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Ημερίδα (21 Ιουνίου 2013 : ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Αθήνα)
Την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις
του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
(ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) στον
3ο όροφο και ώρα
12:00, ημερίδα με τίτλο: «Η συμβολή του
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην ανάπτυξη της χώρας μέσω της πρόληψης της
επαγγελματικής νοσηρότητας, των εργατικών ατυχημάτων και του επαγγελματικού κινδύνου».
Στόχος της ημερίδας ήταν η παρουσίαση του ρόλου και του έργου του Ινστιτούτου στην προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας, καθώς και η προβολή του επιστημονικού, ερευνητικού αλλά και
ακαδημαϊκού του έργου.
Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό ο
Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Νίκος
Παναγιωτόπουλος, ο
νέος Γραμματέας Υγιεινής και Ασφάλειας της
ΓΣΕΕ, κ. Αλέξανδρος
Κομίνης, ο εκπρόσωπος
της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γεώργιος Κουράσης και ο
εκπρόσωπος της ΕΣΕΕ,
κ. Αντώνης Κόνσολας.

Αναλυτικότερα, την έναρξη της ημερίδας έκανε ο Πρόεδρος του
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. κ. Θ.Κ. Κωνσταντινίδης, Αν. Καθηγητής Ιατρικής
Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ ΖΩΗΣ - ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ
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Δ.Π.Θ. ο οποίος επεσήμανε το γεγονός ότι το
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. συμπλήρωσε τα 20 χρόνια της
παρουσίας του στο χώρο και ανανέωσε την παρουσία αυτή για άλλα 20, μετά τη συμφωνία και
την υπογραφή των Προέδρων των Κοινωνικών
Εταίρων ιδρυτών του. Χαρακτήρισε τη δημιουργία του Ινστιτούτου πρωτόγνωρη εμπειρία για
τους φορείς των Κοινωνικών Εταίρων, για να
δοκιμάσουν μια από κοινού δράση, δεδομένου
ότι κάθε ένας απ’ αυτούς έχει το δικό του Ινστιτούτο, ερευνητικό κέντρο ή ΚΕΚ. «Το γεγονός
ότι το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. είναι εστιασμένο σε ένα
συγκεκριμένο αντικείμενο δεν μπορεί παρά να ενδιαφέρει όλες τις πλευρές, όλους τους κοινωνικούς εταίρους», είπε. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος είπε ότι «παρά τις οικονομικές δυσκολίες, οι οποίες έχουν επιδράσει και στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται τόσο στην εργοδοτική όσο και στην εργατική πλευρά, με τις άοκνες προσπάθειες του προσωπικού, κατά κύριο λόγο, συνεχίζονται οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου ακόμα και με ανανέωση κάποιων δράσεων».
Εκ μέρους της ΓΣΕΕ, χαιρετισμό απήυθυνε ο Γραμματέας Υγιεινής και Ασφάλειας της Συνομοσπονδίας, κος Α. Κομίνης. Ο κος Κομίνης είπε ότι «η ΓΣΕΕ πιστοποιεί τον καθοριστικό και αναντικατάστατο
ρόλο που διαδραματίζει το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στον κρίσιμο τομέα της εμπέδωσης της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο δουλειάς. Η δράση του αποδεικνύει με τον πιο σαφή τρόπο την προστιθέμενη αξία της
συνεννόησης, της συνεργασίας και της συμφωνίας των παραγωγικών τάξεων της χώρας, σε πείσμα των
προωθούμενων πολιτικών αλλά και πρακτικών που καταστρατηγούν τον κοινωνικό διάλογο και τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις υπονομεύοντας τον μοναδικό δρόμο για την επίτευξη της εργασιακής ειρήνης και δικαιοσύνης, την κοινή πρόοδο και την προκοπή». Τελειώνοντας, ο κος Κομίνης εξέφρασε την απόλυτη στήριξη της ΓΣΕΕ, «τόσο στο έργο του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. όσο και στην επιστημοσύνη
του στελεχιακού του δυναμικού».
Ο κος Γ. Κουράσης, ταμίας της ΓΣΕΒΕΕ, μετέφερε τον χαιρετισμό του Προέδρου της Συνομοσπονδίας,
κου Γ. Καββαθά, καθώς και το ενδιαφέρον του δεύτερου για την εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου
και ότι αυτό συνεπάγεται. Συνεχάρη το Ινστιτούτο για «τη συνεχή και ακατάβλητη δράση του προς κάθε κατεύθυνση ενίσχυσης και ανάπτυξης της ΥΑΕ αλλά και την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει στην κατανόηση και τη σημασία της πρόληψης της επαγγελματικής νοσηρότητας, ενός τομέα επαγγελματικού
κινδύνου που αλλάζει και εξελίσσεται δραματικά τα τελευταία χρόνια της κρίσης». Τόνισε ότι η ΓΣΕΒΕΕ, «ως θεσμικό όργανο, θεωρεί ότι είναι πια καιρός και το κράτος να κατανοήσει τη σοβαρότητα του
ζητήματος, ιδίως σήμερα, και να περάσει από την τυπική διαχείριση των θεμάτων ΥΑΕ στην ουσιαστική εφαρμογή πολιτικών αντιμετώπισης και πρόληψης, αξιοποιώντας τα όσα πολύτιμα μπορεί να προσφέρει προς αυτή την κατεύθυνση και το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και ότι θα πρέπει να δει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα την οικονομική επιβίωση του οργανισμού σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και
την κυβέρνηση».
Τέλος, χαιρετισμό απήυθυνε ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κος Νίκος
