Μάρτιος 2011

-δησεόγραμμα

Τεύχος 67

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 . )

Περιεχόμενα
Τα Νέα του ΕΛΙΝΥΑΕ

3

Νομοθετικά Νέα

6

Εργασιακά &
Περιβαλλοντικά Νέα

7

Ευρωπαϊκά Νέα

8

Διεθνή Νέα

9

Χρήσιμες Διασυνδέσεις

9

Προτεινόμενες
Εκδόσεις

11

Συνέδρια

12

Βιβλιογραφία

12

Ιστορικό e-ηλεκτρονικό
αρχείο

14

Ομάδα εργασίας

16

8η Μαρτίου 2011 Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας
Το φετινό θέμα για την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας 2011 είναι:
"Ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση την επιστήμη και την
τεχνολογία: είναι ο δρόμος για αξιοπρεπή εργασία για τις γυναίκες" (Equal
access to education, training and science and technology: Pathway to decent work for women)
Η παγκόσμια ημέρα της γυναίκας γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 1911. Η
απόφαση για τον εορτασμό της πάρθηκε στο Διεθνές Συνέδριο των Εργαζομένων Γυναικών στην Κοπεγχάγη το 1910 μετά από πρόταση της Γερμανίδας σοσιαλίστριας Clara Zetkin. Σε μερικές χώρες (όπως Κίνα, Ρωσία, Αρμενία, Βουλγαρία, κλπ) η ημέρα αυτή είναι εθνική αργία.
«Ίση αμοιβή για ίση εργασία» είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και η διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών
στην εργασία.
Στα πλαίσια αυτής της ημέρας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να λάβει
σειρά μέτρων με σκοπό τη σημαντική μείωση της διαφοράς στις αμοιβές
ανδρών και γυναικών κατά την επόμενη πενταετία. Η μέση διαφορά στις
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αμοιβές ανδρών και γυναικών στην ΕΕ είναι σήμερα 18%. Για να μειωθεί αυτό το ποσοστό, η Επιτροπή σχεδιάζει
να ευαισθητοποιήσει τους εργοδότες, να ενθαρρύνει πρωτοβουλίες για την προώθηση της ισότητας των φύλων,
και να στηρίξει την ανάπτυξη εργαλείων που θα καταμετρούν τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Εξάλλου, δεν αποκλείονται και νέα νομοθετικά μέτρα. Η Επιτροπή προτίθεται να προβεί σε διαβουλεύσεις με τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους και σε ανάλυση των επιπτώσεων διαφόρων επιλογών: αυστηρότερες
κυρώσεις, μισθολογική διαφάνεια, και τακτική υποβολή στοιχείων σχετικά με την πορεία του θέματος της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Η αντιμετώπιση των ανισοτήτων σχετικών με το φύλο στην αγορά εργασίας αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο
στην Ευρώπη 2020, τη στρατηγική για την οικονομία και την απασχόληση της ΕΕ κατά την επόμενη δεκαετία.
Σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη κατά την σουηδική προεδρία της ΕΕ το 2009, η εξάλειψη της διαφοράς στην
απασχόληση ανδρών και γυναικών στα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ κατά
ένα ενδεχόμενο 15% - 45%.
Η μείωση της διαφοράς των αμοιβών ανδρών και γυναικών παραμένει απογοητευτική. Στη χώρα μας, το
«μισθολογικό χάσμα» μεταξύ ανδρών και γυναικών, που ασκούν την ίδια επαγγελματική δραστηριότητα ξεπερνά
το 22%, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ο μέσος όρος είναι
17,5%. Η Ελλάδα, κατατάσσεται στην τέταρτη θέση από το τέλος, μετά την Εσθονία, την Τσεχία (26%), την Αυστρία (25,5%) και τη Γερμανία (23%).
Αντίστοιχα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο συμμετέχει στον φετινό εορτασμό της Ημέρας της Γυναίκας με
σειρά εκδηλώσεων από τις 3 μέχρι τις 8 Μαρτίου στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο, διαπιστώνει ότι οι ανισότητες για τις γυναίκες όπως οι διαφορές αμοιβής σε σχέση με τους άντρες, παραμένουν, όπως και οι δυσκολίες
εισόδου στην αγορά εργασίας, η μητρότητα δεν προστατεύεται επαρκώς, ενώ η φτώχια πλήττει περισσότερο τις
γυναίκες.
Σηματοδοτώντας την 100η επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έθεσε σε
συζήτηση και ψηφοφορία δύο ψηφίσματα της επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών. Το ένα ψήφισμα αφορά την ισότητα των δύο φύλων και το δεύτερο τη μείωση της γυναικείας φτώχειας. Υιοθετήθηκε, ακόμη, ένα τρίτο ψήφισμα για τις ανισότητες στον τομέα της υγείας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η ανεργία στην Ελλάδα ανήλθε τον περασμένο Νοέμβριο στο 13,9%, ενώ
στις γυναίκες τα ποσοστά της ανεργίας είναι υψηλότερα και διαμορφώνονται στο 17% με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο να ανέρχεται σε 9,6%. Ιδιαίτερα στις νέες γυναίκες (15 - 24 ετών) η ανεργία πλησιάζει το 34,3%.
Ακόμη ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων γυναικών εξακολουθεί να υφίσταται παρενόχληση στον εργασιακό
χώρο, κάτι που συχνά συνιστά απόλυση των θυμάτων.
Μερικά στατιστικά για τις γυναίκες
•

