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Την αναγκαιότητα της στενής συνεργασίας και της συνένωσης των προσπαθειών τους για την ανάπτυξη διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας επικύρωσαν με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας το Σ.Ε.Π.Ε. και το ΕΛ.Ι.Ν.Υ.Α.Ε. Το μνημόνιο συνεργασίας
υπεγράφη από τον Αναπληρωτή υπουργό και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργο Κουτρουμάνη και τον Πρόεδρο του ΕΛ.Ι.Ν.ΥΑ.Ε. Ιωάννη Δραπανιώτη, παρουσία του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Π.Ε, Μιχάλη Χάλαρη, στη
διάρκεια του συνεδρίου « Η πρόληψη συμφέρει όλους», που πραγματοποιήθηκε στο Athens Hilton το διήμερο 29 και 30 Νοεμβρίου 2010 υπό την
αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Συγκεκριμένα, τόσο το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, μέσω του ελεγκτικού και ενημερωτικού του χαρακτήρα, ως θεσμός προστασίας της εργατικής νομοθεσίας και προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, όσο και το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας , μοναδικός φορέας των κοινωνικών εταίρων σε θέματα προαγωγής
της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, μέσω του Μνημονίου επιδιώκουν:

Η ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ∆ΩΡΟ ΖΩΗΣ - ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟ∆ΟΤΗΣ
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Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης στα Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (Κ.Ε.Π.Ε.Κ) του ΣΕΠΕ σε θέματα δειγματοληψιών και ανάλυσης φυσικών, χημικών και βιολογικών βλαπτικών παραγόντων
Πρόγραμμα κατάρτισης των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών, οι οποίοι διενεργούν δειγματοληψίες
βλαπτικών παραγόντων και δυνατότητα χρήσης από το ΣΕΠΕ των κτηριακών και εποπτικών μέσων του ΕΛΙΝΥΑΕ, για το σκοπό αυτό.
Εκπόνηση επιδημιολογικών μελετών για την εκτίμηση των επιπτώσεων βλαπτικών παραγόντων στην υγεία των
εργαζομένων, καθώς και στην καταγραφή των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στους χώρους εργασίας.
Κοινές ερευνητικές προτάσεις στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Συνδιοργάνωση στοχευόμενων εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου.

Δελτίο τύπου 30/11/2010
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης –Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε)

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 το παρακάτω σεμινάριο:
Από την 31η Ιανουαρίου 2011 έως την 11η Φεβρουαρίου 2011, υλοποιήθηκε ένα σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας, σε συνεργασία με το ΓΕΑ και με το ΓΕΕΘΑ, με θέμα: «Υγεία & Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημάτων»,
διάρκειας 70 ωρών, το οποίο απευθυνόταν σε πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό. Το σεμινάριο το παρακολούθησαν 26 άτομα.
Επίσης πρόκειται να υλοποιήσει:
•

Ένα (1) τμήμα εργοδοτών Γ’ κατηγορίας, χαμηλής επικινδυνότητας, από την 28η Φεβρουαρίου 2011 και την
2η Μαρτίου 2010, , με θέμα: «Υγεία & ασφάλεια της εργασίας», διάρκειας 10 ωρών. Το σεμινάριο θα το
παρακολουθήσουν είκοσι εννιά (29) άτομα.

•

Επίσης ένα σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας, Τεχνικών Έργων, για επιχειρήσεις Α’ κατηγορίας επικινδυνότητας, από την 28η Φεβρουαρίου 2011 έως την 29η Μαρτίου 2011, , με θέμα: «Υγεία & Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημάτων», διάρκειας 100 ωρών, το οποίο απευθύνεται σε άτομα επιπέδου ΑΕΙ –ΤΕΙ και θα το
παρακολουθήσουν είκοσι δύο (22) άτομα.

•

Τέλος, το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. διοργανώνει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο απευθύνεται σε άτομα που εμπλέκονται σε εργασίες με αμίαντο ή αμιαντούχα υλικά. Τα σεμινάρια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) Επιστημονικό προσωπικό και β) Εργατοτεχνικό προσωπικό, διάρκειας είκοσι (20) ωρών έκαστο. Τα ως άνω σεμι-
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νάρια θα υλοποιηθούν την 8η Μαρτίου 2011 έως την 11η Μαρτίου 2011.
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 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το ΚΕΚ ΕΛΙΝΥΑΕ, Παράρτημα Θεσσαλονίκης, προγραμματίζει την υλοποίηση των παρακάτω:
•

Σεμινάριο 100 ωρών για Μηχανικούς ΑΕΙ και ΤΕΙ στη Βιομηχανία από 21 Μαρτίου έως 13 Μαΐου με ενδιάμεση διακοπή λόγω εορτών του Πάσχα. Πληροφορίες και αιτήσεις για το συγκεκριμένο σεμινάριο στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου ή στο τηλέφωνο 2310 501033, κα Τσαμπάζη. Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής 4 Φεβρουαρίου 2011.

