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Με απόλυτη επιτυχία έκλεισαν οι εργασίες του 1ου Πανελλήνιου
Συνεδρίου για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας στις
29 και 30 Νοεμβρίου, στο Ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα.
Κλείνοντας το συνέδριο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΛΙΝΥΑΕ κ. Ι.
Δραπανιώτης είπε μεταξύ άλλων:
Ο πρώτος στόχος μας ήταν να κινητοποιήσουμε την κοινωνία
μας γύρω από τα θέματα ΥΑΕ σε μια περίοδο κρίσης αλλά και να
δημιουργήσουμε ένα μόνιμο φόρουμ ενδιαφερομένων σε αυτά τα
θέματα.
Θεωρούμε ότι η αθρόα προσέλευση (πάνω από 1100 άτομα) στο
συνέδριο και η ζωηρή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων κατά τη
διάρκεια των συνεδριών δίνουν την απάντηση.
Ο δεύτερος στόχος ήταν να δώσουμε μια επίκαιρη εικόνα της
κατάστασης για την ΥΑΕ στη χώρα μας.
•

Αναδείχθηκε η ελλιπής καταγραφή των επαγγελματικών
ασθενειών και εργατικών ατυχημάτων στη χώρα μας.
•

Παρουσιάστηκαν μεθοδολογίες εκτίμησης των κινδύνων και παρακολούθησης της απόδοσης ΥΑΕ καθώς και καλές πρακτικές από επιχειρήσεις στη χώρα μας.

•

Τα προβλήματα και οι αδυναμίες από την εφαρμογή του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου κατεγράφησαν σε εισηγήσεις που αναφέρονταν γενικότερα στις συνθήκες εργασίας ιδιαίτερα στη σημερινή περίοδο οικονομικής κρίσης καθώς και σε εισηγήσεις που εστίαζαν ειδικότερα στην ευθύνη των θεσμών
υγείας και ασφάλειας και σε αδυναμίες στη νομοθεσία που αφορά χημικούς παράγοντες.

•

Αναδείχτηκαν οι αυξημένοι κίνδυνοι για την ΥΑΕ που σχετίζονται με ψυχοκοινωνικούς παράγοντες εργασίας
Τρίτος στόχος μας ήταν να διαπιστώσουμε τεκμηριωμένα
τα οφέλη της πρόληψης.
•

Διερευνήθηκε το άμεσο οικονομικό κόστος των εργατικών ατυχημάτων και υπολογίστηκε γενικά για τη χώρα
και ιδιαίτερα για το Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ

•

Αναδείχθηκε το υψηλό κόστος από τον
«παρουσιασμό», του φαινόμενου δηλαδή της επιστροφής
στην εργασία εργαζομένων που δεν είναι ακόμη πλήρως
ικανοί για εργασία, που μπορεί να είναι 3 φορές υψηλότερο από αυτό που προκύπτει από τον «απουσιασμό».
•

Έγινε επισκόπηση της εκτίμησης της επιβάρυνσης από τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές
ασθένειες από διεθνείς μελέτες.

Τέταρτος στόχος ήταν να καταθέσουμε προτάσεις βελτίωσης του συστήματος ΥΑΕ με στόχο την πρόληψη.
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•

Διερευνήθηκε για το σκοπό αυτό ο ρόλος του κράτους, των κοινωνικών εταίρων, των ασφαλιστικών
φορέων και της δυνατότητας ασφαλιστικής κάλυψης του επαγγελματικού κινδύνου καθώς και ο ρόλος
της ερευνητικής κοινότητας στην προώθηση των θεμάτων ΥΑΕ

•

Μια πολύ σημαντική πλευρά που αναδείχτηκε στο συνέδριο είναι η θετική συμβολή της διασύνδεσης
εργασιακού και ευρύτερου περιβάλλοντος στην πρόληψη των κινδύνων για τους εργαζόμενους, το περιβάλλον και τον πληθυσμό γενικά.

