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Η ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ∆ΩΡΟ ΖΩΗΣ - ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟ∆ΟΤΗΣ 

Χωρίς αμφιβολία οι δραστηριότητες του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιει-
νής  και Ασφάλειας της Εργασίας παρουσιάζουν μια συνέχεια από την 
ίδρυσή  του. Οι δυσχέρειες που εμφανίζονται κατά το τελευταίο διάστημα 
δεν  έχουν περιορίσει διόλου τις επιστημονικές δράσεις στα πεδία της Υγε-
ίας  και Ασφάλειας της Εργασίας και πολύ περισσότερο το άοκνο ενδιαφέ-
ρον  του επιστημονικού προσωπικού του Ινστιτούτου. Αυτό τεκμαίρεται 
τόσο  από τη συνέχιση της έκδοσης του περιοδικού του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Υγι-
εινή  και Ασφάλεια της Εργασίας, όσο και των δύο άλλων περιοδικών εκ-
δόσεων,  δηλαδή του newsletter e-δησεόγραμμα και της έκδοσης Θεματι-
κό  Βιβλιογραφικό Δελτίο (το οποίο στη Σειρά: Τεκμηρίωση Υ.Α.Ε. έχει 
ήδη  συμπληρώσει 24 εκδόσεις). Η σημασία των εκδόσεων αυτών ξεπερνά 
κατά  πολύ το ηλεκτρονικοποιημένο και παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο 
της  διαχείρισης της επιστημονικής πληροφορίας στις μέρες μας. Ο ρόλος 
του  Ινστιτούτου, ως ζωντανού οργανισμού, είναι να καθοδηγεί τη διακίνη-
ση  της γνώσης στα πεδία της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, ώστε 
να  συμβάλει στην (καθ’ ημάς) Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας (στους 
χώρους  εργασίας). Έτσι, η επιστημονική έκδοση, το ενημερωτικό δελτίο 
και το  Θεματικό Βιβλιογραφικό Δελτίο με την ευρύτητα των γνωστι-
κών  αντικειμένων που περιέλαβαν στις μέχρι τώρα εκδόσεις τους, 
έχουν  συνεισφέρει ουσιωδώς στο να δοθεί η ευκαιρία για ανάπτυξη κουλ-
τούρας  Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας εντός της Κοινότητας και δια 
μέσου  των φορέων της Κοινότητας, όπως έχει διατυπωθεί από τον Παγ-
κόσμιο  Οργανισμό Υγείας. Αν όντως πέτυχε κάτι τέτοιο και αν όντως κα-
λύπτονται  υπαρκτές ανάγκες στους χώρους εργασίας, αυτό ας το κρίνουν 
οι χρήστες  των υπηρεσιών αυτών, που δεν είναι και λίγοι απ’ ό,τι φαίνεται 
από  τους απολογισμούς του Κέντρου Τεκμηρίωσης - Πληροφόρησης   
του  ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.  

 
Θ.Κ. Κωνσταντινίδης  

Αν. Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ.  
Πρόεδρος ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.  
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Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. από 1.10.2011 έως 30.9.2014  είναι η 
εξής: 

 Πρόεδρος 

• Θεόδωρος Κ. Κωνσταντινίδης, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Αν. Καθηγητής Ιατρικής ΔΠΘ (Πρόσωπο κοινής 
αποδοχής των Κοινωνικών Εταίρων) 

Αντιπρόεδροι 

• Ανδρέας Κολλάς (Γ.Σ.Ε.Ε.) 

• Αναστάσιος Παντελάκης (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Β.) 

Μέλη: 

• Ιωάννης Αδαμάκης (Γ.Σ.Ε.Ε.) 

• Θεόδωρος Δέδες (Σ.Ε.Β.)  

• Ευθύμιος Θεοχάρης (Γ.Σ.Ε.Ε.) 

• Ρένα Μπαρδάνη (Σ.Ε.Β.) 

• Χρήστος Παπάζογλου (Γ.Σ.Ε.Ε.) 

• Ευστάθιος Πολίτης (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) 

ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΟΥ  ΕΛ . ΙΝ .Υ.Α .Ε .  

 

Στο επίκεντρο η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόμενων 

Επαφές στο Ηράκλειο Κρήτης του προέδρου του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. 

Συνάντηση στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης, με την Διοίκηση και τους Προέδρους των Πρωτοβάθμιων 
Σωματείων είχε ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, Θ.Κ. Κωνσταν-
τινίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θράκης 

Στη συνέχεια επισκέφθηκε την Τεχνική Επιθεώρηση Εργασίας και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ηρακλείου προκει-
μένου να συζητήσει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του παραρτήματος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 
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Υ.Α. Φ10221/οικ. 26816/929/2011  (ΦΕΚ 2778/Β`/2.12.2011) Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες. 

Πλήρες κείμενο: 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2778b_11.1324544429906.pdf 

 

Υ.Α. Υ1/Γ.Π.οικ. 134274/2011  (ΦΕΚ 2931/Β`/22.12.2011) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτο-
υργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης (όπως αυτά ορίζονται από την υγειο-
νομική διάταξη με αριθμ. Α1β/8577/1983, άρθρο 41) 

Πλήρες κείμενο: 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2931b_11.1326201276078.pdf 

 

Υ.Α. Ζ3- 7835/2011  (ΦΕΚ 2650/Β`/9.11.2011) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Ζ3-5430/2009 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθε-
της συγκολλημένης ξυλείας - Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα - Επιτροπή επίπλου» 

Πλήρες κείμενο: 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2650b_11.1321534256390.pdf 

 