Οι γυναίκες χρησιμοποιούν 20.000 λέξεις την ημέρα, ενώ οι άνδρες μόνο 7.000 λέξεις

•

Οι γυναίκες στις αναπτυσσόμενες χώρες, κατά μέσο όρο μεταφέρουν 20 λίτρα νερού την ημέρα για πάνω από
6 χιλιόμετρα

•

Σε παγκόσμιο επίπεδο οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των ατόμων ηλικίας άνω των 60 και άνω των 80
ετών

•

530.000 γυναίκες πεθαίνουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του τοκετού κάθε χρόνο
Από τα 1,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους που ζουν σε συνθήκες φτώχειας σε παγκόσμιο επίπεδο, το 70% είναι
γυναίκες
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•

80% των 27 εκατ. προσφύγων παγκοσμίως είναι γυναίκες

•

Οι γυναίκες είναι ιδιοκτήτες μόνο του 1% της έκτασης της γης παγκοσμίως

•

Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν τα 2 / 3 του 1 δισ. αναλφάβητων ενήλικων που δεν έχουν πρόσβαση σε βασική
εκπαίδευση

•

Οι γυναίκες συνεισφέρουν τα δύο τρίτα της εργασίας παγκοσμίως, αλλά λαμβάνουν μόνο το 10% του παγκόσμιου εισοδήματος

Περισσότερες πληροφορίες στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/poster/wcms_151280.pdf
International Women’s Day 2011 events,
Message from Executive Director of UN Women, Michelle Bachelet for International Women's Day 2011
UN women: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
Women workers and gender issues on occupational safety and health - [pdf 160 KB]
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/briefingnote/
wcms_146255.pdf

ΤΑ Ν Ε Α Τ Ο Υ Ε Λ . Ι Ν . Υ. Α . Ε .
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Σεμινάριο:
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
REACH

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Εισηγητής:
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ REACH

Ιούνιος - Ιούλιος 2011
16.00 – 21.00

ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
(διάρκεια 10 ώρες)
ΑΘΗΝΑ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6, 3ος όροφος
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ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΥ ΓΙΑΤΙ…
⇒

… το σεμινάριο στοχεύει στην εξειδικευμένη κατάρτιση μου μέσω ενός αναβαθμισμένου προγράμματος
εισηγήσεων όπως:
Εισαγωγή στο REACH (Ιστορική αναδρομή, σύγκριση νέας και προηγούμενης νομοθεσίας, προκαταχώριση, κρίσιμες ημ/νίες, αξιολόγηση, αδειοδότηση, περιορισμοί κυκλοφορίας και χρήσης, Οργανισμός των χημικών)
Το REACH το 2011 (καταχώριση, κοινοποίηση ουσιών σε αντικείμενα, 1ο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης,
αδειοδότηση, κοινοποίηση ταξινόμησης κι επισήμανσης στον Οργανισμό των χημικών)
Case studies

