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Το ΕΛΙΝΥΑΕ υλοποιεί πρόγραµµα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (European Agency
for Safety and Health at Work) µε τίτλο: «Ευρωπαϊκό πρόγραµ-
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µα για µικροµεσαίες επιχειρήσεις : επικίνδυνες χηµικές
ουσίες».
Στα πλαίσια του ως άνω προγράµµατος θα πραγµατοποιηθούν 4
ηµερίδες ευαισθητοποίησης – πληροφόρησης τόσο στην Αθήνα,
όσο και στις πόλεις των Ιωαννίνων της Τρίπολης και της Θεσσαλονίκης, όπου το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. έχει παραρτήµατα.
Οι ηµερίδες αυτές αποσκοπούν στην διάδοση της χρήσης ορθών
πρακτικών όσον αφορά τη διαχείριση (χρήση, µεταφορά, αποθήκευση) των χηµικών ουσιών στους χώρους εργασίας. Το πρόγραµµα κάθε εκδήλωσης διαρκεί έξι ώρες και περιλαµβάνει θεµατολόγιο που διαπραγµατεύεται τα ακόλουθα:
Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία και Κανονισµοί.
Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου
Οριακές τιµές έκθεσης και επιπτώσεις στην υγεία των
εργαζοµένων.
Μεταφορά , αποθήκευση και χρήση.
Μετρήσεις και Ιατρικές εξετάσεις.
Σήµανση ασφάλειας και υγείας.
Παρουσίαση αποτελεσµάτων.
Τις ηµερίδες θα χαιρετίσουν εκπρόσωποι εργατικών κέντρων, επιµελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων, ενώ τις εισηγήσεις θα
υλοποιήσουν στελέχη του Ινστιτούτου, παράγοντες των κατά τόπους Επιθεωρήσεων Εργασίας καθώς και Ιατροί Εργασίας. Όλοι οι
συµµετέχοντες θα παραλάβουν τσάντες µε τις σηµειώσεις των εισηγήσεων, ένα φυλλάδιο µε επτά λίστες ελέγχου, µία για κάθε κατηγορία χηµικών ουσιών (επιβλαβείς και ερεθιστικές, διαβρωτικές,
τοξικές, οξειδωτικές, εύφλεκτες, εκρηκτικές και επικίνδυνες για το
περιβάλλον) καθώς επίσης και εκδόσεις του Ινστιτούτου.
Το πρόγραµµα διεξαγωγής των ηµερίδων έχει ως εξής:
Αθήνα
Αίθουσα Εργατικού κέντρου Ελευσίνας, Τετάρτη 17 Σεπτεµβρίου
2003, ώρα 10:00.
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Θεσσαλονίκη
Αίθουσα Θεοδώρα Ξενοδοχείου Capsis, ∆ευτέρα 29 Σεπτεµβρίου 2003, ώρα 16:00
Ιωάννινα
Ξενοδοχείο Du Lac, ∆ευτέρα 15 Σεπτεµβρίου 2003, ώρα 16:00
Τρίπολη
Πνευµατικό κέντρο ∆ήµου Τρίπολης, Αίθουσα αµφιθεάτρου, ∆ευτέρα 22 Σεπτεµβρίου 2003, ώρα 16:30.
Το πρόγραµµα της ηµερίδας στην Αθήνα έχει ως εξής:
10:00-10:30

Προσέλευση-Εγγραφές-Παραλαβή υλικού (καφές)

