Οκτώβρ ιος- Νο έμβριο ς 2010

-δησεόγραμμα

Τεύχος 63

Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Ε ΝΗ Μ ΕΡ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ ΙΟ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Υ
Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ ( Ε Λ . Ι Ν . Υ . Α . Ε . )

Συνέντευξη στο περιοδικό Ηλεκτρολόγος
(τεύχος Σεπτεμβρίου 2010)

Περιεχόμενα
Τα Νέα του ΕΛΙΝΥΑΕ

4

Νομοθετικά Νέα

8

Ιωάννης Δραπανιώτης:
Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής
και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ)
«Η πρόληψη μας συμφέρει όλους»

Εργασιακά &
Περιβαλλοντικά Νέα

9

Ευρωπαϊκά Νέα

10

Διεθνή Νέα

11

Χρήσιμες Διασυνδέσεις

11

«Η πρόληψη αποτελεί τη βάση όλων των διεργασιών για την αποτροπή ενός ατυχήματος ή μιας επαγγελματικής ασθένειας. Είναι μια φιλοσοφία, ένας τρόπος ζωής που καθορίζει κάθε πράξη
μας, μια νοοτροπία, της οποίας σήμερα η έλλειψη είναι καταφανής. Αυτόν τον τρόπο ζωής όσο πιο νωρίς τον διδαχτεί κανείς, τόσο καλύτερα
θα τον αφομοιώσει και θα τον υιοθετήσει» δηλώνει ο πρόεδρος του ΕΛΙΝΥΑΕ κ. Ιωάννης Δραπανιώτης μέσω της συνέντευξής του στο περιοδικό «Η».
Παρουσιάζει το έργο και το πρόγραμμα του Ινστιτούτου και ανακοινώνει τη διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Υγεία και
Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΥΑΕ) που θα γίνει στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο ATHENS HILTON, στις 29 και 30 Νοεμβρίου και θα έχει θέμα
την πρόληψη.

Προτεινόμενες
Εκδόσεις

13

Συνέδρια

15

Βιβλιογραφία

17

Συνέντευξη στη Χριστίνα Σούρρα

Ιστορικό e-ηλεκτρονικό
αρχείο

19
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Ινστιτούτο και ποιοι είναι οι καταστατικοί σκοποί του;