•

Παρουσιάστηκαν τέλος ενδιαφέρουσες και καινοτομικές πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση της ΥΑΕ
στην εκπαίδευση και την εκπαίδευση εργαζομένων.

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:
•

Από την 3η Δεκεμβρίου 2010 έως την 17η Δεκεμβρίου 2010, υλοποιήθηκε ένα σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας, σε συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό, με θέμα: «Υγεία & Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημάτων»,
διάρκειας 70 ωρών, το οποίο απευθύνεται σε πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό. Το σεμινάριο το παρακολούθησαν 25 άτομα.

•

Την 8η και 17η Δεκεμβρίου 2010, υλοποιήθηκε ένα ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο, σε συνεργασία, με την
εταιρεία, «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε», με τίτλο: «Υγεία και ασφάλεια της εργασίας». Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργατοτεχνικό προσωπικό, διάρκειας δέκα έξι (16) ωρών και το παρακολούθησαν
δέκα πέντε (15) 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
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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

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το ΚΕΚ του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης υλοποίησε τα παρακάτω σεμινάρια:
Σεμινάριο 100 ωρών για μηχανικούς ΑΕΙ και ΤΕΙ στη Βιομηχανία. Το σεμινάριο παρακολούθησαν είκοσι ένα
(21) άτομα και πραγματοποιήθηκαν πρωινές επισκέψεις σε εγκαταστάσεις βιομηχανιών της Θεσσαλονίκης και
όμορων νομών.
Σεμινάριο 100 ωρών για μηχανικούς ΑΕΙ και ΤΕΙ στα Τεχνικά Έργα. Το σεμινάριο παρακολούθησαν δεκαέξι
(16) άτομα και πραγματοποιήθηκαν πρωινές επισκέψεις σε μεγάλα εργοτάξια της Θεσσαλονίκης και στην υπό
κατασκευή σήραγγα των Τεμπών.
Επίσης το ΚΕΚ προγραμματίζει από την νέα χρονιά την υλοποίηση των παρακάτω:
•

Σεμινάριο 100 ωρών για Μηχανικούς ΑΕΙ και ΤΕΙ στη Βιομηχανία τέλη Μαρτίου.

•

Σεμινάριο Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.

•

Σεμινάριο ΣΑΥ-ΦΑΥ.

•

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 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
Ημερίδα στα Χανιά
Το Παράρτημα της Θεσσαλονίκης συμμετείχε σε ημερίδα που διοργάνωσε στις εγκαταστάσεις του στα Χανιά
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(Λεωφ. Καζαντζάκη 55) o Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών νομού Χανίων, για την ενημέρωση των μελών του αναφορικά με τους ισχύοντες κανονισμούς των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τους κινδύνους από το ηλεκτρικό ρεύμα, τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και το νομικό πλαίσιο που διέπει τα εργατικά ατυχήματα. Στην
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1/12/2010 και ώρα 18:30, το ΕΛΙΝΥΑΕ εκπροσώπησαν με ομιλίες τους ο κος Χρήστος Χατζηιωάννου ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας – υποχρεώσεις εργοδοτών» και ο κος Κωνσταντίνος Πούλιος, που αναφέρθηκε στο θέμα: «Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, θεμελιακή γείωση και κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα».