Υ.Α. οικ. 52280/4720/2011  (ΦΕΚ 2640/Β`/9.11.2011) Συμπλήρωση της 35043/2524/1.9.2010 (1385/Β) κοινής 
υπουργικής απόφασης – καθορισμός διαδικασίας πιστοποίησης Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων 

Πλήρες κείμενο: 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2640b_11.1321532251812.pdf 

 

Υ.Α. Φ.11321/οικ. 26012/1718/2011  (ΦΕΚ 2611/Β`/8.11.2011) Ενιαίος πίνακας προσδιορισμού ποσοστού ανα-
πηρίας 

Αναλυτικά: 

• Αιματολογικές παθήσεις 

• Λοιμώδη νοσήματα (AIDS) 

• Παθήσεις αναπνευστικού συστήματος (πνευμονική ίνωση, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, φυμα-
τίωση, κ.λπ) 

• Παθήσεις κυκλοφορικού συστήματος (στεφανιαία νόσος, πνευμονική υπέρταση, κ.λπ) 

• Παθήσεις του πεπτικού συστήματος 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2254&item_id=9146�
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• Παθήσεις γεννητικών οργάνων του θήλεως και διαταραχές του φύλου 

• Μεταβολικές παθήσεις 

• Δερματολογικά νοσήματα 

• Ψυχικές διαταραχές 

• Νοσήματα του νευρικού συστήματος 

• Ορθοπεδικές παθήσεις 

• Παθήσεις ώτων- ρινών, λάρυγγα 

• Χειρουργικές παθήσεις 

• Χειρουργικές παθήσεις ουροποιογεννητικού 

• Παθήσεις οφθαλμών 

• Ρευματολογικές παθήσεις 

• Νεφρολογικές παθήσεις 

• Κυστική ίνωση ή ινωκυστική νόσος ή κυστική ινώδης νόσος 

• Επαγγελματικές παθήσεις 

• Μολυβδίαση : (§1) 

• Υδραργυρίαση : (§2) 

• Δηλητηρίαση από κάδμιο : (§3) 

• Δηλητηρίαση από βηρύλλιο : (§4) 

• Δηλητηρίαση από φώσφορο : (§5) 

• Δηλητηρίαση από αρσενικό και σύνθετά του : (§6) 

• Δηλητηριάσεις από οξείδια, άλατα και ενώσεις νικελίου : (§7) 

• Δηλητηριάσεις από διοξείδιο του μαγγανίου : (§8) 

• Δηλητηριάσεις από φθόριο και ενώσεις του : (§9) 

• Δηλητηριάσεις από ανυδρίτες θειώδους και θειικού οξέος : (§10) 

• Δηλητηριάσεις από νιτρικό οξύ – οξείδια αζώτου και αμμωνία : (§11) 

• Δηλητηριάσεις από αρσενικούχο υδρογόνο : (§12) 

• Δηλητηριάσεις από αρωματικούς υδρογονάνθρακες (βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο) : (§13) 

• Δηλητηριάσεις από χλωραιθυλένια (τριχλωροαιθυλένιο, τετραχλωροαιθυλένιο) : (§14) 

• Δηλητηριάσεις από διθειάνθρακα : (§15) 
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• Δηλητηριάσεις από τετραχλωράνθρακα : (§16) 

• Δηλητηριάσεις από βρωμιούχο μεθύλιο : (§17) 

• Δηλητηριάσεις από χλωριούχο μεθύλιο : (§18) 

• Δηλητηριάσεις από νιτρο-αμινο- και χλωριο- παράγωγα του βενζολίου και των ομολόγων του : (§19) 

• Δηλητηριάσεις από ισοκυανιούχα οργανικά : (§20) 

• Νόσοι από μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης : (§21) 

• Παθήσεις προκαλούμενες από τον ήχο –θόρυβο : (§22) 

• Επαγγελματικές πνευμονοπάθειες (πνευμονοκονιώσεις, πυριτίαση, πνευμονοκονίωση των εργατών 
άνθρακα, αμιάντωση, βυσσίνωση, επαγγελματικό βρογχικό άσθμα) : (§23) 

• Επαγγελματικός καρκίνος πνεύματος : (§24) 

Πλήρες κείμενο: 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2611b_11.1326270639078.pdf 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ  &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

Δελτίο Τύπου: Στοιχεία για τις επιπτώσεις στην Υγεία από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. 

Υπάρχουν νέες και σαφείς ενδείξεις ότι η σημερινή κατάσταση της Υγείας στην Ελλάδα έχει επιδεινωθεί κατά 
τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ιδίως στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Οι ανησυχίες αυτές 
αναφέρονται λεπτομερώς σε έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα στην επιθεώρηση The Lancet, που γράφτηκε 
από τους Alexander Kentikelenis και Dr David Stuckler του Πανεπιστημίου του Cambridge, UK και τον Καθη-
γητή Martin McKee της Σχολής Υγιεινής και τροπικής Ιατρικής,UK και οι συνεργάτες τους. Το EuroHealthNet 
βρίσκει αυτή την έκθεση ανησυχητικά προβλέψιμη και αποφευκτέα.  

Με βάση τις στατιστικές της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι 
Έλληνες πολίτες είχαν 15% περισσότερες πιθανότητες να μην συμβουλευτούν γιατρό το 2009 απ’ ότι πριν από 
την κρίση που ξεκίνησε το 2007 και η οποία οφείλεται σε παράγοντες όπως μεγαλύτερος χρόνος αναμονής, 
μεγάλες αποστάσεις για πρόσβαση στην περίθαλψη και προσδοκία ότι θα αισθανθούν καλύτερα. Επειδή το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα δίνει το δικαίωμα στους ανθρώπους να έχουν δωρεάν συμβουλές από 
γενικούς ιατρούς και πολύ φθηνές επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία (0 – 5 ευρώ ανά επίσκεψη), οι συγγραφείς 
λένε ότι η μειωμένη πρόσβαση αντανακλά πιθανώς παράπλευρα προβλήματα: περικοπές της τάξης του 40% 
στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων, μείωση προσωπικού, περιστασιακές ελλείψεις ιατρικών ειδών και 
δωροδοκίες στο ιατρικό προσωπικό για να παρακαμφθούν οι ουρές στα γεμάτα νοσοκομεία.  