Παναγιωτόπουλος. Ο υφυπουργός επεσήμανε ότι το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. αποτελεί τον μοναδικό θεσμικό εταιρικό φορέα που συνδέει τη μελέτη των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο, με την
εκπόνηση πολιτικών από το Υπ. Εργασίας. Τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας, καταρχάς, δεσμός του
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Ινστιτούτου με το Υπ. Εργασίας, που είναι το βασικό όργανο που εκπονεί πολιτικές, αλλά και με τα ασφαλιστικά ταμεία, ιδίως αυτά που έχουν να κάνουν με μισθωτούς και με εργαζόμενους. Επεσήμανε ότι ο
ρόλος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. θα πρέπει να ενδυναμωθεί και θα πρέπει να λυθεί και το ζήτημα της σταθερής
χρηματοδότησης. Ειδικότερα είπε «Στον κυκεώνα των προβλημάτων του Υπουργείου πρέπει να ενταχθεί και το ζήτημα της κατοχύρωσης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ως θεσμικού συμβούλου της πολιτείας και του
τομέα υγιεινής και ασφάλειας του υπουργείου», ήταν η άποψη του υφυπουργού. Και δεδομένου ότι
«ήδη υπάρχει νομικό πλαίσιο, έχει νομοθετηθεί, που δημιουργεί τη δυνατότητα χρηματοδότησης από
τον ΛΑΕΚ δεν έχει παρά να εφαρμοστεί». «Επομένως θα έλεγα, ότι κατά κάποιο τρόπο, η δική σας συμβολή, η δική σας συνεισφορά σε αυτό το μεγάλο ζήτημα της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία είναι
απαραίτητη κι εμείς πρέπει να εξασφαλίσουμε από πλευράς της πολιτικής ηγεσίας, κεντρικής πολιτικής
ηγεσίας του Υπ. Εργασίας, ότι οι συμβουλές που παρέχετε θα πρέπει να συνεχίσουν να παρέχονται».
Στη συνέχεια, ο κος Παναγιωτόπουλος είπε ότι εκτός από τις μελέτες πρέπει να «εκπονήσετε τις στρατηγικές, τις προτάσεις και τους τρόπους προσέγγισης ώστε το μήνυμα να περάσει. Ότι, δηλαδή, εγκυμονούνται κίνδυνοι σε κάθε εργασιακό χώρο, αν δεν τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας. Και, επίσης, εγκυμονούνται κίνδυνοι στην προσωπική κατάσταση υγείας κάθε εργαζόμενου, αν δεν τηρούνται οι κανόνες
υγιεινής».
Στη συνέχεια της εκδήλωσης στελέχη του Ινστιτούτου παρουσίασαν τις εισηγήσεις τους. Τον κύκλο των
εισηγήσεων άνοιξε ο κος Β. Δρακόπουλος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, με το θέμα «Επαγγελματικός Κίνδυνος».
Για τη σχέση της Υγιεινής και της Ασφάλειας της Εργασίας και της Ανταγωνιστικότητας μίλησε ο κος
Α. Ταργουτζίδης, Μηχανολόγος-Μηχανικός, PhD, Συντονιστής Παραρτήματος Θεσσαλονίκης του
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
Τέλος, η κα Θ. Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόμος, Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας του
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., ανέπτυξε το θέμα «Η συμβολή της Έρευνας του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην πρόληψη των Επαγγελματικών Κινδύνων».
Η εκδήλωση έκλεισε με συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο υφυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του Ινστιτούτου, το εργαστήριο, τη βιβλιοθήκη, το ΚΕΚ. ενώ συνομίλησε κατ’ ιδίαν και με τον Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ.
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ΤΑ Ν Ε Α Τ Ο Υ Ε Λ . Ι Ν . Υ. Α . Ε .
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Το Παράρτημα προγραμματίζει για το έτος 2013, στα Ιωάννινα την υλοποίηση σεμιναρίου επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφάλειας διάρκειας 100 ωρών. Το σεμινάριο θα υλοποιείται απογευματινές ώρες (16.00 – 21.00) καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου από το ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ (Καπλάνη 7, 1ος
όροφος).
Ακόμη θα υλοποιήσει πιστοποιημένα προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων ελεγχόμενα από ΕΦΕΤ.
Συνεχίζεται η συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Ιωαννίνων για την υλοποίηση σεμιναρίων εργοδοτών επιχειρήσεων Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας για τα μέλη του συλλόγου.
Επίσης συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για την υλοποίηση σεμιναρίων εργοδοτών επιχειρήσεων Β’ και Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας (35 και 10 ωρών αντίστοιχα) καθώς και αιτήματα για μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων σε
εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και για ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια, καθημερινά στα γραφεία του ΚΕΚ ΕΛΙΝΥΑΕ
Ιωαννίνων (Καπλάνη 7, 1ος όροφος, τηλ επικοινωνίας 2651083290, φαξ 2651083294) ή μέσω της ιστοσελίδας του
ΕΛΙΝΥΑΕ http://www.elinyae.gr.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
Πυρ.Διατ. 13/2013
(ΦΕΚ 1586/Β`/21.6.2013) Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού
(ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις εγκαταστάσεις και τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης
Πλήρες κείμενο:
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1586b_13.1373025022187.pdf

