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Σεπτέμβριος 2010

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας
29 και 30 Νοεμβρίου, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα
Το συνέδριο διοργανώνεται από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. με θέμα «η πρόληψη συμφέρει όλους» και έχει τεθεί υπό την
αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κυρίου Καρόλου Παπούλια. Έχει την υποστήριξη των Υπουργείων: Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και του
ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών.
Απευθύνεται σε εργοδότες, εργαζομένους, συνδικαλιστές, μέλη επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, ασφαλιστικούς φορείς, τεχνικούς ασφαλείας και ιατρούς εργασίας, στην ερευνητική κοινότητα,
στους φοιτητές, καθώς και σε κάθε επαγγελματία του χώρου.
Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις, αναρτημένες παρουσιάσεις, κεντρικές ομιλίες και
συζήτηση. Η διάρθρωση του προγράμματος στοχεύει στην πραγματοποίηση ενός δημόσιου διαλόγου μεταξύ
όλων των εμπλεκόμενων με την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας (Υ.Α.Ε.), με ανταλλαγή επιστημονικών
δεδομένων και εμπειριών από την καθημερινή πρακτική.
Τη συμμετοχή τους στο συνέδριο, ως κύριοι ομιλητές, έχουν επιβεβαιώσει οι επιφανείς ξένοι επιστήμονες του
κλάδου:
•

Markku V. P. Aaltonen (Expertise Centre for Human Factors at Work, Finnish Institute of Occupational
Health - Finland)

•

Nicholas Askounes Ashford (Massachusetts Institute of Technology, USA)

•

Stephen Bevan (Managing Director, The Work Foundation, UK)

•

Marc de Greef (Prevent, Institute for Occupational Safety and Health, University of Leuven, Belgium)

•

Stavroula Leka (Institute of Work, Health & Organizations, University of Nottingham, UK)

•

Christa Sedlatschek (MD, Federal Institute for Occupational Safety and Health, Germany)

Οι εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν εντάσσονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
♦

Κοινωνικοοικονομικό κόστος εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών – Πολιτικές οικονομικών κινήτρων για την πρόληψη.

♦

Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

♦

Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες στους χώρους εργασίας.

♦

Εμπειρίες και δυσκολίες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Υ.Α.Ε.

♦

Μεθοδολογικά εργαλεία για την εκτίμηση και πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων.

♦

Η σημασία του ιατρικού ελέγχου για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

♦

Υ.Α.Ε. στην εκπαίδευση - Ανάπτυξη «νοοτροπίας πρόληψης».

♦

Διασύνδεση εργασιακού και ευρύτερου περιβάλλοντος.

♦

Διερεύνηση και καταγραφή των επαγγελματικών κινδύνων στην Ελλάδα.
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♦

Εμπειρίες εφαρμογής συστημάτων Υ.Α.Ε. στις επιχειρήσεις.

♦

Εμπειρίες επιχειρήσεων σε δράσεις πρόληψης - Η συμμετοχή των εργαζομένων.

♦

Μυοσκελετικές παθήσεις: Προγράμματα πρόληψης και αποκατάστασης.

♦

Η σημασία της εργονομικής προσέγγισης για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Επιπλέον, στο συνέδριο θα υπάρχουν αναρτημένες παρουσιάσεις (posters) με θέματα που αφορούν στη διαχείριση της Υ.Α.Ε., καθώς και στην Υ.Α.Ε. σε συγκεκριμένους κλάδους.
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

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:
Πρόκειται να υλοποιήσει το παρακάτω σεμινάριο:
• Στις 21.10.2010 έως και 22.10.2010, πρόκειται να υλοποιηθεί ένα ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο, σε συνεργασί-

α, με την εταιρεία, «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε», με τίτλο: «Ασφαλή χρήση φιαλών αερίων». Το
σεμινάριο απευθύνεται σε εργατοτεχνικό προσωπικό (οξυγονοκόπτες, χειριστές σε θέσεις με φιάλες κτλ). Το
πρόγραμμα είναι διάρκειας δέκα έξι (16) ωρών και πρόκειται να το παρακολουθήσουν δέκα πέντε (15) άτομα.
• Την 22η Νοεμβρίου 2010 και την 24η Νοεμβρίου 2010, θα υλοποιηθεί ένα (1) τμήμα εργοδοτών Γ’ κατηγορί-

ας, χαμηλής επικινδυνότητας, με θέμα: «Υγεία & ασφάλεια της εργασίας», διάρκειας 10 ωρών. Το σεμινάριο
θα το παρακολουθήσουν περίπου τριάντα τρία (33) άτομα
• Από την 25η Οκτωβρίου 2010 έως την 25η Νοεμβρίου 2010, θα υλοποιηθεί ένα σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλει-

ας βιομηχανιών, 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 25 άτομα.
• Επίσης το Κ.Ε.Κ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. σε συνεργασία με το Π. Ναυτικό, από την 25η Νοεμβρίου 2010 έως την 19η

Νοεμβρίου 2010, οργανώνει, επιμορφωτικό πρόγραμμα, στις εγκαταστάσεις του ΝΝΑ, σε Θέματα:
«Επαγγελματικής υγείας». Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 30 ωρών, απευθύνεται σε Στρατιωτικούς Ιατρούς και
θα το παρακολουθήσουν δέκα οκτώ (18) άτομα.