Οι εισαγωγές στα δημόσια νοσοκομεία αυξήθηκαν κατά 24% το 2010 σε σύγκριση με το 2009, και με 8% το 
πρώτο εξάμηνο του 2011 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι 
υπήρξε μια αύξηση 14% του ποσοστού των Ελλήνων πολιτών που ανέφεραν ότι η υγεία τους ήταν «κακή» ή 

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2611b_11.1326270639078.pdf�
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«πολύ κακή» το 2009 σε σύγκριση με το 2007. Οι αυτοκτονίες αυξήθηκαν κατά 17% το 2009 από το 2007 και 
ανεπίσημα στοιχεία του 2010 που αναφέρθηκαν στο Κοινοβούλιο, μιλούν για αύξηση 25% σε σύγκριση με το 
2009. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε αύξηση 40% το πρώτο εξάμηνο του 2011 σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2010.  

Άλλοι ανησυχητικοί δείκτες περιλαμβάνουν την αύξηση βίας και ανθρωποκτονιών και το ποσοστό κλοπών σχε-
δόν διπλασιάστηκε μεταξύ του 2007 και 2009. Ο αριθμός των ατόμων που είναι σε θέση να επωφεληθούν από 
τις παροχές ασθενείας μειώθηκε κατά περίπου 40% μεταξύ του 2007 και 2009, πιθανώς λόγω περικοπών του 
προϋπολογισμού. Μία σημαντική αύξηση των μολύνσεων HIV έγινε στα τέλη του 2010. Τα τελευταία στοιχεία 
δείχνουν ότι νέες μολύνσεις θα αυξηθούν κατά 52% το 2011 σε σύγκριση με το 2010 (922 νέες περιπτώσεις 
έναντι 605) με το ήμισυ των προσφάτων αυξήσεων που παρατηρήθηκαν να οφείλονται σε λοιμώξεις των χρησ-
τών ενδοφλεβίων ναρκωτικών.  

Στοιχεία για τους πρώτους 7 μήνες του 2011 δείχνουν περισσότερο από μία 10πλάσια αύξηση νέων μολύνσεων 
στους χρήστες 2 ναρκωτικών ουσιών σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Η επικράτηση της χρή-
σης ηρωίνης φαίνεται να αυξήθηκε κατά 20% το 2009, από 20 200 σε 24 100,σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ελλη-
νικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Παρακολούθησης των Ναρκωτικών. Οι περικοπές στους προϋπολογισμούς το 
2009 και το 2010 είχαν σαν αποτέλεσμα την απώλεια του ενός τρίτου των προγραμμάτων της χώρας για τους 
εφήβους (street-work programmes).  

Οι συγγραφείς τονίζουν ότι, ως συνήθως σε περιόδους ύφεσης, έχουν σημειωθεί μειώσεις στην κατανάλωση αλ-
κοόλ και σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας η οδήγηση σε κατάσταση μέθης έχει μειωθεί. Αυτές οι τάσεις δεν 
οφείλονται στη μειωμένη ανίχνευση λόγω των περικοπών του προϋπολογισμούς στην αστυνομία, αφού οι ασ-
τυνομικοί έλεγχοι παρέμειναν οι ίδιοι και περισσότεροι οδηγοί ελέχθησαν το 2009 από ότι το 2008.  

Συμπεράσματα των συγγραφέων: Σε γενικές γραμμές η εικόνα της Υγείας στην Ελλάδα είναι ανησυχητική. Μας 
θυμίζει ότι, σε μια προσπάθεια να χρηματοδοτηθούν τα χρέη, οι απλοί άνθρωποι πληρώνουν τα μεγαλύτερο τί-
μημα: απώλεια πρόσβασης στην περίθαλψη και στις υπηρεσίες πρόληψης, αντιμετώπιση υψηλότερων κινδύνων 
από το ιό HIV και των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων ασθενειών και στις χειρότερες περιπτώσεις απώλεια της 
ίδιας τους της ζωής. Μεγαλύτερη προσοχή στην υγεία και στην πρόσβαση για περίθαλψη είναι απαραίτητα ού-
τως ώστε η Ελληνική κρίση να μην υπονομεύσει την απόλυτη πηγή πλούτου της χώρας που είναι οι άνθρωποί 
της.  

Ο Clive Needle, Διευθυντής του EuroHealthNet, δήλωσε σήμερα: Αυτά είναι πολύτιμα και σημαντικά στοιχεία 
σχετικά με τις επιπτώσεις των οικονομικών αποφάσεων για την υγεία των ανθρώπων και για τις κοινωνικές επιπ-
τώσεις της μη προστασίας της υγείας σε όλες τις πολιτικές επιλογές που γίνονται. Η ΕΕ θα πρέπει να βοηθήσει 
στο να μάθουν οι άνθρωποι στην Ελλάδα την πραγματική αλήθεια. Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσει 
μία ομάδα εμπειρογνωμόνων στην υγεία και στην οικονομία για την υποστήριξη των Εθνικών Κυβερνήσεων πα-
ρέχοντας στοιχεία για την τρόικα η οποία εργάζεται για τις οικονομικές αλλαγές.  