Ομάδα εργασίας

20

- Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. είναι αστική, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία,
που ιδρύθηκε το 1992 με πρωτοβουλία των κορυφαίων συνδικαλιστικών
οργανώσεων των εργαζομένων (Γ.Σ.Ε.Ε.) και των εργοδοτών (Σ.Ε.Β.,
Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.). Σκοπός του είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση της πολιτικής για την Υγεία και Ασφάλεια
των Εργαζομένων (ΥΑΕ) στην Ελλάδα.
Το Ινστιτούτο αποτελείται από τέσσερα κέντρα: το κέντρο υγείας – υγιεινής της εργασίας, το κέντρο ασφάλειας της εργασίας, το κέντρο τεκμηρίωσης-πληροφόρησης και το κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης. Απασχολεί
περισσότερους από 50 επιστημονικούς και διοικητικούς υπαλλήλους και
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διαθέτει εκτός του κεντρικού, έξι περιφερειακά παραρτήματα, στη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, τα Ιωάννινα, την Τρίπολη, την Κομοτηνή και το Ηράκλειο Κρήτης.
Τα πρόσωπα που συνθέτουν το ΔΣ του ΕΛΙΝΥΑΕ
Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:
Πρόεδρος: Ιωάννης Δραπανιώτης
Αντιπρόεδροι: Ανδρέας Κολλάς (Γ.Σ.Ε.Ε.), Ευστάθιος Πολίτης (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε.,Σ.Ε.Β.)
Μέλη: Ιωάννης Αδαμάκης (Γ.Σ.Ε.Ε.), Ιωάννης Βασιλόπουλος (Γ.Σ.Ε.Ε.), Θεόδωρος Δέδες (Σ.Ε.Β.) , Πέτρος Μαραμπούτης (Σ.Ε.Β.), Αναστάσιος Παντελάκης (Ε.Σ.Ε.Ε.), Κυριάκος Σιούλας (Γ.Σ.Ε.Ε.)
Γενικός Διευθυντής: Μηνάς Αναλυτής.
-Ποιες είναι οι προσπάθειες που έχει καταβάλλει το ΕΛΙΝΥΑΕ για την αποφυγή των εργατικών ατυχημάτων και για
την προστασία των εργαζομένων;
-Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. έχει καθιερωθεί, από τη δράση του, σε ένα θεσμικό ρόλο σχετικά με θέματα επαγγελματικής
υγείας και ασφάλειας.
Στα 18 χρόνια λειτουργίας του έχει συσσωρεύσει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία, διαθέτει αξιόλογα ερευνητικά
κέντρα και στελεχιακό δυναμικό.
Ο σκοπός του ΕΛΙΝΥΑΕ περιλαμβάνει την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Ο
σκοπός αυτός εξυπηρετείται από τις κύριες δραστηριότητες του Ινστιτούτου:
Εφαρμοσμένη έρευνα: Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. έχει πραγματοποιήσει σημαντικό αριθμό ερευνών για την ΥΑΕ που αφορούν συγκεκριμένους κινδύνους και κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. κατασκευές, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία μετάλλου, υπηρεσίες υγείας, μεταφορές). Έχει επισκεφθεί πληθώρα επιχειρήσεων στο πλαίσιο
προσδιορισμών βλαπτικών εργασιακών παραγόντων, καθώς και ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε θέματα
ΥΑΕ. Διαθέτει εργαστήριο βιοχημείας – τοξικολογίας, το οποίο προσδιορίζει μεγάλο αριθμό χημικών ουσιών
στον αέρα των χώρων εργασίας, καθώς και στα βιολογικά υγρά των εργαζομένων. Επιπλέον, το Ινστιτούτο έχει
συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και είναι μόνιμος συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
για θέματα ΥΑΕ.
Τεκμηρίωση και πληροφόρηση - Κατάρτιση εργαζομένων, εργοδοτών και Τεχνικών Ασφαλείας: Το
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. έχει εκπαιδεύσει περίπου 14.000 άτομα, έχει διοργανώσει και συμμετάσχει σε περισσότερες από
250 ημερίδες. Επίσης έχει διοργανώσει 3 διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα. Ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο για θέματα ΥΑΕ (επιστημονικά και τεχνικά θέματα, θέματα νομοθεσίας). Διαθέτει διαδικτυακό τόπο, αναπτύσσει και
λειτουργεί εκτεταμένη βιβλιοθήκη, εκδίδει και διακινεί έντυπη τριμηνιαία έκδοση (13.000 αποδέκτες), ηλεκτρονική μηνιαία έκδοση (4.000 αποδέκτες), πλήθος βιβλίων και φυλλαδίων για θέματα ΥΑΕ καθώς και κλαδικών μελετών που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο της εφαρμοσμένης έρευνας.
-Είστε υπέρ της πρόληψης ή της θεραπείας;
-Η πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα κάθε πολιτισμένης κοινωνίας. Η
επίτευξη του στόχου της πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων είναι προς το συμφέρον όλων των εμπλεκομένων πλευρών, των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, του κράτους και της κοινωνίας γενικότερα. Τα στοιχεία που
διεθνώς καταγράφονται για τις επιπτώσεις της έλλειψης πολιτικών και εφαρμογής μέτρων πρόληψης αναδεικνύουν τη σημασία αυτού του στόχου. Επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συχνότητα και σοβαρότητα εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, τις ευρύτερες επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή και την υγεία των εργαζομένων, το οικονομικό κόστος για τις επιχειρήσεις και το κράτος κ.ά.
Η πρόληψη αποτελεί τη βάση όλων των διεργασιών για την αποτροπή ενός ατυχήματος ή μιας επαγγελματικής
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ασθένειας. Είναι μια φιλοσοφία, ένας τρόπος ζωής που καθορίζει κάθε πράξη μας, μια νοοτροπία, της οποίας σήμερα η έλλειψη είναι καταφανής. Αυτόν τον τρόπο ζωής όσο πιο νωρίς τον διδαχτεί κανείς, τόσο καλύτερα θα τον
αφομοιώσει και θα τον υιοθετήσει.
Με βάση αυτό το κριτήριο αποφασίσαμε να διοργανώσουμε το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την ΥΑΕ με κύριο
θέμα την πρόληψη και τίτλο «Η πρόληψη συμφέρει όλους». Το συνέδριο θα γίνει στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο
ATHENS HILTON, στις 29 και 30 Νοεμβρίου αυτού του χρόνου. Φιλοδοξούμε το συνέδριο να επαναλαμβάνεται
σε τακτική βάση, να γίνει όχι μόνο ένας επίσημος θεσμός στη διαχείριση θεμάτων ΥΑΕ -μέσω της ανταλλαγής
επιστημονικών γνώσεων και πρακτικών εμπειριών- αλλά και ο καταλύτης δημιουργίας μιας κουλτούρας ασφάλειας
για όλους τους πολίτες της χώρας.
-Τα τελευταία χρόνια που υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση αλλά και ενημέρωση πάνω σε θέματα προστασίας
των εργαζομένων, έχουν γίνει εξελικτικά βήματα και θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο;
-Πράγματι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όλων για τα
θέματα ΥΑΕ και ιδιαίτερα στην προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις ευρωπαϊκές οδηγίες. Ωστόσο, υστερούμε στην εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής. Μπορεί να καταγράφεται μείωση στους δείκτες ατυχημάτων, όμως όχι
στον επιθυμητό βαθμό. Η οικονομική κρίση μας δημιουργεί ανησυχία για την επιδείνωση των συνθηκών ΥΑΕ λόγω των αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς και για την πιθανότητα να
υπάρχουν εκπτώσεις στη λήψη μέτρων ΥΑΕ. Γι’ αυτό επισημαίνουμε την αναγκαιότητα ενεργοποίησης όλων των
εμπλεκομένων μερών (κράτους, κοινωνικών εταίρων, ερευνητικής κοινότητας κ.ά.) στην προώθηση των θεμάτων
ΥΑΕ.
Με βάση αυτή την αναγκαιότητα από την πλευρά μας προχωράμε το αμέσως επόμενο διάστημα σε μια σειρά δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, έρευνας και εκπαίδευσης για τα θέματα ΥΑΕ, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του συνεδρίου που ήδη αναφέραμε προηγουμένως.
Τέλος, κατά τη γνώμη μας πολύ θετική εξέλιξη αποτελεί η πρόταση που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης την 28η Απριλίου,
σχετικά με τους βασικούς άξονες ενός σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την YAE για την περίοδο 2010-2013. Τη
χαιρετίζουμε και θα την υποστηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
-Ποιες είναι οι ευκαιρίες που δίνονται στους συμμετέχοντες στη διεθνή έκθεση ΗΛΕΚΤΡΟtec & Σαλόνι Φωτισμού;
-Η διεθνής έκθεση είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός που δίνει τη δυνατότητα ενημέρωσης για νέα προϊόντα στους χρήστες και επαγγελματίες του κλάδου.
Από τη δική μας πλευρά, με την ευκαιρία που μας δίνεται μέσα από το περιοδικό σας, θα θέλαμε να επισημάνουμε
την αναγκαιότητα της ενσωμάτωσης των αρχών πρόληψης για την ΥΑΕ ήδη σε όλες τις βαθμίδες που αφορούν στο
σχεδιασμό, την κατασκευή, τη χρήση και τη συντήρηση μηχανημάτων και εξοπλισμού.
«Η οικονομική κρίση μας δημιουργεί ανησυχία για την επιδείνωση των συνθηκών Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΥΑΕ) λόγω των αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς και για
την πιθανότητα να υπάρχουν εκπτώσεις στη λήψη μέτρων ΥΑΕ» επισημαίνει ο πρόεδρος του ΕΛΙΝΥΑΕ κ. Ιωάννης Δραπανιώτης.
«Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όλων για τα θέματα
ΥΑΕ και ιδιαίτερα στην προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις ευρωπαϊκές οδηγίες. Ωστόσο, υστερούμε
στην εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής» αναφέρει ο κ. Δραπανιώτης στη διάρκεια της συζήτησής του με τη δημοσιογράφο Χ. Σούρρα.
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Η πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα κάθε πολιτισμένης κοινωνίας. Η
επίτευξη του στόχου της πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων είναι προς το συμφέρον όλων των εμπλεκομένων πλευρών, των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, του κράτους και της κοινωνίας γενικότερα. Τα στοιχεία που
διεθνώς καταγράφονται για τις επιπτώσεις της έλλειψης πολιτικών και εφαρμογής μέτρων πρόληψης αναδεικνύουν τη σημασία αυτού του στόχου. Επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συχνότητα και σοβαρότητα εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, τις ευρύτερες επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή και την υγεία των εργαζομένων, το οικονομικό κόστος για τις επιχειρήσεις και το κράτος κ.ά.
Η πρόληψη αποτελεί τη βάση όλων των διεργασιών για την αποτροπή ενός ατυχήματος ή μιας επαγγελματικής
ασθένειας. Είναι μια φιλοσοφία, ένας τρόπος ζωής που καθορίζει κάθε πράξη μας, μια νοοτροπία, της οποίας
σήμερα η έλλειψη είναι καταφανής. Αυτόν τον τρόπο ζωής όσο πιο νωρίς τον διδαχτεί κανείς, τόσο καλύτερα
θα τον αφομοιώσει και θα τον υιοθετήσει.
Με βάση αυτό το κριτήριο αποφασίσαμε να διοργανώσουμε το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την ΥΑΕ με κύριο
θέμα την πρόληψη και τίτλο «Η πρόληψη συμφέρει όλους». Το συνέδριο θα γίνει στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο
ATHENS HILTON, στις 29 και 30 Νοεμβρίου αυτού του χρόνου. Φιλοδοξούμε το συνέδριο να επαναλαμβάνεται
σε τακτική βάση, να γίνει όχι μόνο ένας επίσημος θεσμός στη διαχείριση θεμάτων ΥΑΕ -μέσω της ανταλλαγής
επιστημονικών γνώσεων και
πρακτικών εμπειριών- αλλά
και ο καταλύτης δημιουργίας
μιας κουλτούρας ασφάλειας
για όλους τους πολίτες της
χώρας.