10:30-11:00

Χαιρετισµοί

11:00-12:00

Ευρωπαϊκή και ∆ιεθνής Νοµοθεσία και Κανονισµοί

12:00-12:30

Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου

12:30-13:00

Οριακές Τιµές Έκθεσης

13:00-13:30

Μεταφορά, Αποθήκευση και Χρήση

13:30-14:00

∆ιάλειµµα-ελαφρύ γεύµα

14:00-14:30

Μεθοδολογίες Μετρήσεων

14:30-15:00

Σήµανση ασφάλειας και υγείας

15:00-15:30

Παρουσίαση αποτελεσµάτων –Κατάλογοι ελέγχου-Στατιστικά

15:30-16:00

Συζήτηση-Συµπεράσµατα

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

Ο τοµέας κατάρτισης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Αθήνα από τις αρχές του Σεπτεµβρίου ξεκινά την επιµόρφωση
των εργοδοτών που ενδιαφέρονται να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφ΄
όσον αυτές ανήκουν στη Γ΄ κατηγορία. Ήδη έχουν οργανωθεί τµήµατα στα οποία θα εκπαιδευτούν σε πρώτη
φάση 400 εργοδότες.
Παράλληλα αναµένεται η έκδοση από το Υπουργείο Εργασίας της εγκυκλίου που αφορά τα σεµινάρια τόσο
των εργοδοτών όσο και των εργαζοµένων επιχειρήσεων Β΄ κατηγορίας προκειµένου να ξεκινήσει η οργάνωση
και υλοποίησή τους.
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003
Συµµετοχή του ΕΛΙΝΥΑΕ στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Ολοκληρώθηκε και φέτος µε επιτυχία η παρουσία του ΕΛΙΝΥΑΕ στην 68η ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της HELLEXPO-∆ΕΘ από 6 έως 14 Σεπτεµβρίου 2003.
Η συµµετοχή υλοποιήθηκε σε εκθεσιακό χώρο 45 τετραγωνικών µέτρων στο περίπτερο 6, στον οποίο εκτέθηκαν όλες οι διαθέσιµες εκδόσεις του Ινστιτούτου. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων της ∆ΕΘ, οι ενδιαφερόµενοι επισκέπτες ενηµερώθηκαν για τις δραστηριότητες του ΕΛΙΝΥΑΕ. Στελέχη του Ινστιτούτου πληροφορούσαν το ενδιαφερόµενο κοινό σχετικά µε τα τρέχοντα προγράµµατα σεµιναρίων κατάρτισης εργοδοτών και
εργαζοµένων που διοργανώνει το Ινστιτούτο, τα ερευνητικά προγράµµατα στα οποία συµµετέχει και τις µετρήσεις βλαπτικών παραγόντων σε εργασιακούς χώρους.
Το υπάρχον έντυπο υλικό, τόσο φυλλάδια όσο και βιβλία, αποτελούµενο από παλαιότερες αλλά και νέες εκδόσεις του Ινστιτούτου µε εµπλουτισµένη θεµατολογία, βρισκόταν στη διάθεση του κοινού καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης και χορηγούνταν δωρεάν κατόπιν αίτησης. Παράλληλα παρουσιάστηκε και το CD του
ΕΛΙΝΥΑΕ (έκδοση 2003), το οποίο περιέχει την πρόσφατη Νοµοθεσία που διέπει την Υγιεινή και την Ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους από το 1997-2003, τις εκδόσεις του Ινστιτούτου µαζί µε όλα τα τεύχη του
περιοδικού του ΕΛΙΝΥΑΕ και του ηλεκτρονικού ενηµερωτικού δελτίου (e-δησεόγραµµα).

