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Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε το 1990 να ανακηρύξει την 12η
Αυγούστου κάθε χρόνου ως Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας, επικεντρωμένη
στα προβλήματα των νέων ανθρώπων όλου του πλανήτη.
Οι νεότεροι εργαζόμενοι είναι ευάλωτοι, αφού είναι συχνά άπειροι και αγνοούν τους κινδύνους για τους ίδιους και για τους άλλους. Είναι σημαντικό
να ενσωματωθεί η ασφάλεια και η υγεία στην εκπαίδευση ώστε να συνειδητοποιήσουν οι νέοι τους κινδύνους που διατρέχουν και να μπορέσουν να
τους αντιμετωπίσουν. Είναι εξίσου σημαντικό να δοθεί πρόσθετη προσοχή
από την πλευρά των εργοδοτών στην ασφάλεια των νεαρών σε ηλικία εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών που αναλαμβάνουν εργασίες το καλοκαίρι.

Περισσότερες πληροφορίες για τους νέους:
http://osha.europa.eu/en/priority_groups/young_people

Η ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ∆ΩΡΟ ΖΩΗΣ - ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟ∆ΟΤΗΣ

Σελίδα 2

Ιούλιος - Αύγουστος 2010

ΤΑ Ν Ε Α Τ Ο Υ Ε Λ . Ι Ν . Υ. Α . Ε .
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Το κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Αθήνα:
Υλοποίησε:
•

Ένα ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο σε συνεργασία, με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ και με τον Δήμο Ασπροπύργου,
από την 14η Ιουνίου 2010 έως την 15η Ιουνίου 2010 & την 28η Ιουνίου 2010, με τίτλο: «Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας». Το σεμινάριο υλοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου
και απευθύνθηκε σε εργαζόμενους, στην Υπηρεσία Καθαριότητας. Το πρόγραμμα ήταν διάρκειας οκτώ (8)
ωρών και το παρακολούθησαν, ογδόντα τέσσερα (84) άτομα.

•

Ένα σεμινάριο για Μέλη Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας, διάρκειας 21 ωρών, την 30η Ιουνίου 2010,
1η και 2η Ιουλίου 2010, με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας». Το σεμινάριο υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

•

Ένα ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο σε συνεργασία, με τον όμιλο ΤΙΤΑΝ και με τον Δήμο Μαγούλας, από την
5η, 6η και 7η Ιουλίου 2010, με τίτλο: «Υγεία και Ασφάλεια της εργασίας». Το σεμινάριο υλοποιήθηκε στο
Δημαρχείο του Δήμου Μαγούλας και απευθύνθηκε σε εργαζόμενους, στην Υπηρεσία Καθαριότητας. Το
πρόγραμμα ήταν διάρκειας εννιά (9) ωρών και το παρακολούθησαν, δεκαέξι (16) άτομα.

•

Ένα σεμινάριο για εργοδότες επιχειρήσεων Γ’ κατηγορίας, χαμηλής επικινδυνότητας, διάρκειας 10 ωρών,
στις 12.07.10 & 14.07.10, με θέμα: «Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας». Το παραπάνω σεμινάριο το παρακολούθησαν τριάντα ένα (31) άτομα.

•

Ένα ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο, σε συνεργασία με την Τεχνική Εταιρεία «GE HEALTHCARE», την 22η
Ιουλίου 2010, με τίτλο: «Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας – Εργονομικοί κίνδυνοι». Το σεμινάριο απευθύνθηκε στο διοικητικό προσωπικό της επιχείρησης και το παρακολούθησαν είκοσι δύο (22)
άτομα.

Προγραμματίζει:
•

σεμινάρια για Τ.Α. επιχειρήσεων Α’ κατηγορίας επικινδυνότητας, με θέμα «Υγιεινή & Ασφάλεια – Πρόληψη
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 απευθύνονται 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).
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Τέλος, το ΚΕΚ του ΕΛΙΝΥΑΕ στην Αθήνα, υλοποιεί, κατόπιν αιτήσεως, εξειδικευμένα σεμινάρια μικρής διάρκειας, με θέματα:
- «Χρήση Ανυψωτικών Μηχανημάτων-Περονοφόρα»
- «Πρώτες Βοήθειες»
- «Εργονομία»
- «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
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

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το ΚΕΚ του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης προγραμματίζει για το φθινόπωρο 2010:

•

Σεμινάριο 100 ωρών για Μηχανικούς ΑΕΙ και ΤΕΙ στη Βιομηχανία

•

Σεμινάριο 100 ωρών για Μηχανικούς ΑΕΙ και ΤΕΙ στα Τεχνικά Έργα

•

Σεμινάριο Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

•

Σεμινάριο Ασφαλής Χρήσης Ανυψωτικών Μηχανημάτων-Περονοφόρα

•

Σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών για εργοδότες επιχειρήσεων Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας.

•

Σεμινάριο διάρκειας 35 ωρών για εργοδότες επιχειρήσεων Β΄ κατηγορίας επικινδυνότητας.