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 τα παρακάτω σεμινάρια:
•

Στις 21.10.2010 έως και 22.10.2010, ένα ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο, σε συνεργασία, με την εταιρεία,
«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε», με τίτλο: «Ασφαλή χρήση φιαλών αερίων». Το σεμινάριο απευθυνόταν σε εργατοτεχνικό προσωπικό (οξυγονοκόπτες, χειριστές σε θέσεις με φιάλες κτλ). Το πρόγραμμα
ήταν διάρκειας δέκα έξι (16) ωρών και το παρακολούθησαν δέκα πέντε (15) άτομα.

•

Την 22η Νοεμβρίου 2010 και την 24η Νοεμβρίου 2010, υλοποιήθηκε ένα (1) τμήμα εργοδοτών Γ’ κατηγορίας, χαμηλής επικινδυνότητας, με θέμα: «Υγεία & ασφάλεια της εργασίας», διάρκειας 10 ωρών. Το σεμινάριο παρακολούθησαν τριάντα (30) άτομα.

•

Από την 25η Οκτωβρίου 2010 έως την 25η Νοεμβρίου 2010, υλοποιήθηκε ένα σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας βιομηχανιών, για επιχειρήσεις Α’ κατηγορίας επικινδυνότητας, με θέμα: «Υγεία & Ασφάλεια – Πρό-
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ληψη Ατυχημάτων», διάρκειας 100 ωρών, το οποίο απευθυνόταν σε άτομα επιπέδου ΑΕΙ –ΤΕΙ και το παρακολούθησαν 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, οργάνωσε, επιμορφωτικό πρόγραμμα, στις εγκαταστάσεις του ΝΝΑ, σε θέματα
«Επαγγελματικής υγείας». Το πρόγραμμα ήταν διάρκειας 30 ωρών, απευθυνόταν σε Στρατιωτικούς Ιατρούς
και το παρακολούθησαν δέκα οκτώ (18) άτομα.

•

Τέλος την 29η Νοεμβρίου 2010 και την 01η Δεκεμβρίου 2010, υλοποιήθηκε ένα (1) τμήμα εργοδοτών Γ’
κατηγορίας, χαμηλής επικινδυνότητας, με θέμα: «Υγεία & ασφάλεια της εργασίας», διάρκειας 10 ωρών. Το
σεμινάριο το παρακολούθησαν εικοσιοκτώ (28) 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
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 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το ΚΕΚ του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης υλοποιεί τα παρακάτω σεμινάρια:
•

Σεμινάριο 100 ωρών για μηχανικούς ΑΕΙ και ΤΕΙ στη Βιομηχανία. Το σεμινάριο παρακολουθούν είκοσι
ένα (21) άτομα και θα πραγματοποιηθούν πρωινές επισκέψεις σε εγκαταστάσεις βιομηχανιών της Θεσσαλονίκης και όμορων νομών.

•

Σεμινάριο 100 ωρών για μηχανικούς ΑΕΙ και ΤΕΙ στα Τεχνικά Έργα. Το σεμινάριο παρακολουθούν δεκαέξι
(16) άτομα και θα πραγματοποιηθούν πρωινές επισκέψεις σε μεγάλα εργοτάξια της Θεσσαλονίκης.