Η συνθήκη της ΕΕ καλεί την ΕΕ και τα Κράτη Μέλη να προστατεύσουν την υγεία σε όλα τους τα προγράμματα, 
ανεξάρτητα από την οικονομική θέση: είναι η στιγμή να κάνει ακριβώς αυτό. 

(Μετάφραση από το πρωτότυπο) 

Alexander Kentikelenis and Dr David Stuckler, University of Cambridge 

Tel.: +44 (0) 7593 212319 E) aek37@cam.ac.uk 
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Dr David Stuckler, University of Cambridge. 

Tel.: +44 (0)7726 422212 E) ds450@cam.ac.uk 

Professor Martin McKee, London School of Hygiene and Tropical Medicine 

Tel.: +44 (0) 7973 832576 E) martin.mckee@lshtm.ac.uk 

For more information, contact Ms. Ariane Moret 

EuroHealthNet, Communications Coordinator 

E-mail: a.moret@eurohealthnet.eu, Tel.: + 32-2-235-03-28, Fax: + 32-2-235-03-39 

Το EuroHealthNet είναι ένα μη κερδοσκοπικό δίκτυο των περιφερειακών και εθνικών οργανισμών που είναι 
υπεύθυνοι και υπόλογοι για την προαγωγή της υγείας, της δημόσιας υγείας και την πρόληψη των ασθενειών 
στην Ευρώπη. Ο σκοπός του είναι η βελτίωση της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών και προσπαθεί για μια πιο 
υγιή Ευρώπη, με μεγαλύτερη ισότητα υγείας μεταξύ και εντός των χωρών. Το EuroHealthNet επιτυγχάνει τα 
πιο πάνω υποστηρίζοντας σχέδια (projects) και ανάπτυξη πολιτικής μεταξύ των μελών του και των Ιδρυμάτων 
της ΕΕ με την ανταλλαγή πληροφοριών και επικοινωνίας μέσα και πέρα από το δίκτυό του. 

Magazine του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την υγεία και την ασφάλεια στην εργα-
σία, για τις ασφαλείς εργασίες συντήρησης, τ.42, 2011 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία δημοσίευσε το ετήσιο 
περιοδικό, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής εκστρατείας  «Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας 2010-
2011»,  για τις ασφαλείς εργασίες συντήρησης. 

Το περιοδικό έχει άρθρα σχετικά με τα θέματα του  ανθρώπινου  παράγοντα στη συντήρηση, την οργάνωση και 
τη διαχείριση κινδύνων, καθώς επίσης και ένα άρθρο σχετικά με το ασφαλές κλείσιμο του εξοπλισμού διαδικασί-
ας που περιλαμβάνει τις επικίνδυνες χημικές ουσίες. 

Διαβάστε αναλυτικά το περιοδικό: 

http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12 

Αναλυτικά τα άρθρα της περιοδικής έκδοσης: 

1. Improving understanding of maintenance organisation to ensure safe maintenance activities in companies 

2. Safety in maintenance: errors and human factors 

3. Incidents in maintenance: their link to the tasks, special characteristics and proposed measures 

4. A well thought-out maintenance programme increases safety 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ  ΝΕΑ  

http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12�
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12#1_improving_understanding_of_maintenance_organisation_to_ensure_safe_maintenance_activities_in_companies�
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12#2_safety_in_maintenance_errors_and_human_factors�
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12#3_incidents_in_maintenance_their_link_to_the_tasks_special_characteristics_and_proposed_measures�
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12#4_a_well_thought_out_maintenance_programme_increases_safety�
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Νέα μελέτη αναδεικνύει τις υψηλές και επικίνδυνες  εκθέσεις των εργαζομέ-
νων σε εργασίες συντήρησης 

Στην συγκεκριμένη μελέτη αξιολογήθηκε η έκθεση των εργαζομένων σε επικίνδυνες ου-
σίες στις εργασίες συντήρησης. Η μελέτη εστίασε στους εργαζομένους συντήρησης σε 
διάφορους τομείς και τις εκθέσεις τους στις επικίνδυνες ουσίες, παραδείγματος χάριν στις 
εγκαταστάσεις αποτέφρωσης δημοτικών αποβλήτων, και άλλων  βιομηχανικών χώρων. 

Γενικά, οι εργαζόμενοι εκτέθηκαν σε επικίνδυνες ουσίες χαρακτηριστικές για την επισκε-
υή, τη συντήρηση και τον καθαρισμό. Ενώ οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις βιομηχανί-
ας πετρελαίου βρέθηκαν  να προστατεύονται περισσότερο λόγω της εφαρμογής των ακρι-

βών προτύπων που καθορίστηκαν για τη βιομηχανία αυτή. 

Οι εργαζόμενοι  που εκτελούσαν εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων εκτέθηκαν 
σε υψηλές συγκεντρώσεις αερίων, πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Επίσης  εργαζόμενοι σε άλλες βιομηχανικές εγ-
καταστάσεις εκτέθηκαν σε ποικίλες ουσίες και  τοξικά προϊόντα. 

Το πλήρες κείμενο είναι στην γερμανική γλώσσα και θα το βρείτε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 

h t t p : / / w w w . b a u a . d e / d e / P u b l i k a t i o n e n / F a c h b e i t r a e g e /
F2044.pdf;jsessionid=3C5DD04FB4ED5E9E4D2B8A73825FC953.1_cid246?__blob=publicationFile&v=2 

Read more about the report (in German). 