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται καθημερινά δεκτές από τις 9.00-16.00 στα γραφεία του ΚΕΚ ΕΛΙΝΥΑΕ Θεσσαλονίκης (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
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Στις 2 Ιουλίου υλοποιήθηκε μετά από σχετικό αίτημα ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο στις εγκαταστάσεις της εταιρίας «NESTLE WATERS DIRECT ΕΛΛΑΣ ΑΕ» στους Μελιγγούς Δωδώνης Ιωαννίνων, το οποίο παρακολούθησαν 13 εργαζόμενοι.
Στις 17 Ιουλίου υλοποιήθηκε μετά από σχετικό αίτημα ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο για τους εργαζόμενους του
λατομείου αδρανών υλικών της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ» με θέμα «Κίνδυνοι και μέτρα πρόληψης
στο λατομείο» το οποίο παρακολούθησαν 15 άτομα
Στις 13 & 14 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων σε επιχειρήσεις του νομού.
Στα πλαίσια σχετικής μελέτης για τους κινδύνους και τα μέτρα πρόληψης σε συνεργεία αυτοκινήτων πραγματοποιήθηκαν 5 επισκέψεις σε συνεργεία της περιοχής. Κατά τις επισκέψεις αυτές έγινε καταγραφή των συνθηκών
εργασίας καθώς και των κινδύνων και των μέτρων πρόληψης και προστασίας, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις θορύβου.
Το Παράρτημα Ιωαννίνων προγραμματίζει για το έτος 2010, στα Ιωάννινα την υλοποίηση σεμιναρίου επιμόρφωσης 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 επιχειρήσεων Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας για τα μέλη του συλλόγου.
Επίσης συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για την υλοποίηση σεμιναρίων εργοδοτών επιχειρήσεων Β’ και Γ’ κατηγορίας 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.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Στα πλαίσια της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου στον κλάδο των συνεργείων αυτοκινήτων, έγιναν επισκέψεις
σε συνεργεία του Ν. Αρκαδίας και καταγραφή των πηγών κινδύνου.
Επίσης το Παράρτημα διενέργησε μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων σε επιχείρηση του Ν. Αχαΐας μετά από αίτημα της επιχείρησης.
Το Παράρτημα βρίσκεται στο στάδιο συλλογής αιτήσεων για υλοποίηση σεμιναρίου επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ, διάρκειας 100 ωρών. Το σεμινάριο προγραμματίζεται να υλοποιηθεί τον Οκτώβριο 2010. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους το συντομότερο δυνατό.
Επιπρόσθετα 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.
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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
ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.45/24.6.2010
«Εργατικό Ατύχημα» (άρθρα 8 παρ. 4 & 34 παρ. 1 του Α.Ν. 1846/51)
ΑΘΗΝΑ 24 / 6 /2010
Αριθ. Πρωτ. Π08/12
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Μ. Χάρου
Αριθ. Τηλεφώνου: 210-5215275
Fax: 210-5215274
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 45
ΘΕΜΑ: «Εργατικό Ατύχημα» (άρθρα 8 παρ. 4 & 34 παρ. 1 του Α.Ν. 1846/51).
Σχετ.: Εγκ. 22/04
Με την εγκύκλιο 22/04, η υπηρεσία μας είχε δώσει οδηγίες για την ενιαία αντιμετώπιση του ατυχήματος από όλα
τα Υποκ/μα του Ιδρύματος.
Μετά την κοινοποίηση της παραπάνω σχετικής εγκυκλίου διαπιστώνουμε, είτε από τα προφορικά ερωτήματα
των Υποκ/των μας, είτε από τις εκθέσεις επιθεώρησης, καθώς και στα Σεμινάρια Παροχών που πραγματοποιεί η
Υπηρεσία μας ότι, δεν αντιμετωπίζεται το ατύχημα σωστά από όλα τα Υποκ/τά μας.
Μετά τα παραπάνω κρίνουμε σκόπιμο να σας επανακοινοποιήσουμε τις οδηγίες που αφορούν το ατύχημα, προσθέτοντας και νέες πληροφορίες.
«Έννοια»
Στο Νόμο δεν ορίζεται ποια από τα ατυχήματα είναι εργατικά. Στους εννοιολογικούς προσδιορισμούς του
άρθρου 8 του Α.Ν.1846/51 και στην παρ.4 αυτού η έννοια του όρου «ατύχημα» αποδίδεται με τη φράση «το εν
τη εργασία ή εξ αφορμής ταύτης βίαιον συμβάν και την επαγγελματική ασθένεια».
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Για τον παραπάνω λόγο η ασφ/κή πρακτική και κυρίως η νομολογία των δικαστηρίων έχουν προσδιορίσει τις
περιπτώσεις που, με ορισμένες προϋποθέσεις, ένα ατύχημα μπορεί να χαρακτηριστεί σαν εργατικό.
Γενικά ως εργατικό ατύχημα χαρακτηρίζεται ο θάνατος ή η ανικανότητα του ασφ/νου για εργασία που προκλήθηκε από ένα βίαιο περιστατικό που έγινε κατά την εκτέλεση της εργασίας ασφαλιστέας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή εξαιτίας αυτής. Σαν τέτοιο περιστατικό θεωρείται κάθε βίαιο εξωτερικό γεγονός που προκάλεσε την πάθηση ή βλάβη
ή την επιδείνωση προϋπάρχουσας νόσου, εφόσον έγινε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή αυτή και
συνδέεται με την εργασία άμεσα ή έμμεσα σε σχέση αιτίου και αποτελέσματος (Σ.τ.Ε. 2464/77, 4697/83 κ.α.).
Ο όρος «εργασία» αναφέρεται σε οποιαδήποτε εργασία η οποία, κατά εντολή εργοδότη, παρέχεται από τον εργαζόμενο ακόμα και εάν αυτή είναι πέρα από τα καθήκοντά του που απορρέουν από τη σχετική σύμβαση εργασίας
του.
Με βάση τη γενική αυτή παραδοχή, έχει γίνει δεκτό πως ως εργατικά ατυχήματα χαρακτηρίζονται και οι εξής
περιπτώσεις:
- Ο θάνατος ή η αναπηρία του εργαζόμενου που αποδεικνύεται ότι οφείλεται στην υπέρμετρη προσπάθεια που
κατέβαλε σε δεδομένο χρόνο ο εργαζόμενος για να ανταποκριθεί σε ασυνήθιστους κατά το χρόνο αυτό όρους
εργασίας ή στο γεγονός ότι υποχρεώθηκε να εργασθεί για ορισμένο χρόνο κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς
(καιρικές ή άλλες) συνθήκες οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα τον θάνατο ή την αναπηρία του ασφ/νου ακόμη
και εάν ο ασφ/νος υπέφερε ήδη από νόσο που επιδεινώθηκε από την εργασία του λόγω της υπέρμετρης προσπάθειας που κατέβαλε για να ανταποκριθεί στις δυσμενείς αυτές συνθήκες (Σ.τ.Ε. 3968/81, 1664/84, 4084/85,
762/88, 242/89 κ.α.).
- Για να θεωρηθεί πως υπάρχει εργατικό ατύχημα πρέπει να αποδειχθεί πως ο θάνατος ή η αναπηρία του ασφ/νου
οφείλεται σε κάποιο ξαφνικό και έκτακτο περιστατικό που δεν μπορεί να θεωρηθεί πως βρίσκεται μέσα στον
κύκλο των συνηθισμένων, ανάλογα με την περίπτωση, συνθηκών παροχής εργασίας του.
- Για το λόγο αυτό δεν χαρακτηρίζεται ως εργατικό ατύχημα ο θάνατος ή η αναπηρία που προκλήθηκε από ειδικές συνθήκες εάν η εργασία του ασφ/νου, από τη φύση της παρέχεται με τις δυσμενείς αυτές συνθήκες.
- Ο θάνατος ή η αναπηρία που προκλήθηκε από βίαιο περιστατικό που έγινε κατά τη μετάβαση του ασφ/νου από
το σπίτι του στην εργασία ή κατά την επιστροφή του χαρακτηρίζεται ως εργατικό ατύχημα αρκεί να υπάρχει
στη συγκεκριμένη περίπτωση αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ εργασίας και ατυχήματος.
Ο αιτιώδης σύνδεσμος (τοπικός και χρονικός) ατυχήματος και εργασίας διασπάται σε περίπτωση που ο ασφ/νος
για τη μετάβασή του στην εργασία ή για την επιστροφή του στο σπίτι του δεν ακολούθησε το συνηθισμένο δρομολόγιό του. Γι’ αυτό και τα ατυχήματα που γίνονται σε περιπτώσεις παρέκκλισης από το συνηθισμένο δρομολόγιο, δεν χαρακτηρίζονται σαν εργατικά.
Ζητήματα έχουν γεννηθεί που τελειώνει επί κατοικίας η οδός.
Κατά κανόνα θεωρείται η εξώθυρα του σπιτιού του ασφ/νου. Εάν μένει σε εσωτερικό σπίτι, δεν είναι η γενική
εξώθυρα του σπιτιού αλλά η εξώθυρα του εσωτερικού σπιτιού. Σε πολυκατοικία μπορεί να θεωρηθεί και η σκάλα.
Θεωρήθηκαν ως καθ’ οδόν ατυχήματα και όσα έλαβαν χώρα στην κατοικία του ασφ/νου προτού αυτός αποθέσει
τα εργαλεία του, τον εξοπλισμό του και την ενδυμασία της εργασίας του γιατί τότε μόνο τερματίζεται ο δρόμος
της επιστροφής].
- Εργατικά χαρακτηρίζονται επίσης και τα ατυχήματα, που γίνονται κατά τα διαλείμματα της εργασίας ή την μεσημεριανή διακοπή οπωσδήποτε μέσα στο χώρο της εργασίας και κατά περίπτωση μετά την απομάκρυνση από
το χώρο αυτό. Η απομάκρυνση του ασφ/νου από το χώρο της εργασίας, θεωρείται ότι διακόπτει τον τοπικό και
χρονικό σύνδεσμο με την εργασία όταν αποδεικνύεται ότι οφείλεται σε ατομική πρωτοβουλία του ασφ/νου αντί-
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θετη με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σχέση που τον συνδέει με τον εργοδότη του ή σε πρωτοβουλία που έχει σαν σκοπό την ικανοποίηση προσωπικών του αναγκών που δεν είναι άμεσες και επείγουσες.
- Η μετάβαση του ασφαλισμένου σε εστιατόριο, που βρίσκεται κοντά στον τόπο της εργασίας του για να γευματίσει, να ικανοποιήσει δηλαδή μια βασική βιοτική του ανάγκη, είναι δικαίωμά του όταν η επιχείρηση δεν του εξασφαλίζει τροφή και δεν διακόπτει ούτε τον τοπικό ούτε το χρονικό σύνδεσμο με την εργασία.
Για το λόγο αυτό τυχόν ατύχημα που θα πάθει ο ασφαλισμένος κατά την επιστροφή του από το συντομότερο δρομολόγιο και χωρίς παρεκκλίσεις χαρακτηρίζεται ως εργατικό ατύχημα (έγγραφο 37615/23-3-65).
-Τα ατυχήματα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια κανονικής με αποδοχές άδειας και κατά τη μετάβαση των ασφ/
νων στους εργοδότες τους για είσπραξη του μισθού τους, οπωσδήποτε δε μέσα στο χώρο της επιχείρησης γιατί
υπάρχει σχέση μεταξύ εργασίας και ατυχημάτων (Σχετ. Γεν. Έγγραφο 82147/Φ.3/27-11-75).
- Ο θάνατος που προκλήθηκε από τσίμπημα σφήκας κατά τη διάρκεια της εργασίας και στον τόπο αυτής ανεξάρτητα από τυχόν αλλεργική προδιάθεση του ασφ/νου που τελικά προκάλεσε το θάνατό του (Γεν. έγγραφο
162705/24-10-67).
- Η θανατική εκτέλεση και η αυτοκτονία δεν συνιστούν ατυχήματα υπό την εν τω νόμω καθοριζομένη έννοια.
Τελευταία όμως, από το Συμβούλιο της Επικρατείας ενομολογήθει ότι, δεν θεωρείται βίαιο συμβάν το προκληθέν
ηθελημένα από τον ασφ/νο και συνεπώς η αυτοκτονία, ο ηθελημένος τερματισμός της ζωής, δεν αποτελεί κατ’
αρχήν εργατικό ατύχημα εκτός οσάκις αυτή (αυτοκτονία) συντελείται υπό συνθήκες διατάραξης των ψυχικών ή
διανοητικών λειτουργιών δύναται συντρεχουσών και των λοιπών στη διάταξη προϋποθέσεων, να θεωρηθεί ότι
στοιχειοθετεί τέτοιο ατύχημα.
- Ατυχήματα, διαρκούσης απεργίας θεωρούνται εργατικά, εφόσον προκύπτουν εξαιτίας άρνησης του ασφ/νου να
μετάσχει της απεργίας.
- Επισημαίνεται ότι, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ατύχημα εκτός εργασίας ο θάνατος ή η
αναπηρία του ασφ/νου που οφείλεται σε καρδιακό νόσημα.
Μπορεί να χαρακτηρισθεί ως εργατικό ατύχημα εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, διαφορετικά
οφείλεται σε κοινή νόσο.
- Επίσης ο διαπληκτισμός του εργαζόμενου με συνάδελφό του, στο χώρο της εργασίας και με αφορμή την εργασία του και όχι για προσωπικούς λόγους.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εργατικά ατυχήματα
1. Τα ατυχήματα που συμβαίνουν μέσα στα σπίτια των ασφ/νων, εκτός εάν αυτοί ισχυρισθούν και αποδείξουν ότι
τα ατυχήματα συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την εκτέλεση της εργασίας τους.
2. Τα ατυχήματα που συμβαίνουν κατά την εκτέλεση της εργασίας που δεν ασφαλίζεται στο Ίδρυμα.
3. Η επιδείνωση της υγείας του ασφ/νου και ο θάνατός του απ’ αυτή, όταν είναι συνέπεια της συνέχισης της εργασίας με δυσμενείς όρους και συνθήκες, εφόσον η εργασία λόγω της φύσης της δε μπορεί να εκτελείται παρά με
τους όρους και τις συνθήκες αυτές.
Δεν εξομοιώνεται δηλαδή με εργατικό ατύχημα η νόσος που προκλήθηκε από βαθμιαία εξασθένιση του οργανισμού λόγω του είδους της εργασίας.
4. Η αυτοκτονία και κάθε βίαιο περιστατικό που προκλήθηκε με τη θέληση του ασφ/νου.
5. Εξάλλου χαρακτηρίζεται ως ατύχημα εκτός εργασίας το ατύχημα που συμβαίνει σε ασφ/νο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
εφόσον έχει αναγγελθεί από τον ίδιο ή μέλος της οικογένειάς του μέσα στις προθεσμίες του άρθρου 21 του
Κ.Α.Α. ανεξάρτητα εάν κατά το χρόνο του ατυχήματος συνδέεται ή όχι άμεσα με το Ίδρυμα . Επισυμβάν ατύχημα σε ασφ/νο διαρκούσης της ανικανότητας αυτού προς εργασία λόγω ασθένειας θεωρείται εξωεργατικό ατύχημα
