Αύγουστος-Σεπτέ μβριος
2011

-δησεόγραμμα

Τεύχη 71 - 72

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

Πόρισμα για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

Τα Νέα του ΕΛΙΝΥΑΕ

3

Νομοθετικά Νέα

5

Εργασιακά &
Περιβαλλοντικά Νέα

5

Ευρωπαϊκά Νέα

6

Διεθνή Νέα

8

Χρήσιμες Διασυνδέσεις

9

Προτεινόμενες
Εκδόσεις

10

Συνέδρια

12

Βιβλιογραφία

17

Ιστορικό e-ηλεκτρονικό
αρχείο

21

Ομάδα εργασίας

22

Στο πόρισμα της επιτροπής για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα
περιγράφονται τα κριτήρια τα οποία συμφωνήθηκαν από τα μέλη της επιτροπής με τα οποία θα διαμορφωθεί η νέα λίστα για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Εξετάσθηκαν επίσης τα αιτήματα για ένταξη νέων επαγγελμάτων στη λίστα των βαρέων.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο αριθμός των εργαζομένων που θα εξαιρεθούν
από τα βαρέα και ανθυγιεινά κινείται στους 120.000, ο αριθμός των εργαζομένων που θα παραμείνουν στα βαρέα κινείται στους 420.000, ενώ
40.000 εργαζόμενοι θα
ενταχθούν στη νέα λίστα.
Η νέα λίστα θα αφορά
καταρχήν το 80% των
επαγγελμάτων που θα
περιλαμβάνονται σε αυτή, όπως είχε προγραμματισθεί, ενώ για τα υπόλοιπα επαγγέλματα η μελέτη θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του έτους. Η λίστα
των ΒΑΕ θα επανεξετάζεται ανά τριετία,

Η ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ∆ΩΡΟ ΖΩΗΣ - ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟ∆ΟΤΗΣ
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Αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργου
Κουτρουμάνη με εκπροσώπους ομοσπονδιών, σωματείων και κοινωνικών εταίρων, προκειμένου να διαμορφωθεί
η τελική λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
Ο υπουργός Εργασίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας
Κέντρου Ασφάλισης Επαγγελματικού Κινδύνου, αλλά και παράτασης της μεταβατικής περιόδου εφαρμογής των νέων διατάξεων για
τους εργαζόμενους σε επαγγέλματα που θα απενταχθούν από τη
λίστα των ΒΑΕ πέραν από τις 31/12/2015.
Η τελευταία αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε πριν περίπου 30 χρόνια.

Διαβάστε το πόρισμα και δείτε την λίστα ΒΑΕ:
Πόρισμα Διαρκούς Επιτροπής κρίσεως βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων
http://government.gov.gr/2011/07/25/17873/

Πίνακας βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων
http://government.gov.gr/2011/07/25/17873/
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/4601.pdf
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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 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»,
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- «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 ΕΛΙΝΥΑΕ, Παράρτημα Θεσσαλονίκης προγραμματίζει την υλοποίηση το φθινόπωρο 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.

•

Σεμινάριο για εργοδότες επιχειρήσεων Γ’ κατηγορίας διάρκειας 10 ωρών.

•

Σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας 100 ωρών στη Βιομηχανία.

•

Σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας 100 ωρών στα Τεχνικά Έργα.

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 του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)
προγραμματίζει σεμινάριο επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ, ΤΕΙ, διάρκειας 100 ωρών στα
Ιωάννινα. Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί από 07–18/11 και 28/11–09/12/2011, απογευματινές ώρες (16.00 – 21.00)
καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου από το ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ
(Καπλάνη 7, 1ος όροφος).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ 2651083290 κα Ζορμπά, κα Τζιάλλα. Email:
info.ioa@elinyae.gr. Η αίτηση συμμετοχής για το σεμινάριο υπάρχει στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου http://
www.elinyae.gr
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.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
•

Μετρήσεις θορύβου στην 126 Σμηναρχία Μάχης στο Ηράκλειο

•

Μετρήσεις Θορύβου στην 133 Σμηναρχία Μάχης στο Καστέλι Ηρακλείου

•

Μετρήσεις Θορύβου στο 3ο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής στην Σητεία

Επίσης 9 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε σεμινάριο για την ATTICA BANK για θέματα πυροπροστασίας.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
•

Ν. 3996/2011(ΦΕΚ 170/Α`/5.8.2011) - Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/170a_11.1315228012453.pdf

•

Υ.Α. 14089/370/2011(ΦΕΚ 1821/Β`/12.8.2011) - Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας – Προγράμματα Β΄ εξαμήνου 2011
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1821b_11.1315226137406.pdf