Σελίδα 4

•

Σεπτέμβριος 2010

Τέλος την 29η Νοεμβρίου 2010 και την 01η Δεκεμβρίου 2010, θα υλοποιηθεί ένα (1) τμήμα εργοδοτών Γ’
κατηγορίας, χαμηλής επικινδυνότητας, με θέμα: «Υγεία & ασφάλεια της εργασίας», διάρκειας 10 ωρών. Το
σεμινάριο θα το παρακολουθήσουν περίπου τριάντα τρία (33) άτομα.

Επίσης προγραμματίζει:
•

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

•

σεμινάρια για Τ.Α. Τεχνικών Έργων, 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).
Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές καθημερινά είτε στα γραφεία του ΚΕΚ (Λιοσίων 143 και Θειρσίου 6,
Πλατεία Αττικής), είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://www.elinyae.gr
Πληροφορίες: τηλ.: 210 8200136, 210 8200111, 210 8200139, φαξ: 210 8200103
Τέλος, το ΚΕΚ του ΕΛΙΝΥΑΕ στην Αθήνα, υλοποιεί, κατόπιν αιτήσεως, εξειδικευμένα σεμινάρια μικρής 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 απινίδωση, κατάγματα, τραυματισμοί κεφαλής κ.λπ.)
«Εργονομία» (ενδεικτικά θέματα εισηγήσεων: χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, μέθοδοι εκτίμησης κινδύνων, 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 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Στα πλαίσια της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου στον κλάδο των συνεργείων αυτοκινήτων, έγιναν επισκέψεις σε συνεργεία του Ν. Αρκαδίας και διενεργήθηκαν μετρήσεις θορύβου.
Το Παράρτημα θα υλοποιήσει σεμινάριο επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ, διάρκειας
100 ωρών. Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί το χρονικό διάστημα 15/11/2010 έως 13/01/2011.
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.
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.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΟΥ
Με επιτυχία διοργανώθηκε την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2010 στο Βόλο η 2η Σύσκεψη του Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης ΑΥΕ με τη συμμετοχή εταίρων σε θέματα ΑΥΕ, στο πλαίσιο του 1ου έτους της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2010-2011. Η εκδήλωση έλαβε χώρα σε ξενοδοχείο της πόλης και συμμετείχαν περισσότερα
από 250 άτομα.
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Δημοσθένης Δασκαλάκης. Επίσης χαιρετισμούς απηύθυναν εκπρόσωποι τοπικών φορέων καθώς και των κοινωνικών
εταίρων.
Οι εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της
συνάντησης, κάλυψαν μεγάλο εύρος του αντικειμένου της
συντήρησης εγκαταστάσεων και της ασφάλειας κατά τις
εργασίες. Ειδικότερα στην πρώτη ενότητα της εκδήλωσης,
έγινε παρουσίαση της εθνικής στρατηγικής για την ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία καθώς και του ευρωπαϊκού
οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.
Επίσης έγινε εκτενής αναφορά στην ευρωπαϊκή εκστρατεία 2010-2011 που αφορά τις ασφαλείς εργασίες συντήρησης καθώς και της σημασίας της πρόληψης των εργατικών
ατυχημάτων και ασθενειών.
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Στη συνέχεια υπήρξε εισήγηση από εκπρόσωπο του ΤΕΕ που αφορούσε τις προτάσεις του επιμελητηρίου για την
βελτίωση της ασφάλειας σε εργασίες συντήρησης ενώ ακολούθησαν παρουσιάσεις από εκπροσώπους εταιρειών
και φορέων σχετικές με τις πρακτικές αλλά και εργαλεία που χρησιμοποιούνται ή αναπτύσσονται με στόχο την
βελτίωση των συνθηκών εργασίας κατά τις εργασίες συντήρησης. Τέλος, οι παρουσιάσεις ολοκληρώθηκαν με
την εισήγηση του Δρ Στέργιου Νάρη Μηχανολόγου Μηχανικού με τίτλο: «Η ασφαλής συντήρηση παράγοντας
πρόληψης ατυχημάτων και προβλημάτων υγείας». (Στέργιος Νάρης – Θεώνη Κουκουλάκη).
Η εκδήλωση έκλεισε με ανασκόπηση των εισηγήσεων και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.
Σημειώνεται ότι η σύσκεψη αποτελεί προπομπό της κεντρικής ημερίδας που διοργανώνεται από το υπουργείο
εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης στην Αθήνα, στις 26 Οκτωβρίου 2010 κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία 2010.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
Π.Δ. 82/2010 (ΦΕΚ 145/Α/1-9-2010) Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση
των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή οπτική ακτινοβολία), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/25/ΕΚ
Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σκοπός & πεδίο εφαρμογής : (αρθ. 1)
Ορισμοί (λέιζερ, οπτική, υπεριώδης, ορατή, ασύμφωνη ακτινοβολία, κ.λπ) : (αρθ. 2)
Οριακές τιμές έκθεσης : (αρθ. 3)
Προσδιορισμός & εκτίμηση των κινδύνων : (αρθ. 4)
Διατάξεις που αποσκοπούν στην αποφυγή ή μείωση των κινδύνων : (αρθ. 5)
Ενημέρωση & εκπαίδευση εργαζομένων : (αρθ. 6)
Διαβουλεύσεις & συμμετοχή των εργαζομένων : (αρθ. 7)
Επίβλεψη της υγείας : (αρθ. 8)
Ασύμφωνη οπτική ακτινοβολία : (παράρτ. Ι)
Οπτική ακτινοβολία λέιζερ : (παράρτ. ΙΙ)