και γεννά αξίωση για τη λήψη των υπό του Νόμου για την περίπτωση αυτή προβλεπόμενων παροχών. (Γ2 παρ.
4489).
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Εάν το ατύχημα χαρακτηρισθεί από άλλο Ταμείο π.χ. ΤΑΞΥ εάν είναι ασφ/νος για τον κλάδο ασθένειας και για
τον κλάδο Σύνταξης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ατύχημα θα χαρακτηρισθεί ξανά από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Υπάρχουν κατηγορίες εργαζομένων που ασφαλίζονται μόνο για τον κίνδυνο εργατικού ατυχήματος, με την ασφαλιστική εισφορά ν’ ανέρχεται σε 1%, όπως αναφέρονται παρακάτω:
Με την εγκύκλιο 40/06 σας έχουμε δώσει οδηγίες για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κίνδυνο του ατυχήματος
1) των κρατουμένων στις φυλακές της χώρας που εργάζονται ως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, μάγειρες και προσωπικό κουζίνας.
Επίσης, 2) Ανήλικοι τρόφιμοι του Κρατικού αναμορφωτικού καταστήματος στον Κορυδαλλό (επαγγ. Καταρτιζόμενοι στις Τεχνικές Σχολές) Εγκ. 67/55.
3) Κρατούμενοι εργαζόμενοι στο αρτοποιείο της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών (Γεν. Έγγραφο 33635/
Φ.Υ./396/21-4-73)
4) Κρατούμενοι Εργαζόμενοι στις Αγροτικές Φυλακές Αγιάς Χανίων, Κασσάνδρας Χαλκιδικής, Τίρυνθος Ναυπλίου, Κασσαβετείας Αλμυρού στις εργασίες που αναφέρονται στη σχετική κοινή Υπουργική Απόφαση καθώς και
στα εργαστήρια της Κεντρικής Φυλακής Γυναικών Κορυδαλλού (Εγκ. 142/81).
5) Κρατούμενοι εργαζόμενοι στο βιβλιοδετείο της Δικαστικής Φυλακής Κορυδαλλού (Εγκ. 184/85).
6) Οι κρατούμενοι στις φυλακές της χώρας που εργάζονται στο τυπογραφείο, ξυλουργείο, σιδηρουργείο και οικοδομικό συνεργείο των φυλακών (Σχετ. Εγκ. 29/97).
7) Ασφάλιση των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) κατά τη διάρκεια της προαιρετικής εξάμηνης πρακτικής τους άσκησης (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2009/1992 και τις οδηγίες που δόθηκαν με τις αρ. 112/92 και 69/94 εγκυκλίους) κ.λ.π.
Δήλωση Ατυχήματος
Πρόσωπα που έχουν υποχρέωση για δήλωση ατυχήματος
Από την παρ.1 του άρθρου 21 του Κανονισμού Ασφ/κής Αρμοδιότητας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ορίζεται ότι «κάθε ατύχημα» που γίνεται κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή την εργασία αυτή και έχει ως αποτέλεσμα τον
τραυματισμό ή την αδυναμία για συνέχιση της εργασίας ή το θάνατο προσώπου και έχει υπαχθεί στην ασφάλιση
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Α.Ν.1846/51, αναγγέλλεται υποχρεωτικά στο
Ίδρυμα από τον εργοδότη ή τον αντιπρόσωπό του, από τον παθόντα ασφ/νο και σε περίπτωση αδυναμίας ή θανάτου του, από τα πρόσωπα που από την ασφάλισή του έλκουν δικαιώματα και κάθε υπάλληλο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
που λόγω της υπηρεσίας του έλαβε γνώση του ατυχήματος.
Η αναγγελία του ατυχήματος μπορεί να γίνει και από οποιοδήποτε τρίτο που έλαβε γνώση αυτού.
Νομότυπη Δήλωση Ατυχήματος
Η δήλωση αναγγελίας του ατυχήματος δίνεται με τη συμπλήρωση όλων των ενδείξεων του ειδικού εντύπου που
χορηγεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Π.χ. Η δήλωση ατυχήματος στον πλοίαρχο σκάφους που ταξιδεύει, αφού αυτός ασκεί αστυνομική εξουσία. Προϋπόθεση όμως είναι η αναγραφή και περιγραφή των στοιχείων του ατυχήματος στο ημερολόγιο του πλοίου.
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Που δηλώνεται το ατύχημα
Η δήλωση του ατυχήματος γίνεται στο πλησιέστερο προς τον τόπο που έγινε το ατύχημα Υποκ/μα του ΙΚΑΕΤΑΜ.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Υποκ/μα του Ιδρύματος κοντά στον τόπο αυτό το ατύχημα μπορεί να δηλωθεί
στην αστυνομική αρχή που διαβιβάζει τη δήλωση στο πλησιέστερο Υποκ/μα.
Θα μπορούσε, συνεπώς, να θεωρηθεί νομότυπη αναγγελία του ατυχήματος και σε Ελληνικό Προξενείο, προκειμένου για ατυχήματα που λαμβάνουν χώρα στο Εξωτερικό, με την προϋπόθεση όμως ότι η αναγγελία γίνεται με
συγκεκριμένο περιεχόμενο των απαραίτητων στοιχείων και με σκοπό να διαβιβασθεί στην Υπηρεσία του Ιδρύματος και δεν αρκεί η απλή ειδοποίηση ή αυτεπάγγελτη γνώση του ατυχήματος από το Προξενείο.
Προθεσμία αναγγελίας ατυχήματος (Σχετ. εγκύκλιοι 15/87, 55/03 & 22/04)
Η αναγγελία του εργατικού ατυχήματος πρέπει να γίνεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη
ημέρα που αυτό θα συμβεί. Ο γιατρός όμως και κάθε υπάλληλος του Ιδρύματος πρέπει να αναγγείλουν το ατύχημα μέσα σε 24 ώρες από τότε που θα το μάθουν. Παράλειψη του γιατρού ν’ αναγγείλει το ατύχημα θεωρείται δεοντολογικό παράπτωμα που συνεπάγεται παραπομπή του στα
Πειθαρχικά Συμβούλια των Ιατρικών Συλλόγων, για την επιβολή κυρώσεων. Παράλειψη, εξάλλου υπαλλήλου
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θεωρείται βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα (Γ.Ε. 172700-8/7/77).
Επίσης, προστέθηκε διάταξη στην παρ.3 του άρθρου 21 του Κανονισμού Ασφ/κής Αρμοδιότητας σχετικά με την
αναγγελία του ατυχήματος ως εξής: «Σε περίπτωση που ασφ/νος νοσηλεύεται σε Κρατικό Νοσοκομείο ή Ιδιωτικό
Θεραπευτήριο συμβεβλημένο ή μη, συνέπεια ατυχήματος, πρέπει η αναγγελία του ατυχήματος να γίνει μέσα σε
(5) πέντε εργάσιμες ημέρες από την έξοδό του από το Νοσοκομείο με περιγραφή και των εξωτερικών στοιχείων
του ατυχήματος [Σχετ. Εγκ.55/03].
Για τους στρατευμένους ασφ/νους ως ημέρα αναγγελίας του ατυχήματος θεωρείται η ημέρα τραυματισμού ή του
θανάτου που βεβαιώνεται από την στρατιωτική αρχή (άρθρο 21 παρ.2).
Στις παραπάνω προθεσμίες δεν υπολογίζονται οι Κυριακές και οι επίσημα καθιερωμένες αργίες (άρθρο 21 παρ.3).
Το αρμόδιο για το χαρακτηρισμό του ατυχήματος όργανο (Δ/ντής Υποκ/τος) έχει τη δυνατότητα να δεχθεί δήλωση που υποβλήθηκε εκπρόθεσμα εάν πεισθεί πως λόγοι εντελώς ανεξάρτητοι από τη θέληση των προσώπων που
δήλωσαν το ατύχημα παρεμπόδισαν την έγκαιρη δήλωση.
Στην περίπτωση όμως αυτή, η προθεσμία δεν παρατείνεται πέρα από (60) ημέρες από το ατύχημα, εκτός εάν αυτό
προκάλεσε το θάνατο του ασφ/νου, οπότε η προθεσμία για την αναγγελία με σκοπό την απόκτηση σύνταξης μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2)_χρόνια.
Στην περίπτωση, εξάλλου που το ατύχημα είχε ως συνέπεια την απόλυτη αναπηρία του ασφ/νου η προθεσμία για
την αναγγελία με σκοπό την απόκτηση δικαιώματος σε σύνταξη μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα χρόνο από το
ατύχημα (άρθρο 21 παρ.4).
Οι προθεσμίες που ορίζονται για την αναγγελία εργατικού ατυχήματος είναι αποκλειστικές. Γι’ αυτό και η υποβολή δήλωσης μετά την πάροδο των προθεσμιών αυτών έχει σαν συνέπεια την απόρριψη της δήλωσης σαν απαράδεκτης.
Ο υπολογισμός της προθεσμίας για την αναγγελία εργατικού ατυχήματος υπολογίζεται κατά τις οικείες διατάξεις
του Αστικού Κώδικα (Γ2 §4491 κωδ. εγκ. παροχών).
Οι ίδιες προθεσμίες αναγγελίας ισχύουν και για τα εκτός εργασίας ατυχήματα (Γεν. Έγγραφο 47174/21-11-75).
Αυτό που θα πρέπει να ελέγχεται με μεγάλη προσοχή είναι εάν η αναγγελία του ατυχήματος είναι εμπρόθεσμη ή
εκπρόθεσμη.
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Δεν έχει καμία σχέση η αναγγελία για την καταβολή του επιδόματος ασθενείας με την αναγγελία του ατυχήματος.
Εάν υπάρχει μόνο η Ιατρική γνωμάτευση που αφορά τις συνέπειες του ατυχήματος και όχι η λεπτομερής περιγραφή των εξωτερικών στοιχείων του ατυχήματος η αναγγελία είναι εκπρόθεσμη.
Πρέπει να συνυπάρχουν τα δύο παραπάνω στοιχεία για να θεωρηθεί η αναγγελία του ατυχήματος εμπρόθεσμη.
Επίσης δεν θα παραπέμπεται κανένα ατύχημα στην ΤΔΕ σαν "εκπρόθεσμο-Εργατικό" ή "Εκπρόθεσμο-εκτός εργασίας".
Η εισήγηση στην ΤΔΕ θα αφορά μόνο το εκπρόθεσμο ή μη και μετά τη συγχώρεση από την ΤΔΕ προχωράμε στο
χαρακτηρισμό του ατυχήματος.
Έναρξη προθεσμίας σε περίπτωση που οι συνέπειες του ατυχήματος εκδηλώνονται αργότερα
Οι συνέπειες εργατικού ατυχήματος μπορεί να μην εκδηλωθούν αμέσως, αλλά αργότερα και σιγά-σιγά.
Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία για την αναγγελία δεν αρχίζει από τότε που έγινε το ατύχημα, αλλά από το
χρόνο που εκδηλώθηκαν οι συνέπειές του και η πραγματική αναπηρία. Ο ασφ/νος όμως, πρέπει να προβάλει σαφώς τους σχετικούς ισχυρισμούς του για να μπορέσει το ασφ/κό όργανο μετά από έλεγχο να κρίνει σχετικά.
Όταν ο ασφ/νος επικαλείται επιδείνωση προϋπάρχουσας πάθησης από ατύχημα μετά την πάροδο των προθεσμιών
που ορίζονται από το άρθρο 21 του Κ.Α.Α. πρέπει η Υγειονομική Επιτροπή να γνωματεύει ειδικά για την ύπαρξη
και το χρόνο εκδήλωσης της επιδείνωσης από τον οποίο και αρχίζει η προθεσμία για την αναγγελία του ατυχήματος (Σ.Ε.2378/79).
Αρμόδιο για το χαρακτηρισμό ατυχήματος όργανο
(Εγκ. 79/74, 22/04, άρθρα 7 και 11 Κ.Α.Α. και Γεν. Έγγραφο 131220/Φ3/12-7-78)
Αρμόδιος για τον χαρακτηρισμό των ατυχημάτων και επαγγελματικών νόσων είναι ο Δ/ντής του Υποκ/τος
(Τοπικού ή Περ/κού) στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ή απασχολείται ο ασφ/νος.
Ειδικότερα:
Όταν η δήλωση ατυχήματος υποβάλλεται στο Υποκ/μα (Τοπικό ή Περ/κό) στην περιοχή του οποίου απασχολούνταν ο ασφ/νος κατά την ημέρα του ατυχήματος, η διαδικασία για την εξακρίβωση των συνθηκών με τις οποίες
έγινε και ο χαρακτηρισμός του γίνεται από το Υποκ/μα αυτό.
Εάν όμως, η δήλωση υποβληθεί στο Υποκ/μα (Τοπικό ή Περ/κό) του τόπου κατοικίας του ασφ/νου, το Υποκ/μα
αυτό προβαίνει στο χαρακτηρισμό του ατυχήματος εφόσον από τα υπόψη του στοιχεία μπορεί να σχηματίσει γνώμη για το είδος του ατυχήματος και επομένως δεν απαιτείται επιτόπια έρευνα, για την εξακρίβωση των συνθηκών
με τις οποίες έγινε (π.χ. ατυχήματα εκτός εργασίας, μικροατυχήματα).
Το ίδιο γίνεται σε κάθε περίπτωση, που η σχετική με το ατύχημα έρευνα είναι ευχερέστερη από το Υποκ/μα του
τόπου κατοικίας (τροχαία ατυχήματα κλπ).
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις η δήλωση ατυχήματος διαβιβάζεται στο Υποκ/μα του τόπου απασχόλησης για τον
χαρακτηρισμό.
Διευκρινίζεται ότι:
Σαν Υποκ/μα του τόπου απασχόλησης θεωρείται το Υποκ/μα στην περιοχή του οποίου απασχολούνταν κατά την
ημέρα του ατυχήματος ο ασφ/νος και όχι το Υποκ/μα στην περιοχή του οποίου είχε την έδρα της η επιχείρηση
που συνδεόταν με σχέση εργασίας, με την προϋπόθεση πως στην περιοχή αυτή (του τόπου απασχόλησης) είναι
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δυνατή η διαπίστωση των συνθηκών επέλευσης του ατυχήματος.
Στην περίπτωση, που η κατά τόπο αρμοδιότητα κάποιου Υποκ/τος συντρέχει με την αρμοδιότητα άλλου Υποκ/
τος (τόπου κατοικίας-τόπου έδρας επιχείρησης-τόπου απασχόλησης) του χαρακτηρισμού του ατυχήματος επιλαμβάνεται το Υποκ/μα εκείνο, που μπορεί ευχερέστερα να συγκεντρώσει όλα (ή τα περισσότερα) στοιχεία που είναι
απαραίτητα για το χαρακτηρισμό του ατυχήματος και πάντοτε με γνώμονα την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του ασφ/νου (Σχετ. Γεν. έγγραφο 205392/Φ.3/9-4-80).
Διαπίστωση συνθηκών Ατυχήματος
Η έρευνα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Κ.Α.Α.
Η έρευνα μπορεί να είναι και επιτόπιος. Όπου χρειάζεται παίρνονται καταθέσεις από τα πρόσωπα που υπέγραψαν
τη δήλωση ατυχήματος αλλά και από κάθε άλλο που γνωρίζει για τις συνθήκες με τις οποίες έγινε το ατύχημα
κυρίως βέβαια, ερευνάται εάν κατά την ημέρα του ατυχήματος παρείχε εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας, το Υποκ/μα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υποχρεούται να επιληφθεί της προβλεπόμενης έρευνας αμέσως μόλις λάβει γνώση του ατυχήματος ή της επαγγελματικής ασθένειας και μάλιστα να τελειώσει αυτή μέσα σε (15) δεκαπέντε ημέρες.
Σε περίπτωση που γίνεται επίκληση εξαιρετικών και έκτακτων συνθηκών σαν αιτία ατυχήματος, με την έρευνα
συγκεντρώνεται κάθε στοιχείο που μπορεί να δώσει σαφή εικόνα του είδους, του τρόπου και των συνθηκών παροχής της εργασίας κατά την ημέρα του ατυχήματος.
Π.χ.