5. Excellence in risk assessment and wellbeing at work 

6. Chemical safety during plant shutdowns 

7. Occupational risk prevention in a context of subcontracted maintenance 

8. Measures to improve cooperation between operators and maintenance staff 

9. Audiovisual Catalogue of Critical Situations: a powerful training tool 

10. Integrating maintenance into design: the machinery directive sets goals 

11. A maintenance site designed for safety 

12. On the way to safe maintenance 

13. MFA survey on the topic: employment safety for maintenance workers in Austria 

14. Guidelines for inspecting the physical condition of industrial safety helmets 

http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/F2044.pdf;jsessionid=3C5DD04FB4ED5E9E4D2B8A73825FC953.1_cid246?__blob=publicationFile&v=2�
http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/F2044.pdf;jsessionid=3C5DD04FB4ED5E9E4D2B8A73825FC953.1_cid246?__blob=publicationFile&v=2�
http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/F2044.pdf;jsessionid=3C5DD04FB4ED5E9E4D2B8A73825FC953.1_cid246?__blob=publicationFile&v=2�
http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/F2044.pdf;jsessionid=3C5DD04FB4ED5E9E4D2B8A73825FC953.1_cid246?__blob=publicationFile&v=2�
http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/F2044.html�
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12#5_excellence_and_well_being_at_work�
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12#6_chemical_safety_during_plant_shut_downs�
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12#7_occupational_risk_prevention_in_a_context_of_subcontrated_maintenance�
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12#8_measures_to_improve_cooperation_between_operators_and_maintenance_staff�
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12#9_audiovisual_catalogue_of_critical_situations_a_powerful_training_tool�
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12#10_integrating_maintenance_into_design_the_machinery_directive_sets_goals�
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12#11_a_maintenance_site_designed_for_safety�
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12#12_on_the_way_to_safe_maintenance�
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12#13_mfa_survey_on_the_topic_employment_safety_for_maintenance_workers_in_austria�
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12#14_guidelines_for_inspecting_the_physical_condition_of_industrial_safety_helmets�
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Οι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης όπως οι διασώστες χρήζο-
υν μεγαλύτερης προστασίας στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας! 

Σύμφωνα με μια νέα έκθεση, οι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης όπως οι 
διασώστες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν θανατηφόρο ατύχημα, κα-
τάγματα και να προσβληθούν από επαγγελματικές ασθένειες. Από καταστροφές που 
συνέβησαν στο παρελθόν προκύπτει ότι ούτε οι κοινότητες αλλά ούτε και οι επιχειρή-

σεις είναι απολύτως έτοιμες να αντιμετωπίσουν ατυχήματα και καταστροφές μεγάλης κλίμακας. Η βελτίωση της 
προστασίας των διασωστών από τους επαγγελματικούς κινδύνους πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα, 
καθώς οι τρέχουσες περιβαλλοντικές, οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις προμηνύουν αύξηση της δριμύτητας 
και της συχνότητας των καταστροφών στο μέλλον. Στη συγκεκριμένη μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού συμ-
μετείχε και το ΕΛΙΝΥΑΕ, με τις συναδέλφους Εύη Γεωργιάδου και Δήμητρα Πινότση 

Πλήρης έκθεση: “Υπηρεσίες διάσωσης: επαγγελματική ασφάλεια και κίνδυνοι για την υγεία” (Emergency Ser-
vices: a literature review on occupational safety and health risks) 

h t t p : / / o s h a . e u r o p a . e u / e n / p u b l i c a t i o n s / l i t e r a t u r e _ r e v i e w s /
emergency_services_occupational_safety_and_health_risks 

Το αυτοματοποιημένο σφαγείο της κοινότητας του Abu Dhabi City 
έχει βραβευθεί ως το καλύτερο σφαγείο στη Μέση Ανατολή και στη 
Βόρεια Αφρική (ΜΕΝΑ). 

Το βραβείο δόθηκε από την Meat & Livestock Australia (MLA) ως 
επιβράβευση για την εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων ποιότη-
τας και ασφάλειας στη σφαγή των ζώων και την επεξεργασία του 
κρέατος. 

Το βραβείο αυτό είναι ένα σημαντικό επίτευγμα σε αυτό τον τομέα, 
και δίνει στην κοινότητα μια επιπρόσθετη αίγλη όσον αφορά το εν-

διαφέρον της για τα θέματα της υγείας και ασφάλειας. 

Στο διαγωνισμό πήραν μέρος εκατοντάδες σφαγεία και κρεοπωλεία σε σύνολο 40 χωρών στην περιοχή της Μέ-
σης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής που σημαίνει ότι το αυτοματοποιημένο σφαγείο του Abu Dhabi κέρδισε 
δικαίως το βραβείο αυτό σύμφωνα με τα πρότυπα του 2010. Τεχνικές επιτροπές και ειδικοί της MLA εκτίμησαν 
τις διαδικασίες της σφαγής, επεξεργασίας, καθαρισμού, υγιεινής και των αποβλήτων σύμφωνα με τους κανόνες 
που έθετε η απόκτηση του συγκεκριμένου βραβείου. 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην παρακάτω ιστοθέση: 

http://www.themeatsite.com/meatnews/12705/award-for-abu-dhabi-automated-slaughterhouse 

ΔΙΕΘΝΗ  ΝΕΑ  

http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/emergency_services_occupational_safety_and_health_risks/view?utm_source=oshmail&utm_medium=email&utm_campaign=oshmail-113�
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/emergency_services_occupational_safety_and_health_risks�
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/emergency_services_occupational_safety_and_health_risks�
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/emergency_services_occupational_safety_and_health_risks�
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/emergency_services_occupational_safety_and_health_risks�
http://www.themeatsite.com/meatnews/12705/award-for-abu-dhabi-automated-slaughterhouse�
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Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις εκδόσεις βιβλίων του ΤΕΕ στον παρακάτω κατά-
λογο 2000-2010: 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PUBLICATIONS/v2.ekdoseis-Home/
ekdoseis_2010.pdf 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  

ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  

"Maintenance and Changes in Plants with High Safety Requirements"  

Η έκδοση "Maintenance and Changes in Plants with High Safety Requirements", 
που εκδόθηκε από τον ISSA μπορείτε να την διαβάσετε και στην αγγλική γλώσσα. 
Επίσης το κείμενο είναι διαθέσιμο και στην γαλλική και στην γερμανική γλώσσα. 