Υ.Α. 28792/3638/2013 (ΦΕΚ 1454/Β`/17.6.2013) Τροποποίηση των αποφάσεων καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ, των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση αδειών
ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) και των τεχνικών προδιαγραφών αυτομάτων γραμμών ελέγχου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1454b_13.1372155822406.pdf

Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β`/14.6.2013) Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστη-
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ριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών
(ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
24ης Νοεμβρίου 2010
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1450b_13.1372149117000.pdf

Υ.Α. Οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/2013 (ΦΕΚ 1447/Β`/14.6.2013) Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία,
αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών
επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της
διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των
εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων
Πλήρες κείμενο:
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1447b_13.1371724943937.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
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση για το μελλοντικό πλαίσιο πολιτικής της
Με αφορμή την ολοκλήρωση της Κοινοτικής Στρατηγικής για την Ασφάλεια
και Υγεία στην Εργασία 2007-2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε στις
31 Μαΐου διαδικασία οn line δημόσιας διαβούλευσης για θέματα ασφάλειας
και υγείας στην εργασία. Στόχος της διαβούλευσης είναι η αναγνώριση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων στον χώρο, ο εντοπισμός προβλημάτων και η αναζήτηση λύσεων, με τη συμβολή όσο δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ενδιαφερόμενων (stakeholders).
Καλείσθε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχετε στη διαβούλευση ακολουθώντας τον σύνδεσμο: http://
ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=13&furtherConsult=yes, όπως επίσης και να
συμβάλλετε στην διάδοση της πληροφόρησης, με καταληκτική ημερομηνία την 26η Αυγούστου 2013.
Στην παραπάνω ιστοσελίδα υπάρχει διαθέσιμη η μελέτη για την αξιολόγηση της Κοινοτικής Στρατηγικής για την
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2007-2012 που εκπονήθηκε από εξωτερικούς συνεργάτες, καθώς επίσης και
το τελικό κείμενο αξιολόγησης της Επιτροπής που αποτελεί και τη βάση για την εν λόγω διαβούλευση.
Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:
Το ερωτηματολόγιο στην ελληνική και αγγλική. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται online
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch
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Το κείμενο της αξιολόγησης στην αγγλική «EVALUATION OF THE EUROPEAN STRATEGY ON SAFETY
AND HEALTH AT WORK 2007-2012 FINAL REPORT»
Δήλωση όσον αφορά το απόρρητο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου «Specific Privacy Statement»
Το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής «COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT».
Σχετικά έγγραφα:
Δημόσια διαβούλευση για το νέο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία
Αξιολόγηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία 2007-2012
Παρακολουθήστε το βίντεο

Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια
Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής συχνά αναφέρονται σε σχέση με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο γενικό πληθυσμό. Μέχρι σήμερα, η επιστημονική κοινότητα πολύ λίγο έχει εστιάσει στις συνέπειες στην επαγγελματική υγεία και ασφάλεια. Η επίδραση στους εργαζόμενους μπορεί να είναι άμεση, όπως η έκθεσή τους
σε υψηλές θερμοκρασίες και έμμεση καθώς οι αλλαγές στο οικοσύστημα σηματοδοτούν αλλαγές στις οικονομικές τους δραστηριότητες.
Το ερευνητικό Ινστιτούτο (IRSST) Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail δημοσίευσε μια μελέτη, με τίτλο «Impacts of Climate Change on Occupational Health and Safety» το αντικείμενο της οποίας ήταν να εξερευνήσει πεδία της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας όπου η επίδραση της κλιματικής αλλαγής είχε αρνητικές επιπτώσεις.
Πρώτα, έγινε μια ανασκόπηση βιβλιογραφίας για ότι δημοσιεύτηκε μεταξύ των ετών 2005-2010. Επισημάνθηκαν
πέντε κατηγορίες κινδύνων που θα μπορούσαν πιθανώς να έχουν άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στην Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια : καύσωνες, ατμοσφαιρική ρύπανση, υπεριώδης ακτινοβολία, ακραία καιρικά φαινόμενα, ασθένειες που μεταδίδονται από φορείς και ζωονόσοι. Επίσης έγινε αναφορά σε πέντε ιδιαίτερες συνθήκες :
αλλαγές στις μεθόδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, αλλαγές στον κλάδο της αλιείας, διατάραξη του οικοσυστήματος των δασών, υποβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος, και η ανάδειξη νέων «πράσινων» βιομηχανιών.
Στη συνέχεια ξεκίνησε μια συνεργασία από μια ομάδα εργασίας που περιλάμβανε εθνικούς και διεθνείς εμπειρογνώμονες, εμπειρογνώμονες από το Québec, εμπλεκόμενοι με τη γεωργία, τις κατασκευές, τη δασοκομία, τη
μεταλλευτική βιομηχανία, δημοτικές υπηρεσίες, μεταφορές, αλιεία, ειδικούς για ανεμογεννήτριες, και δημόσια
υγεία. Δύο συναντήσεις- εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν στο Μόντρεαλ για να επιβεβαιώσουν την αξιοπιστία
και την πληρότητα των πληροφοριών και να ορίσουν τα ερευνητικά πεδία.
Τέλος, προσδιορίστηκαν τα ερευνητικά πεδία σε δυο κύκλους συναντήσεων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Delphi.
Η πλειοψηφία έδωσε προτεραιότητα σε δώδεκα ερευνητικά πεδία συναφή με του Québec, κατηγοριοποιώντας τα
σύμφωνα με τις γνώσεις για τους κινδύνους και τους πληθυσμούς στόχους, επιδημιολογικές έρευνες, και την ανάπτυξη μέτρων.
Η έκθεση διατίθεται στα αγγλικά και γαλλικά : English or French
https://osha.europa.eu/en/news/can-impacts-of-climate-change-on-occupational-health-and-safety
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Ο ρόλος των κυβερνήσεων και των κοινωνικών εταίρων στη διατήρηση των θέσεων, των
ηλικιωμένων εργαζομένων, στην αγορά εργασίας
Μια νέα έκθεση που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του Δουβλίνου αναζητά πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν, στη διατήρηση των θέσεων στην αγορά εργασίας των ηλικιωμένων εργαζομένων.
Κοινωνικοί εταίροι και κυβερνητικά στελέχη προτείνουν σα μέτρα, είτε οικονομικά κίνητρα είτε βελτίωση συνθηκών εργασίας. Επίσης στον ιστότοπό του το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα περιλαμβάνει τα προφίλ χωρών και περιπτωσιολογικές μελέτες που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα.
Στις παρακάτω διευθύνσεις μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες:
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1210012s/index.htm
https://osha.europa.eu/en/news/eu-eurofound-role-of-governments-and-social-partners-in-keeping-older-workersin-the-labour-market