εάν

επικαλείται

ασυνήθεις

καιρικές

συνθήκες

ζητάμε

στοιχεία

από

την

Ε.Μ.Υ.

Έρευνα διενεργείται και στην περίπτωση που το ατύχημα δηλώνεται εκπρόθεσμα, οπότε η δήλωση απορρίπτεται
σαν τυπικά απαράδεκτη. Και αυτό γιατί είναι πιθανό να συγχωρεθεί το εκπρόθεσμο της αναγγελίας από κάποιο
άλλο αρμόδιο κατά το νόμο όργανο (ΤΔΕ).
Ο Δ/ντής του κάθε Υποκ/τος μπορεί να κρίνει ότι η έρευνα μπορεί να γίνει και από άλλο όργανο του Υποκ/τος
(Γεν. έγγραφο 166538/69/30-3-77).
Έκδοση Απόφασης
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας ο αρμόδιος για κάθε περίπτωση Δ/ντής, προβαίνει στο χαρακτηρισμό του
ατυχήματος που δηλώθηκε.
Σε όλες τις περιπτώσεις, που υποβάλλεται δήλωση ατυχήματος, πρέπει να εκδίδεται απόφαση χωριστά για κάθε
δήλωση ατυχήματος.
Σε περίπτωση όμως, που μετά από αποδοχή του περιεχομένου της δήλωσης, ο αρμόδιος Δ/ντής χαρακτηρίζει το
ατύχημα σαν εργατικό, οπότε δεν θα προκύψουν αμφισβητήσεις, καθώς και σε περίπτωση χαρακτηρισμού του
ατυχήματος σαν εκτός εργασίας και αποδοχής του χαρακτηρισμού αυτού από τον ασφ/νο με σχετική δήλωσή του
δεν είναι απαραίτητη η έκδοση ξεχωριστής απόφασης.
Για την απλούστευση της διαδικασίας σαν αριθμός απόφασης, θα τίθεται ο αριθμός καταχώρησης της δήλωσης
ατυχήματος στο βιβλίο ατυχημάτων, στο οποίο και θα γίνεται καταχώρηση της σχετικής ένδειξης χαρακτηρισμού
του ατυχήματος χωρίς να ακολουθεί και άλλη καταχώρηση στο γενικό πρωτόκολλο του Υποκ/τος ή Παρ/τος
(σχετ. εγκ.173/79).
Όσον αφορά την τήρηση των δηλώσεων ατυχημάτων σας πληροφορούμε ότι:
α) στις περιπτώσεις που η απόφαση του Δ/ντή για τον χαρακτηρισμό του ατυχήματος διατυπώνεται επί του σώματος της σχετικής δήλωσης ατυχήματος (περιπτώσεις που δεν υπάρχει αμφισβήτηση), οι δηλώσεις αυτές θα επισ-