Επίσης το ΚΕΚ προγραμματίζει από την νέα χρονιά την υλοποίηση των παρακάτω:
•

Σεμινάριο 100 ωρών για Μηχανικούς ΑΕΙ και ΤΕΙ στη Βιομηχανία
• Σεμινάριο Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
• Σεμινάριο ΣΑΥ-ΦΑΥ
• Σεμινάριο Ασφαλούς 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 ανοιχτές μη δεσμευτικές 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

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Στις 25 Οκτωβρίου υλοποιήθηκε μετά από σχετικό αίτημα ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο για τους εργαζόμενους
των λατομείων αδρανών υλικών της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ» στη Λάρισα και στο Βόλο με θέμα
«Κίνδυνοι και μέτρα πρόληψης στο λατομείο» το οποίο παρακολούθησαν 38 άτομα.
Στις 13 & 15 Δεκεμβρίου 2010 θα υλοποιηθεί σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών για εργοδότες Γ κατηγορίας επικινδυνότητας.
Επίσης προγραμματίζει για το έτος 2011, 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.
Ακόμη 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.

e-δησεόγραμμα
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Το Παράρτημα υλοποιεί σεμινάριο επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ, διάρκειας 100
ωρών. Το σεμινάριο υλοποιείται το χρονικό διάστημα 15/11/2010 έως 13/01/2011.
Επιπρόσθετα δέχεται αιτήσεις για υλοποίηση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων.
Τέλος το Παράρτημα διενήργησε μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων στους εργασιακούς χώρους δύο επιχειρήσεων μετά από αίτημά τους.
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.

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην 5η Διεθνή Έκθεση «ΗΛΕΚΤΡΟtec & Σαλόνι Φωτισμού»
Από την 1η έως και τις 4 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η 5η Διεθνής Έκθεση «ΗΛΕΚΤΡΟtec & Σαλόνι Φωτισμού», στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, δίπλα στις εγκαταστάσεις του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών
«Ελευθέριος Βενιζέλος».
Η «ΗΛΕΚΤΡΟtec & Σαλόνι Φωτισμού» είναι μια από τις μεγαλύτερες κλαδικές εκθέσεις στη χώρα και προσελκύει περισσότερους από 30.000 έλληνες και ξένους επισκέπτες.
Η έκθεση πλαισιωνόταν από πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων όπως επιστημονικές ημερίδες και ειδικές παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών από εταιρίες που συμμετείχαν ως εκθέτες. Τα εκθέματα περιελάμβαναν ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό, αυτοματισμό, ενέργεια, τηλεπικοινωνιακό και ηλεκτρονικό υλικό, εργαλεία, όργανα,
εξοπλισμό και τεχνικό λογισμικό.
Η έκθεση διοργανώθηκε από την «T Expo», τελούσε υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και υποστηριζόταν από τους σημαντικότερους επιστημονικούς, επιχειρηματικούς και συνδικαλιστικούς φορείς
των κλάδων του ηλεκτρολογικού υλικού και του φωτισμού.
Μεταξύ των υποστηρικτών της ήταν και το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Στο
περίπτερό του στάθηκαν πολλοί από τους επισκέπτες, γεγονός
που αποδεικνύει την ανάγκη των εργαζομένων για πληροφό-
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ρηση σχετική με τα θέματα της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Οι επισκέπτες προμηθεύτηκαν έντυπο υλικό και ενημερώθηκαν για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου.
«Η φετινή έκθεση πραγματοποιείται κάτω από πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες για τον κλάδο» επεσήμανε ο
Πρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., κος Ι. Δραπανιώτης, σε σύντομο χαιρετισμό ενώ τόνισε τη σημασία της επιτυχίας
της διοργάνωσης συμπληρώνοντας: «Η καθίζηση της οικοδομικής δραστηριότητας, αλλά και η γενικότερη πτώση
του βιοτικού επιπέδου που κλιμακώνεται ήδη καθοδικά, έπληξαν δραματικά την παραγωγή, την εμπορία και την
κατανάλωση ηλεκτρολογικού υλικού. Για το λόγο αυτό, η πραγματοποίηση της φετινής έκθεσης και η ανάγκη να
στεφθεί αυτή με επιτυχία, έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από κάθε άλλη χρονιά. Η προώθηση ποιοτικών, ασφαλών στη χρήση προϊόντων και αυτών που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες, θα πρέπει να βρουν στην έκθεση ένα
δυνατό βήμα προώθησης. Και στους τομείς αυτούς η εγχώρια βιομηχανία ουδόλως υστερεί».

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
Υ.Α. οικ. 41871/3068/2010 (ΦΕΚ 1519/Β`/7.9.2010) - Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας συνεργείων αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων, εσωτερική διάταξη, μηχανολογικός εξοπλισμός και απαγορευτικές διατάξεις
Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα
•
•
•
•
•
•
•

Ορισμός (συνεργεία αερίων καυσίμων) : (άρθ. 1)
Έγκριση καταλληλότητας θέσης συνεργείου αερίων καυσίμων – απαγορευτικές γειτνιάσεις και αποστάσεις ασφαλείας : (άρθ. 2)
Ωφέλιμη επιφάνεια : (άρθ. 3)
Κτιριακή υποδομή – Ύπαρξη ορόφων – Προϋποθέσεις συστέγασης με άλλες ειδικότητες συνεργείων :
(άρθ. 4)
Προδιαγραφές τοπογραφικού διαγράμματος της περιοχής του συνεργείου αερίων καυσίμων : (άρθ. 5)
Απαιτούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός : (άρθ. 6)
Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων αερίων καυσίμων : (άρθ. 7)

Πλήρη Κείμενα: ΦΕΚ 1519Β_10

Υ.Α. 3015/30/6-ε/2010 (ΦΕΚ 1393/Β`/6.9.2010) - Τροποποίηση της υπ αριθμ.3015/30/6 από 23.3.2009 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός όρων ασφαλείας καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων» (536/Β)
Πλήρη Κείμενα: ΦΕΚ 1393Β_10

