synedrio.pdf
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IOHA 2010  
8thINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE  
Health, work and social rensponsibility  
28 September - 2 October 2010 - Università Urbaniana, Rome, Italy  
8th International Scientific Conference International Occupational Hygiene Association  
Organized by: AIDII - Italian Industrial Hygiene Association 
Sponsored by: IOHA - International Occupational Hygiene Association ISPESL - National Institute for Occupa-
tional Safety and Prevention INAIL - National Institute for Occupational Safety and Prevention 
Supported by:  
Local institutions: Welfare Ministry, Ministry of Environment, Ministry of Economic Development, Ministry of 
Education and Research, Camera dei Deputati, Senato, Confindustria, CGIL, CISL, UIL, UGL, ISPRA Institution 
for the Protection and Environmental Research, Comune di Roma, Provincia Roma, Regione Lazio.  
European institutions: European Commission, EU-OSHA European Agency for Safety and Health at Work, EEA 
European Environmental Agency, DG Environment, DG Welfare.  

International institutions: WHO World Health Organization, ILO International Labour Organization, UNEP 
United Nations Environment Programme, FAO Food and Agriculture Organization, ICC International Chambre 
of Commerce.  

International Scientific Associations: ICOH International Commission on Occupational Health, EAA European 
Acoustics Association, ENSHPO European Network of Safety and Health Professional Organisations, INSHPO 
International Network of Safety and Health Practitioner Organisations; IEA International Ergonomics Associa-
tion, Societe Mediterraneenne de Medecine du Travail, Eurotox Federation of European Toxicologist and Euro-
pean Societies of Toxicology, BOHS British Occupational Hygiene Society.  

Local Scientific Associations: SIMLII Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale; AIA Associ-
azione Italiana di Acustica, AIAS Associazione Italiana fra gli Addetti alla Sicurezza, ASSORECA Associazione 
tra le Società di Consulenza e di Servizi per l'Ambiente, la Sicurezza e la Responsabilità Sociale, SIE Società 
Italiana di Ergonomia, SITOX Società Italiana di Tossicologia.  

Local Universities: Università La Sapienza, Roma; Università Tor Vergata, Roma; Università Urbaniana, Roma; 
Università di Roma Tre; Università Cattolica di Roma. Media Partners: Sole 24 ore; Ambiente e sicurezza sul 
lavoro, Synergist. 

Co-sponsored by ICOH SC 
Organized by SC 
Topics: 
• Risk assessment 
• Voluntary protection programs 
• National exposure database 
• Personal protective equipment 
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• Indoor air quality 
• Asbestos and Silica Chemical agents 
• Physical agents Biological monitoring 
• Ergonomics 
• Wood dust 
• Surface and dermal sampling 
 
Contact Information: 
Koinè eventi snc 
Via fontane, 24 25133 Brescia 
Tel : +39 030 2002844, Fax : +39 030 2096783, E-mail: info@ioha2010.org, Website: www.ioha2010.org  
To download the call for paper click here. 

7-9 April 2010 - University Conference Hall, Kyoto - Japan  

International Symposium on Occupational and Environmental Al-
lergy and Immune Diseases 2010 

Co-sponsored by ICOH SC: "Indoor Air Quality" and Occupational 
Dermatoses 

Organized by SC: Scientific Committee on Allergy and Immunotoxi-
cology  

 
 

Topics:  
Respiratory and Skin Allergy 
Immunotoxicology of nanoparticles 
Occupational Immunotoxicology 
GHS System 
Immune system and life style Indoor Air Quality 
Contact Information: 

Address : Department of Hygiene, 

Kawasaki Medical School 577 Matsushima,  

Kurashiki 701-0192 Japan  

Tel : +81-86-462-1111  

Fax : +81-86-464-1125  

E-mail : takemi@med.kawasaki-m.ac.jp 

Website : www.kawasaki-m.ac.jp 

To download the flyer click here.  

http://www.icohweb.org/site_new/multimedia/events/pdf/2010_rome_call_for_papers.pdf
http://www.icohweb.org/site_new/multimedia/events/pdf/2010_immunotoxicology_kyoto.pdf
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13th-14th April 2010, Universities Safety and Health Association (USHA) 
Spring Conference 

USHA (Universities Safety and Health Association) has launched its spring Con-
ference (13th -14th April 2010) in Manchester Metropolitan University covering 
Training, Learning and Competence...everyone needs some TLC.  

Training, learning and competence is a core theme which affects both ourselves as 
professional safety advisors as well as all employees through the courses we facili-

tate or secure externally. Ultimately the knowledge and transitional skills that undergraduates 
experience throughout their degree course is reflected in the managers of tomorrow. 