⇒

θα πάρω Βεβαίωση Παρακολούθησης

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: σε απόφοιτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., όλων των ειδικοτήτων

ΤYΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Αυτοχρηματοδοτούμενο
(ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΜΕΣΩ ΛΑΕΚ 0,45% 2011 από τον ΟΑΕΔ)
Πληροφορίες για την επικύρωση της συμμετοχής σας
στο τηλ.: 210 8200136 fax: 210 8200103 Βενέτη Δήμητρα

Αιτήσεις συμμετοχής στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/Seminario_REACH_2011.1300097703875.pdf

Συνέδριο – Σεμινάριο με θέμα «Εργασία και Οδική Ασφάλεια»
Στις 17-3-11 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα συνέδριο - σεμινάριο με το παραπάνω θέμα, το οποίο διοργάνωσε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)
«Πάνος Μυλωνάς» και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.) σε συνεργασία με το European Transport Safety Council (ETSC).
Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος PRAISE.
Το PRAISE είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας που σχετίζεται με την
εργασία, «εγκωμιάζοντας» τις καλύτερες πρακτικές ώστε να βοηθηθούν οι εργοδότες στην προσπάθειά τους να
εξασφαλίσουν υψηλά πρότυπα Οδικής Ασφάλειας για τους υπαλλήλους και τα στελέχη τους. Το πρόγραμμα
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Fundaciòn MAPFRE, το Γερμανικό Συμβούλιο Οδικής
Ασφάλειας (DVR) και το Ελβετικό Συμβούλιο για την Πρόληψη των Ατυχημάτων (bfu). Για την επίτευξη του

e-δησεόγραμμα

Σελίδα 5

στόχου, το ETSC διοργανώνει μια σειρά σεμιναρίων σε επιλεγμένα κράτη-μέλη φέρνοντας μαζί στο κρίσιμο αυτό ζήτημα τις επιχειρήσεις, τους Διευθυντές Ασφάλειας των εταιρικών τους στόλων/οχημάτων, την Κυβέρνηση
και εμπειρογνώμονες της Οδικής Ασφάλειας.
Την έναρξη των εργασιών του σεμιναρίου κήρυξε η κα Λούκα Κατσέλη, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Στην ημερίδα μίλησαν διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ευρώπη και την Ελλάδα όπως, η Maria Cristina
Marolda (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), η Ellen Townsend (ETSC), ο Δρ. Βασίλης Σταματόπουλος
(Ι.Ο.ΑΣ.), η Δρ. Μαρία Boile (Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών που ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)), ο Will Murray (Διευθυντής Έρευνας στο Interactive Driving Systems, Αγγλία), η Sarah Copsey (EU-OSHA), ο Peter Hartzell (Σουηδικός Οργανισμός Τυποποίησης, SIS), ο Α. Χριστοδούλου από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η Δ. Πολίτου από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και στελέχη των εταιρειών ΤΙΤΑΝ ΑΕ και ΑΓΕΤ Ηρακλής.
Τα πάνελ συζητήσεων/παρουσιάσεων συντόνισαν ο Νίκος Αναλυτής (Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Ε.Κ.Ε.), η
Βάσω Δανέλλη-Μυλωνά (Πρόεδρος Δ.Σ. του Ι.Ο.ΑΣ.) και ο Βασίλης Χαλκιάς (Πρόεδρος Σ.Ε.Σ.).
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της
Εργασίας εκπροσώπησε η κα Θ. Κουκουλάκη, υπεύθυνη
του Κέντρου Ασφάλειας που παρουσίασε τις ερευνητικές
δραστηριότητες του ινστιτούτου σε θέματα οδικής ασφάλειας.
Στην ημερίδα παρουσιαστήκαν δραστηριότητες του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας και του Ελληνικού Ινστιτούτου
Μεταφορών καθώς και καλές πρακτικές από επιχειρήσεις
σε θέματα οδικής ασφάλειας στη χώρα μας, την Ευρώπη,
Αμερική και Αυστραλία. Επίσης ανακοινώθηκε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη ενός διεθνούς προτύπου για την
διαχείριση οδικής ασφάλειας, από το γραμματέα της σχετικής Τεχνικής Επιτροπής της ISO, από το SIS. Το πρότυπο (ISO/CD 39001: Road-traffic Safety management systems - Requirements with guidance for use) θα είναι
συμβατό με τα ISO 9000 και ISO 14000 και η έκδοση του έχει προγραμματιστεί για το τέλος του 2012.
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
Υ.Α. Φ 800000/οικ. 2506/150/2011(ΦΕΚ 492/Β`/31.3.2011) - Σύνθεση Επιτροπής Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών
Πλήρη Κείμενα: ΦΕΚ 492Β_11