•

Σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών για εργοδότες επιχειρήσεων Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας στις 2 και 4 Μαΐου
2011. Πληροφορίες και αιτήσεις στο τηλέφωνο 2310 501020, κα Αργυρίου. Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής 28 Φεβρουαρίου 2011.

Επίσης προγραμματίζονται και θα υλοποιηθούν το πρώτο εξάμηνο του 2011 και μετά από την συγκέντρωση ικανού αριθμού ενδιαφερομένων τα παρακάτω σεμινάρια:
•

Σεμινάριο Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου διάρκειας 10 ωρών.

•

Σεμινάριο για εργοδότες επιχειρήσεων Β΄ κατηγορίας διάρκειας 35 ωρών.

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 33
κα Αργυρίου Κέλλυ, τηλ. 2310 50 10 20
φαξ. 2310 50 10 55

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Το Παράρτημα Ιωαννίνων προγραμματίζει για τις 11&12/02/2011 στα Ιωάννινα την υλοποίηση εξειδικευμένου
σεμιναρίου γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου διάρκειας 10 ωρών για απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ.
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.
Επίσης συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για την υλοποίηση σεμιναρίων εργοδοτών επιχειρήσεων Β’ και Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας (35 και 10 ωρών αντίστοιχα) καθώς και αιτήματα για μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων σε
εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και για ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια, καθημερινά στα γραφεία του ΚΕΚ ΕΛΙΝΥΑΕ Ιωαννίνων (Καπλάνη 7, 1ος όροφος, τηλ επικοινωνίας 2651083290, φαξ 2651083294) ή μέσω της ιστοσελίδας
του ΕΛΙΝΥΑΕ http://www.elinyae.gr.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Το Παράρτημα ολοκλήρωσε την υλοποίηση σεμιναρίου επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ και
ΤΕΙ, διάρκειας 100 ωρών. Το σεμινάριο υλοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 15/11/2010 έως 13/01/2011.
Επίπρόσθετα 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.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), Ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων σχετικά με την εποχική
γρίπη:
Πλήρη Κείμενα: http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/H1N1_Sepe.1297243162328.pdf

Υ.Α 26358/719/2010 (ΦΕΚ 2140/Β/31.12.2010): Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του
κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010) και απασχολούν λιγότερους από
50 εργαζόμενους – Προγράμματα Α΄ εξαμήνου 2011.
Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα
•

Σκοπός : (άρθ. 1)

•

Φορείς εκτέλεσης προγραμμάτων : (άρθ. 2)

•

Χώροι εκτέλεσης προγραμμάτων : (άρθ. 3)

•

Ελάχιστο περιεχόμενο προγραμμάτων : (άρθ. 4)

•

Προσόντα εκπαιδευτών : (άρθ. 5)

•

Περιεχόμενο αιτήσεων - Διαδικασία έγκρισης-Λοιπές προϋποθέσεις : (άρθ. 6)

•

Έλεγχος εκτέλεσης των προγραμμάτων - Κυρώσεις : (άρθ. 7)

Πλήρη Κείμενα ΦΕΚ 2140Β_10
Υ.Α 26360/721/2010 (ΦΕΚ 2140/Β/31.12.2010): Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης
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καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας – Προγράμματα Α΄ εξαμήνου 2011.
Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα
•

Σκοπός : (άρθ. 1)

•

Φορείς εκτέλεσης προγραμμάτων : (άρθ. 2)

•

Χώροι εκτέλεσης προγραμμάτων : (άρθ. 3)

•

Ελάχιστο περιεχόμενο προγραμμάτων – Ομάδες εκπαιδευομένων : (άρθ. 4)

•

Προσόντα εκπαιδευτών : (άρθ. 5)

•

Περιεχόμενο αιτήσεων - Διαδικασία έγκρισης-Λοιπές προϋποθέσεις : (άρθ. 6)

•

Έλεγχος εκτέλεσης των προγραμμάτων - Κυρώσεις : (άρθ. 7)

Πλήρη Κείμενα ΦΕΚ 2140Β_10

Υ.A. 25231/Δ1 8448/2010 (ΦΕΚ 2150/Β/31.12.2010): Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους
προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).
Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα
•

Μέθοδος υπολογισμού των προστίμων που επιβάλλονται από τους Κοινωνικού Επιθεωρητές Εργασίας : (κεφ.
Α)

•

Μέθοδος υπολογισμού των προστίμων που επιβάλλονται από τους Τεχνικούς / Υγειονομικούς Επιθεωρητές
Εργασίας : (κεφ. Β)

•

Κριτήρια & υποκριτήρια : (§1)

•

Βήματα προσδιορισμού επιβαλλόμενου προστίμου : (§2)

•

Αναπροσαρμογή του βασικού προστίμου : (§3)

•

Πίνακας παραβάσεων : (παράρτ. Ι)

•

Κανονική άδεια : (παράρτ. Ι - ενότητα Α)

•

Πίνακες προσωπικού : (παράρτ. Ι - ενότητα Β)