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
Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία
Η οικονομική κρίση αναμένεται να επιδράσει αρνητικά στην ψυχική υγεία των ατόμων, αυξάνοντας τις αυτοκτονίες και τα ποσοστά θανάτου από το αλκοόλ. Όμως, η
επίδραση στην ψυχική υγεία από την οικονομική κρίση μπορεί να μετριαστεί από την
κοινωνική πρόνοια και άλλου είδους κοινωνική πολιτική.
Για παράδειγμα, ενεργά προγράμματα που αφορούν την αγορά εργασίας με σκοπό
να βοηθήσουν τους ανθρώπους να παρατείνουν η να ξαναβρούν τις ισορροπίες τους,
μετριάζοντας την επίδραση της κρίσης στην ψυχική τους υγεία. Επίσης, υπάρχουν
προγράμματα στήριξης οικογενειών. Διαβάστε αναλυτικά το κείμενο της παρακάτω
έκδοσης του περιφερειακού γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρώπη.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/134999/e94837.pdf
Depression amidst depression: Mental health effects of the ongoing recession
Economic crisis and mental health and wellbeing
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΕΑ
Ετήσια έκθεση 2010 του EU-OSHA: ένα υγιές εργατικό δυναμικό είναι το κλειδί για βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη
28/06/2011
Η ευεξία του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού είναι το κλειδί για μια βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη, σύμφωνα
με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA).
Correction (07/07/2011)
Μια προηγούμενη έκδοση του παρόντος δελτίου ειδήσεων που περιέχονται τα τυπογραφικά λάθη σχετικά με το κόστος των ατόμων που αποκλείονται από την εργασία σε ορισμένες γλωσσικές αποδόσεις - η πρόταση ως εξής: «Για
το σύνολο της ΕΕ, μπορούμε να εκτιμήσουμε την απώλεια παραγωγής από τα άτομα που αποκλείονται από την εργασία για υγείας και αναπηρίας λόγους σε 3.000 δισ. ευρώ - κάθε χρόνο. Για λόγους σύγκρισης, τα επείγοντα μέτρα
που τέθηκαν σε εφαρμογή για τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας κόστος της τάξης των 110 δισ. ευρώ, και
εκείνες για την Ιρλανδία 85 δις, μόνο ως εφάπαξ. "
3.000 δισεκατ. ευρώ είναι ίσο με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, το ΑΕΠ, της Γερμανίας, η μεγαλύτερη οικονομία
στην Ευρώπη το 2010.
Παρουσιάζοντας την τελευταία ετήσια έκθεση που συνέταξε ως διευθυντής του Οργανισμού, ο Δρ Jukka Takala,
τόνισε ότι ένας από τους κινδύνους που εγκυμονεί η οικονομική κρίση είναι η δημιουργία μόνιμα ανέργων, ενώ
μεγάλος αριθμός εργαζομένων ενδέχεται να βρεθεί εκτός της αγοράς εργασίας λόγω μακροχρόνιων προβλημάτων υγείας. "Για το σύνολο της ΕΕ, εκτιμούμε ότι η απώλεια παραγωγής που οφείλεται στον αποκλεισμό των
ατόμων από την εργασία για λόγους υγείας και αναπηρίας ανέρχεται σε 3000 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Συγκριτικά αναφέρουμε ότι μόνο για τα μέτρα επείγοντος χαρακτήρα που θεσπίστηκαν για τη σταθεροποίηση
της ελληνικής οικονομίας διατέθηκαν 110 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ αντιστοίχως για την Ιρλανδία διατέθηκαν 85 δισεκατομμύρια."
Ο Δρ Takala υποστηρίζει την άποψη ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική μια μελλοντική οικονομική ανάπτυξη χωρίς
αποκλεισμούς, η οποία θα δημιουργεί συνθήκες που διευκολύνουν τη συνέχιση της εργασίας με ασφάλεια και
υγεία. "Δεν αρκεί να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, την υγεία και την παραγωγικότητα των υπαρχουσών θέσεων
απασχόλησης. Πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για τη δημιουργία μιας ασφαλούς, υγιούς, παραγωγικής,
βιώσιμης, ικανοποιητικής και παρέχουσας κίνητρα εργασιακής ζωής."
Η ετήσια έκθεση για το 2010 δίνει έμφαση στους τρόπους με τους οποίους ο Οργανισμός συνέχισε να εργάζεται
για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των ευρωπαίων εργαζομένων, παρά τις αντίξοες οικονομικές
συνθήκες. Μία από τις σημαντικότερες δράσεις του Οργανισμού υπήρξε η διοργάνωση της εκστρατείας Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας για τις ασφαλείς εργασίες συντήρησης – οι διετείς εκστρατείες του Οργανισμού για
την υγεία και την ασφάλεια είναι οι μεγαλύτερες στο είδος τους παγκοσμίως. Η εκστρατεία για τις ασφαλείς εργασίες συντήρησης σημείωσε ρεκόρ συμμετοχής οργανισμών-εταίρων.
Ο Οργανισμός δημοσίευσε επίσης τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής έρευνας για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους
νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER), η οποία, για πρώτη φορά, παρέχει δεδομένα σε πραγματικό
χρόνο από επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης των επαγγελματικών κιν-
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δύνων (ιδίως των ψυχοκοινωνικών κινδύνων).
Ένα άλλο επίτευγμα του 2010 που κληροδότησε η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» για την
εκτίμηση κινδύνου 2008-09 είναι η δρομολόγηση του επιγραμμικού, διαδραστικού εργαλείου εκτίμησης κινδύνου (OiRA) από τον Οργανισμό. Το εργαλείο OiRA, το οποίο διατίθεται από τον Οργανισμό δωρεάν, αναμένεται να βοηθήσει χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις ανά την Ευρώπη στην εκπόνηση εκτιμήσεων κινδύνου με απλό
και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.
Ανάμεσα στις εξέχουσες δράσεις του 2011 που προδιαγράφουν ένα ευοίωνο μέλλον συγκαταλέγεται η συνέχιση για δεύτερο συνεχόμενο έτος της εκστρατείας για τις Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης, περιλαμβανομένης
της τελετής λήξης τον Νοέμβριο. Ο Οργανισμός εξακολουθεί την ενδελεχή μελέτη των αποτελεσμάτων της
έρευνας ESENER, ενώ ταυτόχρονα προγραμματίζει την επόμενη εκστρατεία για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας -για το διάστημα 2012-2013- με αντικείμενο τη συνεργασία για την πρόληψη κινδύνου.
Σύνδεσμοι:
Ετήσια έκθεση 2010 (Αγγλικά)
Περίληψη (διαθέσιμη σε 24 γλώσσες)