Υ.Α. οικ. 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β`/8.3.2011) Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις
Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σκοπός : (άρθ. 1)
Ορισμοί (επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων, άμεση επαναχρησιμοποίηση, κ.λπ) : (άρθ. 2)
Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 3)
Επαναχρησιμοποίηση για άρδευση : (άρθ. 4)
Τροφοδότηση ή εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων : (άρθ. 5)
Αστική και περιαστική επαναχρησιμοποίηση : (άρθ. 6)
Επαναχρησιμοποίηση για βιομηχανική χρήση : (άρθ. 7)
Επαναχρησιμοποίηση στα υδατικά συστήματα του άρθ. 7 του π.δ.21/2007 : (άρθ. 8)
Άδειες επαναχρησιμοποίησης – Προϋποθέσεις έκδοσης : (άρθ. 9)
Όροι και διαδικασίες έκδοσης αδειών : (άρθ. 10)
Περιεχόμενο άδειας επαναχρησιμοποίησης : (άρθ. 11)
Γενικές υποχρεώσεις των Φορέων Ανακτημένου νερού : (άρθ. 12)
Έλεγχοι : (άρθ. 13)
Κυρώσεις : (άρθ. 14)

Πλήρη Κείμενα: ΦΕΚ 354B_11

Υ.Α. 2063/Δ1 632/2011 (ΦΕΚ 266/Β`/18.2.2011)- 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 Κοινωνικούς 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)
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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 Ι)
Μη τήρηση υποχρεώσεων, διατυπώσεων & λοιπών διαδικασιών : (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 266Β_11 (Μέγεθος: 3377 Kb)

Αρ. Πρωτ. οικ. 7136/2011 (ΦΕΚ /19/1/2011) Εφαρμογή νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος
Πλήρη Κείμενα: Αριθ. Πρωτ. 7136_11

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
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (EEAE)
Οδηγίες προς τα πληρώματα των ελληνικών πλοίων
Δεδομένης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό Fukushima Daiichi, στις ανατολικές ακτές της Ιαπωνίας, η ΕΕΑΕ συμβουλεύει τις
ναυτιλιακές εταιρείες και τα πληρώματα των ελληνικών πλοίων που βρίσκονται στις
πληγείσες ακτές της Ιαπωνίας, ως εξής:
α. Ακολουθείστε τις οδηγίες των τοπικών αρχών.
β. Εφαρμόστε ορισμένα προληπτικά μέτρα προστασίας:
•

ελαχιστοποίηση της παραμονής σε ανοικτό χώρο

•

σχολαστικό πλύσιμο του καταστρώματος του καραβιού

•

σχολαστικό ατομικό πλύσιμο

•

πλύσιμο χεριών πριν το φαγητό

•

χρήση φόρμας μιας χρήσεως ή δεύτερα ρούχα και παπούτσια για τις εργασίες στο κατάστρωμα ή γενικά σε
ανοικτό χώρο
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μετά την απομάκρυνση από την περιοχή του ατυχήματος, σχολαστικό πλύσιμο του πλοίου, του πληρώματος και των ρούχων.