Πλήρη Κείμενα: ΦΕΚ 145Α_10 http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/145a_10.1283849883796.pdf

Υ.Α. 15616/398/2010 (ΦΕΚ 1340/Β/31.8.2010) Διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων εκπαίδευσης όλων
όσων εμπλέκονται σε εργασίες με αμίαντο ή αμιαντούχα υλικά. Οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία, είδος, διάρκεια,
δαπάνες εκτέλεσης, φορείς που διενεργούν τα προγράμματα εκπαίδευσης, διδακτέα ύλη, προσόντα των διδασκόντων και των εκπαιδευομένων, πιστοποιητικά που χορηγούνται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
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Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα
• Σκοπός : (αρθ. 1)
• Φορείς εκτέλεσης προγραμμάτων : (αρθ. 2)
• Χώροι εκτέλεσης προγραμμάτων : (αρθ. 3)
• Ελάχιστο περιεχόμενο προγραμμάτων : (αρθ. 4)
• Προσόντα εκπαιδευτών : (αρθ. 5)
• Περιεχόμενο αιτήσεων – Διαδικασία έγκρισης – Λοιπές προϋποθέσεις : (αρθ. 6)
• Έλεγχος εκτέλεσης προγραμμάτων – Κυρώσεις : (αρθ. 7)

Πλήρη Κείμενα: ΦΕΚ 1340Β_10 http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1340b_10.1283852386343.pdf
Υ.Α. οικ. 16935/Δ10.104/2010 (ΦΕΚ 1346/Β/31.8.2010) Όροι παροχής υπηρεσιών και χρονικά όρια υποχρεωτικής απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας κατά την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών σε πλοία
• Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα
• Αντικείμενο- πεδίο εφαρμογής : (αρθ. 1)
• Ορισμοί (πλοίο, ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση, κ.λπ.) : (αρθ. 2)
• Καθορισμός μέγιστου αριθμού πλοίων : (αρθ. 3)
• Καθορισμός ελάχιστου ημερήσιου χρόνου υποχρεωτικής απασχόλησης : (άρθ. 4)
• Γνωστοποίηση στοιχείων : (άρθ. 5)
• Έλεγχος εφαρμογής : (άρθ. 6)
• Κυρώσεις : (άρθ. 7)

Πλήρη Κείμενα: ΦΕΚ 1346Β_10 http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1346b_10.1283854685796.pdf

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
Ενεργός συμμετοχή
Στην εκστρατεία "Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας" μπορούν να
συμμετάσχουν όλοι, οργανισμοί και ιδιώτες. Αναλάβετε δράση!
Μπορείτε να συμμετάσχετε στην εκστρατεία "Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι
Εργασίας":
• Διαδίδοντας και δημοσιεύοντας πληροφορίες και υλικό της εκστρα-

τείας (φυλλάδια, ενημερωτικά δελτία, καταλόγους ελέγχου κ.λπ.) για
την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφαλή συντήρηση, τόσο στο εσωτερικό του οργανισμού σας όσο και
μεταξύ των συνεργατών σας. Δείτε τις πηγές της εκστρατείας του Οργανισμού.
• Οργανώνοντας τις δικές σας δραστηριότητες – όπως κατάρτιση στον τομέα της συντήρησης, συνέδρια ή

συνόδους εργασίας, δημιουργία αφίσας, διαγωνισμούς ταινιών ή φωτογραφίας και κουίζ, υποβολή προτάσεων, διαφημιστικές εκστρατείες ή συνεντεύξεις Τύπου.
• Λαμβάνοντας μέρος στον διαγωνισμό για την απονομή βραβείων καλής πρακτικής, στο πλαίσιο του οποί-
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ου απονέμονται βραβεία σε μικρούς ή μεγάλους οργανισμούς που έχουν ανακαλύψει καινοτόμους τρόπους
προαγωγής της ασφαλούς συντήρησης. περισσότερα...
•

Συμμετέχοντας στην Ευρωπαϊκή Ομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, που λαμβάνει χώρα
κάθε χρόνο τον Οκτώβριο και κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη
πολλές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εκστρατείας. περισσότερα...

Μπορείτε επίσης να λάβετε επίσημη αναγνώριση για την υποστήριξη που παρέχετε στην εκστρατεία για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας:
•

Εάν γίνετε εταίρος της ευρωπαϊκής εκστρατείας, εφόσον είστε ευρωπαϊκός ή διεθνής οργανισμός ή επιχείρηση. περισσότερα...
Εάν γίνετε εθνικός εταίρος της εκστρατείας, εφόσον είστε φυσικό πρόσωπο ή οργανισμός που δραστηριοποιείται σε εθνικό επίπεδο. περισσότερα...