Υ.Α. 35043/2524/2010 (ΦΕΚ 1385/Β`/2.9.2010)- Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με
τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

e-δησεόγραμμα
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Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα
•
•
•
•
•

Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
Ορισμοί (ADR, RID, AND, φορτάμαξα, όχημα) : (άρθ. 2)
Γενικές διατάξεις : (άρθ. 3)
Τρίτες χώρες : (άρθ. 4)
Περιορισμοί για λόγους ασφάλειας της μεταφοράς : (άρθ. 5)

Πλήρη Κείμενα: ΦΕΚ 1385Β_10

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 συνθήκες εργασίας ανδρών και γυναικών στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι συνθήκες εργασίας ανδρών και γυναικών στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ήταν το θέμα που συζητήθηκε στο ευρωκοινοβούλιο, το οποίο γέμισε με ροζ και γαλάζια
μπαλόνια... Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της κατώτατης άδειας μητρότητας διάρκειας 20 εβδομάδων και υπέρ της θέσπισης πατρικής άδειας δύο εβδομάδων. Η Ιταλίδα ευρωβουλευτής Λίτσια Ροντσούλι έφερε μαζί της και το νεογέννητο βρέφος της.

ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μία στις τρεις με «ευελιξία»
Στοιχεία ΣΕΠΕ για 9 μήνες Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2010
Μείωση των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης και αύξηση των ευέλικτων μορφών εργασίας καταγράφουν για
το εννιάμηνο του έτους σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009, τα στοιχεία που έδωσε το ΣΕΠΕ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΠΕ, το πρώτο εννιάμηνο του 2010 από τις 609.760 νέες συμβάσεις, μόνο οι
400.561 ήταν πλήρους απασχόλησης. Απ' αυτές 168.164 ήταν μερικής απασχόλησης και 41.035 εκ περιτροπής
εργασίας. Συνολικά δηλαδή το 34% των συμβάσεων ήταν συμβάσεις μη πλήρους απασχόλησης.
Αντίστοιχα για το ίδιο διάστημα το 2009 (δεν περιλαμβάνεται ο μήνας Ιανουάριος) σε σύνολο 544.490 νέων συμβάσεων εργασίας, οι 430.000 ήταν πλήρους απασχόλησης, οι 89.380 μερικής και οι 24.521 συμβάσεις με εκ περιτροπής εργασία. Έτσι ενώ το 2009 οι «ευέλικτες» συμβάσεις ήταν το 21% του συνόλου των νέων συμβάσεων,
το 2010 αυτές αυξάνονται στο 34%. Παρατηρείται δηλαδή μία αύξηση κατά 40% της ευελιξίας, που σηματοδοτεί την τμηματική περιθωριοποίηση της πλήρους και σταθερής εργασίας.
Επιπλέον από τις συμβάσεις πλήρους απασχόλησης προηγούμενων ετών, 15.577 μετατράπηκαν μέσα στο ίδιο
διάστημα σε μερικής και εκ περιτροπής.
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΕΑ
Προκήρυξη κενής θέσης - Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας
και Υγείας στον Χώρο Εργασίας - AD 14 (COM/2010/10285).
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας και Υγείας στον Χώρο Εργασίας προκηρύσσει τη θέση
του Διευθυντή.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι υπήκοοι ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Διευθυντής θα επιλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού με βάση πίνακα υποψηφίων που θα
καταρτίσει και θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι αποδοχές και οι όροι απασχόλησης είναι οι προβλεπόμενοι από τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέση AD 14. Ο Οργανισμός και η Επιτροπή εφαρμόζουν πολιτική ίσων ευκαιριών.
Η περιγραφή καθηκόντων, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, το έντυπο της αίτησης και οι οδηγίες για
την υποβολή υποψηφιότητας μπορούν να ληφθούν από τις ακόλουθες διευθύνσεις στο Διαδίκτυο:
Προκήρυξη θέσης στο δικτυακό τόπο του EU-OSHA
Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο Europa στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 07 Δεκεμβρίου 2010.

Νέες περιπτωσιολογικές μελέτες για την πρόληψη των ΜΣΠ που
συνδέονται με την εργασία στον κλάδο της γεωργίας.
Οι μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) και η έκθεση σε κινδύνους ΜΣΠ είναι
ιδιαίτερα διαδεδομένες στον κλάδο της γεωργίας. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον κλάδο της γεωργίας αναφέρουν ότι εκτελούν επαναλαμβανόμενες
κινήσεις των χεριών και των βραχιόνων, εργάζονται σε κουραστικές ή επίπονες στάσεις του σώματος και μεταφέρουν ή μετακινούν βαριά φορτία. Τα ποσοστά των ατόμων που πάσχουν από
πόνους στη ράχη και από μυϊκούς πόνους στη γεωργία είναι δύο φορές υψηλότερα από τον μέσο όρο.
Οι περιπτωσιολογικές μελέτες ορθών πρακτικών που έχουν συλλεγεί στο πλαίσιο αυτού του έργου παρέχουν
πρακτικές πληροφορίες για τους τρόπους πρόληψης των ΜΣΠ στη γεωργία, συμβάλλοντας επιπλέον με τον τρόπο αυτόν στην εφαρμογή της «ευρωπαϊκής συμφωνίας για τη μείωση της έκθεσης των εργαζομένων στον κίνδυνο των ΜΣΠ που συνδέονται με την εργασία στον κλάδο της γεωργίας».
Βλ. περιπτωσιολογικές μελέτες
Η πρόληψη των ΜΣΠ με μια ματιά
Ο κλάδος της γεωργίας με μια ματιά

e-δησεόγραμμα
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ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ

8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών και Πολυμέσων για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία της
ISSA
Ο EU-OSHA υποστηρίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών και Πολυμέσων που διοργανώνεται στο πλαίσιο του
XIXου Παγκόσμιου συνεδρίου για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία από τις 11 έως τις 15 Σεπτεμβρίου
2011 στην Κωνσταντινούπολη.
Όλες οι παραγωγές που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (συμπεριλαμβανομένων κινηματογραφικών ταινιών, θεατρικών έργων, ενημερωτικών δελτίων, ντοκιμαντέρ, κινουμένων σχεδίων, σποτ, κοινωνικών
μέσων, πολυμέσων, κατάρτισης μέσω Διαδικτύου ή με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας) και πραγματοποιήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2007 και εξής είναι επιλέξιμες για
συμμετοχή στο Φεστιβάλ. Η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2011.
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον Δικτυακό τόπο της ISSA
http://www.prevention.issa.int/film_and_multimedia_festival/
Δικτυακός τόπος του XIXου Παγκόσμιου Συνεδρίου για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Ξεπέρασε τις 114.000 η επισκεψιμότητα της νέας ιστοσελίδας της Διεύθυνσης Σώματος Σαμαρειτών, Διασωστών
και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ανεβάζοντας σταδιακά τον πήχη της ημερήσιας και της
μηνιαίας επισκεψιμότητας αλλά και του όγκου δεδομένων που κατεβαίνουν σε διάφορους υπολογιστές για χρήση.
Με την πλήρη ευθύνη και αποκλειστική επιμέλεια του Τμήματος Εκπαίδευσης, η νέα ιστοσελίδα των Εθελοντών
Σαμαρειτών, των Εθελοντών Διασωστών και των Εθελοντών Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προσφέρει
ανεκτίμητες υπηρεσίες όχι μόνο σε όλους τους Εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αλλά και σε όλο τον γενικό πληθυσμό της Ελλάδος.
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Πλήρως ανανεωμένη, ενημερωμένη και επικαιροποιημένη, παρέχει πολύτιμες πληροφορίες και γνώσεις στους
τομείς εκπαίδευσης, υγείας, εθελοντισμού, πολιτικής προστασίας, διάσωσης, αντιμετώπισης καταστροφών,
προστασίας του περιβάλλοντος, κ.λπ..
Επισκεφθείτε την ανανεωμένη ιστοσελίδα του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Πρώτες Βοήθειες για Πολίτες
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παρέχει πρόγραμμα εκπαίδευσης Βασικών Γνώσεων Πρώτων Βοηθειών για Πολίτες διάρκειας 20 ωρών, με απόκτηση πιστοποίησης και ειδικότητας Βοηθού Πρώτων Βοηθειών διάρκειας πέντε (5) ετών.
Το Τμήμα Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Σώματος Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών θα αναλάβει την
τακτική ενημέρωση του υλικού των Πρώτων Βοηθειών, στις περιπτώσεις που υπάρχουν αλλαγές στα πρωτόκολλα.
Παρακάτω θα βρείτε τα πρώτα εκπαιδευτικά εγχειρίδια για πολίτες σε μορφή pdf. Είναι σημαντικό να τονιστεί
ότι η κατοχή και η ανάγνωση των εγχειριδίων αυτών δεν αποτελεί και πιστοποίηση επιπέδου γνώσεων Πρώτων
Βοηθειών. Επιπλέον, τα εγχειρίδια προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των συγγραφέων και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Απαγορεύεται η ανατύπωση, παραποίηση ή επανέκδοση χωρίς έγγραφη άδεια από το Τμήμα Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Σώματος Σαμαρειτών, Διασωστών
και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΝΟΗ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 44 2010
Editorial σ.3
Τα νέα του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
•
•

•

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας. 29 και 30 Νο
εμβρίου, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα. σ. 5
Ειδικό τεύχος του επιστημονικού περιοδικού Safety Science, αφιερωμένο στο 4ο Διε
θνές Συνέδριο για την Ασφάλεια στην Εργασία "Πρόληψη εργατικών ατυχημάτων σε
ένα μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον" σ. 6
Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην 5η Διεθνή Έκθεση "ΗΛΕΚΤΡΟtec & Σαλόνι Φωτισμού" σ. 6

Άρθρα
•
•

•

Εργασίες συντήρησης: Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων - Ατυχήματα μεγάλης έκτασης. της Ε. Γεωργιάδου
σ. 7
Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εθνικών Εταιρειών Συντήρησης (EFNMS). -Ευρωπαϊκά δεδομένα, δράσεις, προοπτικές- Η συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνολογίας και Διοίκησης Συντήρησης. Του Δρος Γ. Σκρουμπέλου σ. 14
Εξοικείωση εργαζομένων μαθητών με τους θεσμούς της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία: η περίπτωση
του 1ου Εσπερινού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης. Των Γ. Μουμουζιά και Α. Ντούντου σ. 41

Αλφαβητικό ευρετήριο συγγραφέων άρθρων - πυξίδων (1-44) σ. 17
Πυξίδα για την υγεία και την ασφάλεια
• Συντήρηση φορητών εργαλείων. Της Π. Πανούση σ. 21
Πρόγραμμα 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας σ. 23
Διεθνές Περισκόπιο
•

Ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER) σ.
43
• Νέα ενότητα στο διαδίκτυο αφιερωμένη στους εθνικούς εστιακούς πόλους και στα εθνικά συστήματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. σ 45
Η στατιστική λέει
•

Εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη στον κλάδο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσικλετών και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης (κλάδος 07,Ζ). Επιμέλεια: Δ. Πινότση σ. 45

Ξέρετε ότι
Επιμέλεια: Ε. Καταγή σ. 46
Λόγος και Εικόνα
• Εξέγερση κατά των μηχανών. Επιμέλεια: Σ. Δοντάς σ. 47
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Επικαιρότητα
•
•
•

Σύσκεψη του Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης με τη συμμετοχή εταίρων σε θέματα Α.Υ.Ε. σ. 49
Νομοθετικές εξελίξεις. Επιμέλεια: Α. Δαΐκου σ. 50
Συνέδρια-Ημερίδες-Εκθέσεις. Επιμέλεια: Κ. Καψάλη σ. 51