Τεχνικό δελτίο 100 – Ευρωπαϊκές πολιτικές και παραδείγματα καλής πρακτικής σχετικά με τη
λεγιονέλλα και τη νόσο των λεγεωνάριων
Η νόσος των λεγεωνάριων θεωρείται συνήθως ζήτημα δημόσιας υγείας παρά ζήτημα επαγγελματικής υγείας, μολονότι συχνά πλήττει εργαζομένους σε χώρους με υψηλό κίνδυνο εμφάνισής
της (όπως χώροι όπου υπάρχουν μηχανήματα τεχνητής ομίχλης, αίθουσες οδοντιατρικής χειρουργικής, θαλάσσιες εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίου, συστήματα πλύσης αυτοκινήτων,
μονάδες ιατρικής περίθαλψης, κέντρα λουτροθεραπείας και ξενοδοχεία). Το παρόν τεχνικό δελτίο συνοψίζει τις επαγγελματικές πλευρές της έκθεσης στη λεγιονέλλα. Βασίζεται σε επισκόπηση των ευρωπαϊκών πολιτικών που αφορούν τη λεγιονέλλα και τη νόσο των λεγεωνάριων και σε
περιπτωσιολογικές μελέτες για τους τρόπους ελέγχου των κινδύνων της λεγιονέλλας.
Συντάκτης: European Agency for Safety and Health at Work
Publishing Date: 28/08/2011
Φορτώστε το πλήρες κείμενο σε PDF μορφή

Legionella and Legionnaires’ disease: a policy overview

Download the full publication as PDF
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ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ
Διεθνής Ημέρα Νεολαίας: Πτυχές ασφάλειας και υγείας του επαγγελματικού βίου
Οι νεότεροι εργαζόμενοι είναι ευάλωτοι, αφού είναι συχνά άπειροι και αγνοούν τους κινδύνους για τους ίδιους και για τους άλλους. Είναι σημαντικό να ενσωματωθεί η ασφάλεια και η υγεία στην εκπαίδευση ώστε να συνειδητοποιήσουν οι νέοι τους κινδύνους που
διατρέχουν και να μπορέσουν να τους αντιμετωπίσουν. Είναι εξίσου σημαντικό να δοθεί
πρόσθετη προσοχή από την πλευρά των εργοδοτών στην ασφάλεια των νεαρών σε ηλικία
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών που αναλαμβάνουν εργασίες το καλοκαίρι.
Περισσότερες πληροφορίες για τους νέους
EU-OSHA highlighted some of these aspects in a blog produced for International Youth Day on the 12th August
“Safe Start” PPT by Sarah Copsey, EU-OSHA