•

Σημαντικές ημερομηνίες
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Έναρξη της εκστρατείας: 28 Απριλίου 2010, Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία: Οκτώβριος 2010
Απονομή Βραβείων Καλής Πρακτικής: Απρίλιος 2011
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία: Οκτώβριος 2011
Τελετή λήξης της εκστρατείας: Νοέμβριος 2011
Συντήρηση
Ασφαλής συντήρηση
Ενεργός συμμετοχή
∗ Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
∗ Γίνετε εταίρος
∗ Βραβεία Καλής Πρακτικής
ΠΗΓΕΣ
Σχετικά με
Εταίροι
Τύπος και πολυμέσα
Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας. Οφέλη για εσένα προσωπικά.
Οφέλη για τις επιχειρήσεις. A European campaign on safe maintenance

News
•
•
•
•

05/10/2010 Η ασφαλής συντήρηση βρίσκεται στην πρώτη θέση της ατζέντας της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
05/10/2010 Ασφαλείς εργασίες συντήρησης και εργονομία
07/09/2010 Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε ως επίσημος εταίρος της εκστρατείας
14/07/2010 Η ασφαλής συντήρηση κάνει καλό στην επιχείρηση: 30 πανευρωπαϊκοί φορείς συμμετέχουν στην
εκστρατεία ως επίσημοι εταίροι

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης

e-δησεόγραμμα
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12 Οκτωβρίου 2010
«Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αρθρίτιδας»
Η 12η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως «Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αρθρίτιδας» το 1996, από τη Διεθνή Ένωση
Ρευματολογίας και Αρθρίτιδας.
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Αρθρίτιδας (12 Οκτωβρίου), η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα,
προέβη στη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ με τίτλο «Μικρές Κινήσεις που αξίζουν». Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει τα μικρά πράγματα που έχουν σημασία στη καθημερινότητα των ασθενών, καταγράφοντας μαρτυρίες από
την ζωή των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους παθήσεις και επιδιώκει να δώσει μια εικόνα του ζητήματος ώστε να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού. Ο σύνδεσμος που ακολουθεί οδηγεί στην προβολή του video clip του ντοκιμαντέρ: http://www.youtube.com/watch?v=208eL1wR2gE
Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.), δημιούργησε μία νέα, πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα, υπηρεσία με κύριο στόχο την τηλεφωνική ψυχολογική υποστήριξη ασθενών με ρευματολογικά
νοσήματα (π.χ. ρευματοειδή αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα κ.ά.), αλλά και την ψυχολογική στήριξη του οικείου περιβάλλοντός τους (οικογενειακού, φιλικού κτλ). Η γραμμή λειτουργεί από τον Ιούλιο 2007, καθημερινά 10.0016.00, και έχει γνωρίσει μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό. Τηλ. 210-8237302
Σήμερα υπάρχουν ιατρεία για τα ρευματικά νοσήματα μόνο σε 17 δημόσια νοσοκομεία σε όλη τη χώρα και μόλις
ένα οργανωμένο παιδορευματολογικό κέντρο - στη Θεσσαλονίκη - για τα 3.000 παιδιά με ρευματικά νοσήματα,
όπως αναφέρθηκε σε συνέντευξη ενόψει της Παγκόσμιας Μέρας Αρθρίτιδας.
Μελέτη που έγινε στην Ελλάδα έδειξε ότι οι μισοί απ' τους ανθρώπους που πάσχουν από αυτοάνοσα ρευματικά
νοσήματα - υπολογίζονται σε 200.000 - δεν γνώριζαν ότι έχουν το νόσημα, ενώ με την έγκαιρη διάγνωση και την
κατάλληλη θεραπεία οι πάσχοντες μπορούν να έχουν πολύ καλή ποιότητα ζωής..
«Απαιτείται καλύτερη γνώση από τους πολίτες και υπηρεσίες υποστήριξης από το κράτος», τόνισε σε συνέντευξη Τύπου ο κ. Πέτρος Σφηκάκης, Ρευματολόγος, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Αν υπάρξει καθυστέρηση στη θεραπευτική παρέμβαση, τα φυσικά συμπτώματα της ρευματοειδούς αρθρίτιδας
μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα του ασθενούς να είναι ανεξάρτητος και να εργάζεται. Ένας στους τέσσερις πάσχοντες παύουν να εργάζονται πέντε χρόνια μετά από τη διάγνωση της νόσου.
Τα παραπάνω τονίστηκαν στη συνέντευξη τύπου, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Αρθρίτιδας (12 Οκτωβρίου), που φέτος έχει ως βασικό μήνυμα την παραμονή των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα στην εργασία τους, όπως υπογράμμισε ο κ. Δημήτριος Κασίμος, Ρευματολόγος, Πρόεδρος της
ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α (Ελληνική Εταιρεία Αντιρρευματικού Αγώνα).
Δικαίωμα των ασθενών με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα για παραμονή στην εργασία
Οι εκπρόσωποι της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. τονίζουν ότι οι ρευματικές παθήσεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα των ανθρώπων για εργασία.
Το δικαίωμα στην εργασία είναι βασικό, ώστε να συμμετέχουν τα άτομα με ρευματοπάθειες πλήρως στον κοινωνικό ιστό. Η εργασία είναι σημαντική για τα άτομα με ρευματοπάθειες και τις οικογένειες τους τόσο οικονομικά
όσο και για την ποιότητα ζωής.
Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι βοηθώντας τα άτομα με ρευματοπάθειες να εργασθούν και περιλαμβάνοντας τους
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στο εργατικό δυναμικό επιφέρονται σημαντικά οικονομικά οφέλη στην κοινωνία.
Από τα πέντε πρώτα χρόνια από τη διάγνωση ένα μεγάλο ποσοστό των ατόμων με ρευματικά νοσήματα σταματά την εργασία του.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. διοργανώνει έκθεση φωτογραφίας, η οποία καταδεικνύει τα μικρά θαύματα που
μπορούν να πετύχουν τα άτομα αυτά στον εργασιακό χώρο. Προϋπόθεση για να συμβούν αυτά τα θαύματα, είναι
η κατανόηση και υποστήριξη των εργοδοτών, των πολιτικών και του υγειονομικού προσωπικού (ρευματολόγων,
ορθοπεδικών, φυσικοθεραπευτών, εργοθεραπευτών νοσηλευτών).