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 σε εργασιακό χώρο επιχείρησης μετά από
αίτημά της.
Το παράρτημα συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για υλοποίηση σεμιναρίων εργοδοτών επιχειρήσεων Β΄ και Γ΄
κατηγορίας επικινδυνότητας καθώς και αιτήματα για μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων σε εγκαταστάσεις
επιχειρήσεων.
Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές καθημερινά στα γραφεία του ΚΕΚ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Τρίπολης (Γρ. Λαμπράκη και
Σπηλιωτοπούλου 1, Πλ.Κολοκοτρώνη), είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου (http://
www.elinyae.gr )
Πληροφορίες: κα Πανούση Παναγιώτα, τηλ.: 2710 221100, fax: 2710 221122.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
Υ.Α. Φ.50/οικ. 13286/1152/2010 (ΦΕΚ 1932/Β`/14.12.2010)
Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση
του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384
και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 470/Β/5.3.2004)
Πλήρη Κείμενα: ΦΕΚ 1932Β_10
Ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 207/Α`/8.12.2010) Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία
2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις
Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα:
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• Σκοπός : (άρθ. 1)
• Ορισμοί (άμεση διάκριση, σεξουαλική παρενόχληση, έμμεση διάκριση, κ.λπ) : (άρθ. 2)
• Αρχή ίσης μεταχείρισης – Απαγόρευση διακρίσεων : (άρθ. 3)
• Απαγόρευση διακρίσεων ως προς τις αμοιβές : (άρθ. 4)
• Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 5)
• Έκταση της απαγόρευσης : (άρθ. 6)
• Περιπτώσεις διακρίσεων : (άρθ. 7)
• Εφαρμογή ως προς τους αυτοαπασχολούμενους : (άρθ. 8)
• Αναδρομική εφαρμογή ως προς τους μισθωτούς : (άρθ. 9)
• Μεταβλητή ηλικία συνταξιοδότησης : (άρθ. 10)
• Πρόσβαση στην απασχόληση -Όροι πρόσληψης : (άρθ. 11)
• Συνθήκες και όροι απασχόλησης – Επαγγελματική εξέλιξη : (άρθ. 12)
• Επαγγελματικός προσανατολισμός και επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση : (άρθ. 13)
• Λύση της σχέσεως εργασίας και της υπαλληλικής σχέσεως – Προστασία έναντι αντιποίνων : (άρθ. 14)
• Συμμετοχή σε σωματεία και ενώσεις : (άρθ. 15)
• Επιστροφή στην εργασία μετά από άδεια μητρότητας : (άρθ. 16)
• Μέτρα του Εθνικού νομοθέτη για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχεί-

ριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης : (άρθ. 17 - 29)
• Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 17)
• Διάκριση λόγω γονικής άδειας ανατροφής & υιοθεσίας : (άρθ. 18)
• Θετικά μέτρα : (άρθ. 19)
• Προστασία μητρότητας, πατρότητας & οικογενειακής ζωής : (άρθ. 20)
• Δικαιούχοι επιδόματος γάμου & παιδιών : (άρθ. 21)
• Έννομη προστασία : (άρθ. 22)
• Αστικές, διοικητικές & ποινικές κυρώσεις : (άρθ. 23)
• Βάρος απόδειξης : (άρθ. 24)
• Φορέας παρακολούθησης & προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης

μεταχείρισης ανδρών & γυναικών : (άρθ. 25)
• Υποχρέωση πληροφόρησης & παροχής στοιχείων : (άρθ. 26)
• Τμήμα ισότητας των φύλων του ΑΣΕ : (άρθ. 27)
• Θέματα υπηρεσιών ισότητας των φύλων του ΥΕΚΑ : (άρθ. 28)
• Κοινωνικός διάλογος : (άρθ. 29)