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Σεµινάρια κατάρτισης εργοδοτών.
Ξεκίνησε τον Σεπτέµβριο ο πρώτος κύκλος σεµιναρίων κατάρτισης που απευθύνεται σε εργοδότες Γ’ κατηγορίας.
Συγκεκριµένα πραγµατοποιήθηκαν τρία (3) σεµινάρια:
-∆ύο τµήµατα διάρκειας 10 ωρών το καθένα µε 53 συνολικά εκπαιδευόµενους και
-Ένα τµήµα διάρκειας 5 ωρών µε 8 εκπαιδευόµενους.
Τα τµήµατα αυτά υλοποιήθηκαν το χρονικό διάστηµα από 1-4 Σεπτεµβρίου και περιέλαβαν θεµατολόγιο που
διαπραγµατεύονταν κυρίως το Νοµοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας που διέπει τον εµπορικό κλάδο,
τις οριζόµενες προδιαγραφές των χώρων εργασίας και την ανάλυση πιθανών εργασιακών κινδύνων για την
αποφυγή ατυχηµάτων.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
Νέος κανονισµός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συντάχθηκε από τον ΕΛΟΤ.
Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 έχει τίτλο: «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» και διατίθεται από
τον οργανισµό.
Η σύνταξή του έγινε µετά από επεξεργασία και ενιαία παρουσίαση όλων των αντίστοιχων ευρωπαϊκών εγγράφων εναρµόνισης της σειράς HD384 και σύντοµα µε υπουργική απόφαση θα αποτελέσει τον Νέο Κανονισµό
Εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Στο πρότυπο περιλαµβάνονται οι απαιτήσεις και οι κανόνες που θα πρέπει να τηρούνται κατά την µελέτη, την
κατασκευή, την επιθεώρηση και την συντήρηση των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
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Η µετάβαση από τον ένα κανονισµό στον άλλο θα γίνει σταδιακά , από την υπογραφή της σχετικής υπουργικής
απόφασης.
Το υπουργείο Ανάπτυξης και ο ΕΛΟΤ σε συνεργασία και µε άλλους φορείς προετοιµάζουν ενηµερωτικές δράσεις.
Με το άρθρο 4 του νόµου 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την
κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 119/Α) εκφράζεται η πρόθεση της πολιτείας να προχωρήσει
στη λήψη ειδικών µέτρων και στην ανάπτυξη συστηµατικής και συντονισµένης δράσης για την προστασία των
ανηλίκων και την εξάλειψη των χειρότερων µορφών παιδικής εργασίας , κατ’ εφαρµογή των προβλέψεων της
182 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας.
Ειδικότερα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν.3144/2003 παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση υπουργικής απόφασης µε την οποία θα καθορίζονται οι εργασίες, τα έργα και οι δραστηριότητες εκείνες που
είναι πιθανό να βλάψουν την υγεία, την ασφάλεια ή να προσβάλλουν την ηθική των ανηλίκων. Στις εργασίες ,
τα έργα και τις δραστηριότητες αυτές απαγορεύεται να απασχολούνται οι νέοι που δεν έχουν συµπληρώσει το
18ο έτος της ηλικίας τους.
Στα πλαίσια αυτά εκδόθηκε η µε αριθ. 130621/24.06.03 (ΦΕΚ 875/Β) απόφαση του υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε τίτλο: «Εργασίες, έργα και δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται ανήλικοι», στην οποία καθορίζονται οι απαγορευµένες για τους ανήλικους απασχολήσεις.
Οι εργασίες που περιλαµβάνονται στην απόφαση είναι προς την κατεύθυνση της αυστηροποίησης των διατάξεων που προϋπήρχαν στην εθνική νοµοθεσία και ειδικότερα στο Π.∆. 62/98 «Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία , σε συµµόρφωση µε την οδηγία 94/33/ΕΚ» (ΦΕΚ 67/Α) και του εµπλουτισµού των απαγορεύσεων µε πρόσθετες εργασίες και δραστηριότητες, κυρίως στον τοµέα της ηθικής .
Το κείµενο της Απόφασης υπάρχει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Γενική ∆ιεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας (www.osh.gr).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΕΑ
Η τρίτη κοινή διάσκεψη ΕΕ-ΗΠΑ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία θα διεξαχθεί στη Λήµνο 15 –
17 Οκτωβρίου 2003 στο «Porto Myrina Palace».
Η διάσκεψη είναι µέρος της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αµερικής για την προαγωγή
της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Η συµµετοχή θα είναι τριµερής (εργαζόµενοι, εργοδότες, κυβερνήσεις) από τις Ηνωµένες Πολιτείες και τα ευρωπαϊκά κράτη-µέλη. Τα θέµατα της συνάντησης είναι για χηµικές
ουσίες στους χώρους εργασίας, ψυχοκοινωνικά προβλήµατα, άγχος και άλλα ενδιαφέροντα θέµατα.
Η ιστοσελίδα http://www.osha-slc.gov/us-eu/ δίνει περισσότερες πληροφορίες για την συνάντηση αυτή και περιέχει πληροφορίες και για τις δύο προηγούµενες διασκέψεις.
Η πρώτη έγινε στο Λουξεµβούργο το 1998 και η δεύτερη στο Σαν Φρανσίσκο το 2000.
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Ο Οργανισµός εγκαινιάζει µια νέα ιστοθεση για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Έτους των
Ατόµων µε Αναπηρίες