•

Χρονικά όρια λειτουργίας επιχειρήσεων – εργασίας εργαζομένων – εβδομαδιαία ανάπαυση - αργίες : (παράρτ.
Ι - ενότητα Γ)

•

Υπέρβαση χρόνου εργασίας : (παράρτ. Ι - ενότητα Δ)

•

Οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων – τουριστικών λεωφορείων – βιβλία δρομολογίων – υπέρβαση χρόνου εργασίας : (παράρτ. Ι - ενότητα Ε)

•

Προσωπικό ΚΤΕΛ : (παράρτ. Ι - ενότητα ΣΤ)

•

Ανήλικοι : (παράρτ. Ι - ενότητα Ζ)

•

Μη καταβολή δεδουλευμένων, επιδομάτων εορτών & λοιπών αποδοχών : (παράρτ. Ι - ενότητα Η)

•

Ίση μεταχείριση : (παράρτ. Ι - ενότητα Θ)

•

Προστασία μητρότητας – διευκολύνσεων των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις : (παράρτ. Ι - ενότητα ΙΑ)

•

Μη χορήγηση ειδικών αδειών : (παράρτ. Ι - ενότητα ΙΒ)

•

Λοιπές παραβάσεις : (παράρτ. Ι - ενότητα ΙΓ)

•

Βήματα προσδιορισμού επιβαλλόμενου προστίμου : (παράρτ. ΙΙ, ΙΙΙ)

Πλήρη Κείμενα ΦΕΚ 2150Β_10
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΣΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΥΕ)
Πρόσκληση συμμετοχής σε ημερίδα στην Αθήνα 18-2-2011
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής
της Εργασίας και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία μέσω του Εθνικού Εστιακού Πόλου Πληροφόρησης για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, σας προσκαλούν
στην ημερίδα που διοργανώνουν στην Αθήνα, την Παρασκευή 18-02-2011, στο ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL, Αχιλλέως 2 & Μεγ. Αλεξάνδρου, Πλατεία Καραϊσκάκη, με θέμα:
«Ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (European Survey
of Enterprises on New and Emerging Risks-ESENER) - Προαγωγή των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία».
Η ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER), η
οποία εκπονήθηκε το 2009 από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κινδύνων (European Risk Observatory) του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) με τη συνδρομή του
Δικτύου των Εθνικών Εστιακών Πόλων, καταγράφει τις απόψεις των εκπροσώπων της διοίκησης και των
εργαζομένων σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης των κινδύνων που απειλούν την υγεία και την ασφάλεια
στον χώρο εργασίας τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία.
Στόχος της έρευνας ESENER είναι να προσδιορίσει τα μέτρα που λαμβάνουν στην πράξη οι επιχειρήσεις για τη
διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας, τους βασικούς λόγους που επιβάλλουν την ανάληψη δράσης, τους ευνοϊκούς παράγοντες και τα πιθανά εμπόδια καθώς και τη στήριξη που ενδεχομένως χρειάζονται οι επιχειρήσεις.
Εκτός από τη διαχείριση της ΕΑΥ γενικά, εξετάζεται επίσης ειδικότερα η προσέγγιση που ακολουθούν οι επιχειρήσεις όσον αφορά στη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων.
Σκοπός της πανευρωπαϊκής έρευνας ESENER είναι να βοηθήσει όλους τους εμπλεκόμενους με τα θέματα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας (ΑΥΕ) ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τα ζητήματα αυτά
στο εργασιακό περιβάλλον και να προαγάγουν από κοινού την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων. Ειδικότερα η έρευνα αποσκοπεί:
•

στην υποστήριξη των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής σε θέματα ΑΥΕ μέσω της παροχής συγκρίσιμων
πληροφοριών ανά χώρα σχετικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων πολιτικών στον συγκεκριμένο
τομέα,

•

στην παροχή συνδρομής στους χώρους εργασίας ολόκληρης της Ευρώπης για την αποτελεσματικότερη διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας και την προαγωγή της υγείας και της ευημερίας των εργαζομένων.

•

στην διάθεση προς τους ερευνητές συγκριτικών δεδομένων για την ΑΥΕ, τα οποία επιτρέπουν την καλύτερη
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ανάλυση, για παράδειγμα, των προσεγγίσεων πρόληψης, των ατομικών συμπεριφορών ως προς την ασφάλεια
και την υγεία στην εργασία, ή της συμμετοχής των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη, βάσει διαφόρων
μεταβλητών όπως ο κλάδος ή η τάξη μεγέθους μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.
Η έρευνα ESENER, με ξεχωριστές συνεντεύξεις για τους εκπροσώπους της διοίκησης και τους εκπροσώπους
των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας και υγείας, περιλαμβάνει περίπου 36.000 τηλεφωνικές συνεντεύξεις,
καλύπτοντας επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα με τουλάχιστον δέκα εργαζόμενους από 31
χώρες, (27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και Κροατία, Τουρκία, Νορβηγία και Ελβετία).
Στο πλαίσιο της έρευνας ESENER, οι ερωτώμενοι απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται
στον χώρο εργασίας, για τα βασικά κίνητρα ανάληψης δράσης και για τα σημαντικότερα εμπόδια που παρουσιάζονται.
Οι θεματικές ερωτήσεις καλύπτουν γενικά τη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας
και ειδικά τη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, καθώς επίσης και τη συμμετοχή των εργαζομένων
στην προσπάθεια αντιμετώπισης και πρόληψης των κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον και ταξινομούνται στις
παρακάτω θεματικές ενότητες:
•