Πλήρη Κείμενα: ΦΕΚ 207Α_10 (Μέγεθος: 548 Kb)
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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
Αποστολή του δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να
αναπτύξουν την ικανότητά τους για καινοτομία και να ενημερωθούν για πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ευκαιρίες χρηματοδότησης, διακρατικές συνεργασίες, κ.ά.
Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ιδίως κατά τα αρχικά στάδια λειτουργίας
τους, σπάνια έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται συστηματικά για τις πολυποίκιλες
μορφές στήριξης που τους παρέχουν τα προγράμματα της ΕΕ. Επιπλέον, δεν είναι πάντα σε θέση να εκτιμήσουν
πλήρως το καινοτόμο ή το εμπορικό δυναμικό των προϊόντων τους και να αξιοποιήσουν τις νέες επιχειρηματικές
ευκαιρίες που παρουσιάζονται, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τομείς διαφορετικούς από αυτούς που γνωρίζουν
καλά.
Την ανάγκη αυτή έρχεται να καλύψει το Enterprise Europe Network - Hellas. Οι υπηρεσίες του απευθύνονται
πρωτίστως σε ΜΜΕ, είτε αυτές δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης είτε της παροχής υπηρεσιών,
αλλά και σε ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, τεχνολογικά κέντρα και φορείς ανάπτυξης επιχειρήσεων και
καινοτομίας.
Το δίκτυο προωθεί την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στις επιχειρήσεις και στους ερευνητικούς φορείς,
ενδυναμώνει τους δεσμούς μεταξύ βιομηχανίας, έρευνας και επενδυτικών κεφαλαίων και καλλιεργεί οικονομικά
και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση.
To Enterprise Europe Network - Ηellas είναι ένα δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης που αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Στο δίκτυο Enterprise Europe Network - Hellas συμμετέχουν 16 οργανισμοί κατανεμημένοι σε όλη την ελληνική
επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας και διεθνούς συνεργασίας:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ)
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ)
Εταιρία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυρίμαχων ΑΕ (ΕΚΕΠΥ)
Επιμελητήριο Αρκαδίας
Επιμελητήριο Ιωαννίνων
Επιμελητήριο Καβάλας
Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης και Ινών ΑΕ (ΕΤΑΚΕΙ)
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Βιομηχανίας Τροφίμων ΑΕ (ΕΤΑΤ)
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
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Ελληνικός Οργανισμός Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων & Χειροτεχνίας ΑΕ (ΕΟΜΜΕΧ)
Επιμελητήριο Ηρακλείου
Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων ΑΕ (ΕΒΕΤΑΜ)
Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ (ΑΝΚΟ)
Επίσης, με το δίκτυο συνεργάζονται οι φορείς:
Αναπτυξιακή Επιχείρηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας (ΑΕΝΑΚ)
Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου (ΔΕΤΑΠ)
Σύνδεσμος Θεσσαλικών Βιομηχανιών
Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.enterprise-hellas.gr/