γ. Η χορήγηση ιωδίου γίνεται μόνο κατόπιν εντολής και σε περιπτώσεις υψηλών δόσεων ακτινοβολίας στο θυρεοειδή. Σε καμία περίπτωση μην προβείτε σε αυθαίρετη λήψη ιωδίου. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές.
δ. Mόλις το πλοίο φθάσει στον επόμενο προορισμό ενημερώσετε σχετικά τις αρχές του λιμένος.
Πληροφορίες: 210 6506700, info@eeae.gr
Δείτε τις οδηγίες σε μορφή pdf.
http://www.eeae.gr/gr/index.php?menu=2&fvar=html/president/_ana_protection_ships

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΕΑ
7 νέες χημικές ουσίες υποψήφιες για τη λίστα REACH
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τα Χημικά (ECHA), μαζί με τα μέλη κράτη της ΕΕ, έχουν ξεκινήσει την αναγνώριση 7 ακόμη χημικών ως ουσίες υψηλού κινδύνου (SVHC) για να συμπεριληφθούν στη υποψήφια λίστα στο
πλαίσιο Reach.
Αυτές οι εφτά ουσίες είναι καταγεγραμμένες στη λίστα του SIN, και είναι όλες ιδιαίτερα επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία καθώς είναι καρκινογόνες ή τοξικές για επεξεργασία.
Βέλγιο, Αυστρία, Πολωνία, Δανία, Γαλλία και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τα Χημικά δίνουν προτεραιότητα
σε αυτή την πρωτοβουλία θέτοντας σε ρύθμιση τις ακόλουθες ουσίες.
•
•
•
•
•
•
•

2-ethoxyethyl acetate
strontium chromate
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters
Hydrazine
1-methyl-2-pyrrolidone
1,2,3-trichloropropane
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich

Η πρόταση αυτή ήταν ανοιχτή για δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 7 Απριλίου 2011. Στη συνέχεια τα μέλη κράτη
της ΕΕ θα αποφασίσουν κατά πόσο αυτές οι ουσίες θα προστεθούν στις υπόλοιπες τρέχουσες 46 ουσίες της υποψήφιας λίστας.
Υπάρχει επίσης μια επιπρόσθετη πρόταση για αναγνώριση ως τοξικό, του υδροκαρβονύλιου του κοβαλτίου, το
οποίο συμπεριλήφθηκε στην υποψήφια λίστα τον Οκτώβριο του 2008 λόγω των καρκινογόνων στοιχείων του.
Read more about the Candidate List and see all current substances listed
ECHA Press Release
Read more about the SIN List

e-δησεόγραμμα
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ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ
Διαβάστε και ενημερωθείτε για τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στο
θέμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από την μονογραφία του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Ηλεκτρομαγνητική Ασφάλεια (ICEMS' Monograph) "Non-Thermal Effects and Mechanisms of Interaction Between Electromagnetic Fields and Living Matter", που επιμελήθηκε ο Livio Giuliani και
ο Morando Soffritti for the "European Journal of Oncology" - Library Vol. 5 of
the National Institute for the Study and Control of Cancer and Environmental
Diseases "Bernardo Ramazzini", Bologna, Italy, 2010, Part I and Part II.
Dowload the first part (Adobe Acrobat PDF format)
Dowload the second and last part (Adobe Acrobat PDF format)
http://www.icems.eu/papers.htm?f=/c/a/2009/12/15/MNHJ1B49KH.DTL

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Δείτε τις κυριότερες μυοσκελετικές παθήσεις μαζί με τα αίτιά τους σε τρισδιάστατη παρουσίαση από το Υπουργείο εργασίας, απασχόλησης και υγείας της Γαλλίας
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Les-TMS-en-bref,599.html
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ασφάλεια Υγεία στους χώρους εργασίας
http://www.stae.gr/
Μετά από πολλά χρόνια εφαρμογής του θεσμού του Τεχνικού Ασφαλείας και την δραστηριοποίηση μεγάλου αριθμού συναδέλφων μας στο θεσμό αυτό, κρίθηκε αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας επιστημονικός – συνδικαλιστικός
φορέας που σαν σκοπό θα έχει:
• Την ανάδειξη και προώθηση του επαγγέλματος του Τεχνικού Ασφαλείας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
• Τη συμβολή στο διάλογο με την πολιτεία και τους φορείς σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας.
• Την εκπαίδευση και την έρευνα.
• Τη δημιουργία επιστημονικών ομάδων υποστήριξης (όπως διερεύνησης ατυχημάτων και μετρήσεων παραγόν•
•
•
•

των σε εργασιακούς χώρους).
Την προαγωγή επιστημονικών και ερευνητικών ανταλλαγών με αντίστοιχους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και τρίτων χωρών.
Την οργάνωση συναντήσεων, συνεδρίων, ημερίδων και προγραμμάτων κατάρτισης.
Την έντυπη και ηλεκτρονική επικοινωνία.
Τη νομική υποστήριξη και συμβουλευτική ενημέρωση των συναδέλφων.