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

•

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

•

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ u917 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

•

ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

•

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΥΕ)

Ειδικότερα όσον αφορά στους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους, η έρευνα ESENER μεταξύ των διαφόρων
κινδύνων που ελλοχεύουν στους χώρους εργασίας, εστιάζει ιδίως στους αυξανόμενους –και σχετικά νέους– ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, δηλαδή σε φαινόμενα όπως το άγχος, η βία και η παρενόχληση στην εργασία. Οι εν
λόγω κίνδυνοι, οι οποίοι σχετίζονται με τον γενικότερο τρόπο σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης της εργασίας, καθώς και με το οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιό της, συνεπάγονται αυξημένα επίπεδα άγχους και μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρή επιδείνωση της ψυχικής και σωματικής υγείας.
Το συγκεκριμένο έργο έχει την στήριξη των κυβερνήσεων και των κοινωνικών εταίρων ολόκληρης της Ευρώπης, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει μέχρι στιγμής ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), πιθανόν να επαναλαμβάνεται ανά
τακτά χρονικά διαστήματα στο μέλλον και σε κάθε περίπτωση αναμένεται να παράσχει πολύτιμες πληροφορίες οι οποίες θα αξιοποιούνται για αρκετά χρόνια από όλους τους εμπλεκόμενους με τα θέματα ασφάλεια και υγείας στην εργασία.
Με τιμή
Δρ. Ελ. Γαλανοπούλου
Αναπλ. Γενική Διευθύντρια
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Η οδήγηση αυτοκινήτου "κάμπριο" εκθέτει τον οδηγό σε επικίνδυνα επίπεδα θορύβου, ανάλογα με
αυτά σε ένα εργοτάξιο, σύμφωνα με νέα έρευνα

Σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα, όταν το αυτοκίνητο με κατεβασμένη οροφή κινείται με
ταχύτητα 120 χιλιομέτρων για αρκετή ώρα, ο οδηγός μπορεί να εκτεθεί σε θορύβους μέχρι 100 ντεσιμπέλ, με
συνέπεια η ακοή του να κινδυνεύει να υποστεί βλάβη.
Οι ερευνητές, υπό τον δρα Άντονι Μίκουλιτς της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου του Σεν Λιούις, που δημοσίευσαν τη σχετική εργασία στο περιοδικό ωτορινολαρυγγολογίας "Journal of Laryngology and Otology", σύμφωνα με τη βρετανική "Τέλεγκραφ", έκαναν τεστ με πέντε αυτοκίνητα κάμπριο και κατέγραψαν τα επίπεδα θορύβου σε διάφορες ταχύτητες, με ειδικό όργανο που μετρούσε τα ντεσιμπέλ που έφταναν στο αριστερό αυτί του
οδηγού, το οποίο είναι πιο εκτεθειμένο στην "κακοφωνία" της κίνησης στο δρόμο.
Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ακόμα και με ταχύτητα γύρω στα 90 χλμ. την ώρα το μέσο επίπεδο θορύβου ξεπερνά τα 88 ντεσιμπέλ, όσα δηλαδή περίπου δημιουργούνται σε ένα εργοτάξιο ή από ένα διερχόμενο τρένο. Επίπεδα
άνω των 85 ντεσιμπέλ για μεγάλες χρονικές περιόδους θεωρούνται γενικά επικίνδυνα για την ακοή.
Όταν ο οδηγός έχει κατεβασμένη την οροφή του κάμπριο, τότε περιοδικά εκτίθεται σε ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο
θορύβου, για παράδειγμα όταν οδηγεί δίπλα σε ένα φορτηγό ή ένα μηχανάκι. Παράλληλα, η ακρόαση μουσικής
από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου μπορεί να ανεβάσει ακόμη περισσότερο το επίπεδο των ντεσιμπέλ, καθώς,
για να ακούει, με την οροφή κατεβασμένη, ο οδηγός αναγκάζεται να δυναμώσει αρκετά την ένταση του ήχου.
Η μελέτη δεν διαπίστωσε ανάλογο πρόβλημα, όταν η οροφή του κάμπριο είναι ανεβασμένη. Ο Μίκουλιτς διευκρίνισε ότι αν ο οδηγός οδηγεί με κατεβασμένη την οροφή για σχετικά μικρές αποστάσεις, δεν είναι πιθανό να
προκαλέσει σημαντικό βαθμό βλάβης στην ακοή του. Αν όμως οδηγεί για πολλή ώρα με κατεβασμένη την οροφή
και με μεγάλες ταχύτητες, τότε κινδυνεύει. Γι'' αυτό, συμβουλεύει όσους οδηγούς κάμπριο κάνουν μεγάλα ταξίδια με ταχύτητα πάνω από 85 χιλιόμετρα την ώρα, να ανεβάζουν την οροφή για να προστατεύσουν τα αυτιά τους.