Ανησυχητική αύξηση της χρήσης ηρωίνης στην Ελλάδα το
2009
Την αυξητική τάση στη χρήση της ηρωίνης κατέγραψε στην Ελλάδα το 2009 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η έκθεση του Εθνικού Κέντρου Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τα Ναρκωτικά
(ΕΚΠΝΤ).
Η έκθεση για την κατάσταση των ναρκωτικών και του αλκοόλ στη
χώρα μας για το 2009, έδειξε ότι ο αριθμός των χρηστών ηρωίνης
παρουσιάζει ανοδική πορεία. Αυτή τη στιγμή εκτιμάται ότι 5.500 άτομα είναι σε πρόγραμμα υποκατάστασης και
4.500 σε ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις τα λεγόμενα «Στεγνά Προγράμματα».
Σύμφωνα με την έκθεση και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας η Ελλάδα
μαζί με την Ιταλία είναι οι μοναδικές χώρες στη Ευρώπη που βάζουν σε πρόγραμμα απεξάρτησης παράνομους
μετανάστες.
Επίσης στις φυλακές της χώρας μας είναι γνωστό ότι τα προγράμματα για θεραπεία είναι ελάχιστα έως ανύπαρκτα.
Τέλος αυξητική τάση έχουν και οι θάνατοι από οξεία δηλητηρίαση από ουσίες τα τελευταία χρόνια.
Πηγή:
Ιατρικός Τύπος: 27/12/2010
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Ημερίδα Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2010-2011, με θέμα τις «Ασφαλείς εργασίες συντήρησης», πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ημερίδα με θέμα την
«Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία» με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών του Εθνικού Δικτύου ΕΕΝ -(Enterprise Europe Network) και
άλλων εταίρων σε θέματα ΥΑΕ. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου
2010 στο ξενοδοχείο Imperial.
Στη συνάντηση αυτή επισημάνθηκε η σπουδαιότητα των θεμάτων ασφάλειας και
υγείας στην εργασία σύμφωνα με την εθνική στρατηγική 2010-2013, αναφέρθηκαν γενικά στοιχεία για την ΥΑΕ καθώς και η κατάσταση στην Ευρώπη και στην
Ελλάδα. Έγινε παρουσίαση του Εθνικού συστήματος για την ΥΑΕ αλλά και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EUOSHA όσον αφορά την αποστολή, το ρόλο και το έργο που επιτελεί. Τονίστηκε η σπουδαιότητα της ενδυνάμωσης συνεργασιών σε εθνικό επίπεδο μέσω της λειτουργίας Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης για θέματα ΥΑΕ.
Παρουσιάστηκε επίσης ένα νέο ηλεκτρονικό εργαλείο “OiRA” που ανέπτυξε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) για την ορθή εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων το οποίο
έχει στόχο να βοηθήσει τις ΜΜΕ να εφαρμόσουν σταδιακές διαδικασίες εκτίμησης κινδύνων – ξεκινώντας από
τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων στους χώρους εργασίας, συνεχίζοντας με τη λήψη αποφάσεων
για την εφαρμογή προληπτικών μέτρων και την ανάληψη δράσης και καταλήγοντας στην παρακολούθηση και την
υποβολή εκθέσεων. Το εργαλείο αυτό βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο.
Τέλος έγινε παρουσίαση από την κα. Καραχάλιου Αργυρώ (εκπρόσωπος του ΕΚΤ) της δράσης του Εθνικού Δικτύου Enterprise Europe Network (ΕΕΝ) μέσω του οποίου παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις ελληνικές
επιχειρήσεις ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστηκότητά τους, με βάση τη γνώση και την καινοτομία. Εκ μέρους
του Υπουργείου μίλησαν οι : Γαλανοπούλου Ε., Χριστοδούλου Α., Πισιμίση Μ., Γκινάλας Τρ., και
Kωσταντακόπουλος Γιάννης. Επίσημος προσκεκλημένος της ημερίδας ήταν ο κ. Bruno Thiebaud από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ΥΑΕ που εδρεύει στο Bilbao.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΕΑ
OiRA (Online Interactive Risk Assessment)
Eργαλείο επιγραμμικής διαδραστικής εκτίμησης κινδύνων
Η ευρωπαϊκή κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην
εργασία επιζητά την ανάπτυξη απλών εργαλείων που διευκολύνουν την εκτίμηση κινδύνων. Μετά την έγκριση της ευρωπαϊκής οδηγίας-πλαισίου το 1989, η εκτίμηση κινδύνων
κατέστη οικεία έννοια στο πλαίσιο της οργάνωσης της πρόληψης στους χώρους εργασίας, και εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη προβαίνουν σε εκτίμηση των κινδύνων στους χώρους εργασίας τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ωστόσο, υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις παρουσιάζουν ορισμένες αδυναμίες όσον αφορά την εκτίμηση κινδύνων και την υιοθέτηση προληπτικής πολιτικής γενικότερα. Στόχος του έργου OiRA είναι να αντιμε-
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τωπιστούν ακριβώς αυτές οι αδυναμίες.
Η ορθή εκτίμηση κινδύνων είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση υγιών χώρων εργασίας. Για τον λόγο
αυτό ο EU-OSHA ανέπτυξε μια εύχρηστη και δωρεάν διαδικτυακή εφαρμογή (το «OiRA» - εργαλείο επιγραμμικής διαδραστικής εκτίμησης κινδύνων), η οποία μπορεί να βοηθήσει τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις να
εφαρμόσουν σταδιακές διαδικασίες εκτίμησης κινδύνων – ξεκινώντας από τον εντοπισμό και την αξιολόγηση
των κινδύνων στους χώρους εργασίας, συνεχίζοντας με τη λήψη αποφάσεων για την εφαρμογή προληπτικών
μέτρων και την ανάληψη δράσης και καταλήγοντας στην παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων.
Η διαδικτυακή εφαρμογή OiRA παρέχει πρόσβαση στα τομεακά εργαλεία εκτίμησης κινδύνων που έχουν δημιουργήσει και συντηρούν τομεακές οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο.
Το νέο αυτό ηλεκτρονικό εργαλείο ανέπτυξε αρχικά το Ολλανδικό Τεχνικό Ινστιτούτο ΤΝΟ σε συνεργασία με
την οργάνωση εργοδοτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων MKB-Nederland και το υπουργείο Απασχόλησης της χώρας, με χρηματοδότηση της ολλανδικής κυβέρνησης. Η περαιτέρω ανάπτυξη της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε
με τις συνεισφορές και τη συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων FNV, CNV και MHP.
Στην ανάπτυξη του έργου OiRA συμμετείχαν οι ακόλουθοι εταίροι σε τεχνικό επίπεδο:
• TNO / Κάτω Χώρες
• Simplon / Κάτω Χώρες
• Cornelis Kolbach / Κάτω Χώρες
• Syslabcom / Γερμανία