Ο νέος οδηγός του NIOSH εξηγεί τη σπουδαιότητα της εξέτασης της
σπιρομέτρησης

Ο νέος οδηγός του NIOSH εξηγεί την σπουδαιότητα της εξέτασης της σπιρομέτρησης στην πρόληψη των εργαζομένων που εκτίθενται σε αναπνευστικούς κινδύνους
Το Ινστιτούτο εξέδωσε δύο οδηγούς έναν για εργαζόμενους, έναν για τους
εργοδότες που περιγράφει τη χρήση του σπιρόμετρου και τη σημαντική
βοήθεια που προσφέρει στην μείωση και στην πρόληψη των αναπνευστικών προβλημάτων.
Η σπιρομέτρηση είναι η πιο κοινή πνευμονολογική εξέταση που μετρά πόσο καλά κυκλοφορεί ο αέρας μέσα και
έξω από τα πνευμόνια. Οι εργαζόμενοι εισπνέουν διάφορους τύπους σκόνης, αέρια, σωματίδια που με το χρόνο
καταστρέφουν τη λειτουργία των πνευμόνων. Η σπιρομέτρηση μπορεί να ανιχνεύσει αναπνευστικά προβλήματα
ή κάποιες αλλαγές στην λειτουργία των πνευμόνων σε αρχικό στάδιο. Η πληροφόρηση που παρέχεται σε αυτούς
τους δυο οδηγούς βοηθάει τους εργοδότες στο να αναγνωρίσουν και να περιορίσουν την έκθεση των εργαζομένων στους επικίνδυνους εργασιακούς παράγοντες συμβάλλοντας έτσι στη μείωση ή στην πρόληψη των πνευμονοπαθειών.
Το νέο φυλλάδιο OSHA-NIOSH-produced Infosheet για τους εργοδότες διευκρινίζει τι είναι η σπιρομέτρηση,
πότε χρειάζεται, και παρέχει σημαντικά στοιχεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εργοδότες για να αξιολογήσουν την ποιότητα της διαδικασίας της σπιρομέτρησης που παρέχεται στους εργαζόμενους. Το φυλλάδιο
αυτό περιγράφει επίσης, πως, η συστηματική παρακολούθηση της πνευμονικής λειτουργίας μπορεί να βοηθήσει
στην έγκαιρη αναγνώριση τυχόν προβλημάτων και έτσι να καταστήσει τον εργασιακό χώρο ασφαλέστερο, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που παραμονεύουν για το αναπνευστικό και διορθώνοντάς τους. Το συνοδευτικό φυλ-
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λάδιο OSHA-NIOSH Worker Info, για τους εργαζόμενους εξηγεί τη σπουδαιότητα της σπιρομέτρησης, τι πρέπει
να κάνουν κατά τη διάρκεια του τεστ, και το δικαίωμα τους να λάβουν τη γνωμάτευση και ένα αντίγραφο από τα
αποτελέσματα της εξέτασης.
Ο OSHA επίσης προτείνει να γίνονται σπιρομετρήσεις στους εργαζόμενους που εκτίθενται σε διακέτυλο και
υποκατάστατα διακέτυλου. Πρόσφατα εκδόθηκε από τον οργανισμό ένα πληροφοριακό δελτίο για την ασφάλεια
και την υγεία στην εργασία με τίτλο Occupational Exposure to Flavoring Substances: Health Effects and Hazard
Controls και ένα συνοδευτικό δελτίο με τίτλο Worker Alert on Diacetyl and Substitutes. Τα δελτία αυτά συστήνουν στους εργοδότες να συμπεριλάβουν τη σπιρομέτρηση στα προληπτικά ιατρικά προγράμματα για τους εργαζόμενους που εκτίθενται σε αρωματικές ύλες και στις αρωματικές ύλες στα τρόφιμα, που περιέχουν διακέτυλο.
Διαβάστε το κείμενο των παραπάνω ενημερωτικών οδηγών στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.osha.gov/Publications/osha3415.pdf

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
International ChemSec Chemical Secretariat
Η ChemSec, είναι μια διεθνής οργάνωση που ασχολείται με τις χημικές ουσίες στο περιβάλλον, είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2002 από τέσσερις περιβαλλοντικούς οργανισμούς.
Η φιλοδοξία και ο στόχος της οργάνωσης είναι : ένα μη τοξικό περιβάλλον μέχρι το 2020. Ενημερωθείτε για
πολλά ενδιαφέροντα θέματα στον παρακάτω ιστότοπο : http://www.chemsec.org/
NIOSH E-News letter July 2011
Διαβάστε τη τελευταία έκδοση του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου του NIOSH E-News letter :
www.cdc.gov/niosh/enews/enewsv9n3.html

34ο τεύχος εργασία υγεία

Διαβάστε το 34ο τεύχος της περιοδικής έκδοσης Εργασίαυγεία
http://www.iatrikiergasias.gr/upload/file/ErgHyg34.pdf
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
C d a c c e s s i n f o r m n o n c h e m i c C h e m S e c p u b l i c a t i o n s a l s i n e l e ct r o n i c p r o d u c t s

Information on Chemicals in Electronic Products
A study of needs, gaps, obstacles and solutions to provide and access information on chemicals in
electronic products
This report, commissioned by the United Nations Environment Programme, UNEP, is based on
document analysis and in-depth interviews with stakeholder throughout the life cycle of electronics,
including manufacturers of chemicals and materials, brand owners, recyclers and NGOs in developing countries.Information on Chemicals in Electronic Products

The SIN List is an NGO driven project to catalyze the transition to toxic-free products and processes.
The aim is to fast-track the most urgent high concern chemicals for substitution, by informing authorities and providing advance guidance to companies, consumers and regulators. This is a quick and easy
introduction to the SIN List - why is it needed, who is behind it, what it contains and who is using it
etc. SIN List leaflet

All 22 new SIN substances on the SIN List 2.0

The methodology behind SIN List 2.0

22 new SIN Substances

SIN 2.0 Methodology

Know more about EDCs
What are endocrine disrupting chemicals?