Το βιβλίο ασχολείται με τις αρχές της ασφάλειας σε θέματα αλλαγών, σχεδιασμού 
και συντήρησης, σε υψηλού κινδύνου βιομηχανικών χώρων. 

Επίσης γίνεται αναφορά σε ιστορικά ατυχήματα όπως του Flixborough. 
Το πλήρες κείμενο μπορείτε να το βρείτε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση 
h t t p : / / s a f e ty - w o r k . o rg / f i l e a d mi n / s a f e t y - wo r k / d o c u m e n t s / B G R C I /
Instandhaltung_UK.pdf 

GOHNET Newsletter Number 18 - Spring 2011  

Health impact of psychosocial hazards at work: an overview 

Η συγκεκριμένη έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εστιάζει σε δείκτες άγχους 
και υγείας που προκύπτουν από την έκθεση σε ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Περιέχει άρθρα 
σχετικά με τις έρευνες για τις γενικούς δείκτες υγείας ή τους παράγοντες κινδύνου καθώς 
επίσης και τις έρευνες για τις συγκεκριμένες εκβάσεις ασθενειών, για τις μυοσκελετικές πα-
θήσεις,  τη διανοητική υγεία και τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Παρά το γεγονός ότι τα δεδο-

μένα δεν είναι διαθέσιμα παγκοσμίως όσον αφορά στην πρόληψη συγκεκριμένων ψυχοκοινωνικών κινδύνων, 
μπορούν όμως να αξιολογηθούν στην βάση των εθνικών και διεθνών δεδομένων, προκειμένου να μελετηθούν οι 
ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι.  Ακόμα κι αν τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα παγκοσμίως στην επικράτηση των συγ-
κεκριμένων ψυχοκοινωνικών εκθέσεων κινδύνου, οι εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν βάσει των εθνικών και διε-
θνών στοιχείων επιτήρησης για να ελέγξουν τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Αυτή η αναθεώρηση θέτει τη βά-
ση στην οποία οι εκτιμήσεις της έκθεσης στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους μπορούν να πραγματοποιηθούν. 
Διαβάστε την έκθεση στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:  
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500272_eng.pdf 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PUBLICATIONS/v2.ekdoseis-Home/ekdoseis_2010.pdf�
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PUBLICATIONS/v2.ekdoseis-Home/ekdoseis_2010.pdf�
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PUBLICATIONS/v2.ekdoseis-Home/ekdoseis_2010.pdf�
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PUBLICATIONS/v2.ekdoseis-Home/ekdoseis_2010.pdf�
http://safety-work.org/fileadmin/safety-work/documents/BGRCI/Instandhaltung_UK.pdf�
http://safety-work.org/fileadmin/safety-work/documents/BGRCI/Instandhaltung_UK.pdf�
http://safety-work.org/fileadmin/safety-work/documents/BGRCI/Instandhaltung_UK.pdf�
http://safety-work.org/fileadmin/safety-work/documents/BGRCI/Instandhaltung_UK.pdf�
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500272_eng.pdf�
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Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012, ΕΣΝΕ 

Σεμινάριο στη βασική υποστήριξη της ζωής και τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή (BLS-AED)
Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος. Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής, Κέντρο Ε-
παγγελματικής Κατάρτισης ΓΝΑ ΚΑΤ. Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και Χρήσης Αυτόμα-
του Εξωτερικού Απινιδιστή (BLS-AED). Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης.   

Ο Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής (ΤΕΕΝ) του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος 
(ΕΣΝΕ) στο πλαίσιο του ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 219/22-02-2007, περί υποχρεωτικής εκπαίδευσης για όλους τους ε-
παγγελματίες υγείας, δια μέσου του θεσμού της εκπαιδευτικής άδειας, στη βασική υποστήριξη της ζωής και την 
αυτόματη εξωτερική απινίδωση, πραγματοποιεί σε συνεργασία με το ΓΝΑ ΚΑΤ, σεμινάριο στη βασική υποστή-
ριξη της ζωής και τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή (BLS-AED), πιστοποιημένο από το European 
Resuscitation Council (ERC). Στις 21 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Σάββατο θα πραγματοποιηθούν δύο (2) Σεμι-
νάρια (08:30 – 13:00 και 13:30 – 18:00) BLS-AED.  

Πληροφορίες: Γραμματεία ΕΣΝΕ 210 7702861 ΚΕΚ ΓΝΑ ΚΑΤ 210 6280335 210 6280667 (Δ. Ανδρικόπουλος) 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

31 January 2012 - 1 February 2012 - International Conference on Process 
Safety Performance Indicators - "Safety In Numbers" Brussels, Belgium 

Contact: European Chemical Industry Council and the European Process 
Safety Centre  

Internet: www.epsc.org/event_details.aspx?Group=Events&Page=safety_in_numbers  

 

 

 

6-7 March 2012 - Health and safety: Changing perceptions, the IOSH 2012 Annual Conference Manches-
ter Central, Manchester, UK 

Contact: www.ioshconference.co.uk 

http://www.epsc.org/event_details.aspx?Group=Events&Page=safety_in_numbers�
http://www.ioshconference.co.uk/�
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18-23 March 2012 - 30th International Congress on Occupational Health - Occupational Health for All: 
From Research to Practice Cancun, Mexico 

Contact: www.icohcongress2012cancun.org 

Θέμα του Συνεδρίου: “Υγεία στην Εργασία για όλους: Από την επιστημονική έρευνα στην πρακτική εφαρ-
μογή”. 