Ο EU-OSHA έλαβε επίσης στρατηγική και εξειδικευμένη καθοδήγηση από τη διευθύνουσα επιτροπή που ήταν
υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την υλοποίηση του έργου OiRA. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της
διευθύνουσας επιτροπής διορίστηκαν από τις ομάδες συμφερόντων στο διοικητικό συμβούλιο, από την Επιτροπή
και από τον ίδιο τον EU-OSHA.
Μετά την τεχνική ανάπτυξη του εργαλείου, η οποία ολοκληρώθηκε το 2009, ο Οργανισμός εφαρμόζει πιλοτικά
κατά τη διάρκεια του 2010 (και μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2011) το μοντέλο ανάπτυξης και διάδοσης τόσο σε
επίπεδο ΕΕ (σε συνεργασία με τις επιτροπές τομεακού κοινωνικού διαλόγου) όσο και σε επίπεδο κρατών μελών
(σε συνεργασία με διάφορα κράτη μέλη) στο πλαίσιο της δοκιμής του εργαλείου και της ανάπτυξης κατάλληλων
υπηρεσιών υποστήριξης και καθοδήγησης.
Η επίσημη κυκλοφορία του εργαλείου έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο του 2011, αφότου επιτευχθούν οι
στόχοι του σταδίου δοκιμής και ετοιμαστούν ο δικτυακός τόπος OiRA, το πρόγραμμα κατάρτισης OiRA και η
υπηρεσία βοήθειας OiRA.
Ο πηγαίος κώδικας της εφαρμογής OiRA διανέμεται με άδεια GPL.
Το περιεχόμενο των τομεακών εργαλείων OiRA διατίθεται υπό τους όρους της γενικής άδειας Creative Commons
Attribution-ShareAlike 2.5.
Τα τομεακά εργαλεία OiRA μπορούν να χρησιμοποιηθούν δωρεάν από όλους τους χρήστες.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο OiRA: http://www.oira.osha.europa.eu/about-el/more-informationabout-the-oira-project
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Ημερολόγιο 2011 του ILO

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το ημερολόγιο του ILO για το 2010
http://www.ilo.org/public/english/calendar/index.htm

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Βάσεις δεδομένων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO)
Συνδεθείτε με τις βάσεις δεδομένων και τις άλλες συλλογές του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας μέσα από το πρόγραμμα SAFEWORK:

ILO Encyclopaedia of Occupational Health and Safety

CISDOC CIS –International Occuopational Safety and Health Information Centre CISDOC –
Bibliographic Database - Βάση δεδομένων με εκδόσεις και άρθρα από το χώρο της Υγείας και
Ασφάλειας

ICSC International Chemical Safety Cards (ICSC)
LEGOSH
CIS Database of Legislative Texts on OSH
CISTHES – Thesaurus
Glossary
CIS Occupational Safety and Health Glossary
HDO
International Hazard Datasheets on Occupation
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List of Institutions
CIS Centres news
CIS Newsletter