Electronics Without Brominated Flame Retardants
and PVC - a Market Overview
This Market Overview lists more than 500 products from
28 companies free or almost free from brominated flame
retardants and/or PVC, available on the market in April
2010.
Electronics Without Brominated Flame Retardants and
PVC – a Market Overview
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The SIN List - a Tool for Investors
The implementation of the European chemicals legislation REACH and future intensified
chemical reguliations, like the Toxic Substances Control Act in the US, will greatly effect
chemical manufacturers, as well as downstream companies and retailers. To avoid risks and
underperformance, the ChemSec SIN-list can serve as a tool also for investors.
The SIN List - a Tool for Investors

Για να δείτε τη λίστα με τις μελέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης Επιχειρήσεων Πετρελαίου για το περιβάλλον, την
υγεία και την ασφάλεια στην διύλιση και στην αναδιανομή, επιλέξτε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους:
Fuels Quality & Emissions

Air Quality

Water, Soil & Waste

Health

Petroleum Products

Safety

Oil Pipelines

Refining

Other

Joint publications

Report Catalogues

Reports
http://www.concawe.be/content/default.asp?PageID=569
Products Dossiers
http://www.concawe.be/content/default.asp?PageID=578
Concawe reviews
http://www.concawe.be/content/default.asp?PageID=674
Articles
http://www.concawe.be/content/default.asp?PageID=560
Latest CONCAWE Reports
Report No. 4/11
A comprehensive review of European epidemiological studies on particulate matter exposure and health

Σελίδα 12

Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2011

Report No. 3/11
Performance of European cross-country oil pipelines – statistical summary of reported spillages in 2009 and since
1971
Report No. 2/11
Trends in oil discharged with aqueous effluents from oil refineries in Europe - 2005 and 2008 survey data

ΣΥΝΕΔΡΙΑ
15 – 17 Σεπτεμβρίου 2011
16th International ITA Workshop «Flexible E-Work Formats and Social Inclusion»
Ο διεθνής μη κερδοσκοπικός Οργανισμός International Telework Academy (ITA) και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής του
ΤΕΙ Χαλκίδας διοργανώνουν το 16th International ITA Workshop με
τίτλο «Flexible E-Work Formats and Social Inclusion», το οποίο φέτος
θα πραγματοποιηθεί στις 15, 16 και 17 Σεπτεμβρίου, στο Ξενοδοχείο
Mare Nostrum, στη Βραυρώνα Αττικής.
Το Συνέδριο έχει σα στόχο την ανάδειξη των τελευταίων εξελίξεων στο επίπεδο της έρευνας και των εφαρμογών
που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία στον τομέα της Tηλεργασίας και τα βασικά θέματα που θα αναπτυχθούν
είναι:
1) Τηλεργασία και στρατηγική Αλλαγή
[Telework and Organizational Change (complexity, ambiguity, conflict)]
2) Ηλεκτρονική Συνεργασία, Τεχνολογική Πρωτοπορία και Υποστήριξη (πλατφόρμες, συνεργασία)
[E-Collaboration, Technological Innovations & Support (platforms, collaboration)]
3) Ηλεκτρονικός Εργασιακός Χώρος
[E-Workspace Re-Design (facilities, virtual space)]
4) Θέματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε περιβάλλον τηλεργασίας
[HRM Practices in Teleworking Contexts (diversity, professional development, retention)]
5) Ηλεκτρονική μάθηση σε περιβάλλον τηλεργασίας
[E-learning in the workplace (content, delivery)]
6) Κοινότητα / Προοπτικές Ανάπτυξης σε νέους τομείς εργασίας με την Τηλεργασία
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[Community/Regional Initiatives in Telework (job creation, community viability, public policy)]
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.ita-itw2011.gr ή να
επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου, New Event Generation στα τηλέφωνα 210 6516988 και
2106533770.

Η 25η Επέτειος του Διεθνούς συνεδρίου EUROSENSORS θα πραγματοποιηθεί στη Αθήνα 4-7 Σεπτεμβρίου
2011, στο διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών. Η σειρά
των συνεδρίων EUROSENSORS ξεκίνησε το 1987 στο
Cambridge και έχει καθιερωθεί σαν το μοναδικό Ευρωπαϊκό συνέδριο που καλύπτει όλο το φάσμα των Μικρο- και
Νανοσυστημάτων και απευθύνεται τόσο στην ακαδημαϊκή
κοινότητα όσο και στη βιομηχανία. Το Συνέδριο διοργανώνει το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος με την υποστήριξη του ΤΕΙ Αθήνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, την Ελληνική Πρωτοβουλία
Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών Corallia, του διεθνούς επιστημονικού εκδοτικού οίκου Elsevier και
της EUROBANK EFG. To EUROSENSORS XXV τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΒ.
Στόχος του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των τελευταίων επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων στο τομέα της μικρο- και νανοτεχνολογίας, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη
καινοτόμων νανοϋλικών και πρωτότυπων διατάξεων και συστημάτων, με εφαρμογές σε θέματα
διαγνωστικής και βιοτεχνολογίας, ενέργειας, ασφάλειας και επικοινωνίας. Επισημαίνουμε ότι είναι η πρώτη
φορά που το συνέδριο διοργανώνεται τόσο στην Ελλάδα αλλά όσο και σε χώρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Την τελετή έναρξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2011 στην αίθουσα
«Αλεξάνδρα Τριάντη» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, αναμένεται να παρακολουθήσουν περισσότεροι από
500 σύνεδροι, προερχόμενοι από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες του
ευρωπαϊκού αλλά και διεθνούς χώρου. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