Σελίδα 12

Ιούλιος - Αύγουστος 2010

τρέφονται, προς εκτέλεση και φύλαξη στο αρμόδιο Παρ/μα του Ιδρύματος.
β) στις περιπτώσεις που εκδίδονται ιδιαίτερες αποφάσεις Δ/ντή, για τον χαρακτηρισμό του ατυχήματος οι δηλώσεις θα τηρούνται στον ειδικό φάκελο του Υποκ/τος, στον ασφ/νο δε και στο Παρ/μα θα αποστέλλεται για ενημέρωσή τους αντίγραφο της απόφασης αυτής (σχετ. εγκ.187/79).
Παραπομπή στις Υγειονομικές Επιτροπές (ΑΥΕ-ΒΥΕ)
Μετά το χαρακτηρισμό του ατυχήματος που αναγγέλθηκε εμπρόθεσμα γίνεται παραπομπή του ασφ/νου στις Υγ/
κές Επιτροπές (ΑΥΕ- ΒΥΕ).
Η παραπομπή στο αρμόδιο υγειονομικό όργανο γίνεται για τη διαπίστωση του αιτιώδους συνδέσμου ατυχήματος
και βλάβης ή πάθησης που επικαλείται ο ασφ/νος. Η παραπομπή μπορεί να προηγηθεί της έκδοσης της απόφασης
χαρακτηρισμού όταν οι διαπιστώσεις του υγειονομικού οργάνου είναι απαραίτητες για τη μόρφωση γνώμης από
το αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο.
Σε περίπτωση όμως που η διαδικασία χαρακτηρισμού έχει μοναδικό στόχο τη χορήγηση σύνταξης προηγείται
πάντοτε της παραπομπής στο αρμόδιο υγειονομικό όργανο η διαπίστωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες
έγινε το ατύχημα και η έκδοση της απόφασης χαρακτηρισμού του.
Παραπομπή δεν γίνεται στην περίπτωση που δεν διαπιστώνεται το ατύχημα που δηλώθηκε ή η δήλωση του ατυχήματος απορρίφθηκε σαν εκπρόθεσμη. Και αυτό γιατί οι υγ/κές επιτροπές δεν έχουν αρμοδιότητα για το χαρακτηρισμό των ατυχημάτων, αρμοδιότητα που ανήκει στα ασφαλιστικά όργανα, αλλά μετά τον χαρακτηρισμό αποφαίνονται και μάλιστα δεσμευτικά, (ΣτΕ 1760/76, 2464/77), εάν το ατύχημα που χαρακτηρίστηκε σαν εργατικό ή
όχι ήταν η αιτία που προκάλεσε την πάθηση ή τη βλάβη που διαπιστώνεται.
Γενικά
1. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.7 του Κ.Α. χορηγούνται βιβλιάρια εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών
ασθενειών, όταν δεν έχει εκδοθεί βιβλιάριο ασθενείας λόγω έλλειψης των απαιτούμενων χρονικών προϋποθέσεων.
2. Στις περιπτώσεις εργατικού ατυχήματος, δεν απαιτούνται χρονικές προϋποθέσεις για την επιδότηση αρκεί η
ασφάλιση κατά την ημέρα του ατυχήματος, ενώ στις περιπτώσεις των εκτός εργασίας ατυχημάτων είναι αρκετή η
συμπλήρωση του μισού μόνο αριθμού ημερών ασφάλισης, όπως ορίζονται (σχετ. εγκ.29/91).
Η επιδότηση αυτή μπορεί να συνεχισθεί μέχρι το ανώτατο όριο επιδότησης (Δηλαδή 182, 360 και 720 το ανώτατο
όριο επιδότησης).
3. Από 1/1/98 έγινε η αλλαγή του εντύπου Δήλωσης Ατυχήματος, Γ.Ε. Π08/99/22-12-97.
4. Και οι "αυτοτελώς απασχολούμενοι" μπορούν να χαρακτηρίζουν τα ατυχήματά τους "σαν εργατικά".
5. Ο "εργοδότης" δεν έχει δικαίωμα να κάνει προσφυγή στην ΤΔΕ επειδή ανήγγειλε το ατύχημα.
6. Πότε η Δήλωση Ατυχήματος αναπληρώνει την αίτηση συνταξιοδότησης. (Γενικό Έγγραφο: 50324/Φ21/22-71978).
7. Εγκύκλιος 64/09. Σχετικά με την αρ. 98/2009 γνωμοδότηση του β΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους που αφορά το ατύχημα σε σχέση με την επιδότηση.
Επαγγελματική Ασθένεια
Η επαγγελματική ασθένεια εξομοιώνεται από την άποψη των συνεπειών και της παρεχόμενης ασφ/κής προστασίας με το εργατικό ατύχημα.
Για την παροχή της εξαιρετικής προστασίας πρέπει να δηλωθεί η επαγγελματική ασθένεια από τα πρόσωπα που
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ορίζονται από το άρθρο 23 του Κ.Α.Α. Από τα πρόσωπα αυτά ο γιατρός που θα διαγνώσει την επαγγελματική
ασθένεια έχει την υποχρέωση να την αναγγείλει στο Ίδρυμα αμέσως.
Για τα υπόλοιπα πρόσωπα η προθεσμία για την αναγγελία είναι η ίδια με την προθεσμία για την αναγγελία των
ατυχημάτων, αρχίζει όμως από την γνώση της ασθένειας, άρθρο 23 παρ. 3 του Κ.Α.Α.
Αρμόδιο ασφ/κό όργανο για το χαρακτηρισμό μιας ασθένειας ως επαγγελματικής είναι ο Δ/ντής του Περ/κού ή
Τοπικού Υποκ/τος στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ή απασχολείται ο ασφ/νος.
Η διαδικασία για το χαρακτηρισμό αρχίζει με την έρευνα, που γίνεται μετά την υποβολή της δήλωσης, που στοχεύει στη διαπίστωση της απασχόλησης του ασφ/νου στις επιχειρήσεις, εργασίες κλπ που αναφέρονται στο άρθρο
40 του Κανονισμού Ασθένειας (ΦΕΚ 132/12-2-79, τεύχος Β΄).
Μετά απ’ αυτή τη διαπίστωση, ο ασφ/νος παραπέμπεται στις ειδικές Υγειονομικές Επιτροπές Επαγγελματικών
Ασθενειών (έχουν συσταθεί ΑΥΕ στα Περ/κά Υποκ/τα Συντάξεων Αθηνών και Θεσ/νίκης και ΒΥΕ μόνο στο
Περ/κό Υποκ/μα Συντάξεων Αθηνών) που είναι αρμόδιες για να επιληφθούν. Οι επιτροπές αυτές αποφαίνονται
εάν η πάθηση που διαπιστώνουν περιλαμβάνεται στις παθήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 40 του Κ.Α. και η
κρίση τους στο θέμα αυτό, εφόσον είναι αιτιολογημένη, δεσμεύει τα ασφ/κά όργανα τα οποία καλούνται στη συνέχεια να αποφασίσουν για τη χορήγηση ή όχι της παροχής που ζητείται (Σ.Ε. 3661/74, 2409/75, 2935/76).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Κ Α & Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Α Ν Ε Α
Οι περικοπές του κοινωνικού κράτους κοστίζουν ζωές
Οι περικοπές δαπανών στο πλαίσιο του περιορισμού των κοινωνικών παροχών, στις οποίες έχουν προχωρήσει
πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, με στόχο να θέσουν υπό έλεγχο τα μεγάλα δημόσια ελλείμματά τους, έχουν
μετρήσιμες επιπτώσεις στην υγεία και μπορεί να κοστίσουν μέχρι και ζωές πολιτών, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα.
Οι ερευνητές του πανεπιστημίου της Οξφόρδης, υπό τον κοινωνιολόγο Ντέηβιντ Στάκλερ, παρουσίασαν Η ομάδα του Στάκλερ μελέτησε στοιχεία του ΟΟΣΑ για την εξέλιξη των κοινωνικών δαπανών, σε σύγκριση με τα
προβλήματα υγείας και τους θανάτους σε 15 ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των ετών 1980 - 2005. Αναλύοντας τις
διαχρονικές τάσεις, οι ερευνητές συμπέραναν ότι όταν οι δημόσιες κοινωνικές παροχές (δαπάνες) ήσαν υψηλές,
οι θάνατοι μειώνονταν, ενώ όταν οι δαπάνες περικόπτονταν, οι θάνατοι αυξάνονταν σημαντικά.
Η έρευνα υπολόγισε ότι, κατά προσέγγιση, για κάθε 80 ευρώ ανά άτομο που περικόπτονται από τις κοινωνικές
δαπάνες του κράτους, οι θάνατοι που σχετίζονται με τον αλκοολισμό, αυξάνονται κατά 2,8% και οι θάνατοι από
καρδιά κατά 1,2% περίπου.
«Η μελέτη αποκαλύπτει ότι οι απλοί άνθρωποι μπορεί να πληρώσουν το τελικό τίμημα για τις περικοπές του
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προϋπολογισμού, φθάνοντας ακόμα και στο σημείο να χάσουν τη ζωή τους», δήλωσε ο Στάκλερ.
Οι θάνατοι από καρδιά είναι η κυριότερη αιτία θανάτου στην Ευρώπη και στις άλλες ανεπτυγμένες χώρες, ενώ οι
ασθένειες λόγω αλκοολισμού ιεραρχούνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στην όγδοη θέση στον κατάλογο με τις δέκα κυριότερες αιτίες θανάτου διεθνώς.
Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι στις ανεπτυγμένες χώρες τα προβλήματα υγείας, τόσο λόγω καρδιάς όσο
και λόγω αλκοολισμού, είναι πιο διαδεδομένα μεταξύ των φτωχότερων ανθρώπων.
Τα αποτελέσματα της έρευνας υπάρχουν αναλυτικά στο παρακάτω άρθρο:
Budget crises, health, and social welfare programmes David Stuckler, Sanjay Basu, Martin McKee
BMJ 2010;340:c3311, doi: 10.1136/bmj.c3311 (Published 24 June 2010)
[Extract] [Full text] [Request Permissions]

Το νερό των υαλοκαθαριστήρων του αυτοκινήτου μπορεί να προκαλέσει τη
«νόσο των λεγεωνάριων»
Μια στις πέντε περιπτώσεις (ποσοστό 20%) μόλυνσης από τη λεγόμενη "νόσο των
λεγεωνάριων" μπορεί να οφείλεται στο νερό με το οποίο οι υαλοκαθαριστήρες καθαρίζουν το παρμπρίζ του αυτοκινήτου, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα. Η μελέτη διαπίστωσε ότι αν ο οδηγός φροντίζει να μην βάζει μόνο
σκέτο νερό στους καθαριστήρες του, αλλά προσθέτει κάποιο καθαριστικό, τότε τα
βακτήρια σκοτώνονται και έτσι ανθρώπινες ζωές μπορούν να σωθούν.
Το στάσιμο ζεστό νερό για τους υαλοκαθαριστήρες, το οποίο βρίσκεται μέσα στα δοχεία αποθήκευσης των αυτοκινήτων, μπορεί να αποτελέσει έδαφος για την ανάπτυξη του βακτηρίου, το οποίο, αν εισπνευστεί, μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονία.
Επιστήμονες σκέφτηκαν να ερευνήσουν, για πρώτη φορά διεθνώς, τη σύνδεση ανάμεσα στη συγκεκριμένη πάθηση και στο νερό των υαλοκαθαριστήρων, όταν πρόσεξαν ότι επαγγελματίες οδηγοί εμφανίζουν πέντε φορές περισσότερες πιθανότητες να προσβληθούν από τη "νόσο των λεγεωνάριων", συνεπώς υποψιάστηκαν ότι όσοι οδηγούν πολλή ώρα, έχουν αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης για κάποιο λόγο.
Περισσότερο κινδυνεύουν όσοι οδηγούν ή ταξιδεύουν σε μικρό φορτηγάκι, όσοι οδηγούν συχνά σε βιομηχανικές
περιοχές και όσοι αφήνουν συχνά ανοικτά τα παράθυρα του αυτοκινήτου τους. Οι ερευνητές, κάνοντας δειγματοληπτική έρευνα, βρήκαν ότι ένα στα πέντε αυτοκίνητα στη Βρετανία που δεν είχαν καθαριστικό παρμπρίζ αλλά
μόνο νερό, είχαν ίχνη του μικροβίου ενώ σε κανένα αυτοκίνητο με καθαριστικό δεν βρέθηκε το επικίνδυνο βακτήριο, το οποίο δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο ευρωπαϊκό περιοδικό επιδημιολογίας "European Journal of Epidemiology" και μεταξύ των ερευνητών βρισκόταν ο ελληνικής καταγωγής Γιώργος Καφάτος από το τμήμα στατιστικής και βιοπληροφορικής της Υπηρεσίας Προστασίας Υγείας (ΗΡΑ) της Βρετανίας.
Η "νόσος των λεγεωνάριων" είναι σχετικά σπάνια. Τα περιστατικά μόλυνσης είναι συνήθως σποραδικά και δεν
ανιχνεύεται με βεβαιότητα η πηγή προέλευσης του μικροβίου. Ο αριθμός των περιστατικών είναι διαχρονικά ακανόνιστος και ποικίλει από χρόνο σε χρόνο. Η πάθηση πλήττει κυρίως άνδρες άνω των 50 ετών και έχει μοιραία
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κατάληξη για το 10-15% των περιστατικών. Τα συμπτώματά της μοιάζουν με αυτά της γρίπης και μπορεί να περιλαμβάνουν μυικούς πόνους, αίσθημα μεγάλης κόπωσης, πονοκεφάλους, ξερό βήχα και πυρετό.
http://news.ert.gr/el/ygeia/eidiseis/37617-to-nero-ton-yalokatharistiron-tou-aytokinitou-mporei-na-prokalesei-tinoso-ton-legeonarion
Διαβάστε στο European Journal of Epidemiology, Published online: 8 June 2010.
European Journal of Epidemiology
Για την πρωτότυπη επιστημονική εργασία στη διεύθυνση: http://springerlink.com/content/t92532v54003150g/
fulltext.pdf