Από τις 29/3/2009 εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού και η μετονομασία ως ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με δυνατότητα να δημιουργεί παραρτήματα σε κάθε έδρα νομού της χώρας.
Για τους παραπάνω λόγους σας προτρέπουμε να συμβάλλετε και σεις στην επίτευξη των στόχων μας με την εγγραφή σας στο σωματείο και την ενημέρωση άλλων συναδέλφων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Όνομα

Θέση

Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου

1

Αδαμάκης Ιωάννης

Πρόεδρος

6973346928

2

Ευστρατίου Στρατής

Αντιπρόεδρος

6977341363

3

Οικονομίδης Γιάννης

Γεν. Γραμματέας

6972016103

4

Κώτση - Λαδιά Μαριάνθη

Ταμίας

6979989749

5

Μεταξάς Νίκος

Μέλος

6947897480

6

Μπάχος Βασίλης

Μέλος

6977219885

7

Παπαγεωργίου Σωκράτης

Μέλος

6976132319

8

Τρωγάδας Θωμάς

Μέλος

6976407072

9

Χατζηδημητράκης Παναγιώτης

Μέλος

6974420276

e-δησεόγραμμα
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Περισσότερες ασθένειες, λιγότερα ατυχήματα. Εθνική έκθεση για την κατάσταση
υγείας και ασφάλειας στην Γερμανία 2009.

Bericht der Bundesregierung über den Stand von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
(SuGA)

Δημοσιεύθηκε η πολύ ενδιαφέρουσα εθνική έκθεση για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία από το Γερμανικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας Baua.
Από τα χαρακτηριστικά ευρήματα της έκθεσης είναι ότι:
Η μέση συχνότητα σοβαρών επαγγελματικών ασθενειών έχει φτάσει για πρώτη φορά στα χαμηλότερα επίπεδα26 ανά 1000 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, καθώς επίσης έχουν μειωθεί δραστικά τα θανατηφόρα ατυχήματα.
2.803 εργαζόμενοι πέθαναν από αναγνωρισμένες επαγγελματικές ασθένειες, σχεδόν οι μισοί (49,1%) από την
έκθεσή τους σε αμίαντο
Read the report
http://osha.europa.eu/fop/germany/de/statistics/statistiken/suga/suga2009

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA), η Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων
και Γεωργίας (FAO), η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO), ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας (WHO), o Αμερικανικός Οργανισμός Υγείας (PAHO), Οργανισμός Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης- Οργανισμός Πυρηνικής ενέργειας (OECD/NEA) εξέδωσαν
τον παρακάτω οδηγό για ασφαλείς οδηγίες προετοιμασίας και διαχείρισης για πυρηνικό
ή ραδιολογικό συμβάν.
(IAEA Safety Standards Series No. GS-R-2)

Criteria for use in preparedness and response for a nuclear or radiological emergency: General safety guide
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας -Μαθήματα 2011
Type
Date issued

Contact(s)
Subjects
Download

Resource list
21 January 2011
Programme on Safety and Health at Work and the
Environment (SAFEWORK)
recruitment@itcilo.org, http://www.itcilo.org
occupational safety and health, ILO Turin Centre
English - pdf 3253 KB

Other languages

Français • Português • Español •  • اﻟﻌﺮﺑﻴﺔРусский

Unit responsible

23 νέα μαθήματα είναι διαθέσιμα το 2011

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ ΡΑ Φ Ι Α
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Η βιβλιογραφία που ακολουθεί είναι ενδεικτική. Τα παρακάτω ντοκουμέντα (βιβλία και άρθρα) υπάρχουν στη
βιβλιοθήκη του ΕΛΙΝΥΑΕ.