Τροχαία ατυχήματα
Μικρή αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων και μείωση των νεκρών δείχνουν τα στοιχεία της Τροχαίας για το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2010, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν στο 3ο Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, ο αριθμός των νεκρών στο συγκεκριμένο διάστημα έφτασε τους 959, έναντι 1.119 το 2009, παρουσιάζοντας μείωση 14,3%.
Ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων αυξήθηκε κατά 3,2%, ενώ αύξηση κατά 1,8% παρουσιάζουν οι βαριά
τραυματισθέντες και κατά 4,1% οι ελαφρά τραυματισθέντες. Τα περισσότερα θανατηφόρα ατυχήματα σημειώθηκαν στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο (41,8%), ακολουθούν οι κατοικημένες περιοχές (28,2%) και το λοιπό εθνικό δίκτυο (21,9%). Η πλέον επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά θεωρείται η υπερβολική ταχύτητα και η επιθετική οδήγηση, ενώ υψηλό είναι το ποσοστό εμπλοκής των δικύκλων (36%) σε θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Από το
σύνολο των ατυχημάτων, την πρώτη θέση κατέχει η απόσπαση της προσοχής του οδηγού (1.502) και ακολουθούν η οδήγηση σε κατάσταση μέθης (1.148) και η παραβίαση της προτεραιότητας (1.319).
(Στοιχεία από την Εισήγηση του υφυπουργού υποδομών, μεταφορών & δικτύων Σπύρου Βούγια, επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης του 3ου εθνικού συμβουλίου οδικής ασφάλειας. Οδική ασφάλεια στον αστικό
ιστό).

50.000 ατυχήματα τον χρόνο στα σχολεία
Πενήντα χιλιάδες σχολικά ατυχήματα συμβαίνουν κάθε χρόνο στη χώρα μας, ενώ το 25% από τα ατυχήματα που
φθάνουν στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ συμβαίνουν σε σχολεία, τη στιγμή που οι αντίστοιχοι
δείκτες στην Πορτογαλία δεν ξεπερνούν το 9% και στην Αυστρία το 1%. Πρώτη αιτία θανατηφόρων και σοβαρών ατυχημάτων στα παιδιά που πηγαίνουν με τα πόδια στο σχολείο είναι το πέρασμα στο απέναντι πεζοδρόμιο.
Αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία του Κέντρου Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων του εργαστηρίου Υγιεινής,
Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στη μελέτη
του Κέντρου με θέμα "Πρόληψη ατυχημάτων στα σχολεία - Κλίμακα εκτίμησης της ασφάλειας στο σχολείο".
Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, το 70% των σχολικών ατυχημάτων συμβαίνουν στο διάλειμμα, με την επιθετικότητα και τον "καυγά" ανάμεσα στους μαθητές να ευθύνονται για το 30% των τραυματισμών, ενώ χτυπήματα και πτώσεις είναι οι άλλοι δυο συχνότεροι μηχανισμοί τραυματισμών.
(ΑΥΓΗ 10/09/2010)
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΕΑ
Η παροχή οικονομικών κινήτρων συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της ασφάλειας και της
υγείας στον χώρο εργασίας
Από την έρευνα του EU-OSHA προκύπτει ότι τα συστήματα παροχής οικονομικών κινήτρων τα οποία ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να επενδύουν
στην πρόληψη του κινδύνου συνιστούν οικονομικώς αποδοτική επιλογή για
τις κυβερνήσεις που επιδιώκουν να μειώσουν τον αριθμό των εργατικών
ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Δείτε πώς λειτουργούν τα
οικονομικά κίνητρα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και για ποιους λόγους τα
καλύτερα εξ αυτών είναι τόσο αποτελεσματικά.
Aνακοινωθέν τύπου