11-15 September 2011 - XIXth World Congress on Safety and Health at Work
Istanbul, Turkey
Note: Organized by the International Labour Organization (ILO), the International Social Security Association
(ISSA) and the Turkish Ministry of Labour and Social Security
Information: (Venue) Haliç Congress Centre, Istanbul, Turkey
Tel: (+90) 312 215 80 86, Fax: (+90) 312 215 50 27
E-mail: info@safety2011turkey.org | www.safety2011turkey.org
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11-15 September 2011 - Participation at the International Film and Multimedia Festival on Occupational
Safety and Health (OSH) will take place during the XIX World Congress on OSH in Istanbul
Istanbul, Turkey
Contact: Veronique De Broeck, Secretary General, ISSA, Information Section, Prevent, Gachardstraat 88, B1050 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 643 44 92 , Fax: +32 2 643 44 40
E-mail: veronique.debroeck@prevent.be , www.issa.int/8thIFMF

9-20 September 2011 - Collaboration, Collective Wisdom: Canadian Society of Safety Engineering (CSSE)
2011 Professional Development Conference
Whistler, British Columbia, Canada
Contact: Canadian Society of Safety Engineering (CSSE), 39 River Street, Toronto ON M5A 3P1, Canada, Tel:
+1 416 646 1600 , Fax: +1 416 6469460,
E-mail: info@csse.org | www.csse.org

20-22 September 2011 - 46th UK Conference on Human Response to Vibration
Pavilion Arts Centre, Buxton, Derbyshire, UK
Contact: HSL Training, Tel: +44 (0)1298 218817
URL: www.hsl.gov.uk/health-and-safety-conferences.aspx

26-28 September 2011 - 4th International Conference on Concrete Repair - Concrete Solutions 2011
Dresden, Germany
Contact: Email: info@concrete-solutions.info | www.concrete-solutions.info
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27-28 September 2011 - Health Safety and Environment Conference & Trade
Show - HSE Canada 2011
Toronto, Ontario, Canada
Contact: Email: nate@urbanlivingevents.com | www.hsecanada.ca

7-8 October 2011, National School of Public Health, Athens, Greece
Occupational Health and Safety – Innovations and practical solutions
Διοργάνωση: Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), BG BAU
Contact: Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), τηλ. 213 2010105

9-14 October 2011 - The Global Forum on Sanitation and Hygiene 2011:
Sanitation and Hygiene in Developing Countries
Mumbai, India
Contact: For more information, or to join the mailing list for regular updates,
visit www.wsscc.org/node/1251
Readers may also wish to take a free trial of FIREINF and OSH UPDATE
www.sheilapantry.com/interest.html

14-17 Δεκεμβρίου 2011, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας - Η υγεία και οι υπηρεσίες υγείας μετά το μνημόνιο
Μετά τη θετική ανταπόκριση και τη μεγάλη προσέλευση των επιστημόνων υγείας στα Συνέδρια που προηγήθηκαν, ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας με την πραγματοποίηση του 7ου
Πανελληνίου Συνεδρίου επιχειρεί τη διερεύνηση και την αξιολόγηση των δεδομένων, που προκύπτουν στον υγειονομικό τομέα, μετά την εφαρμογή του Μνημονίου.
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http://www.healthcongress.gr/
Α΄ανακοίνωση:
http://www.healthcongress.gr/sites/default/files/1stAnouncement.pdf

25 – 27 Νοεμβρίου 2011, Λάρισα, “Larissa Imperial”
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής
Διοργάνωση: Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρικού τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Οργάνωση-γραμματεία: The mastermind group, τηλ.210 6827405, 210 6839690-1, Fax: 2106827409
e-mail: ssialma@tmg.gr
http://www.tmg.gr/controlItem.aspx?id=99
http://www.tmg.gr/innet/UsersFiles/sa/Documents/Congresses/
Congress_2011/2oDYKI_A_ANAKOINOSI_FINAL.pdf

4-7 October 2011)
ACTRAV Symposium on Precarious Work, Geneva, Switzerland
ILO, Bureau for Workers' Activities
URL: http://www.ilo.org/actrav/what/events/lang--en/WCMS_153972/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/meetingdocument/
wcms_159206.pdf
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Β Ι Β Λ Ι Ο Γ ΡΑ Φ Ι Α
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ»

Η βιβλιογραφία που ακολουθεί είναι ενδεικτική. Τα παρακάτω ντοκουμέντα (βιβλία και άρθρα) υπάρχουν στη
βιβλιοθήκη του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

•

Assessment and promotion of work ability, health and well-being of ageing workers : proceedings of the
2nd international symposium on work ability held in Verona, Italy (18-20 oct. 2004) / Giovanni Gosta,
Willem J.A. Goedhard, Juhani Ilmarinen.-Amsterdam : Elsevier, c2005.- xv, 435 σ. ISBN 0-444-51989-0

•

Auditing health promotion / G.M. Lindsay, Occupational medicine, 2000, 50(2), σ. 137-140

•

Can health promotion at the workplace help prevent cancer ? / Harri Vainio and Leslie Stayner, Scandinavian journal of work, environment and health, 2002, 28(3), σ.137-139