The conference draws upon the three overlapping streams of the continuing professional de-
velopment of safety practitioners, developing and delivering effective health and safety train-
ing courses and the influences that we bring in relation to curriculum development. 

The conference highlights will include talks from: Judith E Hackitt CBE Chair of the Health and Safety Executive; 
Hazel Harvey Professional Affairs Director - IOSH; Keith Scott, Chair of IIRSM; Nicola Stacey Health and Safety 
Laboratories. 

USHA is also pleased to invite international speakers: Maureen Kotlas Director, Environmental Health and Safety, 
Harvard University (Vice President Campus Safety Health and Environmental Management Association 
(CSHEMA) and Dietmar Funk Baden-Wurttemberg Regional Universities, Germany. 

Further details are available on the conference web site, non members are welcome: 

http://www.ushaconferences.org/ 

http://www.ushaconferences.org/manchester2010/main.html 

 

 

 

 

 

20-21 April 2010 - Taipei, Taiwan  

International Symposium of Reproductive Hazards in the Workplace and Environment (RHICOH 2010) 

Organized by: Department of Environmental and Occupational Medicine, National Taiwan University Hospital 
Sponsored by: Taiwan Environmental and Occupational Medicine Association Occupational Hygiene Associa-
tion of Taiwan Taiwan Occupational Health Nursing Association 

Supported by: Environmental Protection Administration, Taiwan National Science Council, Taiwan National 
Health Research Institutes  
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Co-sponsored by ICOH SC: International Commission of Occupational Health (ICOH) Scientific Committee on 
Reproductive Hazards in the Workplace 

Topics: 
Mini-symposiums and sessions will include the full spectrum of reproductive hazards in the workplace and envi-
ronment:  
Male mediated developmental toxicity 
Endocrine disruption in the occupational arena 
Gene-environment interaction in reproductive health. Ergonomic risk factors for adverse pregnancy outcomes  
Shiftwork and risk for reproductive and developmental failures  
Reproductive risk related to psychological strain at the workplace  
Reproductive health in the electronics industry h. Reproductive hazards in developing countries 
Contact Information: 
Address : 6F.-9, No.2, Jian 8th Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan 
Tel : +886-2-8226-1010 ext. 62, Fax : +886-2-8226-2785, E-mail : rhicoh2010@gmail.com 
Website : www.rhicoh2010.tw  

 

 

 
 

 

20-25 April 2010 - Taipei, Taiwan  

EPICOH-MEDICHEM 2010 

Organized by: Institute of Occupational Medicine and Industrial Hygiene, National Taiwan University College 
of Public Health and Taiwan Environmental and Occupational Medicine Association  

Sponsored by: Occupational Hygiene Association of Taiwan Taiwan Occupational Health Nursing Association  
Supported by: Environmental Protection Administration, Taiwan National Science Council, Taiwan National 
Health Research Institutes  

Co-sponsored by: Scientific Committee on Epidemiology in Occupational Health (EPICOH) and Scientific 
Committee on Occupational Health in the Chemical Industry (MEDICHEM) 

Topics: 

Occupational health under globalization and new technology Main  

Globalization New Technology Methodology Exposure Assessment Health Outcomes Intervention Specific 
populations 

Contact Information: 
Address : 6F.-9, No.2, Jian 8th Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan  
Tel : +886-2-8226-1010 ext. 62, Fax : +886-2-8226-2785, E-mail : epicohmedichem2010@gmail.com  
Website : www.epicohmedichem2010.tw/  
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28 April 2010 - World Day for Safety and Health at Work 

International Labour Office 

Theme: Emerging risks and new patterns of prevention in a changing world of 
work 

Events worldwide 

World Day for Safety and Health at Work is an international annual campaign to pro-
mote safe, healthy and decent work. 

www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--en/index.htm 

 

 

 

 

 

 

6-9 June 2010 - University of Tampere, Tampere - Finland  

4th Symposium on Work Ability  

Age Management during the Life Course 

Organized by: University of Tampere 

Sponsored by: Finnish Ergonomics Society and Finnish Society for Development and Aging 

Supported by: ICOH, IEA. 