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΕΑ
Η ασφαλής συντήρηση κάνει καλό στην επιχείρηση: 30 πανευρωπαϊκοί
φορείς συμμετέχουν στην εκστρατεία ως επίσημοι εταίροι
Επιχειρήσεις και ενώσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τις πιο γνωστές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, έχουν ενώσει τις
δυνάμεις τους με τον EU-OSHA στο πλαίσιο της νέας εκστρατείας ενημέρωσης
2010/2011 "Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας" για τις εργασίες ασφαλούς συντήρησης.
Διαβάστε το δελτίο Τύπου
Γνωρίστε τους νέους εταίρους της εκστρατείας
Εκστρατεία "Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας" για ασφαλείς εργασίες συντήρησης
Περισσότερες πληροφορίες:
http://osha.europa.eu/el/teaser/Safe-maintenance-is-good-business

Η προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας βελτιώνει την παραγωγικότητα και την ευεξία
Ο EU-OSHA συμμετέχει ενεργά στην προαγωγή της υγείας στον χώρο εργασίας με στόχο να ενθαρρύνει τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας στην εργασία και να μειώσει το κόστος που συνεπάγονται οι ασθένειες του εργατικού δυναμικού στην ΕΕ. Η προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας συμβάλλει στη μείωση των απουσιών από την εργασία, στην αύξηση των κινήτρων και στη βελτίωση της παραγωγικότητας.
Διαβάστε το δελτίο τύπου
Workplace Health Promotion at a glance (Η προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας με μια ματιά)
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ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ
700 μέτρα κάτω από το έδαφος
Δύο κουταλιές τόνου κονσέρβας. Μισή γαλέτα. Μισό ποτήρι γάλα. Μικρές μπουκίτσες ροδάκινο κομπόστα. Αυτό ήταν όλο κι όλο το μενού. Oχι κάθε μέρα όμως. Κάθε δεύτερη μέρα. Oι προμήθειες του καταφυγίου ήταν για να διαρκέσουν δύο - τρεις μέρες. Oι 33 εγκλωβισμένοι μεταλλωρύχοι όμως τρέφονταν ήδη
17 ολόκληρες μέρες με αυτά τα τρόφιμα μέχρι την Κυριακή, οπότε και αποκαταστάθηκε η επαφή με τον
επάνω κόσμο. Γιατί οι 33 μεταλλωρύχοι βρίσκονται πολύ βαθιά κάτω από τον κόσμο που ζούμε εμείς. Περίπου 700 ολόκληρα μέτρα!
Θερμοκρασία 32 έως 35 βαθμοί Κελσίου. Υγρασία 98%. Αιωρούμενη σκόνη παντού. Συνέπεια της κατακρήμνισης που προκάλεσε στις στοές η έκρηξη λόγω πιέσεων κολοσσιαίας βραχώδους μάζας 700.000 τόνων.
Πανζουρλισμός ενθουσιασμού στη Χιλή την Κυριακή, όταν ένα τρυπάνι διαμέτρου 8 εκατοστών έφτασε στο
καταφύγιο και βγήκε με ένα σημείωμα γραμμένο με μολύβι. Επτά λέξεις που τρελαίνουν από χαρά εκατομμύρια
ανθρώπους: «Είμαστε καλά στο καταφύγιο και οι 33»!
H επικοινωνία αποκαθίσταται. Oι «επάνω» μαθαίνουν νέα από τους «κάτω». Kαι τότε όλοι οι ειδικοί υποκλίνονται μπροστά στο ανυπέρβλητο ψυχικό μεγαλείο των 32 Χιλιανών και του ενός Βολιβιανού μεταλλωρύχων, που
εκεί κάτω, κοντά στην πύλη του Aδη, αναδεικνύουν με την κοινωνική συμπεριφορά τους στις πιο εφιαλτικές
συνθήκες την πιο λαμπρή πλευρά του ανθρώπου: υπέρτατη αλληλεγγύη, σιδερένια πειθαρχία, εκπληκτική οργάνωση.
Παρά την πείνα, ούτε ένας δεν ζητάει μεγαλύτερη μερίδα. Κανενός το ηθικό δεν σπάει γιατί όλοι στηρίζουν
όλους. Οργανώνουν την κοινωνία τους στα έγκατα της γης - καθορίζουν χώρο όπου τρώνε, χώρο όπου περπατούν, χώρο για τις φυσικές τους ανάγκες. Ορίζονται βάρδιες που επαγρυπνούν ανά πάσα στιγμή για το ενδεχόμενο
νέων κατολισθήσεων. Χρησιμοποιούν τις μπαταρίες εγκλωβισμένων βαγονέτων για να φορτίζουν τους φακούς
που έχουν στα κράνη τους...
Είναι αποφασισμένοι. H υπόγεια κοινωνία τους θα σωθεί ολόκληρη ή θα χαθεί ολόκληρη. Oι εγκλωβισμένοι
μεταλλωρύχοι -στη μεγάλη πλειοψηφία τους είναι νέοι που δεν έχουν καν κλείσει τα 30 τους χρόνια- με τη συμπεριφορά τους γράφουν ένα εργασιακό και ανθρώπινο έπος, που μπροστά του ωχριούν τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της εργατικής λογοτεχνίας του περασμένου αιώνα. Εκεί, 700 μέτρα κάτω από την έρημο Ατακάμα,
κάπου 800 χιλιόμετρα μακριά από το Σαντιάγο, την πρωτεύουσα της Χιλής.
Τρόφιμα, νερό, οροί, φάρμακα προωθούνται πλέον συνεχώς προς τους εγκλωβισμένους. Αποκαταστάθηκε ήδη
τηλεφωνική επαφή, όπως και οπτική μέσω κάμερας. O αγώνας όμως ανάμεσα στους ανθρώπους και στον Χάροντα ως προς το ποιος θα πάρει τελικά τους μεταλλωρύχους, δεν έχει ακόμη κριθεί. Όσο απίστευτα σκληρό και
άδικο και αν φαίνεται, θα διαρκέσει ακόμη μήνες ολόκληρους. Ως τα Χριστούγεννα, αν όλα πάνε καλά. Εκατό
μέρες, λένε. Tόσο θα χρειαστεί ένα άλλο τρυπάνι, τεράστιο αυτή τη φορά, βάρους 30 τόνων, το οποίο μεταφέρεται στο καταραμένο ορυχείο, για να ανοίξει τρύπα διαμέτρου 66 εκατοστών, από την οποία θα ανασυρθούν στην
επιφάνεια οι μεταλλωρύχοι. Mε τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων να ελλοχεύει διαρκώς.
Δεν ξέρει κανείς αν τελικά οι Χιλιανοί θα φιλήσουν ή θα κλάψουν τους τραγικούς ήρωες του έθνους. Ευχόμαστε ολόψυχα να τους σφίξουν όλους ολοζώντανους στην αγκαλιά τους. Ξέρουμε όμως παράλληλα ότι μέσα στην
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αγωνία, τη χαρά και την προσδοκία σωτηρίας, το Χιλιανό έθνος το πνίγει και η οργή εναντίον των εγκληματιών
ιδιοκτητών αυτού του άκρως επικίνδυνου ορυχείου ηλικίας ενός και πλέον αιώνα, με ογδόντα τουλάχιστον ατυχήματα με κατολισθήσεις και νεκρούς.
Tο έκλεισαν οι αρχές το 2007, μετά τον θάνατο εκεί ενός μεταλλωρύχου. Ξανάνοιξε το 2008, καθώς οι ιδιοκτήτες
του εξαγόρασαν τους αρμόδιους υπαλλήλους. Ασυνείδητοι, δεν κατασκεύασαν καν τα σιδερένια σκαλοπάτια
στον αεραγωγό, όπως επέβαλε η άδεια επαναλειτουργίας. Aν το είχαν κάνει, οι μεταλλωρύχοι θα είχαν βγει σώοι
αμέσως, καθώς ο αεραγωγός έμεινε ανοιχτός 48 ώρες μετά την κατολίσθηση που τους παγίδευσε. Πήγαν να βγουν από εκεί, αλλά διαπίστωσαν πως δεν υπήρχαν σκαλοπάτια εξόδου! Πώς να ένιωσαν άραγε;
Γ. ΔΕΛΑΣΤΙΚ: 700 μέτρα κάτω από το έδαφος (ΕΘΝΟΣ. 26/8/2010)
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11826&subid=2&pubid=26592948
Το συγκεκριμένο δυστύχημα - το χειρότερο του είδους του εδώ και μια δεκαετία στη Χιλή - προκάλεσε διάλογο για
τις συνθήκες εργασιακής ασφάλειας στα ορυχεία της Χιλής, ειδικά όσα είναι μικρού και μεσαίου μεγέθους, όπου
μερικές φορές τα απαραίτητα μέτρα δεν τηρούνται.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

http://www.amiante.inrs.fr/
Ότι πρέπει να ξέρετε για τον αμίαντο και να προστατευθείτε. Μια αλληλεπιδραστική παρουσίαση από το Γαλλικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας (INRS).