Πλήρης έκθεση «Οικονομικά κίνητρα για τη βελτίωση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας: ανασκόπηση της κατάστασης στην Ευρώπη»

Τεχνικό δελτίο (διαθέσιμο σε 22 γλώσσες)

«Τα οικονομικά κίνητρα» με μια ματιά
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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

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ
Νέα Σύσταση από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας για τον ιό HIV και το AIDS στους χώρους εργασίας (No.200, 2010)
Το νέο διεθνές πρότυπο εργασίας που εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη του ετήσιου συνεδρίου της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) τον Ιούνιο 2010, είναι το πρώτο εργαλείο, όργανο, μια διεθνής νομική πράξη ανθρωπίνων
δικαιωμάτων που εστιάζει στον ιό HIV και AIDS στους χώρους εργασίας. Είναι σε μορφή σύστασης και δεν
απαιτείται η κύρωσή της από τα κράτη μέλη αλλά οι κυβερνήσεις θα πρέπει να βρουν τρόπο να την εφαρμόσουν μέσα από τις εθνικές πολιτικές και τη νομοθεσία. Η σύσταση αυτή
συμπληρώνει των Κώδικα Πρακτικής της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το HIV/
AIDS. Το πρότυπο αυτό ασχολείται με επιβολή κυρώσεων με στόχο την ενίσχυση στο
κόσμο της εργασίας της καθολικής πρόσβασης στην πρόληψη, θεραπεία, φροντίδα και υποστήριξη των ασθενών, περιέχει διατάξεις για προγράμματα πρόληψης και μέτρα κατά
των διακρίσεων σε εθνικό επίπεδο αλλά και στο χώρο της εργασίας . Διαβάστε το πλήρες
κείμενο: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/
documents/normativeinstrument/wcms_142706.pdf
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Type

ILO Recommendation

Date issued

17 June 2010

Unit responsible

HIV/AIDS

Download

English - pdf

Other languages

Bahasa Indonesia - Français - Español

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Ενημερωτικό δελτίο OSHmail του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία
στην Εργασία: εκατοστό τεύχος!
Η υπηρεσία αυτή πληροφόρησης μας κρατά ενήμερους σε θέματα σχετικά με
την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, εκστρατείες και δραστηριότητες του
Οργανισμού, προσεχείς εκδηλώσεις, τις τελευταίες εκδόσεις και ενημερώσεις σε
θέματα νομοθεσίας της ΕΕ.
Το συγκεκριμένο δελτίο έχει 45.000 συνδρομητές και διατίθεται σε 22 γλώσσες.
Αν θέλετε να γίνετε και εσείς συνδρομητές Εγγραφείτε τώρα και ενημερωθείτε για τα θέματα ΥΑΕ. Το ενημερωτικό δελτίο OSHmail διατίθεται δωρεάν.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
NIOSH Publication No. 2010-108c: NIOSH Safety Checklist Programme
for Schools
Ενημερωθείτε για την τελευταία έκδοση του NIOSH που αφορά Λίστα Ελέγχου για σχολεία και άλλα γενικότερα θέματα ασφάλειας.
Now available is a CD-ROM ISO image file that can be used with any CDROM authoring software. The NIOSH Safety Checklist Program for Schools
includes the following:
Recommendations on establishing a school safety program; Regulations; and
Safety checklists, such as:
•

Safety and health plan

•

Indoor air quality
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•

Toxic chemicals

•

General classroom conditions

•

Emergency procedures

and Occupational Safety and Health materials such as
•

Safety curricula

•

Construction information

•

Sample programs for OSHA compliance

•

Safety focus for young workers

•

Asbestos and biohazard information

For more information: www.cdc.gov/niosh/docs/2010-108c

To create a CD open this .ISO image with CD-ROM authoring software. Download the .ISO image
(563MB )

Το 2008 το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) συγκέντρωσε
για πρώτη φορά τις ισχύουσες οριακές τιμές έκθεσης σε χημικές ουσίες από την ελληνική νομοθεσία καθώς και τα κείμενα της Αμερικανικής Εταιρίας Κυβερνητικών Υγιεινολόγων Βιομηχανίας
(ACGHI) και της Γερμανικής Ερευνητικής Κοινότητας (DFG).
Η εμπειρία των δύο τελευταίων ετών έδειξε ότι οι τεχνικοί ασφάλειας και οι άλλοι επαγγελματίες
της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία διευκολύνονται σημαντικά στο έργο τους από την
έκδοση αυτή.
Η παρούσα δεύτερη έκδοση, που διατίθεται στους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, περιέχει
τιμές που ισχύουν κατά το έτος 2010.