Organized by SC: Aging and Work  

Topics: Emphasis of the symposium will be on the frontier themes of work ability, but not limited to:  

• Work ability during the life course 

• Age management 

• Extending working life 

• Work ability after retirement 

• Occupational gerontology 

• Wellbeing technology and aging  

Contact Information: 

Address : Tampere School of Public Health 33014  

University of Tampere  

E-mail : clas-hakan.nygard@uta.fi, Website : www.uta.fi/workability2010  



Σελίδα 16   Μάρτιος 2010 

 

14-17 June 2010 - Amsterdam, Netherlands  

ICOH-WOPS 2010 

Organized by: TNO and VUMC 

Sponsored by: see website www.icohwops2010.nl 

Supported by: ICOH 

Co-sponsored by: ICOH SC 

 

 

Topics: 

• The changing world of work; intensification of work 

• intensification of work 

• restructuring & job insecurity 

• participation of vulnerable groups 

• ageing working population 

• work engagement, vitality & lifestyle 

Contact Information: 

Conference secretariat PAOG Conference Organisation VU  

University Medical Center Amsterdam The Netherlands 

Tel : +31204448444, Fax : +31204448445, E-mail : paog@vumc.nl, Website : www.icohwops2010.nl  

To download the flyer click here.  

 

 

 

 

19-22 June 2010 - San Francisco, USA  

4th International Conference on the History of Occupational and Environmental Health 

Organized by: University of California San Francisco (UCSF) 

Organized by SC: History of Prevention of Occupational and Environmental Diseases 
Topics: The overarching objective of this Conference is to advance the field of occupational and environmental 
health history by bringing together a cross-disciplinary group of U.S. and international clinicians, health care re-
searc hers, historians, and policy makers to exchange information through a didactic training workshop, through 

http://www.icohweb.org/site_new/multimedia/events/pdf/2010_amsterdam_TNO_and_VUMC.pdf
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formal presentations, and in less structured collegial discussions. 

Contact Information: 

E-mail : paul.blanc@ucsf.edu 

Website : www.cme.ucsf.edu/cme/CourseDetail.aspx?coursenumber=MMJ10014  

To download the flyer click here.  

29 August - 3 September 2010 - Angers - France  

PREMUS 2010, Seventh International Conference on Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disor-
ders 

Organized by: Laboratory of Ergonomics and Epidemiology in Occupational Health LEEST - UA InVS  

Sponsored by: French Institute for Public Health Surveillance (InVS) French Institute for Occupational Health 
and Safety (INRS) French National Health Insurance Fund (Cnam) invs, inrs, cnam 

Supported by: University of Angers 

Co-sponsored by ICOH SC:Musculoskeletal Disorders Scientific Committee of the International Commission  
of Occupational Health 

Organized by SC: Musculoskeletal Disorders Scientific Committee of the International Commission  
of Occupational Health 

Topics: 

PREMUS 2010 will highlight best current research on the prevention of work-related musculoskeletal disorders. 
Keynotes, symposia, round tables, plenary sessions and posters will focus on various topics, including: 

Mechanisms of disease; 

• Exposure assessment; 

• Clinical aspects and prevention studies; 

• Intervention, primary prevention, work organization; 

• Etiological studies and epidemiological methods; 

• Psychological and psychosocial aspects of disease and disability; 

• Social and economics aspects; 

• Regulatory and legal policies. 

Contact Information: 

Address : Médecine E - CHU, 4 rue Larrey F, 49933 Angers cedex France  

Tel : +(33) 2 41 35 59 29, Fax : +(33) 2 41 35 41 43, E-mail : premus2010@contact.univ-angers.fr  

Website : www.premus2010.org 

http://www.icohweb.org/site_new/multimedia/events/pdf/2010_san_francisco_usa.pdf
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Η βιβλιογραφία που ακολουθεί αφορά νέα αποκτήματα της βιβλιοθήκης του ΕΛΙΝΥΑΕ 

 

• Assistive technology in the workplace / Desleigh de Jonge, Marcia J. Scherer, Sylvia Rodger.- St. Louis, 
Missuri : Mosby, c2007.- xiv, 253 σ.- ISBN 978-0-323-04130-0 

 

• Contemporary ergonomics / Philip D. Bust (ed.).- New York : Taylor & Francis, c2006.- xv, 660 σ.- ISBN 
978-0-415-39818-3 

 

• Managing noise and vibration at work : a practical guide to assessment measurement and control / Tim 
South.- Amsterdam : Elsevier, c2004.- ix, 268 σ.- ISBN 0-7506-6342-1 

 

• Occupational safety and health simplified for the construction industry / Government Institutes Research 
Group.- Lanham, Maryland : Government Institutes, 2007.- x, 184 σ.- ISBN 978-0-86587-021-5 

 

• Practical machinery safety / David M. Macdonald.- Amsterdam : Elsevier, c2004.- ix, 289 σ. – ISBN 0-
7506-6270-0 

 

• Worker safety under siege : labor, capital, and the politics of workplace safety in a deregulated world / 
Vernon Mogensen (ed.).- Armonk, New York : M.E. Sharpe, c2006.- xxix, 242 σ.- ISBN 0-7656-1449-9 

 