African Newsletter on Occupational Health
and Safety

Asian-Pacific Newsletter on Occupational Health and
Safety

Barents Newsletter on Occupational Health and Safety

http://www.poedhn.gr/magazine.php?id=23

Οι εργοδοτικές υποχρεώσεις προς τον Τεχνικό Ασφάλειας και το Γιατρό Εργασίας
σελ. 10

e-δησεόγραμμα
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
3ο Τεύχος του περιοδικού "υγεία & εργασία''

www.iatrikiergasias.gr/upload/file/hygErg1-3.pdf

το 17ο τεύχος της εφημερίδας "εργασία και υγεία''
http://www.iatrikiergasias.gr/upload/file/ErgHyg17h.pdf

Work Improvement in Neighbourhood Development programme (WIND): training programme on safety, health and working conditions in agriculture
Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας που προάγει πρακτικές απαντήσεις σε ιδιαίτερα προβλήματα , στην υγεία και ασφάλεια στις αγροτικές εργασίες

Type
Date issued
Authors
Format available
Unit responsible
Contact(s)
Subjects
Download

Book
2005
Kawakami, Tsuyoshi Kawakami; Khai, Ton That; Kogi, Kazutaka
PDF (viii, 130 p.)
ILO Subregional Office for East Asia
Mr Tsuyoshi Kawakami
small enterprises, informal economy, health
English - pdf 5204 KB
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Occupational safety and health management in the construction sector
This course aims at strengthening the capacity for the implementation and development of Occupational Safety
and Health (OSH) management practices in the construction enterprises. Deadline for applications: 15 January
2011
When
Where
Type

14-18 February 2011
Turin, Italy
Course

Unit responsible

Programme on Safety and Health at Work and the Environment
(SAFEWORK)

Contact(s)

Mr. Félix Martín Daza, f.martin@itcilo.org

Subjects

enterprises, construction industry, safety management, safety training

Available on-line

Full content and more information

INRS Occupational Health Research Conference 2011
5-7 April 2011 Nancy
Theme Risks associated to nanoparticles and nanomaterials
Organized by The Institut national de recherche et de sécurité (INRS) in partnership with the Partnership for
European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH)
Email nano2011@inrs.fr Internet www.inrs.fr
2011 AIChE Spring Meeting and 7th Global Congress on Process Safety
13-17 March 2011 Chicago, Illinois
Internet www.aiche.org/Conferences/SpringMeeting/index.aspx
14th Annual Applied Ergonomics
Orlando, Florida 21-24 March 2011
Email mlorusso@iienet.org, Internet www.appliedergoconference.org

IOSH 2011 Conference and Exhibition
15-16 March 2011, London
Organized by IOSH
Theme Health and safety: Rising to the challenge
Email events@iosh.co.uk
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Βιβλιογραφία (ξενόγλωσση) για την βιομηχανική υγιεινή

•

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

•

An occupational perspective of health / Ann A. Wilcock. - 2η εκδ. - New Jersey : Slack, c2006. – xix, 360
σ. ISBN 978-1-55642-754-1

•

Bisesi and Kohn's industrial hygiene evaluation methods / Michael S. Bisesi. - 2η εκδ. - Boca Raton : Lewis
Publishers, c2004. -- [π.α]
ISBN 1-56670-595-9

•

Breaking the mold / by Lisa Mork, Occupational health and safety, 2002, τ.71(1), σ.80

•

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

•

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

•

Fundamentals of health at work : the social dimensions / Carol Wilkinson. - London : Taylor & Francis,
c2001. - 197 σ. ISBN 0-419-24830-7

•

Fundamentals of industrial hygiene / Barbara A. Plog (editor in chief), Patricia J. Quinlan (ed.). -5η εκδ. USA : NSC, c2002. - xxi, 1079 σ.
ISBN 978-0-87912-216-4

•

Fundamentals of occupational safety and health / Mark A. Friend, James P. Kohn. - 4η εκδ.
978-0-86587-171-7

•

Health and safety enforcement : law and practice / Richard Matthews, James Ageros. - 2η εκδ. - Oxford :
Oxford University Press, c2007. - lv, 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