Για την πρωτότυπη επιστημονική εργασία (με συνδρομή) στη διεύθυνση: http://journals.cambridge.org//action/
displayAbstract?fromPage=online&aid=7929072&fulltextType=RA&fileId=S0022215110002355
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΕΑ
Εργασιακό άγχος - μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην Ευρώπη
Το άγχος είναι το δεύτερο σε συχνότητα αναφερόμενο πρόβλημα υγείας και επηρεάζει το 22%
των εργαζομένων στην ΕΕ των 27. Σύμφωνα με μελέτες, ποσοστό 50% έως 60% του συνόλου
των χαμένων εργάσιμων ημερών σχετίζονται με το εργασιακό άγχος. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται τεράστια επιβάρυνση τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για την οικονομική επίδοση.
Διαβάστε τη νέα έκθεση με διεθνή και εθνικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με το εργασιακό άγχος.
Μάθετε περισσότερα για το άγχος στην εργασία
Η ψυχική υγεία αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα. Δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να απολαμβάνουν την ευεξία, την ποιότητα της ζωής και της υγείας. Προάγει τη μάθηση, την απασχόληση και τη συμμετοχή στην κοινωνία.
Το επίπεδο της ψυχικής υγείας και της ευεξίας του πληθυσμού αποτελεί τη βασική πηγή επιτυχίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ως κοινωνία που βασίζεται στη γνώση και την οικονομία.
Είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας, την ανάπτυξη και την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την αειφόρο ανάπτυξη.
Οι ψυχικές διαταραχές σημειώνουν αύξηση στην ΕΕ. Σήμερα, περίπου 50 εκατομμύρια πολίτες (σχεδόν το 11%
του πληθυσμού) εκτιμάται ότι πάσχουν από ψυχικές διαταραχές, ενώ γυναίκες και άνδρες αναπτύσσουν και
εκδηλώνουν διαφορετικά συμπτώματα. Ήδη η κατάθλιψη αποτελεί το πιο διαδεδομένο ψυχικό νόσημα σε πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η αυτοκτονία παραμένει μια από τις κυριότερες αιτίες θανάτου. Στην ΕΕ, σημειώνονται περίπου 58.000 αυτοκτονίες
ετησίως εκ των οποίων τα ¾ διαπράττονται από άντρες.
Οκτώ κράτη μέλη είναι μεταξύ των δεκαπέντε χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών των αντρών παγκοσμίως.
Οι ψυχικές διαταραχές και η αυτοκτονία προκαλούν αβάσταχτο πόνο στα άτομα, τις οικογένειες τους και τις κοινότητες, ενώ οι ψυχικές διαταραχές αποτελούν βασική αιτία αναπηρίας. Ασκούν πίεση στην υγεία και τα συστήματα
υγείας, εκπαίδευσης, οικονομίας, αγοράς εργασίας και κοινωνικής ευημερίας σε ολόκληρη την ΕΕ.
Συμπληρωματική δράση και μια συνδυασμένη προσπάθεια σε επίπεδο ΕΕ μπορούν να βοηθήσουν τα Κράτη Μέλη να
αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις προωθώντας την καλή ψυχική υγεία στον πληθυσμό, ενισχύοντας την προληπτική δράση και την αυτοβοήθεια, και παρέχοντας υποστήριξη σε ανθρώπους που βιώνουν προβλήματα ψυχικής υγείας και τις οικογένειες τους, επιπλέον των μέτρων που εκπονούν τα Κράτη Μέλη μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών
και των υπηρεσιών υγείας και ιατρικής περίθαλψης.
Από το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την ψυχική υγεία και ευεξία
http://ec.europa.eu/health/mental_health/docs/mhpact_el.pdf
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ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ

Παγκόσμια Ημέρα για την υγεία και την ασφάλεια 28 Απριλίου 2011
World Day for Safety and Health at Work
Το φετινό θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια το 2011 είναι:
«Σύστημα διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας: ένα εργαλείο για συνεχή βελτίωση»
OSH management system: A tool for continual improvement
Όπως κάθε χρόνο το Safework, θα προετοιμάσει μία έκθεση, μια αφίσα και λοιπό υλικό για την εκστρατεία που
θα είναι έτοιμα στον ιστότοπο του τον Μάρτιο του 2011.
Περισσότερες πληροφορίες : www.ilo.org/safeday

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Τα πρακτικά του 1ου Συνεδρίου Υγείας και Ασφάλειας θα τα βρείτε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.elinyaecongress2010.gr/11.anakoinoseis.html
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Νέα ιστοσελίδα του NIOSH
Μια νέα ιστοσελίδα δημιούργησε το Εθνικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας (NIOSH) για
την ασφάλεια των μηχανοκίνητων οχημάτων:
www.cdc.gov/niosh/topics/motorvehicle/NCMVS.html.
http://www.cdc.gov/niosh/topics/motorvehicle/
Ο στόχος της δημιουργίας του εικονικού ερευνητικού κέντρου για την ασφάλεια των μηχανοκίνητων οχημάτων
θα συμβάλλει στην καλύτερη αντιμετώπιση και πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Νέες εκδόσεις από της Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης.

H Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε τα παρακάτω βιβλία και φυλλάδια :

Νέοι και αναδυόμενοι χημικοί κίνδυνοι στον κατασκευαστικό τομέα, Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, 2010 (φυλλάδιο)

e-δησεόγραμμα
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Μη δεσμευτικός οδηγός καλής πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας
2001/44/ΕΚ (κραδασμοί κατά την εργασία), Αθήνα, 2010

Ασφάλεια ηλεκτρολογικών εργασιών. Ασφάλεια και υγεία σε ηλεκτρολογικές εργασίες: εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, 2010. Μετάφραση και προσαρμογή στα ελληνικά
δεδομένα του εγχειριδίου: «Electrical Safety. Safety and health for
electrical trades. Students manual», NIOSH, 2002-123

Τις εκδόσεις μπορείτε να τις βρείτε στη βιβλιοθήκη του ΕΛΙΝΥΑΕ και να τις προμηθευτείτε από τη Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Πληροφορίες: Αντώνης Χριστοδούλου, τηλ. 210 3214310, e-mail: antchristodoulou@ypakp.gr
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4ο Τεύχος του περιοδικού "υγεία & εργασία''
http://www.iatrikiergasias.gr/upload/file/hygErg2-1s.pdf

το 19ο τεύχος της εφημερίδας "εργασία και υγεία''
http://www.iatrikiergasias.gr/upload/file/ErgHyg19.pdf

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Promoting Mental Health and Well-being at Workplaces
Thematic Conference under the European Pact for Mental Health and Well-being organised by the European Commission and the German Federal Ministry of Health in cooperation with the German Federal
Ministry of Labour and Social Affairs with the support of the Hungarian EU-Presidency
Berlin, 3rd - 4th March 2011
BCC Conference Center, Berlin
The conference will take place in the BCC Congress Center, Alexandeplatz, Berlin.
This conference will consider the economic and public health case for investing into mental health and well-being
at workplaces and, in particular, possibilities for health policy and the health sector to support such action at workplaces.
Draft programme
Description

e-δησεόγραμμα
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Further updated information will be provided on this website over the following weeks.
Participation will be on invitation only. Please address requests for further information to the IMPACT consortium which supports the organisers in setting up the event, under the following address: ecmentalhealthprocess@gencat.cat

1-3 March 2011 - HSE in Oil and Gas - Russia and CIS
Marriott Grand Hotel, Moscow, Russia
Contact: www.adamsmithconferences.com/en/hse-oil-gas-safety-russia/
highlights.php

13-16 March 2011 - Protex Event (Fire, Safety and Protection)
Jeddah Centre for Forums & Events, Saudi Arabia
Contact: www.protex-arabia.com

18-23 March 2012 - 30th International Congress on Occupational Health
Monterrey, Mexico
Contact: Bob Orford MD, ICOH National Secretary for USA, International Commission on Occupational Health
(ICOH)
Internet: www.icohweb.org/membership.asp | www.icohcongress2012.org

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ ΡΑ Φ Ι Α
ΚΑΠΝΙΣΜΑ

•

Alternative for estimating the burden of lung cancer from occupational exposures — some calculations based
on data from Swedish men / Olav Axelson, Scandinavian journal of work, environment and health, 2002, 28
(1), σ. 58-63

•

Biological monitoring of environmental exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons; 1-hydroxypyrene in
urine of people / Frans J. Jongneelen, Toxicology letters, 1994, 72(1-3), σ. 205-211, (Ειδική συλλογή άρθρων
357)

•

Changes in respiratory function after one and three hours of exposure to formaldehyde in non-smoking sub-
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jects / Jean S. Mlynek, Farhang Akbar-Khanzadeh, Occupational and environmental medicine, 1997, 54(5), σ.
296-300
• Changes in the ocular and nasal signs and symptoms of aircrews in relation to the ban on smoking on intercon-

tinental flights / Gunilla Wieslander,... [et al.], Scandinavian journal of work, environment and health, 2000, 26
(6), σ. 514-522
• Cigarette smoking and risk for hearing impairment : a longitudinal study in japanese male office workers / No-

riyuki Nakanishi, ...[et al.], Journal of occupational and environmental medicine, 2000, 42(11), σ. 1045-1049
• Cigarette smoking at hire as a predictor of employment outcome / Craig Zwerling, James Ryan, Michael Jones,