• Συλλογικές εργασιακές σχέσεις / Στυλιανός Γ. Βλαστός.- Αθήνα : Δίκαιο και οικονομία (Π.Ν. Σάκκου-
λας), c2006.- xiii, 549 σ.- ISBN 960-420-300-2 

 

• Τοξικά από το Α ως το Ω : οδηγός για τα συνηθέστερα συναντούμενα τοξικά / John Harte, …[et.al.].- Α-
θήνα : ΕΜΠ, c2006.- ISBN 960-254-661-1 

 

• Ψυχοδυναμικές προοπτικές στην αρρώστια και στην υγεία / Paul Raphael Duberstein, Joseph M. Masling.- 
Αθήνα : Τυπωθήτω Γιώργος Δαρδανός, c2007.- ISBN 978-960-402-287-8 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΣΥΡΟ 

Χρωματουργείο Κατσιμαντή 

Το εργοστάσιο Κατσιμαντή βρίσκεται στη νότια πλευρά της πόλης δίπλα στην πλατεία Ηρώων. Πρόκειται για 
κεντρικό σημείο της παλιάς βιομηχανικής ζώνης της Ερμούπολης κι έτσι το κτίριο περιβάλλεται από μνημειώ-
δη ιστορικά εργοστάσια, κυρίως υφαντουργεία και βιομηχανικούς χώρους. Σε πολύ μικρή απόσταση το Νεώρι-
ο, τα Σφαγεία και οι ενεργοί ταρσανάδες ολοκληρώνουν την εικόνα της ναυτικής και βιομηχανικής πόλης. 

 

 

  
 

Στο κτίριο λειτουργούσε από το 1888 το σκαγάδικο του Λύσανδρου Γιαμαλάκη και από το 1894 το 
«ατμοκίνητον εργοστάσιον καρφοβελόνων, κυνηγετικών σφαιριδίων και ψαρόκολλας» των Αδελφών 
Γ.Βρατσάνου και Λ. Γιαμαλάκη. Περί το 1905 πέρασε στον Ανδρέα Δ. Κατσιμαντή ιδιοκτήτη παλαιάς χρωμα-
τουργικής βιομηχανίας που είχαν ιδρύσει το 1847 οι Μανιάτες αδελφοί Μιχαήλ και Δημήτριος Κατσιμαντής 
και συνέχισε τη λειτουργία του ως «ατμοκίνητον εργοστάσιον χρωματοποιΐας, ελαιουργίας και υφαλομιλτίνης». 
Διέκοψε κατά την δεκαετία του 1930. Μετά το 1970 πέρασε στην ιδιοκτησία του Νεωρίου.To 1984 το κτίριο 
κηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο από τη Διεύθυνση Λαϊκού Πολιτισμού του ΥΠΠΟ. Η αποτύπωσή του από τη 
Διεύθυνση Αναστηλώσεων Μνημείων του ΥΠΠΟ βοήθησε στην αποκατάστασή του καθώς βρισκόταν σε ερει-
πιώδη κατάσταση και ο χαρακτηριστικός του πύργος είχε καταρρεύσει. Η αποκατάσταση διατήρησε πιστά την 
εξωτερική μορφή του, επέφερε όμως απαραίτητες μετατροπές στο εσωτερικό του για τις ανάγκες στέγασης των 
κεντρικών υπηρεσιών του ΚεΤεΠο και τη διαμόρφωση εκθεσιακών χώρων. Ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση 
από το ΠΕΠ Ν. Αιγαίου – Υπουργείο Αιγαίου και εγκαινιάστηκε στις 2 Μάη 2000 με την Έκθεση “Ένα Μου-
σείο Γεννιέται”. 

 

 

 

 
 

Το κυρίως κτίριο έχει ορθογονική κάτοψη και δύο ορόφους. Στην πίσω πλευρά του υπάρχει ένα δεύτερο ισόγει-
ο κτίσμα σε επαφή με το πρώτο. Ολόκληρο το σύνολο είναι λιθόκτιστο, με εμφανείς τοιχοποιίες. Οι όψεις δια-
μορφώνονται με βάση από βαρειά λιθοδομή, διάζωμα μεταξύ των ορόφων, γείσο στη στέψη και πλαίσια θυρω-
μάτων από συμπαγείς οπτόλινθους. Τα ανοίγματα αναπτύσσονται με απόλυτη συμμετρία ως προς τις όψεις. 
Περιγράφονται από τοξωτά υπέρθυρα και κλείνουν με σφυρήλατες σιδεριές. Η στέγη είναι τετράκλινη, αποτε-
λείται από ξύλινα ζευκτά και γαλλικά κεραμίδια. Το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο του κτιρίου είναι ο υψηλός 
λιθόκτιστος πύργος ψύξεως του μολύβδου των σκαγίων. 
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