•

Epidemiological study to investigate potential interaction between physical and psychosocial factors at
work that may increase the risk of symptoms of musculoskeletal disorder of the neck and upper limb / J.J
Devereux, Ι.Γ. Βλαχονικολής, and P.W. Buckle, Occupational and environmental medicine, 2002, 59(4),
σ. 269-277

•

Evaluating mental health services : how do programs for children "work" in the real world ? / Carol T.
Nixon, Denine A. Horthrup.- Thousand Oaks : SAGE, 1997
(Children's mental health services ; 3) ISBN 0-7619-0796-3
(2989)

•

High physical and psychological load at work and sickness absence due to neck pain / Geertje A.M.
Ariëns ...[et.al.], Scandinavian journal of work, environment and health, 2002, 28(4), σ. 222-231

•

International review of industrial and organizational psychology. v.23 / Gerard P. Hodgkinson, J. Kevin
Ford (eds.), West Sussex : John Wiley & Sons, 2008.- xii, 323 σ. ISBN 978-0-470-51595-2
(5493)

•

Measures of job satisfaction, organisational commitment, mental health and job-related well-being : a
benchmarking manual / Chris Stride, Toby D. Wall and Nick Catley .- 2η εκδ.-West Sussex : John Wiley
& Sons, c2007.- 129 σ. ISBN 978-0-470-05981-4
(5953)

•

Mental health / WHO, Fact Sheet, 1996, (130), σ. 1-4

e-δησεόγραμμα
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•

Mental health and primary health care / WHO, Fact Sheet, 1996, (129), σ. 1-3

•

Mental health and substance abuse worldwide : WHO's director-general addresses Xth world psychiatric
congress, Press release WHO, 1996, (54), σ. 1-2

•

Mental health and the built environment : more than bricks and mortar? / David Halpern.- London : Taylor
& Francis, 1995.- xi, 240 σ.
ISBN 0-7484-0236-5 2290

•

Mental health of the elderly, Washington : American Psychiatric Association, 1992, 8 σ. (Ειδική συλλογή
άρθρων 157)

•

Mental health of women : women are at greater risk of developing certain neuropsychiatric disorders than
men, researchers warn / WHO, 10 October - World mental health day "Women and mental health: today's
issues - tomorrow's solutions", Press release WHO, 1996, 68, σ. 1-2

•

Mental ill health and fitness for work / Nick Glozier, Occupational and environmental medicine, 2002, 59
(10), σ. 714-720

•

Mind their health : mental health aspects of employers' liability insurance/ Mike Everley, Health safety at
work, 1996, 18(8), σ. 28-29

•

Occupational mental health : a brief history / A. Fingret, Occupational medicine, 2000, 50(5), σ. 289-293

•

Psychosocial work characteristics and psychological strain in relation to low-back pain / Wilhelmina E.
Hoogendoorn ... [et.al.], Scandinavian journal of work, environment and health, 2001, 27(4), σ. 258-267

•

The psychosocial zone : psychosocial factors and their role in upper extremity musculoskeletal disorders /
William M. Montante, Professional safety, 1999, 44(6) , σ. 20-25

•

Responding to mass emotional trauma : a mental health outreach program for Turkey earthquake victims /
Kathleen Kowalski, Anie Kalayjian, Safety science, 2001, 39(1-2), σ. 71-81

•

The rise and fall? of mental stress claims in the USA / George Erich Brogmus, Work and stress, 1996, 10
(1), σ. 24-35

•

Treating violence : a guide to risk management in mental health / Tony Maden.-Oxford : Oxford University Press, c2007.- 189 σ. ISBN: 978-0-19-852690-2 (6234)

•

Ανεργία και ψυχική υγεία / Ποταμιάνος, Γρηγόρης Α., Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπέζων, 2(8), Δ
τριμ., 1996, σ. 58-59

•

Κατάθλιψη / Γ.Ν. Χριστοδούλου.- 2η εκδ.-Αθήνα : ΒΗΤΑ, c2005, 172 σ.- ISBN 960-7308-81-6
6367, 6368, 6369, 6370, 6371)

•

Η προαγωγή της ψυχικής υγείας στους χώρους εργασίας : νέα προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή ατζέντα / Δ.
Πετανίδου, Νέα Υγεία, 2009, 63, σ.8