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία ξεκίνησε τη λειτουργία µίας νέας
ιστοθέσης για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Έτους των Ατόµων µε Αναπηρίες. Η ιστοθεση παρέχει πρακτικές
πληροφορίες για τις αλλαγές στον χώρο εργασίας, τις προσαρµογές και την υποστηρικτική τεχνολογία, καθώς και
για άλλα µέτρα που µπορούν να εφαρµοστούν και να διευκολύνουν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες να
ενσωµατωθούν και να παραµείνουν στην αγορά εργασίας.
Η νέα ιστοθεση που διατίθεται στη διεύθυνση http://disability.osha.eu.int, περιλαµβάνει οδηγίες, συµβουλές,
περιπτωσιολογικές µελέτες πρακτικών που εφαρµόζονται σε χώρους εργασίας, πληροφορίες για προγράµµατα
και στρατηγικές στον τοµέα αυτό καθώς και έγγραφα που αφορούν την εφαρµοστέα πολιτική. Η ενηµέρωση
παρέχεται από διάφορους φορείς, όπως οργανισµούς για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, για την επαγγελµατική
ασφάλεια και υγεία, κρατικές υπηρεσίες, εργοδότες και συνδικάτα εργαζοµένων.

Το Κοινοβούλιο της Νορβηγίας ψήφισε την απαγόρευση του καπνίσµατος σε όλα τα εστιατόρια, καφετέριες
κ.ά., από τον Απρίλη του 2004.
Αυτό κάνει την Νορβηγία την πρώτη χώρα στον κόσµο που απαγορεύει σε τέτοιους χώρους το κάπνισµα. Η κύρια αιτία της απαγόρευσης είναι η απειλή της υγείας των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτούς τους χώρους. Οι
επιδηµιολογικές µελέτες έχουν δείξει υψηλούς δείκτες στον καρκίνο του λάρυγγα µεταξύ των σερβιτόρων,
µπάρµαν, κ.ά. Ένας άλλος λόγος για την απαγόρευση είναι ότι 150.000 άτοµα υποφέρουν από άσθµα, στην
Νορβηγία.
Ο Lars Mansson από την Ένωση Εργαζοµένων στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια µιλάει για νίκη του συνδικάτου τους, και ότι πάλεψαν αρκετά χρόνια για το συγκεκριµένο ζήτηµα.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

Μια έκδοση από το HSE που αναφέρεται στο προσωπικό καθαριότητας (cleaners). Το βιβλίο ουσιαστικά
είναι ένας οδηγός για την αναγνώριση και τον έλεγχο των χειρωνακτικών εργασιών καθώς και των κινδύνων
για µυοσκελετικές παθήσεις των άνω άκρων στο προσωπικό καθαριότητας.
Caring for cleaners: guidance and case studies on how to prevent musculoskeletal disorders.
HSE Books, 2003. (HSG234)
ISBN 0717626822
£9.50

Μια ακόµα ενδιαφέρουσα έκδοση από το HSE για την διαχείριση της υγιεινής και ασφάλειας στις πισίνες.
Ένας χρήσιµος οδηγός για αυτούς που µπορεί να έχουν σχέση µε πισίνες (ιδιοκτήτες, τοπικές αρχές, σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, µηχανικοί, κατασκευαστές κ.ά) και θέλουν να δηµιουργήσουν ένα ασφαλέστερο περιβάλλον σε αυτές.
Managing health and safety in swimming pools.
Third edition, HSE Books, 2003. (HSG179)
ISBN 0717626865
£10.95

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ

1.

http://www.allaboutasbestos.com Μια χρήσιµη διεύθυνση για την ενηµέρωσή σας σε θέµατα

αµίαντου, ανά τον κόσµο. Ενηµερωτικά δελτία, εφηµερίδες, περιοδικά, οργανισµοί και επιτροπές
που ασχολούνται µε τον αµίαντο σε παγκόσµιο επίπεδο.

2.

http://www.nsc.org/ehc/indoor/asbestos.htm Πληροφορίες από αµερικανικές πηγές για τον αµίαντο.