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΕΑ
EU - EFBWW-FIEC: Εργαλεία πληροφόρησης για την ασφαλέστερη
χρήση του αμίαντου
Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορεύσει την παραγωγή, διάθεση και εμπορία του αμίαντου και έχουν δοθεί σαφείς
οδηγίες σχετικές με την απομάκρυνση αυτού του υλικού σε ήδη υπάρχουσες κατασκευές. Παρόλα αυτά ο αμίαντος παραμένει ένα θανατηφόρο υλικό, και παρά την εκτεταμένη απαγόρευσή του, υπάρχει παντού στην Ευρώπη.
Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, δύο από τους κυριότερους κοινωνικούς εταίρους στον κλάδο των
κατασκευών, η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Κατασκευαστικών Βιομηχανιών (FIEC) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οικοδόμων και Εργατών Ξύλου (EFBWW), αποφάσισαν να αδράξουν την ευκαιρία από την ευρωπαϊκή εκστρατεία για την ασφαλή συντήρηση και να εφαρμόσουν ασφαλείς μεθόδους στη διαχείριση του αμίαντου καθώς
και να παρέχουν τις απαραίτητες οδηγίες στους εργαζόμενους που εμπλέκονται με αυτό.
Ενώ μερικές χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν θεσπίσει υψηλή νομοθετική ρύθμιση και εφαρμόζουν τους απαραίτητους κανόνες εκπαίδευσης σχετικά με τη διαχείριση του αμίαντου, άλλες, ακόμα αναμένεται να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Γι αυτό το λόγο ο κύριος σκοπός τους προγράμματος ήταν από την
μια πλευρά να αναπτύξει ένα εργαλείο πληροφόρησης για διαφορετικά επαγγέλματα και πρακτικές και από την
άλλη να διευκολύνει την ανταλλαγή καλών πρακτικών στην Ευρώπη. Στο πρόγραμμα συνεργάστηκαν οργανισμοί των κοινωνικών εταίρων, ινστιτούτα πρόληψης και εκπαιδευτικά κέντρα. Όλοι οι εταίροι έχουν εμβαθύνει
στην πραγματική κατάσταση που επικρατεί στους εργασιακούς χώρους, και έχουν ειδικευθεί στη διάθεση του
αμίαντου.
Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκαν μερικά κατανοητά εργαλεία πληροφόρησης. Αυτά τα εργαλεία θα βοηθήσουν
τους εργοδότες να πληροφορήσουν και να καθοδηγήσουν τους εργαζόμενους σχετικά με τους πιθανούς κινδύνο-
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υς και τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να πάρουν για ασφαλή εργασία. Η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε δεν
είναι τεχνοκρατική. Η εκτίμηση του κινδύνου περιγράφεται μέσω του "traffic lights model". Αυτό το μοντέλο θα
βοηθήσει στον διαχωρισμό μεταξύ τριών διαφορετικών καταστάσεων κινδύνου, οι οποίοι έχουν προσδιοριστεί
πριν την έναρξη των εργασιών. Καθένα από τα τρία χρώματα που δίνονται, πράσινο (καθόλου ή χωρίς κίνδυνο),
πορτοκαλί (υψηλότερος κίνδυνος), και κόκκινο (υψηλός κίνδυνος – χειρισμοί που έγιναν από επαγγελματίες που
χειρίζονται τον αμίαντο) σχετίζονται με ανάλογους χειρισμούς και υλικά και με αντίστοιχα κατάλληλα μέτρα
που πρέπει να παρθούν.
Περισσότερα θα βρείτε στις παρακάτω ιστοθέσεις:
Access more information about the asbestos information modules
https://osha.europa.eu/en/news/eu-efbww-information-modules-for-the-safer-handling-of-asbestos

Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία καλεί σε ανοικτό διαγωνισμό εταιρείες που ειδικεύονται στις επικοινωνίες και στις δημόσιες σχέσεις
προκειμένου να ενισχύσουν το έργο του στο πανευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης,
επικοινωνιών και ευαισθητοποίησης του κοινού.
Η καταληκτική ημερομηνία προσφορών είναι στις 24 Ιουλίου 2013, στις 16:00.
Download the call for tender for Pan-European communication services
https://osha.europa.eu/en/news/eu-osha-announces-call-for-tender-for-pan-european-communication-services