Journal of occupational and environmental medicine, 1996, 38(9), σ. 928-933
• Control of tobacco smoke : the hospitality industry is struggling with control issues / Jeff D.Burton, Occupa-

tional health and safety, 2000, 69(7), σ. 34-36
• Effect of air pollution and environmental tobacco smoke on serum hyaluronate concentrations in school chil-

dren / Y. Fuji ...[et.al.], Occupational and environmental medicine, 2002, 59(2), σ. 124-128
• Effectiveness of smoking cessation advice for asbestos worker / Andrew Johnson, Peter Farrow, Roland Jen-

kins, Occupational medicine, 2006, 56(1), σ. 59-60
• Effeti per la salute del fumo passivo / F.Merletti, L.Richiardi, P.Boffetta, La medicina del lavoro : rivista di

medicina del lavoro e igiene industriale, 1998, 89(2), σ. 149-163
• Ending the tobacco problem : a blueprint for the nation / Institute of Medicine of the National Academies. -

Washington : The National Academies Press, c2007. - xvi, 371 σ. + CD_Rom, ISBN 978-0-309-10382-4
• Environmental tobacco smoke and lung function in employees who never smoked : the Scottish MONICA

study / R. Chen, H. Tunstall-Pedoe, R. Tavendale, Occupational and environmental medicine, 2001, 58(9), σ.
563-568
• Estimating the number of Asbestos-related lung cancer deaths in Great Britain from 1980 to 2000 / Andrew J.

Darnton, Daniel M. McElvenny, John T. Hodgson, The annals of occupational hygiene, 2006, 50(1), σ. 29-38
• European multicentre case-control study of lung cancer in non-smokers : detailed results on exposure to envi-

ronmental tobacco smoke / IARC. - Lyon : IARC (INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON
CANCER), 1998. -- iv, 340 σ.. - (IARC TECHNICAL REPORT ; 33), ISBN 92-832-2405-1
• Health effects of environmental tobacco smoke / Antti Zitting, and Kirsti Husgafvel-Pursiainen (guest editors),

Scandinavian journal of work, environment and health, 2002, 28(Suppl.2), σ. 1-96
• Health promotion trials at worksites and risk factors for cancer / Gemma Janer, Maria Sala, Manolis Kogevinas,

Scandinavian journal of work, environment and health, 2002, 28(3), σ. 141-157
• Joint effects of smoking, noise exposure and age on hearing loss / S. Ferrite and V. Santana, Occupational

medicine, 2005, 55(1), σ. 48-53
• Life-style intervention at the worksite - reduction of cardiovascular risk factors in a randomized study : Peter

Nilsson, Eva-Birgitta Klasson, Per Nyberg, Scandinavian journal of work, environment and health, 2001, 27(1),
σ. 57-62

e-δησεόγραμμα

Σελίδα 17

•

Lung cancer mortality in aluminum reduction plant workers / Graham W. Gibbs, Isadore Horowitz, Journal
of occupational medicine, 1979, 21(5), σ. 347-353 ( Ειδική συλλογή άρθρων 373)

•

Maternal smoking during pregnancy : social,medical and legal perspectives on the conception of a human
being / Daphna Birenbaum-Carmeli, Health care for women international, 1995, 16(1), σ. 57-73

•

Mortality from occupational exposure to environmental tobacco smoke in Finland / Markku M. Nurminen,
Maritta S. Jaakkola, Journal of occupational and environmental medicine, 2001, 43(8), σ. 687-693 (Ειδική
συλλογή άρθρων 338)

•

Occupational exposure to carcinogens in Estonia, Latvia, Lithuania and the Czech Republic in 1997 / Timo
Kauppinen ...[et.al.], Scandinavian journal of work, environment and health, 2001, 27(5), σ. 343-345

•

Passive smoking / Akosua Buckman, Legal report, Αn employee's claim for damages for alleged ill-health
link, Occupational health review, 1997, (69), σ. 36

•

Passive smoking and its impact on employers and employees in Hong Kong / S.M. McGhee, A.J. Hedley,
L.M. Ho, Occupational and environmental medicine, 2002, 59(12), σ. 842-846

•

Polycyclic aromatic hydrocarbon-DNA adducts in white blood cell DNA and 1-hydroxypyrene in the urine
form aluminium workers : relation with job category and synergistic effect of smoking / Frederik Jan van
Schooten...[et.al.],Cancer epidemiology biomarkers and prevention. 1995, 4(1), σ. 69-77 (Ειδική συλλογή
άρθρων 359)

•

Protection from exposure to second-hand tobacco smoke. Policy recommendations / WHO. - Geneva :
WHO, c2007. - 50 σ., ISBN 978-92-4-156341-3

•

A retrospective mortality study of workers in three major U.S. refineries and chemical plants. part II, internal
comparisons by geographic site, occupation and smoking history / Nancy M. Hanis ...[et.al.], Journal of occupational medicine, 1985, 27(5), σ. 361-369 (Ειδική συλλογή άρθρων 304)

•

Shift work and age as interactive predictors of body mass index among offshore workers / Katharine R.
Parkes, Scandinavian journal of work, environment and health, 2002, 28(1), σ. 64-71

•

Smoke gets in your eyes : workplace smoking is still a subject of great sensitivity. With no smoking day set
for 13th March, Linda Goldman looks at legal issues surrounding the subject / Linda Goldman, Occupational
health : the international magazine for those concerned with health and safety in the workplace, 1996, 48(3),
σ. 89-90