Πλήρες κείμενο:
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/ORIAKES%20TIMES_2010.1276584646140.pdf

e-δησεόγραμμα

ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 2010
October 2010
October 6
•

Healthy Workplaces Campaign Stakeholder Seminar - Slovenia
SI Koper

•

Seminario: Manutenzione sicura: teoria e prassi
IT Modena

October 7
•

Healthy Workplaces Campaign: Stakeholder Seminar - Latvia
LV Rezekne

October 10
•

First FEES-European Conference on Ergonomics/Human Factors
BE Bruges

October 12
•

Messe München International (MMI)
DE Munich

October 14
•

Healthy Workplaces Campaign: Stakeholder Seminar - Austria
AT Vienna

October 18
•

Pancyprian Conference (ESENER launch)
CY Nicosia

October 19
•

Healthy Workplaces Campaign: Journalists and experts roundtable - Hungary
HU Budapest

•

Making maintenance safe! - Healthy Workplaces Campaign Stakeholder Seminar - UK
UK Newport

October 20
•

Healthy Workplaces Campaign: National Partnership Meeting - Czech Republic
CZ Zlenice
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European Responsible Care Conference 20-22 October 2010
CH Zurich

October 21
•

Healthy Workplaces Campaign: Stakeholder Seminar - Czech Republic
CZ Prague
October 25
•
European Week of the Healthy Workplaces Campaign on Safe Maintenance
EU All EU
•
Healthy Workplaces Campaign: Stakeholder Seminar - Bulgaria
BG Sofia
October 26
•
Healthy Workplaces Campaign: Stakeholder Seminar - Hungary
HU Budapest
•
Healthy Workplaces Campaign Stakeholder Seminar - Poland
PL Mrągowo
•
Press Conference: European Week for Safety and Health at Work - Slovakia
SK Košice
•
Healthy Workplaces Campaign: Stakeholder Seminar - Germany
DE Dortmund
•
Healthy Workplaces Campaign: National Partnership Meeting - Malta
MT Valletta
•
National Network Meeting
MT Malta
•
Healthy Workplaces Campaign: Stakeholder Seminar - Czech Republic
CZ Prague
•
Healthy Workplaces Campaign: Stakeholder Seminar - Greece
GR Athens
•
Séminaire sur la sécurité dans les travaux de maintenance Healthy Workplaces Campaign: Stakeholder
Seminar - France
FR Arcachon
October 28
•
Healthy Workplaces Campaign: National Partnership Meeting and ESENER presentation
EE Tallinn
•
Healthy Workplaces Campaign: Stakeholder Seminar - Lithuania
LT Vilnius
•
Healthcare section one day conference on "Safe maintenance=safe place of work-safe place of care"
IE Dublin
•
Conference Safe Maintenance = Safe Place of Work/Safe Place of Care
IE Dublin
October 29
•
Healthy Workplaces Campaign: Stakeholder Seminar - Latvia
LV Riga

e-δησεόγραμμα
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November 2010
November 3
•
Healthy Workplaces Campaign Stakeholder Seminar - Slovenia
SI Maribor
November 4
•
Making maintenance safe! - Healthy Workplaces Campaign Stakeholder Seminar - UK
UK Sheffield
November 5
•
Healthy Workplaces Campaign: OSH information sessions
PL Warsaw
November 9
•
Making maintenance safe! - Healthy Workplaces Campaign Stakeholder Seminar - UK
UK Warrington
•
Healthy Workplaces Campaign Stakeholder Seminar - Portugal
PT Castelo
November 10
•
Healthy Workplaces Campaign Stakeholder Seminar - Slovenia
SI Ljubljana
November 17
•
CARS 2010 - European Conference on Vehicle Inspection and Mileage Fraud
BE Brussels
November 25
•
Maintenance work: do it safely
BE Brussels
November 30
•
Healthy Workplaces Campaign National Partnership Meeting - Italy
IT Rome

14-16 October 2010, Classical Athens Imperial, Αθήνα
6ht Maintenance Forum works better….better works!
Internet: www.maintenance-forum.eu
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Β Ι Β Λ Ι Ο Γ ΡΑ Φ Ι Α
Βιομηχανική ασφάλεια

•

Βιομηχανική ασφάλεια / Φώτης Ρήγας.- Αθήνα : ΕΜΠ, 1991.-253 σ.

•

Βιομηχανική ασφάλεια / Φώτης Ρήγας.- Αθήνα : Παπασωτηρίου, 2005

•

Ερευνητικό πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών υγιεινής, ασφάλειας και εργονομίας σε επιχειρήσεις μιας βιομηχανικής περιοχής / Πανεπιστήμιο Αιγαίου ; Βελονάκης Εμμανουήλ, …[κ.ά].- Χίος : Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
1992.- 223 σ.

•

Συνοπτική παρουσία ερευνητικού προγράμματος υπηρεσιών υγιεινής, ασφάλειας, εργονομίας, σε επιχειρήσεις
μιας βιομηχανικής περιοχής, JANUS. 17(III) 1994, σ. 16

•

Σχεδιασμός βιομηχανικών ηχοαπορροφητικών εγκαταστάσεων / Ινστιτούτο Βιομηχανικής Ασφάλειας και Ανάπτυξης.- Αθήνα : Ινστιτούτο Βιομηχανικής Ασφάλειας και Ανάπτυξης, 1989.- 181 σ.