Τελετή προς τιμή των εταίρων της εκστρατείας “Ασφαλείς και Υγιείς
Χώροι Εργασίας” 2012–2013 “Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με
τη συμμετοχή όλων” και εκδήλωση συγκριτικής αξιολόγησης
Ο Επίτροπος László Andor και η διευθύντρια του EU-OSHA Christa Sedlatschek τιμούν τους 87 επίσημους εταίρους του Οργανισμού και της τρέχουσας εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» με θέμα την
«Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων». Η τελετή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια
σεμιναρίου στις 5 Ιουνίου στις Βρυξέλλες, το οποίο διοργανώθηκε με συνεργασία του Οργανισμού και των εταίρων με θέμα την ανταλλαγή καλών πρακτικών και δεικτών απόδοσης και προόδου με σκοπό την προώθηση καλύτερων πρακτικών στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις παρακάτω διασυνδέσεις :
Πρόγραμμα της εκδήλωσης συγκριτικής αξιολόγησης
Γνωρίστε τους εταίρους της εκστρατείας
Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της εκστρατείας Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας
https://osha.europa.eu/el/teaser/campaign-partner-ceremony-and-benchmarking-event
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ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ
Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας, 12 Ιουνίου 2013
Σταματώντας την παιδική εργασία στις οικιακές εργασίες
Στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας κατά της παιδικής εργασίας, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας δημοσίευσε μια έκθεση υπογραμμίζοντας την κακομεταχείριση που
βιώνουν εκατομμύρια παιδιά εργαζόμενα σε οικογενειακό περιβάλλον.
Εκτιμάται ότι 10.5 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο εργάζονται ως οικιακοί
βοηθοί σε οικογένειες, κάτω από επικίνδυνες συνθήκες ή συνθήκες εκμετάλλευσης
που ισοδυναμούν με δουλεία. Από αυτά τα παιδιά, τα 6,5 εκατομμύρια είναι ηλικίας μεταξύ 5 και 14 ετών, ενώ το 71% είναι κορίτσια. Τα παιδιά αυτά ασχολούνται
με την καθαριότητα, το σιδέρωμα, το μαγείρεμα, την κηπουρική, τη φροντίδα
άλλων παιδιών και τη φροντίδα ηλικιωμένων για λογαριασμό των αφεντικών και
όχι της οικογένειάς τους. Η ίδια έκθεση αναφέρει πως οι οικιακοί εργάτες αποτελούν ένα μεγάλο μέρος εργατών
που εκμεταλλεύονται και κακοποιούνται περισσότερο, και επειδή πολλά παιδιά που εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί ζουν μαζί με τον εργοδότη τους, τα καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα στη βίαιη σεξουαλική κακοποίηση και στο
trafficking.
Διαβάστε την πλήρη έκθεση του ILO: Ending Child labour in domestic work.
Περισσότερες πληροφορίες:
https://osha.europa.eu/en/news/ilo-ten-million-child-labourers-in-domestic-work
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_215170/lang--en/index.htm
Η κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα : http://www.unicef.gr/pdfs/Children-in-Greece-2013.pdf
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Κίνδυνοι από την παρατεταμένη καθιστική εργασία
Η Αμερικάνικη Ιατρική Ένωση (ΑΜΑ), ο μεγαλύτερος ιατρικός οργανισμός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ψήφισε κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης
τον Ιούνιο του 2013 την απόφαση να υιοθετήσει μια νέα πολιτική στο αναδυόμενο πρόβλημα, της δημόσιας υγείας και επιστήμης, του κινδύνου από τη παρατεταμένη καθιστική εργασία.
Η Ένωση υιοθέτησε μια πολιτική που αναγνωρίζει βασικούς κινδύνους από την παρατεταμένη καθιστική εργασία
και παροτρύνει εργοδότες, εργαζόμενους και άλλους να σκεφτούν και να εφαρμόσουν εναλλακτικές έναντι του
συνεχούς καθίσματος, όπως δημιουργία σταθμών εργασίας για όρθιους και ισομετρικές ασκήσεις με μπάλες.
Σύμφωνα με τον Δρ.Harris, “το παρατεταμένο κάθισμα, ιδιαίτερα σε εργασιακούς χώρους, μπορεί να προκαλέσει
προβλήματα υγείας και γι αυτό πρέπει να προσφέρουμε στους εργαζόμενους άλλες εναλλακτικές προκειμένου να
δημιουργηθεί ένα πιο υγιές εργασιακό περιβάλλον”.
Read more
https://osha.europa.eu/en/news/american-medical-association-usa-health-risks-of-sitting-recognised-by-ama

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Εγκυκλοπαίδεια για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO)
Η εγκυκλοπαίδεια για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια του Διεθνούς Γραφείου
Εργασίας παρουσιάζει μια πανοραμική άποψη των βασικών διαθέσιμων πληροφοριών για το συγκεκριμένο πεδίο. Είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολα κατανοητή και ταυτόχρονα ακριβής και έγκυρη για τους επαγγελματίες που εμπλέκονται σε αυτά τα θέματα. Αριθμεί τέσσερις εκδόσεις με τελευταία το Φεβρουάριο του 2012.
Εκτός από την έντυπη μορφή της, μπορείτε να την βρείτε online και χωρίς χρέωση στην παρακάτω ιστοθέση :
http://www.ilo.org/oshenc
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Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Μ Ε Ν Ε Σ Ε Κ ΔΟ Σ Ε Ι Σ
Ο κόσμος της εργασίας : έκθεση 2013 : Συντηρώντας τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό
Η μελέτη αναλύει την κατάσταση της απασχόλησης παγκοσμίως πέντε χρόνια μετά
την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Παρακολουθεί τις διακυμάνσεις
της αγοράς εργασίας σε παγκόσμιο αλλά και σε τοπικό επίπεδο.
Την έκθεση θα την βρείτε στην παρακάτω ιστοθέση :
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/
publication/wcms_214476.pdf