•

IAQ hazards in commercial buildings / by Τom Allen, Occupational health and safety, 2002, 71(1), σ.76-79

•

Industrial hygiene control of airborne chemical hazards / William Popendorf. -- Boca Raton : CRC Press,
c2006. - 705 σ. ISBN 0-8493-9528-3 ; 978-0-8493-9528-4

•

Industrial hygiene simplified : a guide to anticipation, recognition, evaluation and control of workplace hazards / Frank R. Spellman. - Lanham, Maryland : Government Institutes, c2006. - vi, 357 σ. ISBN 978-086587-019-2

•

Instrument calibration / by Harvey Padden, Occupational health and safety 2002, 71(5), σ.66-70

•

Interchangeability : practical and legal considerations / by Bryan Truex, Occupational health and safety.
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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
Φάρος τυφλών της Ελλάδος
Η εργασία και τα άτομα με προβλήματα όρασης
Ο πρώτος σημαντικός σταθμός στην επαγγελματική αποκατάσταση ήταν το 1930 που επετράπη στα τυφλά άτομα να
ασκήσουν το επάγγελμα του ιεροψάλτη. Μέχρι σήμερα απασχολούνται
τυφλά άτομα ως ιεροψάλτες σε πολλές εκκλησίες της χώρας μας.
Εργασία στον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος
Το 1946 δημιουργήθηκαν στον Φάρο Τυφλών τα Εργαστήρια Βουρτσών Σκουπών, τα οποία μέχρι σήμερα δίνουν
δουλειά σε σημαντικό αριθμό τυφλών που δεν έχουν την ικανότητα να εργαστούν σε κανένα άλλο εργασιακό περιβάλλον και να διεκδικήσουν άλλα επαγγέλματα. Πληρώνονται βάσει των εθνικών συλλογικών συμβάσεων και
συνταξιοδοτούνται μετά την 15ετία.
Tο 1984 ο Φάρος Τυφλών δημιουργεί την Μονάδα Κατεργασίας Μετάλλων, όπου επίσης απασχολούνται άτομα
με προβλήματα όρασης σαν εργάτες.
Τηλεφωνητές
Το 1950 ιδρύεται από τον Φάρο Τυφλών η Σχολή Τυφλών Τηλεφωνητών, και νομοθετείται η πρόσληψη τυφλών
τηλεφωνητών σε Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Νοσοκομεία κ.α. Σήμερα η Σχολή Τηλεφωνητών λειτουργεί στο ΚΕΑΤ.
Εργασία και Νέες Τεχνολογίες
Το 1990 ο Φάρος Τυφλών έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην νέα τεχνολογία οργανώνοντας Τμήματα Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών, δίνοντας την ευκαιρία σε πολλά άτομα να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας τους, να αποκτήσουν
πρόσβαση στη γνώση και στην ψυχαγωγία.
Άλλα επαγγέλματα
Μικρός αριθμός Μουσικών, Εκπαιδευτικών και Δικηγόρων που απασχολούνται σε Νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου ή σαν ελεύθεροι επαγγελματίες, συμπληρώνουν το φάσμα της απασχόλησης των ατόμων με προβλήματα
όρασης σήμερα στη χώρα μας. Επίσης το επάγγελμα του Φυσιοθεραπευτού δείχνει να κερδίζει έδαφος στις προτιμήσεις των ατόμων με προβλήματα όρασης. Εργάζονται 2 άτομα ως ελεύθεροι επαγγελματίες και από το 2006 το
ΙΕΚ ΑΚΜΗ έχει δημιουργήσει τμήμα Βοηθών Φυσιοθεραπευτών. Η φοίτηση είναι 5 εξάμηνα, 1 προπαρασκευαστικό και 4 κανονικά.
Υποστηρικτικές Διαδικασίες
Ο Φάρος Τυφλών, μέσω της Κοινωνικής του Υπηρεσίας, υποστηρίζει την διαδικασία επαγγελματικής αποκατάστασης των τυφλών ατόμων.
http://www.fte.org.gr/html/work.htm
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