•

The changing role of health promotion. part.1 : the new public health and the origins of health promotion /
Mike Hughes and Sylvia Tilford, Occupational health review, 2002, (96), σ.25-28

•

Creating supportive environments for health : stories from the third international conference on health promotion, Sundsvall, Sweden / David Finer, Bosse Pettersson, Per Tillgren, World Health Organization.- Geneva : WHO, 1996.-xiii, 201 σ. ISBN 92-4-156180-7

•

Demonstration of the healthy worker survivor effect in a cohort of workers in the construction industry / U.
Siebert ...[et.al.], Occupational and environmental medicine, 2001, 58(12), σ. 774-779

•

Effectiveness of a worksite exercise program with respect to perceived work ability and sick leaves among
women with physical work / Eija Nurminen ...[et.al.], Scandinavian journal of work, environment and
health, 2002, 28(2), σ.85-93

•

Health promotion : a discussion document on the concept and principles/ WHO.- Geneva : WHO, 1984.- 8
σ. (This discussion document constitutes the summary report of the Working Group on concept and principles of health promotion, Copenhagen, 9-13 July 1984)

•

Health promotion - learning from Europe / Ceri Mather, Camilla Peterken, Occupational health review,
1999, (82), σ. 23-26

•

Health promotion in practice / Sherri Sheinfeld Gorin, Joan Arnold (eds.).- San Francisco : Jossey-Bass,
c2006.- xxiii, 600 σ. ISBN 0-7879-7961-9

•

Health promotion in the workplace : alcohol and drug abuse.- Geneva : WHO, c1993 v, 34 σ. (WHO technical report series ; 833) ISBN 92-4-120833-3

•

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
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•

Health protection and health promotion in small-scale enterprises : proceedings of the joint WHO/ILO task
group 1-3 November 1993 / Jorma Rantanen, Suvi Lehtinen, Michael Mikker (eds.), World Health Organization, International Labour Office, Finnish Institute of Occupational Health, Geneva : WHO; Helsinki :
FIOH, c1994.-177 σ. ISBN 951-802-060-4

•

A manual for training in workplace health promotion / European Foundation for the Improvement of Living
and Working Conditions ; Wynne Richard.- Λουξεμβούργο : YEEEK, 1998.- vi, 156 σ. ISBN 92-828-2611
-2

•

Merging health promotion and health protection : a unified philosophy toward employee health / Janet
Kuang, Shari McMahan, Professional safety, 1999, 44(7), σ. 38-40

•

Practise what you preach : the cost of sickness absence and the issue of staff retention affect all employers.
And health promotion in the workplace is one step being taken to address the problem / Sarah Painter, Occupational health, 1999, 51(7) , σ. 29-30

•

Pre-employment screening among health care workers issues / Madeleine Estryn-Behar, International journal of occupational safety and ergonomics, 2001, 7(3), σ.351-361

•

Promotional framework for occupational safety and health : International Labour Conference, 93rd session,
2005. Report IV(1).- Geneva : ILO, 2004.- 57 σ. ISBN 92-2-115366-5 (Fourth item on the agenda )

•

Promotional framework for occupational safety and health : International Labour Conference, 95th session,
2006. Report IV(1).- Geneva : ILO, 2005.- iii, 12 σ. ISBN 92-2-116608-2

•

The rationale behind workplace health promotion : does health promotion vary between the public and private sectors? / Nicola Smith, Occupational health, 1997, 49(2), σελ. 48-50

•

A systematic review of the effectiveness of health promotion interventions in the workplace / A. Harden …
[et.al.], Occupational medicine, 1999, 49(8), σ. 540-548

•

Tuberculosis in the workplace / Marilyn J. Field (ed.), Committee on Regulating Occupational Exposure to
Tuberculosis, Division of Health Promotion and Disease Prevention, Institute of Medicine.- Washington,
DC : National Academy Press, c2001 xiv, 340 σ. ISBN 0-309-07330-8

•

Workplace health promotion / Tom Cox,Work and stress, 1997, 11(1), σ. 1-5

•

Workplace health promotion – a specification for training/ Wynne Richard, European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions.- Λουξεμβούργο : ΥΕΕΕΚ, 1994.- 58 σ.

•

Workplace health promotion in Europe : programme summary / European Foundation for the Improvement
of Living and Working Conditions.-Λουξεμβούργο :YEEEK, 1997.- 40 σ. ISBN 92-828-0591-3

•

Ανάδειξη των συνολικών αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων για την προαγωγή της υγείας και ασφάλειας
στην εργασία / Νικ. Σαραφόπουλος, Επιθεώρησις εργατικού δικαίου, 2005, 64(19), σ. 1121-1132, Υγιεινή
και ασφάλεια της εργασίας, 2006, (25), σ. 6-11
Πλήρες κείμενο. http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/Vol25.1138705524548.pdf

•

Δημιουργία εθνικού δικτύου (forum) προαγωγής της υγείας στους χώρους εργασίας / Ελισάβετ Γαλανοπούλου, Νέα Υγεία, 2004, (43), σ.10
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•