Νανοϋλικά και υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ETUI στα πλαίσια των εκδόσεων του δημοσίευσε έναν οδηγό για την υγεία και ασφάλεια των νανοϋλικών στο χώρο εργασίας στα Αγγλικά και Γαλλικά
Η εφαρμογή και χρήση των υλικών αυτών εξαπλώνεται με ταχείς ρυθμούς σε πολλούς κλάδους, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα πολλά πράγματα για τους πιθανούς κινδύνους που εγκυμονούν. Τα πειράματα σε ζώα έχουν δείξει ανησυχητικά σημάδια για τη τοξικότητα κάποιων από αυτών.
Ο οδηγός αυτός προσπαθεί να δώσει εξηγήσεις στο πώς όλα αυτά τα υλικά μπορούν να επηρεάσουν την υγεία
των εργαζομένων, προτείνοντας βελτιώσεις στο νομοθετικό πλαίσιο και πρακτικές λύσεις για τα συνδικάτα και
τους γιατρούς εργασίας για καλύτερη πρόληψη και παρακολούθηση των εκτιθέμενων εργαζομένων.
Ο οδηγός διατίθεται στα Αγγλικά English και Γαλλικά French.
https://osha.europa.eu/en/news/eu-nanomaterials-and-workplace-health-safety
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Ο EU-OSHA υποστηρίζει την «Πράσινη εβδομάδα 2013» με νέες δημοσιεύσεις για τις «πράσινες» θέσεις εργασίας
Η «Πράσινη εβδομάδα 2013», η μεγαλύτερη ετήσια διάσκεψη για την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική, πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες από τις 4 έως
τις 7 Ιουνίου. Κατά την τελευταία δεκαετία η εν λόγω διάσκεψη έχει καθιερωθεί και αποτελεί σημαντικό γεγονός για όσους ασχολούνται με την προστασία
του περιβάλλοντος.
Στο πνεύμα της Πράσινης Εβδομάδας, ο EU-OSHA δημοσίευσε νέες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας που σχετίζονται με οικιακές και μικρής κλίμακας εφαρμογές ηλιακής ενέργειας και με την κατασκευή πράσινων κτιρίων. Κάθε δημοσίευση συνοδεύεται από κατάλογο ελέγχων για τον
προσδιορισμό κινδύνων, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοήθεια κατά τη διαδικασία εκτίμησης των κινδύνων στον χώρο εργασίας.
ΕΑΥ και μικρής κλίμακας εφαρμογές ηλιακής ενέργειας
Ζητήματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας σχετικά με την κατασκευή πράσινων κτιρίων
Διαβάστε επίσης: Οι προβλέψεις του EU-OSHA για τους νέους και αναδυόμενους κινδύνους στις «πράσινες»
θέσεις εργασίας: έκθεση και περίληψη,
ΕΑΥ στις πράσινες θέσεις εργασίας στις ειδικές ιστοσελίδες του EU-OSHA
https://osha.europa.eu/en/teaser/eu-osha-supports-the-green-week-2013-with-new-publications-on-green-jobs

ΣΥΝΕΔΡΙΑ
27-29 Σεπτεμβρίου 2013, Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic
1ης Πανελλήνια Συνάντηση “AIDS & ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ”
Διοργανωτές: Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, την Β’ Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών του Γ.Ν.Α.
«Ιπποκράτειο», την Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών
του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», την Δ’ Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών του Π.Γ.Ν.
«Αττικόν», την Ε’ Παθολογική Κλινική & Μ.Ε.Λ. του Γ.Ν.A. «Ο Ευαγγελισμός» και την
Παθολογική Κλινική - Τμήμα Λοιμώξεων του Πανεπιστημίου Πατρών του Γ.Ν. Πάτρας.
Σκοπός της 1ης Πανελλήνιας Συνάντησης «AIDS & Ηπατίτιδες» είναι η σφαιρική προσέγγιση του HIV/AIDS
και των ιογενών ηπατιτίδων στη χώρα μας, αφιερώνοντας χρόνο για τα πραγματικά προβλήματα τα οποία απασχολούν επιστήμονες υγείας, ασθενείς, αρχές δημόσιας υγείας και κοινό.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου καταξιωμένοι συνάδελφοι θα αναπτύξουν τις πλέον σημαντικές εξελίξεις στην
επιδημιολογία, διάγνωση, θεραπεία και την ολιστική πρόληψη και αντιμετώπιση των νοσημάτων αυτών. Το
πρόγραμμα περιλαμβάνει στρογγυλά τραπέζια, διαλέξεις και δορυφορικά συμπόσια.