Σελίδα 18

Ιούλιος - Αύγουστος 2010

Online τα αποτελέσματα μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας των κεραιών
Άμεση πρόσβαση στα αποτελέσματα μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που διενεργεί στο περιβάλλον
σταθμών κεραιών σε όλη τη χώρα η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) έχουν πλέον οι πολίτες που
επισκέπτονται τον δικτυακό της τόπο στη διεύθυνση www.eeae.gr. Εκεί, μια νέα ηλεκτρονική εφαρμογή δίνει
στους χρήστες τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις τιμές των πεδίων, όπως καταγράφονται ανά περιοχή, και
για τη σχέση των τιμών αυτών με τα θεσμοθετημένα όρια έκθεσης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Κυκλοφόρησε το τεύχος Οκτωβρίου 2010, του επιστημονικού περιοδικού Safety
Science με επιλεγμένες ανακοινώσεις από το 4o Διεθνές Συνέδριο: "Πρόληψη εργατικών ατυχημάτων σε ένα μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον" που πραγματοποιήθηκε στη Χερσόνησο της Κρήτης. Το τεύχος επιμελήθηκαν ο Paul Swuste, η
Θεώνη Κουκουλάκη, και ο Αντώνης Ταργουτζίδης. Μπορείτε να το βρείτε στην
βιβλιοθήκη του ΕΛΙΝΥΑΕ.
Volume 48, Issue 8, Pages 933-1080 (October 2010)
Papers selected from the fourth international conference Working on Safety
(WOS2008) ‘Prevention of Occupational Accidents in a Changing Work Environment’, September 30th – October 3rd, 2008, Crete, Greece
Edited by Paul Swuste, Theoni Koukoulaki and Antonis Targoutzidis
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%
236005%232010%23999519991%232135736%23FLA%
23&_cdi=6005&_pubType=J&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion
=0&_userid=10&md5=e07ebb4a7380d6de35d2af3e2993b5d9
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Εργασίες συντήρησης και ΕΑΥ: η στατιστική εικόνα
Η νέα έκθεση παρουσιάζει τους σημαντικότερους κινδύνους, τα προβλήματα υγείας και
τα ατυχήματα στα οποία εκτίθενται οι εργαζόμενοι στον τομέα της συντήρησης και προτείνει κατάλληλα μέτρα πρόληψης. Το 10-15% όλων των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων οφείλονται σε εργασίες συντήρησης. Η νέα εκστρατεία του EU-OSHA με θέμα
"Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας" στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης
σχετικά με τη σημασία που έχει η σωστή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης.

Διαβάστε την έκθεση (Αγγλική γλώσσα)
Τεχνικό Δελτίο (σε 22 γλώσσες)
Εργασίες συντήρησης με μια ματιά
Εκστρατεία για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας

Ενημερωτικό δελτίο 90 - Εργασίες Συντήρησης και ΕΑΥ - Η στατιστική εικόνα
Οι επαγγελματικές ασθένειες και τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την εργασία (όπως
είναι η αμιάντωση, ο καρκίνος, τα προβλήματα ακοής και οι μυοσκελετικές παθήσεις) κυριαρχούν μεταξύ των εργαζομένων που εκτελούν εργασίες συντήρησης. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι
σε εργασίες συντήρησης κινδυνεύουν από πάσης φύσεως ατυχήματα. Επιπροσθέτως, τα στοιχεία της EUROSTAT από πέντε χώρες της ΕΕ δείχνουν ότι ποσοστό τουλάχιστον 10-15 % του
συνόλου των ατυχημάτων και 10–15 % του συνόλου των θανατηφόρων ατυχημάτων σχετίζονταν με εργασίες συντήρησης (το 2006). Είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται οι ενδεδειγμένες διαδικασίες εκτίμησης κινδύνου για τις εργασίες συντήρησης, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των κατάλληλων προληπτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων που εκτελούν εργασίες συντήρησης.
Συντάκτης: European Agency for Safety and Health at Work
Publishing Date: 03/02/2010
Φορτώστε το πλήρες κείμενο σε PDF μορφή

Nanomaterials: definitions, toxicological risk, characterisation of occupational
exposure and prevention measures”
http://en.inrs.fr/
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) διοργανώνει το «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο
για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας», με τίτλο «η
πρόληψη συμφέρει όλους». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί
στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Athens Hilton, στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2010 με κύριο θέμα την πρόληψη.
Το συνέδριο έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου
της Δημοκρατίας, Κυρίου Καρόλου Παπούλια, και έχει την
υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών.
Στόχος του συνεδρίου είναι, όχι μόνο να καταδείξει τη σημασία
της πρόληψης στην αποτελεσματική αποτροπή των ατυχημάτων
και των επαγγελματικών ασθενειών, αλλά, κυρίως, να συμβάλει
στη δημιουργία μίας νοοτροπίας πρόληψης, η έλλειψη της οποίας είναι έκδηλη σε όλες μας τις δραστηριότητες με τεράστιο ατομικό και κοινωνικό κόστος.
Το Συνέδριο απευθύνεται στους εργοδότες, τους εργαζομένους, τους συνδικαλιστές, στα μέλη των επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, στους ασφαλιστικούς φορείς, τους τεχνικούς ασφάλειας και τους ιατρούς εργασίας, στην ερευνητική κοινότητα, στους φοιτητές, καθώς και σε κάθε επαγγελματία του χώρου.
Το συνέδριο υποστηρίζεται ενεργά από την εταιρεία ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – Ανώνυμος Γενική Εταιρεία Τσιμέντων, που είναι και ο Χρυσός Χορηγός του, καθώς και από τις εταιρείες Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ, ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
και S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά, στη διεύθυνση:
http://www.elinyaecongress2010.gr

και τη Γραμματεία του Συνεδρίου:
ERA Ε.Π.Ε., Ασκληπιού 17, 106 80, Αθήνα
Τηλ.: 210-3634944, 210-3632950, φαξ: 210-3631690
Ε-mail: info@era.gr, Web Site: http://www.era.gr
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Κεντρική Ημερίδα (Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2010) κατά τη διάρκεια οργάνωσης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία 2010, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2010-2011
Η οργάνωση των προγραμματιζόμενων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας δράσεων αν και καλύπτει χρονικά όλο το έτος, κορυφώνεται κάθε χρόνο σε πανευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο κατά το τελευταίο δεκαήμερο του
Οκτωβρίου, στο πλαίσιο εορτασμού της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία.
Ειδικότερα για το τρέχον έτος, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία 2010 έχει καθοριστεί να εορταστεί την περίοδο από 25 ως 29 Οκτωβρίου 2010. Μεταξύ άλλων δράσεων κατά το ίδιο χρονικό
διάστημα, προγραμματίζεται στη χώρα μας η οργάνωση της: κεντρικής ημερίδας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το 1ο έτος της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2010-2011, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 26
Οκτωβρίου 2010.
(ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL, Πλατεία Καραϊσκάκη, 9.00 π.μ.)
Στην ημερίδα καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά εργοδότες, εργαζόμενοι, εκπρόσωποι των εργαζομένων σε
θέματα ασφάλειας και υγείας, επαγγελματίες, υπηρεσίες πρόληψης, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και λοιποί ενδιαφερόμενοι φορείς, προκειμένου να συμβάλουν στην προώθηση μιας προσέγγισης ολοκληρωμένης διαχείρισης
όσον αφορά στις «Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης».
Για όλες τις σχετικές πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας
Δ/νση Διαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης
Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας για θέματα Ασφάλειας & Υγείας - Εθνικός Εστιακός Πόλος Πληροφόρησης για θέματα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία
(Α. Χριστοδούλου, Ι. Κωνσταντακόπουλος)
Διεύθυνση: Πειραιώς 40, Τ.Κ. 10182, Αθήνα
Τηλ.: (+30) 210 321 43 10, Φαξ: (+30) 210 321 43 10
E-mail: antchristodoulou@ypakp.gr URL: http://www.ypakp.gr

Συνημμένα Αρχεία:
Ανακοίνωση οργάνωσης Κεντρικής Ημερίδας (Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2010) για το 1ο έτος της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2010-2011
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4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας
της Υγείας της ΕΛΨΕ
«Κοινοτική Κλινική Ψυχολογία / Ψυχολογία της Υγείας και Δημόσια Υγεία»
Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της
Υγείας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα,
στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, από τις 4 έως τις 7 Νοεμβρίου 2010, σε συνδιοργάνωση με τον Τομέα
Κοινωνιολογίας της ΕΣΔΥ.
Στόχος του συνεδρίου είναι να αναζητήσει τον κοινό τόπο τριών κλάδων της ψυχολογίας (Κοινοτική, Κλινική,
Υγείας) και μιας θεματικής περιοχής (Δημόσια Υγεία) έχοντας ως ορίζοντα την κοινότητα.
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν ελεύθερες και αναρτημένες ανακοινώσεις, στρογγυλά τραπέζια και προσκεκλημένες ομιλίες για γενικά θέματα, όπως: Πολιτισμός, κοινωνία και υγεία, πρόληψη και προαγωγή της υγείας,
ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στην κοινότητα, επιδημιολογικά ζητήματα ψυχικής υγείας στην κοινότητα, πολιτικές Υγείας στην κοινότητα, έρευνα στην κοινότητα, κ.λπ.
Επίσης, ειδικότερα θέματα, όπως ψυχολογία, ψυχική υγεία και ΜΜΕ, ψυχοκοινωνικοί παράγοντες και στρες,
μετανάστευση, ψυχολογία και Δημόσια Υγεία, γήρανση, παγκοσμιοποίηση και κοινοτική ψυχολογία, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ψυχολογία της υγείας και Δημόσια Υγεία, αναπαραγωγική ψυχολογία, εξαρτήσεις
κ.λπ.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://clinconf2010.gr/
The 5th International Conference on Workingonsafety.net will be held from
7-10 September 2010 in Røros, Norway. The main theme of the conference
is 'On the road to vision zero?'
Για περισσότερες πληροφορίες: www.workingonsafety.net
http://www.wos2010.no/programme.php
The book of abstracts is also available at the webpage http://www.wos2010.no/index.php
Registration
http://www.wos2010.no/registration.php

SOLVE: Addressing social factors through health promotion in the Workplace - ILO International Training Centre, 15-19 November, Turin, Italy
The overall objectives of this course is to develop knowledge and skills that will lead to the integration of the
psychosocial and health promotion issues into a comprehensive enterprise policy and establish a framework for
preventative action.
safework@ilo.org
Programme on Safety and Health at Work and the Environment (SAFEWORK)
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/event/
wcms_126657.pdf
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΘΝΕΣ FORUM [ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ]
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2011
INTERNATIONAL FORUM ON OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2010
20-22 Ιουνίου 2011, Πολιτιστικό Κέντρο Hanasaari, Espoo, Φινλανδία.
Οργάνωση: Φινλανδικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, Υπουργείο Υγείας Φινλανδίας σε συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ, το Γραφείο Ευρώπης του ΠΟΥ, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, την Διεθνή Επιτροπή Ιατρικής και Υγιεινής της Εργασίας ((ICOH), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας. Σκοπός: Η διερεύνηση πολιτικών και διαφόρων ειδών συστημάτων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, η καταγραφή τους, η εισαγωγή και η περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών ιατρικής, υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας (ΙΥΑΕ). Επιπλέον, η συζήτηση για πρακτικά εργαλεία για λύσεις και καλές πρακτικές. Ενδιαφέρον για
συμμετοχή: Διαμορφωτές πολιτικών και αποφάσεων, εμπειρογνώμονες ΙΥΑΕ, ιατροί εργασίας, νοσηλεύτριες
υγιεινής εργασίας, υγιεινολόγοι εργασιακού περιβάλλοντος, ψυχολόγοι της εργασίας, υγειονομικοί επιθεωρητές
εργασίας, υγιεινολόγοι, εμπλεκόμενοι στην ανάπτυξη των συνθηκών εργασίας. Πληροφορίες: Για Πρόγραμμα:
forum2011@ttl.fi, Για Εγγραφή: OSH.Forum@tavicom.fi, ++358 32330450. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.ttl.fi/
forum2011