•

Accident prevention manual for business & industry : administration programs / Philip E. Hagan, John F.
Montgomery, James T. O'Reilly (eds.).- 12η εκδ.- Itasca, Illinois : NSC, c2001.-x, 836 σ - ISBN 978-0-87912212-6

•

Advanced safety management focusing on Z10 and serious injury prevention / Fred A. Manuele.- Hoboken,
New Jersey : John Wiley & Sons, c2008.- x, 416 σ. - ISBN 978-0-470-10953-3

•

Basic guide to system safety / Jeffrey W. Vincoli.- 2η εκδ.-Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, c2006.
- xiii, 224 σ. - ISBN 978-0-471-72241-0

•

Developing an effective safety culture : a leadership approach / James E. Roughton, James J. Mercurio.- Boston : Butterworth Heinemann, c2002.- xxxvii, 477 σ. - ISBN 0-7506-7411-3

•

Effective environmental, health, and safety management using the team approach / Bill Taylor.- Hoboken,
NJ : John Wiley & Sons, c2005.- xi, 217 σ. - ISBN 978-0-471-68231-8
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•

Employment law and occupational health : a practical handbook / Joan Lewis, Greta Thornbory.- Oxford,
UK : Blackwell Publishing, c2006 .- vii, 191 σ. - ISBN 978-1-4051-4972-3

•

Hazards analysis techniques for system safety / Clifton A. Ericson.- Hoboken, New Jersey : Wiley Interscience, c2005.-xx, 499 σ. - ISBN 0-471-72019-4

•

Health and safety enforcement : law and practice / Richard Matthews, James Ageros 2η εκδ.- Oxford : Oxford University Press, c2007.- v, 703 σ.- ISBN 978-0-19-921286-6

•

Health and safety in organizations : a multilevel perspective / David A. Hofmann, Lois E. Tetrick (eds.).- San
Francisco : Jossey-Bass, c2003.- xxvii, 427 σ.- ISBN 0-7879-5846-8

•

Job hazard analysis : a guide for voluntary compliance and beyond : from hazard to risk : transforming the
JHA from a tool to a process / James E. Roughton, Nathan Crutchfield.- Amsterdam : Elsevier, c2008.xxxviii, 480 σ.- ISBN 978-0-7506-8346-3

•

Maximizing profitability with safety culture development / Clifford M. Florczak Florczak.- Amsterdam :
Butterworth Heinemann, c2002.- ix, 327 σ. - ISBN 0-7506-7610-8

•

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

•

Principles of occupational health and hygiene : an introduction / Cherilyn Tillman (ed.).- Australia : Allen &
Unwin, c2007.- xvii, 478 σ. - ISBN 1-74175-058-X

•

Protecting workers' lives : a safety and health guide for unions / National Safety Council.- 3η εκδ.- Itasca,
IL : National Safety Council, c2007.- x, 414 σ. + 1 CD-Rom ; ISBN 978-0-87912-277-5

•

The psychology of workplace safety / Julian Barling, Michael R. Frone Washington, DC : American Psychological Association, c2004.- xi, 337 σ.- ISBN 1-59147-068-4

•

Safety and health for engineers / Roger L. Brauer .- 2η εκδ. New Jersey : Wiley Interscience, c2006.- vii,
756 σ.
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•

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

•

Safety management : a guide for facility managers / Joseph F. Gustin.-2η εκδ. Lilburn : Fairmont Press, c2008.
- xii, 298 σ.- ISBN 0-88173-331-8

•

The safety of systems : proceedings of the fifteenth safety-critical systems symposium, Bristol, UK, 13-15
February 2007 / Felix Redmill, Tom Anderson (eds.).- London : Springer, c2007.- x, 261 σ.- ISBN 978-184628-805-0

•

Safety and environmental management / Daniel Della-Giustina.- Lanham, Maryland : Government Institutes,
c2007.- xi, 267 σ.- ISBN 978-0-86587-176-2

•

Sax's dangerous properties of industrial materials / Richard J. Lewis.- 11η εκδ.-Hoboken, NJ : Wiley Interscience, c2004.- 3 τ. ISBN 0-471-47662-5

•

What risk? / Roger Bate (ed.).- Oxford : Butterworth-Heinemann, 1999.- xxiv, 328 σ. - ISBN 0-7506-4228-9

•

Within reach? : managing chemical risks in small enterprises / David Walters.- New York : Baywood Publishing, c2008.- ix, 229 σ. (Work, health and environment series) ISBN 978-0-89503-347-5
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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
«Σαν φυλακή» οι συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους σε ένα εργοστάσιο της Κίνας που
κατασκευάζει προϊόντα των εταιρειών πληροφορικής IBM, Dell, HP, Microsoft, Lenovo

Workers on the production line
Εργαζόμενοι στη γραμμή παραγωγής
Εργαζόμενοι, σε βάρδιες 12 ωρών απαγορεύεται να μιλήσουν, να ακούσουν μουσική, να τεντώσουν τα χέρια
τους, να πάνε στην τουαλέτα ακόμα και στo επίσημο διάλειμμα.
Κάθονται σε σκληρά καθίσματα και πληρώνονται 41 cents την ώρα , ενώ η συμφωνία ήταν για το βασικό ημερομίσθιο με 61 cents την ώρα. Ο μέσος όρος την εβδομάδα είναι 74 ώρες εργασία.
http://www.computerweekly.com/galleries/234873-1/Workers-on-the-production-line.htm

See pictures of the working conditions
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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