•

Smoke-free hospitals : {a } health institution is the logical choice as a venue for implementing smoke-free
programmes but there is a long way to go in convincing hospitals worldwide that they should lead by example / Laurence Dopson, Occupational health : the international magazine for those concerned with health and
safety in the workplace, 1997, 49(4), σ. 142-143

•

Smoking and dietary intake of polycyclic aromatic hydrocarbons as sources of interindividual variability in
the baseline excretion of 1-hydroxypyrene in urine / Jost G.M. Rooij ...[et.al.], International archives of occupational and environmental health, 1994, 66(1), σ. 55-65 (Ειδική συλλογή άρθρων 367)

•

Smoking and mortality in 81 344 drivers in Guangzhou, China / T.H. Lam [et.al.], Occupational and environmental medicine, 2002, 59(2), σ. 135-138
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•

Smoking at work - still a burning issue? / Adam Geldman, Occupational health review, 1996, (61), σ. 27-36

•

State-specific trends in smoke-free workplace policy coverage : the current population survey tobacco use supplement, 1993 to 1999 / Donald R. Shopland ...[et.al.], Journal of occupational and environmental medicine.
2001, 43(8), 680-686 (Ειδική συλλογή άρθρων 339)

•

The effects of smoking outside workplaces on non-regular smokers / Jodi Clarke, Ron Borland, Michael
McGartland, Journal of occupational and environmental medicine, 1997, 39(8), σ. 734-739

•

The IARC handbooks of cancer prevention : tobacco control. v.11, reversal of risk after quitting smoking / International Agency for Research of Cancer, World Health Organization. - Lyon : IARC, c2007. - xiii, 358 σ.,
ISBN ; 978-92-832-3011-6

•

Tobacco control in the workplace / Omowunmi Y.O. Osinubi ...{et.al.]. - New York : Nova Science Publishers,
2005. - xiii, 95 σ., ISBN 1-59454-527-8

•

Tobacco epidemic : health dimensions. Tobacco is a greater cause of death and disability than any single disease, Fact Sheet, 1997, (154), σ. 1-3

•

Tobacco use and smoking cessation in acute and critical care / Janie Heath (guest editor). -- Philadelphia :
Saunders, c2006. - xiv, 143 σ. - (Critical care nursing clinics of North America ; v.18(1)) ISBN 1-4160-3502-8

•

When the smoke gets thicker : smoking while being exposed to chemical or physical agents or biological dust is
extremely dangerous, Fact Sheet, 1997, (158), σ. 1-4

•

Why do people smoke? : every year, 400000 nicotine addicts die of diseases linked to smoking / Brenda Shoss,
Safety + Health, 1997, 155(2), σ. 54-56

•

Περιβαλλοντικοί παράγοντες και καρκίνοι του αναπνευστικού συστήματος : κάπνισμα, εκθέσεις στη βιομηχανία και ατμοσφαιρική ρύπανση / Αθ. Βαλαβανίδης, Materia Medica Greca. 1986, 14(1), σ. 25-38 (Ειδική συλλογή άρθρων 4

•

Συνεργική δράση του καπνού του τσιγάρου και καρκινογόνων παραγόντων στο εργασιακό περιβάλλον, Ιατρική
της εργασίας, 1993, σ. 82-90, (Ειδική συλλογή άρθρων 18)

•

Συσχέτιση της διακοπής του καπνίσματος με τον προληπτικό ιατρικό έλεγχο και τη νοσηρότητα εργαζομένων
σε εργοστάσιο τσιμέντου = Smoking cessation: correlation to the preventive medical control and the morbidity
of cement workers / Απ.Αποστολόπουλος, Ιατρική της εργασίας, 1991, 3(4), σ. 192-196

•

Το κάπνισμα στο χώρο εργασίας : μια έρευνα και μια εκστρατεία, JANUS. 1994, 18(IV), σ. 21-22

•

Το κάπνισμα στους χώρους εργασίας μετά και την υγειονομική διάταξη ΥΙ/ΓΠ/οικ.76017/29.7.2002 / Γιώργος
Λεβέντης, Δελτίον εργατικής νομοθεσίας, 2002, 58(1391), σ. 1457-1470
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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

Ο Σταθμάρχης και οι σιδηροδρομικοί υπάλληλοι των ΣΠΑΠ σε αναμνηστική φωτογραφία (1895) στο σταθμό
Αγ. Διονυσίου Πατρών, μπροστά από ατμομηχανή. (Αρχείο Πολιτιστικού Κέντρου Πατρών, Μουσείο Λαϊκής
Τέχνης , «Η Πάτρα στις αρχές του 20ου αιώνα» Typorama 2001, σελ.58)

Από το Λεύκωμα :
Νίκος Σαραφόπουλος, Ιστορικό Λεύκωμα της Αχαϊκής Βιομηχανίας 1825-1975, Επιστημονικό Πάρκο
Πατρών, 2008
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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