Βιβλιογραφία
•

Βιβλιογραφία για θέματα ασφαλούς συντήρησης. Επιμέλεια: Φ. Θωμαδάκη σ. 53

Βιβλιοπαρουσίαση
•
•

Industrial Machinery repair - Best Maintenance Practices Pocket Guide. Επιμέλεια: Ε. Γεωργιάδου σ. 54
Guidelines for Writing Effective Operating and Maintenance Procedures. Επιμέλεια: Ε. Γεωργιάδου σ. 54

Εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται από το ΚΕΚ του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. σ. 55
Πλήρη Κείμενα: Το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF

Εκδόσεις από το HSE (Health and Safety Executive)

Resources Safe maintenance

Safe maintenance healthcheck

NAPO in... Safe maintenance

Posters

Τα καινούργια φυλλάδια από το HSE
Guidance and information on escape from mines
HSE publications – free to download or buy online
Construction workers - Your safety at work
•
•
•
•
•
•
•

Construction leaflets in multiple languages
Watch your step in construction
INDG344 Essential health & safety toolkit
INDG284 Roof work
MISC830 Time to clear the air
CIS57 Handling kerbs
CIS26 Cement

e-δησεόγραμμα
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CIS59 Welfare
INDG363 Protect your hearing
INDG296 Hand arm vibration
INDG402 Safe use of ladders and stepladders

Construction – Free leaflet: Provision of welfare facilities during construction work
Construction tower cranes – guidance on complying with the regulations free leaflet INDG437
Construction leaflets – for busy builders
Construction site safety leaflets
Shattered Lives – free ‘Danger’ display card
Supervising for safety in woodworking
INDG437: Notification of Conventional Tower Cranes Regulations

ΣΥΝΕΔΡΙΑ
2nd Strategy Conference: Five Pillars on Safety and Health at Work
ISSA, 03.02.2011 - 04.02.2011 | DGUV Akademie, Dresden, Germany
Pillars of Safety and Health. Image: DGUV
The 2nd Strategy Conference on Five Pillars on Safety and Health at Work in
Dresden, Germany, 3-4 February 2011, will offer international experts and highlevel policy-makers the opportunity to explore how the various international
strategies can be better linked with one another and how implementation at the
national level can be better coordinated. The common goal of the conference organizers is to promote a worldwide prevention culture.
The conference is being held by the DGUV (German Social Accident Insurance) in collaboration with:
•
•
•
•
•
•

International Social Security Association (ISSA)
International Labour Organization (ILO)
European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)
International Commission on Occupational Health (ICOH)
International Occupational Hygiene Association (IOHA)
International Association of Labour Inspection (IALI)

The conference objectives are:
•
•

To improve coordination between the various international and European strategies on safety and health at
work
To present instruments with which to coordinate implementation at international, national and company levels
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•

To produce an action plan that sets out the necessary milestones and instruments for the development of a
worldwide prevention culture.
Further information
Contact : Anja Koehler
Institute for Work and Health (IAG) of the German Social Accident Insurance (DGUV)
Koenigsbruecker Landstrasse 2
D-01109 Dresden
Phone: +49 (0) 351 457 1612, E-mail: anja.koehler@dguv.de
Conference Website and announcements

FR - Workshop Biogas - Safety and Regulations
November 24, 2010 - Paris, France
A workshop on the Production of Biogas - Safety & Regulations is organised by
INERIS and EU-VRi on November 24th, 2010 in Paris.

The overall objective of the workshop is to bring together the European experts in
biogas production to define the best practices that will support the quick and safe development of this new energy.
Practically, the operational objectives that the workshop will fulfill are:
Share information, in particular on projects, processes but also on safety and regulation in order to identify the
state of the art in these fields across Europe.
Find and understand the gaps in terms of safety and regulation.
Propose solutions to fill those gaps and possibly prepare the base of a permanent network on safety aspects.
The draft agenda of the workshop is available here and the main document for the discussion of the workshop is
here.
The conditions for registration are available in the agenda.
The deadline for the registration is: November 12, 2010
More information on the ETPIS website
http://www.industrialsafety-tp.org/news.aspx?lan=230&tab=260&nid=367
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•

Guidelines for chemical transportation risk analysis / Center for chemical process safety of the American
Institute of Chemical Engineers.- New York : American Institute of Chemical Engineers, c1995.- : xviii,
382 σ.

•

Guidelines for chemical transportation safety, security, and risk management / Center for Chemical Process
Safety. - Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, c2008. - xxvi, 166 σ. + CD-Rom
ISBN 978-0471-78242-1

•

Guidelines for safe handling of powders and bulk solids / Center for Chemical Process Safety of the
American Institute of Chemical Engineers. - New York : AICHE, c2005. - xvii, 796 σ.
ISBN 0-81690951-2

•

Haz Mat Data : for first response, transportation, storage, and security / Richard P. Pohanish.- 2η εκδ.- Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, c2004.- xlvi, 1263 σ.
ISBN 0-471-27328-7

•

An interactive multiobjective model for the strategic maritime transportation of petroleum products : risk
analysis and routing / Ε. Ιακώβου, Safety science, 2001, 39(1-2), σ.19-29

•

Panorama of transport / European Commission - Eurostat. - Λουξεμβούργο : ΥΕΕΕΚ, c2007. - 174 σ.. –
(Eurostat statistical books) ISBN 978-92-79-04618-6

•

The paradoxes of almost totally safe transportation systems / R.Amalberti, Safety science, 2001, 37(2-3),
σ.109-126

•

Red book on transportation of hazardous materials / L.W. Bierlein.- New York : Van Nostrand Reinhold,
c1988.- 1203 σ. ISBN 0-442-21044-2

•

Railroad crossing accidents / Marc Green, Occupational health and safety, 2002, 71(6), σ. 30-36

•

Risk analyses of transportation on road and railway from a european perspective / Niels Peter Hoj, Wolfgang Kroger, Safety science, 2002, 40(1-4), σ.337-357