Οργανώνεται από τη Διεθνή Επιτροπή Ιατρικής και Υγιεινής της Εργασίας (International Commission on 
Occupational Health – ICOH) 

 Εστιάζει στις διαδικασίες προληπτικής διαχείρισης του επαγγελματικού κινδύνου και σε καινοτόμες προσεγγίσε-
ις επίλυσης προβλημάτων. Η πρόοδος στα επιμέρους θέματα θα προβληθεί και στις μεγάλου εύρους δραστηριό-
τητες των 34 Επιστημονικών Επιτροπών της ICOH, οι οποίες συμμετέχουν ενεργά στο συνέδριο με την οργάνω-
ση Συμποσίων και Ειδικών Συνεδριών. Απευθύνεται σε όλους όσοι ασκούν επαγγέλματα που αφορούν στην ιατ-
ρική, υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας. 

Επικοινωνία: www.icohcongress2012cancun.org και www.icohweb.org   

Δρ Θεόδωρος Μπάζας, PhD, MFOM(RCP, London), MSc(London), DIH(Engl) 

Εθνικός Γραμματέας (Εκπρόσωπος) της ICOH για την Ελλάδα 

9-10 Φεβρουαρίου 2012 - 3Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, ΤΕΕ , Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθ. Διάκου 
28-34 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας θα πραγματοποιήσει το «3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας» στην Αθήνα 
στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2012. 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιασθούν οι νεότερες εξελίξεις στον τομέα της οδοποιίας πάνω στην κα-
τασκευή, ασφάλεια, συντήρηση και διαχείριση των οδικών έργων. 

Με το Συνέδριο αυτό επιδιώκεται η ενημέρωση του τεχνικού κόσμου επί των παραπάνω θεμάτων, ιδιαίτερα αυτή 
την περίοδο που βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση ενός εκτεταμένου προγράμματος Οδοποιίας στη χώρα μας. 

Το Συνέδριο απευθύνεται στους Μηχανικούς, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στους Δημόσιους φορείς, 
στους Οργανισμούς, στις εταιρείες μελετών και γενικότερα σε όσους έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα θέματα 
της Οδοποιίας. 

Θέματα του Συνεδρίου: 

1. Γεωμετρικός Σχεδιασμός 

2. Εθνικό Δίκτυο – Αυτοκινητόδρομοι 

3. Τεχνικοοικονομική Σκοπιμότητα – Συστήματα Χρηματοδότησης – Παραχώρηση – Εκμετάλλευση 

4. Διαχείριση – Δημοπράτηση – Ανάθεση Έργων 

5. Οδική Ασφάλεια 

6. Εξοπλισμός Οδών και Σηράγγων – Σύγχρονα Συστήματα Πληροφορικής 

7. Συστήματα Διαχείρισης, Λειτουργίας και Συντήρησης Οδών 

http://www.icohcongress2012cancun.org/�
http://www.icohcongress2012cancun.org/�
http://www.icohweb.org/�
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8. Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Έργων 

9. Τεχνικά Έργα Οδοποιίας – Νεότερες Εξελίξεις 

10. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 

Εκτός από τις εισηγήσεις, στη διάρκεια κάθε ενότητας θα προσφέρεται χρόνος για συζήτηση και κατάθεση από-
ψεων ή προτάσεων σε όσους ασχολούνται ή έχουν άποψη για το θέμα της εκάστοτε ενότητας. Μέσα από έναν 
ανοιχτό και γόνιμο διάλογο, αναμένεται να προκύψουν τεκμηριωμένα επιστημονικά συμπεράσματα για τις προ-
οπτικές όλων των σχετικών θεμάτων. 

Φορείς στόχευσης 

Το Συνέδριο προσφέρει την ευκαιρία σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, πανεπιστήμια, 
ερευνητικά κέντρα, ερευνητές, μελετητές, κατασκευαστές, άλλους επαγγελματίες να ανταλλάξουν απόψεις στην 
εξέταση προβλημάτων και λύσεων, νέων τεχνολογιών, σύγχρονων εξελίξεων σε θέματα Οδοποιίας. 

Γραμματεία του Συνεδρίου : ΤΕΕ, Δ/νση Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων μέσω email 
«intrel@central.tee.gr» ή στο FAX 210 3291614 έως τις 6 Φεβρουαρίου 2012. 

Δικαίωμα Συμμετοχής: 50€  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 

 

Η βιβλιογραφία που ακολουθεί είναι ενδεικτική. Τα παρακάτω ντοκουμέντα (βιβλία και άρθρα) υπάρχουν 
στη βιβλιοθήκη του ΕΛΙΝΥΑΕ. 