Το εθνικό δίκτυο προαγωγής υγείας στους χώρους εργασίας- ΕΔΠΥΧΕ / Δ.Πετανίδου, Νέα Υγεία, 2006,
54, σ. 4

•

Η επίδραση των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων στη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών υγείας / Γ. Τούντας, …[κ.ά.], Νέα Υγεία, 2006, 54, σ.10

•

Έρευνα υπηρεσιών υγείας στο Ν. Κυκλάδων / Α.Μωραϊτάκη, Π.Βασιλάκης, Νέα Υγεία, 2006, 54, σ.11

•

Ευρωπαϊκή εβδομάδα κατά του καρκίνου. Πρόληψη καρκίνου και προαγωγή υγείας στο χώρο εργασίας
(Αθήνα,12-18 Οκτωβ. 1992) : (Φάκελλος Τύπου), ΑΘΗΝΑ, 1992

•

Ευρωπαϊκό δίκτυο για την προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας / Πελωριάδης, Γρηγ., Νέα Υγεία,
1999, (24), σ. 10

•

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα προαγωγής υγείας στους χώρους εργασίας "Move Europe" / Δήμητρα Πετανίδου,
Νέα Υγεία, 2007, 58, σ. 12-13

•

Καινοτομικά μέτρα για την προαγωγή της υγείας των εργαζομένων στην Ελλάδα. Αραβίδου, Καίτη, …
[κ.α.], Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την βελτίωση των συνθηκών διαβιώσεως και εργασίας.- Λουξεμβούργο :
YEEEK, 1991.- 90 σ.

•

Μέτρα προαγωγής της υγείας στο χώρο εργασίας : πρωτοβουλίες σε επτά χώρες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων / Ευρωπαϊκό Ιδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας.- Λουξεμβούργο : ΥΕΕΕΚ, 1990.- 9σ.

•

Οδηγός αγωγής και προαγωγής της υγείας : πρότυπο πρόγραμμα "αλκοόλ και ατύχημα" / Κατερίνα Σώκου.-2η εκδ.- Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 1999.-109 σ. ISBN 960-344-037-Χ

•

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

•

Προαγωγή υγείας : ιστορική εξέλιξη / Π.Σουρτζή, Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. 1998, 10(4), σ.179-185
(Ειδική συλλογή άρθρων 292)

•

Προαγωγή υγείας στην COSMOTE / Σ.Παπαδόπουλος, Νέα Υγεία, 2006, 54, σ.7

•

Προαγωγή υγείας στη ναυπηγική βιομηχανία / Ε.Αλεξόπουλος, Νέα Υγεία, 2006, 54, σ.9

•

Προαγωγή υγείας στο εργασιακό περιβάλλον : από τις εργασίες του 2ου πανελληνίου συνεδρίου προαγωγής και αγωγής υγείας / Αθ. Βαλαβανίδης, Νέα Υγεία, 1999, (24), σ. 4

•

Η προαγωγή υγείας στο σχολείο, Νέα Υγεία, 2003, (42), σ. 2-15

•

Προαγωγή υγείας στους εργασιακούς χώρους: εμπόδια-προοπτικές / Νικόλαος Σαραφόπουλος, Νέα Υγεία,
1999, (24), σ. 5

•

Προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. / Ε.Ζημάλης, Νέα Υγεία, 2006, 54, σ. 8

•

Προγράμματα καλής πρακτικής προαγωγής υγείας στη ΔΕΗ Α.Ε. / Χ.Αλεξόπουλος, Νέα Υγεία, 2006, 54,
σ.5

•

Τα προγράμματα προαγωγής υγείας της Ελαϊς-Unilever και η ενσωμάτωσή τους στην οργάνωση της εται-
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ρείας / Μ. Θεοδωροπούλου, Νέα Υγεία, 2006, 54, σ. 6
•

Ο ρόλος και η ανάγκη της συμβολής του νοσοκομείου της Ελευσίνας στην προστασία και προαγωγή της
υγείας των εργαζομένων σε σχέση με τους επαγγελματικούς κινδύνους : [σεμινάριο "Υγιεινή και ασφάλεια" (1992 3-4 Νοεμ. : Αθήνα)] (ΑΡΕ: 1776) Χατζής, Χ. Κ.- 7 σ.

•

Η συμβολή του ΕΛΙΝΥΑΕ στην προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στα εργοτάξια / Τσαμουσόπουλος,
Ηλίας.- 4 σ. (Η εισήγηση περιλαμβάνεται στο τεκμήριο με ΑΡΕ : 1738 Εθνικό συνέδριο "Ασφάλεια και
υγεία στα εργοτάξια" (1994 Σεπτ. 26 -27 : Κέρκυρα)

•

Το Internet και η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία / Marc Freixa, Marta Noguera,
JANUS, 1998, (28), σ. 34-35
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Μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης Βενιζέλου ήταν και η
εισαγωγή της οκτάωρης εργασίας. Στη φωτογραφία γελοιογραφία της εποχής που απεικονίζει τον αγώνα των
εργαζομένων για τη διεκδίκηση του παραπάνω μέτρου.
Αθήνα, Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α
© Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο.
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