•

Σωματική και ψυχική υγεία κινδυνεύουν από την ηχορύπανση / Χρ. Δ. Γλύστρας, Ενημερωτικό δελτίο
ΤΕΕ, 2008, (2473), σ. 12-14

(6366,
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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
Μουσείο Καπνού Καβάλας

Η Καβάλα αποτέλεσε κατά το παρελθόν το σημαντικότερο καπνοπαραγωγικό, μεταποιητικό και εξαγωγικό κέντρο καπνού. Κάποτε στην υπήρχαν 168 καπναποθήκες. Η πρώτη προσπάθεια εξοικείωσης με το καπνικό παρελθόν έγινε το 1996 με την έκθεση «Καβάλα, η καπνούπολη του χθες». Τα επόμενα χρόνια άρχισε η συγκέντρωση
πάσης φύσεως υλικού σχετικά με τον καπνό και την κατεργασία του και το 2003 άρχισε να λειτουργεί το Μουσείο Καπνού στο ισόγειο του κτιρίου του πρώην Ελληνικού Οργανισμού Καπνού (Ε.Ο.Κ.).
Σκοπός της λειτουργίας του μουσείου είναι η διάσωση και η προβολή της τοπικής κοινωνικής και βιομηχανικής
ιστορίας και της ιστορίας των προσφύγων.
Ο εκθεσιακός χώρος του μουσείου χωρίζεται στις εξής ενότητες: α) καλλιέργεια- χωρική επεξεργασία, β) κλασσική επεξεργασία, γ) επεξεργασία τόγκας, δ) εκθεσιακά δείγματα επεξεργασμένου καπνού, ε) καπνέμποροι- καπνεμπόριο, στ) καπνεργάτες- συνδικαλισμός καπνεργασίας, ζ) τσιγαροβιομηχανία.
Εκτίθενται πολλά είδη καπνού και της καλλιέργειας, της συγκομιδής και της επεξεργασίας του, είτε με τα χέρια,
είτε με τα πρώτα μηχανήματα, είτε με τα επόμενα μηχανήματα στα καπνομάγαζα. Επίσης εκτίθενται συμπιεστήρια, ζυγαριές, και ο ίδιος ο καπνός σε κάθε μορφή, από τηn ποικιλία που συλλέγεται (μπασμάς, μπασί μπαγλί,
καπά κουλάκ, κλπ.), που ξεραίνεται (σαντάλια), κατά την κατεργασία του με παραδοσιακούς και σύγχρονους
τρόπους, συσκευασμένος έτοιμος για εξαγωγή και σε τελική μορφή για τον καταναλωτή ως τσιγάρο. Τα μηχανήματα είναι χειροκίνητα και ηλεκτροκίνητα και όλα λειτουργούν κανονικά.
Το μουσείο είναι κυρίως βιωματικό. Έτσι τα παιδιά όταν επισκέπτονται το μουσείο την άνοιξη ή το καλοκαίρι
μετέχουν στα πλαίσια του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στη διαδικασία παρασκευής του καπνού, είτε με τα χέρια,
είτε με το χειρισμό των μηχανών.
Εκτός από τον εκθεσιακό χώρο, το μουσείο διαθέτει πλέον τα περισσότερα αρχεία σχετικά με τον καπνό της Βόρειας Ελλάδας. Ενδεικτικά αναφέρουμε το αρχείο της Ομοσπονδίας Καπνεμπόρων, του Ελληνικού Συλλόγου
Εξαγωγικών Οίκων Αθηνών και Πειραιώς, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, αρχεία εταιρειών Θεσσαλονίκης και Καβάλας και σωματείων καπνεργατών.

e-δησεόγραμμα

Διεύθυνση: Κ. Παλαιολόγου 4 Καβάλα 65403, Νομός Καβάλας
Mέρες-Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Σάββατο 09:00-14:00 Είσοδος ελεύθερη
Τηλ.: 2510223344Fax.: 2510223351
E-mail: info@tobaccomuseum.gr URL: http://www.tobaccomuseum.gr/

Πηγή: http://www.imma.edu.gr/macher/museums/show.html?museum_id=31
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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