 

• Ο γιατρός εργασίας ως μέσο προληπτικής προστασίας για την υγεία των εργαζομένων / Νεκτάριος Ζαρτα-
λούδης, Επιθεώρηση εργασιακών σχέσεων, 2007, (45), σ. 74-79 

• Διεθνής κώδικας ηθικής δεοντολογίας για τους ασκούντες επαγγέλματα που αφορούν στην ιατρική και 
στην υγιεινή της εργασίας = International code of ethics for occupational health professionals / Διεθνής 
Επιτροπή Ιατρικής και Υγιεινής της Εργασίας;  Θεόδωρος B. Μπάζας (επιμ. μετ.).- Αθήνα : Δήμος Ψυχι-
κού, 2008.- 48 σ.  ISBN 978-960-88463-3-3 (7169) 

• Θέματα ιατρικής εργασίας στην πράξη : εγχειρίδιο για γιατρούς και στελέχη επιχειρήσεων = Occupational 
medicine subjects in practice / Θεόδωρος Μπάζας .- 2η εκδ.- Αθήνα : Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επι-
χειρήσεων, 1999.- 204 σ.  ISBN 960-91213-0-6  (3737) 
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• Ιατρική της εργασίας / Λάζαρος Σιχλετίδης.- 2η εκδ.- Θεσσαλονίκη : University Studio Press, 2002   ISBN 
960-12-1115-2  (5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 5211) 

• Ιατρική της εργασίας : επιδημιολογία και πρόληψη / Αθηνά Λινού.- Αθήνα : Βήτα, c2005.- 631 σ.  ISBN 
960-8071-91-7  (5287, 6356, 6357, 6358, 6359, 6360, 6361) 

• Ιατρική της εργασίας : ιστορική αναδρομή /Ε.I. Ζημάλης, Ιατρική της εργασίας, 1989,  1(1), σ. 11-13  

• Ιατρική της εργασίας και βιομηχανική ιατρική : επαγγελματικός κίνδυνος, φιλοσοφικοκοινωνικαί αρχαί, 
περιβάλλον της εργασίας, επαγγελματικαί νόσοι, βιομηχανική τοξικολογία, βιομηχανική υγιεινή / Α. Αγγε-
λής.- Αθήνα, 1973.- 319 σ. (573) 

• Ιατρική της εργασίας και του περιβάλλοντος / Ευάγγελου Ι. Ζημάλη.- 2η εκδ.- Αθήνα : Εκδόσεις Α.Ε. Τσι-
μέντων ΤΙΤΑΝ, 2002.- 473 σ.  ISBN 960-220-371-4 (4369, 4706 ΒΟΛ) 

• Η ιατρική της εργασίας στην Ευρώπη, τον κόσμο και την Ελλάδα εν όψει του 1992 / Ε.Ι. Ζημάλης, Ιατρική 
της εργασίας, 1990,  2(3), σ. 125-131 

• Τα πεδία πολυεπιστημονικών δράσεων της υγιεινής  και ασφάλειας της εργασίας / Θ.Κ. Κωνσταντινίδης.- 
Αλεξανδρούπολη : Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών  Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας. Τμήμα 
Ιατρικής. ΔΠΘ, 2007.- 24 σ. 

• Πρόταση για την ειδικότητα και την ειδίκευση στην ιατρική της εργασίας/ Θεόδωρος Μπάζας, Επιθεώρηση 
υγείας, 1994, 5, σ. 37-40  

• Υγεία και εργασία : ιατρική της εργασίας / Ε. Βελονάκης.- Αθήνα : [χ.ό.], 1990.-  215 σ. (2807) 
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Dressmaker by Krzysztof Maksymowicz (1st Prize) 

Στον 2ο Ευρωπαϊκό διαγωνισμό φωτογραφίας 2011 «Εστίασε στην πρόληψη κινδύνων», που διοργανώθηκε 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, το πρώτο βραβείο (3.000 Ευ-
ρώ)  το πήρε ο Πολωνός Krzysztof Maksymowicz με την φωτογραφία που έχει τον τίτλο «Μοδίστρα». 

Η φωτογραφία επιλέχθηκε από την κριτική επιτροπή για την απλότητα με την οποία  αναδεικνύει  τη πρόληψη 
στη βασική μορφή της. 

Ο φωτογράφος είπε: «Όταν σκεφτόμουν την φωτογραφία, σκοπός μου ήταν να αποτυπώσω την εικόνα της 
επαγγελματικής ασφάλειας παγκοσμίως και πώς θα μπορούσε να επηρεάσει τον καθένα. Και έτσι προέκυ-
ψε η ιδέα να φωτογραφίσω μια μοδίστρα που κρατούσε μια βελόνα και μια δαχτυλήθρα – εργαλεία δου-
λειάς που σιγά-σιγά σβήνουν». 

 Η φωτογραφία είναι συμβολική απεικονίζοντας τόσο απλά αλλά ουσιαστικά , την πρόληψη του κινδύνου. 

 

 
 

 

 

 

Ι ΣΤΟΡΙΚΟ  e -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΑΡΧΕΙΟ  
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Εκδότης  
Θ.Κ. Κωνσταντινίδης  
 
Συντακτική Επιτροπή 
Λ. Αδαμάκης, Μ. Αναλυτής, Β. Δρακόπουλος, Φ. Θωμαδάκη, Κ. Καψάλη 
 
Συλλογή και επιμέλεια υλικού 
Φ. Θωμαδάκη, Κ. Καψάλη 
 
Τεχνική επεξεργασία & επιμέλεια έκδοσης 
Ε. Ζαρέντη, Α. Λεχουρίτης  

ΟΜΑΔΑ  ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ  

Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6 
104 45 
ΑΘΗΝΑ 

ΜΗΝΙΑΙΟ  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ  
ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ  
ΥΓΙΕΙΝΗΣ  ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΤΗΣ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  (ΕΛ .ΙΝ .Υ .Α .Ε . )  

Τηλ.: 210 8 200 100 
Fax: 210 8 200 222 
Email: info@elinyae.gr 

http://
www.elinyae.gr 
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