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ ΡΑ Φ Ι Α
Βιβλιογραφία για θέματα ασφαλούς συντήρησης
Η βιβλιογραφία που ακολουθεί είναι ενδεικτική. Τα παρακάτω ντοκουμέντα ( βιβλία και άρθρα) θα τα βρείτε στη βιβλιοθήκη του ΕΛΙΝΥΑΕ.
• Aircraft fuel tank maintenance : several atmospheric hazards are unique to the inside of these tanks which are involved in an FAA-mandated maintenance program / Allen, James W., Vendetti, Victor, Occupational health and

safety, 1999 68(8), σ. 34-43
• Approved code of practice for safety and health in tree work. 2/2, Maintenance of trees around power lines / Occu-

pational Safety and Health Service (Νέα Ζηλανδία) Wellington ; NZ : OSHS, 1996.- 80 σ. ISBN 0-477-03591-4
• Asbestos essentials : a task manual for building, maintenance and allied trades on ono-licenced asbestos work / HSE.
- Sudbury, Suffolk : HSE, c2008.- v, 139 σ. ISBN 978-0-7176-6263-0
• Aviation maintenance / Drury, C. G.Gramopadhye, A. K., Special issue International journal of industrial ergonom-

ics, 2000, 26(2), σ. 125-325
• Chronic disease score as a predictor of hospitalization / Kathleen G. Putnam ...[et.al.], Epidemiology, 2002, 13(3), σ.

340-346
• Dangerous maintenance : a study of maintenance accidents & how to prevent them / HSE HMSO.-2nd ed. UK :

HMSO, 1992.- 32 σ. ISBN 0-11-886347-9
• Do you take your fire extinguishers for granted? : don't wait until fire strikes to think about maintenance, testing and
training / Lani Sinclair, Safety+Health, 1997, 156(3), σ. 62-66
• Explosion protection : electrical apparatus and systems for chemical plants, oil and gas industry, coal mining /
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Heinrich Groh.- Amsterdam : Elsevier, c2004.-xv, 524 σ. ISBN 0-7506-4777-9
• Gaseous systems : the importance of design, installation and maintenance / Adkins, David, Fire safety engineering,
1999, 6(5), σ. 32-33
• Gliomas among men employed in the Swedish pulp and paper industry / Eva Andersson, Ralph Nilsson, Kjell

Toren, Scandinavian journal of work, environment and health. 2002, 28(5), σ. 333-340
• Guidelines for writing effective operating and maintenance procedures / American Institute of Chemical Engineers.

Center for Chemical Process Safety.- New York : AICHE.CCPS, c1996.- xv, 144 σ.

ISBN 0-8169-0658-0

• Incidence of work-related asthma in members of a health maintenance organization / William M. Vollmer, ...[et.al.],

Journal of occupational and environmental medicine. 2005, 47(12), σ. 1292-1297
• Introduction to asbestos essentials : comprehensive guidance on working with asbestos in the building maintenance
and allied trades / Health and Safety Executive Sudbury, Suffolk : HSE Books, c2001.-viii, 80 σ.
• Maintenance operations : workstation adjusment, working posture and workers' perceptions, Delleman, Nico J., In-

ternational journal of occupational safety and ergonomics, 2000, 6(1), σ . 3-46
• Managing maintenance shutdowns and outages / Joel Levitt.- New York : Industrial Press, c2004.- viii, 244 σ.

ISBN 0-8311-3173-X
• Mortality study of cancer risk among oil refinery workers / Pier Alberto Bertazzi ...[et.al.], International archives of

occupational and environmental health, 1989, (61), σ. 261-270
• Pleural mesothelioma and asbestos exposure among Italian oil refinery workers / Valerio Gennaro ...[et.al.], Scandinavian journal of work, environment and health. 1994, (20), σ. 213-215
• Safety management systems and safety culture in aircraft maintenance organisations /Corrigan, S.Cromie, S.Daly,

C.McDonald, N., Safety science 2000, 34(1-3), σ. 151-176
• Ασφάλεια εξαρτισμού (safety equipment) : πρακτικός οδηγός διευθετήσεως, συντηρήσεως, λειτουργίας και χειρισ-

μού μέσων ασφάλειας πλοίου. Προετοιμασία επιθεωρήσεως σύμφωνα με διεθνείς και ελληνικούς κανονισμούς ασφάλειας και ενδιαιτήσεως / Μιχαήλ Γ. Μηνάτσης.- Πειραιάς ; Εμμ. Σταυριδάκης ; [χ.χ].- 200 σ.
• Κανονισμός ασφάλειας κατά την λειτουργία, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων αποχέτευσης πόλεων / Αγγε-

λούδης, Κ….[κ.α], Ενημερωτικό δελτίο ΤΕΕ, 1991, (1650), σ. 45-58
• Το μάνατζμεντ της συντήρησης / Αποστολίδης, Χαραλ..- Αθήνα, 1993, [100]σ.
• Μελέτη, κατασκευή, επιθεώρηση και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων : νέος κανονισμός (ΕΛΟΤ HD 384) /

Β.Η. Σελλούντος , Τεχνικά : Μηνιαία τεχνική επιστημονική και οικονομική έκδοση, 2004, 21(209), σ. 58-61
• Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις (νόμος υπ'

αριθ.2642, ΦΕΚ 216-17/09/1998 – τ.Α), Χρονικά ναυπηγών μηχανικών, 1998, (69), σ. 6-9
• Προληπτικός έλεγχος διάγνωσις βλαβών μηχανών = Machine health monitoring / Κανδύλης, Εμμανουήλ Ε..-47σ.
• Συντήρηση εφοδίων προστασίας και ασφαλούς εργασίας / Σαραμαντής, Α. Θ.- Αθήνα : ΔΕΗ, 1982.- 56σ..
• Υγεία και ασφάλεια στην εργασία / Υπουργείο Εργασίας. Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας .- Αθήνα : Υπουργείο

Εργασίας, 1987.- 688 σ.
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Ι Σ Τ Ο Ρ Ι ΚΟ e - Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι ΚΟ Α Ρ Χ Ε Ι Ο
ΓΣΕΕ, Αρχείο Ιστορίας Συνδικάτων (ΑΡ.ΙΣΤΟ.Σ.)
Το ΑΡΙΣΤΟΣ δημιουργήθηκε το 1996, προκειμένου να συγκεντρωθεί το ιστορικό
αρχείο του συνδικαλιστικού κινήματος, με στόχο να διασωθεί η συνδικαλιστική μνήμη και να αναδειχθεί η δράση όλων εκείνων των ανώνυμων μαχητών που συνέβαλαν
στις κατακτήσεις του Εργατικού κινήματος της χώρας.
Η δράση του επικεντρώνεται στη συγκέντρωση και διάσωση των συνδικαλιστικών
αρχείων, στην ανάδειξη και τη γνωριμία με το ρόλο, τη δράση και τις θυσίες των αγωνιστών της εργατικής τάξης, στην ίδρυση και οργάνωση ιστορικού αρχείου του
ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και
στην ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε θέματα που αφορούν την ιστορία του συνδικαλιστικού
κινήματος.
Επιμελείται την καταγραφή και ταξινόμηση στοιχείων, τη συγκέντρωση όλων των πιο πάνω στοιχείων, την αρχειοθέτηση, μελέτη, επεξεργασία τους, τη στενή συνεργασία με τη ΓΣΕΕ και τις οργανώσεις, τη συνεργασία με
άλλα ιστορικά και ερευνητικά κέντρα σε Διεθνές επίπεδο για την άντληση εμπειριών και στοιχείων, την έκδοση
χρονολογικού καταλόγου, τη δημοσίευση μελετών, άρθρων, βιβλίων, ταινιών και τη διοργάνωση εκδηλώσεων
για την ενημέρωση συνδικαλιστών και εργαζομένων σε θέματα που αφορούν την ιστορία του συνδικαλιστικού
κινήματος.
Εκδόσεις ΑΡΙΣΤΟΣ
• "Γεια σου περήφανη και αθάνατη εργατιά", 2000. Πρόκειται για μια διαδρομή στην ιστορία του εργατικού

•

•
•
•
•
•
•

κινήματος μέσα από την παράλληλη πορεία του ελληνικού τραγουδιού. Τα τραγούδια συγκέντρωσε και σχολίασε ο ερευνητής του ελληνικού τραγουδιού Παναγιώτης Κουνάδης.
"Φωτογραφίζοντας τις μνήμες και την Ιστορία του Εργατικού Συνδικαλιστικού Κινήματος", 2001. Φωτογραφικό λεύκωμα που αποτυπώνει και καταγράφει σημαντικές στιγμές της δράσης του συνδικαλιστικού κινήματος.
Κ. Σπανός, "τα μαστόρικα" (κουδαρίτικα) της Δεσκάτης, έκδοση του Σωματείου Οικοδόμων και Συναφών
Επαγγελμάτων της Δεσκάτης με την οικονομική στήριξη του ΑΡ.ΙΣΤΟ.Σ., Δεσκάτη 2000.
ΠΕΜΕΝ 1901-2001. Οι ναυτεργάτες στο δρόμο της ταξικής πάλης, Αθήνα, 2005.
Πρακτικά 22ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ (9 - 11 Δεκέμβρη 1983), Αθήνα 2005
Δ. Κατσορίδας, "Βασικοί σταθμοί του εργατικού - συνδικαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα 1870-2001",
Αθήνα 2008
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 33ου Συνεδρίου της Γ.Σ.Ε.Ε. (15-18 Μαρτίου 2007), Αθήνα 2008
Τ. Ζησάκη - Healey "Ο ελληνισμός της Τσεχίας", Αθήνα 2009

ΑΡ.ΙΣΤΟ.Σ.
Διεύθυνση: Πατησίων 69
Ταχ. Κώδ.: 104 34 Αθήνα
Τηλ.: 210-8202279 & 210-5288056-58
E-mail: ar-istos@gsee.gr
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ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)

Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6
104 45
ΑΘΗΝΑ

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

http://
www.elinyae.gr

Ο Μ Α Δ Α Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Συλλογή και επιμέλεια υλικού
Φανή Θωμαδάκη
Κωνσταντίνα Καψάλη

Τεχνική επεξεργασία & επιμέλεια έκδοσης
Ελένη Ζαρέντη
Αλέξης Λεχουρίτης