•

Road to success / agency joins forces with DG Transport to drive down transport accidents, Magazine of
the European Agency for Safety and Health at Work, 2001, (4), σ. 22
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•

Societal risk curves for historical hazardous chemical transportation accidents / R.W. Ormsby, N.B. Le,
ICHEME Symposium series.110, σ.133-147
(ειδική συλλογή άρθρων 310)

•

Transportation labor issues and regulatory reform / James Peoples, Wayne K. Talley (eds.). - Amsterdam :
Elsevier, c2004. - vii, 223 σ. - (Research in transportation economics ; 10) ISBN 0-7623-0891-5

•

Workplace transport safety : an employer's guide / HSE - 2η εκδ.- Sudbury, Suffolk : HSE, 2005.- iv, 108 σ.
ISBN 0-7176-6154-7

•

Ατομικές εργασίες στον τομέα των μεταφορών / Everett Sheets, Alan R. De Old ; Μπάμπης Ρόκκος (επιμ.,
μετ.). - Περιστέρι : Μακεδονικές εκδόσεις (ΙΩΝ), c1998. - 130 σ. ISBN 960-319-137-Χ

•

Για ασφάλεια σε μεταφορές-εργασία, Μηνιαία τεχνική επιθεώρηση1993, (22)

•

Εισαγωγή στην ασφαλή φόρτωση και μεταφορά φορτίων / Σπύρος Γκούμας, Παρασκευή Καλογεράκη, Τόνια Χαρτοφύλακα.- Αθήνα : ΕΛΙΝΥΑΕ, c2006.- 55 σ.

•

Θαλάσσιες μεταφορές / Γιώργος Α. Γιαννόπουλος.- Θεσσαλονίκη : Παρατηρητής, 1998.-180 σ.ISBN: 960374-005-5

•

Τα επικίνδυνα φορτία σε κατάσταση ασφάλειας : τεχνική ασφάλειας - διακινήσεις - μεταφορές με πλοία
και άλλα μέσα - αποθηκευτικές απαιτήσεις - πυρασφάλεια - νομοθετικές ρυθμίσεις - τεχνική, οικονομική
και χημικοτεχνική θεώρηση - τυποποίηση - πρότυπα κατατάξεις - πίνακες / Αλέξανδρος Π. Κώνστας.
- Αθήνα : Παπαζήσης, [χ.χ]. -- 458 σ.
ISBN 960-02-0767-4

•

Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων / Κωνσταντίνος Πούλιος, …[κ.α.].- Αθήνα : ΕΛΙΝΥΑΕ, c2007.207σ.
ISBN 978-960-7678-73-7

•

Νεότερες εξελίξεις στην οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων : πρακτικά ημερίδας. -- Αθήνα, 1995.
–25 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
Καθ' οδόν: Στα Πετράλωνα
Για την ιστορική γειτονιά των Πετραλώνων σήμερα ο λόγος. Μια συνοικία, που
το άρωμα του χτες συναντά τη ζωντάνια του σήμερα. Αφορμή, το βιβλίο της
Μάρως Βουγιούκα και του Βασίλη Μεγαρίδη «Πετράλωνα, μια συνοικία
Άνω - Κάτω» των εκδόσεων «ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ».
Το βιβλίο ανατρέχει στην ιστορία της περιοχής από τους αρχαίους χρόνους μέχρι τις μέρες μας, στην τοπογραφία της, στις συγκοινωνίες, στα εργοστάσια και
τις εκκλησίες της και, πάνω από όλα στους ανθρώπους της, στη νεολαία, στους
επαγγελματίες, στους επώνυμους και τους ιδιόρρυθμούς της, και κλείνει με μία
αναφορά στους δρόμους και τις πλατείες της με τις τόσο ενδιαφέρουσες ονομασίες τους.……………………………
«Όσο και εάν φαίνεται παράξενο, με βάση τη σημερινή εικόνα της συνοικίας, τα Πετράλωνα στα πρώτα χρόνια
του σχηματισμού τους αλλά και αρκετές δεκαετίες μετά, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως μία
"βιομηχανική" περιοχή με τα αρκετά εργοστάσια και βιοτεχνίες που λειτουργούσαν εκεί - μιλάμε, φυσικά, για
ελαφρά βιομηχανία, αλλά αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα το χαρακτηρισμό που δώσαμε παραπάνω. Παράλληλα,
βέβαια, αναπτύχτηκε σιγά - σιγά και ο εμπορικός και γενικά επαγγελματικός τομέας, και αυτός μικρής κλίμακας, ο μόνος όμως που υπάρχει πλέον στις μέρες μας.
Ας πάμε, λοιπόν, ενάμιση περίπου αιώνα πίσω και ας ξεκινήσουμε την περιπλάνησή μας στους επαγγελματικούς χώρους, αρχίζοντας από τα παλιά εργοστάσια του Παυλίδη και του Πουλόπουλου…………………….
Παρά το ότι το εργοστάσιο του Πουλόπουλου δεν ήταν, όπως
είδαμε, το πρώτο που δημιουργήθηκε στην περιοχή, εν τούτοις
αποτέλεσε μία από τις κυριότερες, ίσως την κυριότερη, αιτίες
της δημιουργίας της συνοικίας των Πετραλώνων, με τη συγκέντρωση εργατικού πληθυσμού γύρω από αυτό………………..

Το αρχικό εργοστάσιο Πουλόπουλου σε παλιά γκραβούρα

Επιμέλεια: Ελένη Αργυρίου
Τη συνέχεια του άρθρου θα την βρείτε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www1.rizospastis.gr/page.do?publDate=9/5/2010&id=12067&pageNo=17&direction=-1
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Συλλογή και επιμέλεια υλικού
Φανή Θωμαδάκη
Κωνσταντίνα Καψάλη

Τεχνική επεξεργασία & επιμέλεια έκδοσης
Ελένη Ζαρέντη
Αλέξης Λεχουρίτης