3.

http://www.ilo.ru , http://www.safewwork.ru Ενδιαφέρουσα διασύνδεση του ILO στην Μόσχα. Οι

πληροφορίες

δίνονται και στην αγγλική και στην ρωσική γλώσσα

e-δησεόγραµµα
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
♦ 15-17 Οκτωβρίου 2003, Λήµνος,

Portomyrina palace, Μύρινα

3η κοινή διάσκεψη ΕΕ-ΗΠΑ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία , Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γ∆ απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων.
Πληροφορίες για την διαµονή : κ. Ζάχαρη Χρύσα, Ξενοδοχείο Portomyrina Palace
Τηλ.+30 2254024805, Fax: +30 2254024858
Internet: http://www.osha-slc.gov/us-eu/

♦ 28 September – 1 October 2003, Florence
EUROTOX 2003
Organized by the European Societies of Toxicology
Information: Scientific Organising Secretariat, EUROTOX 2003, Fondazione Giovanni Lorenzini, Medical
Science Foundation, Via Appiani, 7-20121 Milan, Italy
Tel.: (+3902)29006267, fax: (+3902)29007018
e-mail: info@eurotox2003.org
Internet: http://www.eurotox2003.org/

♦ 3-5 October 2003, Quebec City, Quebec
International Symposium of the ISSA Section on Education and Training in the field Of Prevention of accidents.
Organized by the International Social Security Association (ISSA)
Information: ISSA General Secretariat, 4 route des Morillons, Case Postale 1, 1211 Geneva 22, Switzerlan
Tel.: (+41 22)7996617, fax: (+41 22)7998509
e-mail: issa@ilo.org
Internet: http://www.issa.int/

♦ 13-15 October 2003, Nancy, France
3rd International Conference on Safety of Industrial Automated Systems (SIAS 2003)
Organized by the Institut National de Recherce et de Securite (INRS)
Information : INRS-SIAS Secretariat, IET Dpt,av.de Bourgogne, BP 27,
Vandoeuvre les Nancy Cedex, 54501 France
Tel. : (+33) 383502101, fax : (+33) 383502115
e-mail : sias2003@inrs.fr
Internet : http://www.inrs.fr

♦16-17 October 2003, London, UK
International Aviation Conference, “Air quality in Passenger Aircraft: providing a safe and comfortable cabin
environment”.
Οrganized by the Royal Aeronautical Society (BRE), sponsored by the European Commission and the Royal
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Ε ΡΓ Α Σ Ι ΑΣ (Ε Λ . Ι Ν . Υ . Α. Ε .)

Aeronautical Society Aviation Medicine Group
Information: BRE Events, Garston, Watford, WD25 9XX
Tel: +44 (0)1923 664766, fax: +44 (0)1923 664790
Internet: http://www.bre.co.uk/aviation

♦ 27-30 October 2003, Düsseldorf, Germany
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

A+A 2003 International Trade Fair for Safety and Health at
work – Personal Protective Equipment and Occupational Safety
Information: Messe Düsseldorf GmbH, Postbox 101006, 40001,
Düsseldorf, Germany
Tel. : (+49211)456001, fax : (+49211)4560668
e-mail : BonvecchioP@messe-duesseldorf.de
Internet : http://www.aplusa-online.de
♦ 28-30 October 2003, Pittsburgh, Pennsylvania
3rd National Occupational Injury Research Symposium (NOIRS)
Organized by the National Institute for Occupational Safety and
Health (NIOSH)
Information: NIOSH, 4676 Columbia Parkway, Cincinnati, OH,
45226 1998, USA
Tel.: (+1 513)5338328, fax: (+1 513)5338573
e-mail : pubstaft@cdc.gov
Internet : http://www.cdc.gov/niosh/noirs/noirsmain.html

Ο Μ Α ∆ Α Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Συλλογή υλικού
Κωνσταντίνα Καψάλη
Φρύνη Κολοβοπούλου
Κωνσταντίνος Πούλιος
Τεχνική επεξεργασία και επιµέλεια
Ελένη Ζαρέντη
Κωνσταντίνα Καψάλη
Αλέξης Λεχουρίτης