e-δησεόγραμμα

Σελίδα 13

9 Ιουλίου 2013, Brussels Hotel Silken Berlaymont
Occupational Health and Safety: Improving Working Conditions in Europe
Key Speakers
Paul Tousseyn, Director General, Department of Monitoring of Well-Being at the
Workplace, Federal Public Service for Employment, Work and Social Concertation, Belgium
Seiji Machida, Director, Safety & Health at Work Department, International Labour Organization
Simon Lawton-Smith, Head of Policy, Mental Health Foundation

Dr Elizabet Paunovic, Program manager, Environmental Exposures and Risks,
WHO European Center for Environment and Health
Paul Burns, Behavioural speaker, C/B Safety Service LTD
Kris De Meester, Chair, Health and Safety Working, BusinessEurope

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ ΡΑΦ Ι Α
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία στους ηλικιωμένους εργαζόμενους
Η παρακάτω βιβλιογραφία είναι ενδεικτική. Τα περισσότερα ντοκουμέντα (βιβλία και άρθρα) μπορείτε να τα βρείτε
στη ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ του ΕΛΙΝΥΑΕ.

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 (6432)
A changing world adapting to an ageing population in the workplace, World of work, 2011, (73), σ.2426
Chronic neck and shoulder pain, age, and working conditions : longitudinal results from a large random sample in France / B. Cassou ...[et.al.], Occupational and environmental medicine, 2002, 59(8), σ.
537-544
Employment trends and policies for older workers in the recession / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2012, 12 σ. http://www.eurofound.europa.eu/
pubdocs/2012/35/en/1/EF1235EN.pdf
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Environmental design for the older worker / by Marc Green, Occupational health and safety, 2002, 71
(1), σ.47-49
The health, safety and health promotion needs of older workers : an evidence based review and guidance (report submitted to the IOSH Research Committee) / Joanne O. Crawford, …[et.al.].- UK : IOSH,
c2009.- 48 σ.
Health and safety needs of older workers / Committee on the health and safety needs of oder worker /
David H. Wegman, James P. McGee (eds.).- Washington, DC : The National Academis Press, c.2004.- xiv,
301 σ. ISBN 0-309-09111-X (6702)
Health and safety of the older worker / A. Farrow, F. Reynolds, Occupational Medicine, 2012, (62), σ. 411
Investigating the work ability of older employees / Lesia L.Crumpton, Sabrina N. Williams, International
journal of industrial ergonomics, 1997, 20(3), σ. 241-249
The older worker : an international perspective / Francis J.Winn, International journal of industrial ergonomics (special issue), 2000, 25(5), σ. 461-545
Occupational health and safety issues for the older worker / New Jersey Department of Health and Senior Services, Division of Epidemiology, Environmental and Occupational Health, Dec. 2003, 7 σ.
http://www.nj.gov/health/surv/documents/olderwkinfo.pdf
Physiological strain of wearing aluminized protective clothing at rest in young, middle-aged and
older men / Anna Marszalek, …[et.al.], International journal of industrial ergonomics, 1999, 25(2), σ. 195202
Safety eyewear and the older worker : aging eyes - a natural condition called presbyopia - challenge
the employees who are required to wear safety glasses / Peter La Haye, Richard Sustello, Occupational
health and safety, 2001, 70(10), σ.38-44
Training older workers and learners : maximizing the workplace performance of an aging workforce / James L. Moseley, Joan Conway Dessinger.- San Francisco : John Wiley & Sons, c2007.- xxvii, 390
σ. ISBN 978-0-7879-8117-4 (6778)
Working and caring : developmemnts at the workplace for family carers of disabled and older people / Judith Eleri Philips ; European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.Λουξεμβούργο : ΥΕΕΕΚ, 1996.- viii, 51 σ. ISBN 92-827-6028-6 (EF/96/05/EN) (1902)
Εργασιακή ικανότητα και ηλικιωμένοι εργαζόμενοι : πρόκληση για την προαγωγή υγείας στο χώρο
εργασίας / Παναγιώτα Σουρτζή, 13 σ.
Προώθηση της ενεργού γήρανσης στον χώρο εργασίας / European Agency for Safety and Health at
Work, 2012, 9 σ.
https://osha.europa.eu/el/publications/articles/promoting-active-ageing-in-the-workplace
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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

Αγόρια εργάζονται στην επεξεργασία άνθρακα στην περιοχή του Pittston, στην Πενσυλβάνια, το 1911.
Πηγή : Library of Congress, Prints & Photographs Division, National Child Labor Committee Collection.
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Μ Η ΝΙ ΑΙ Ο Ε ΝΗ Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο
Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Ο Υ Ι ΝΣ Τ Ι ΤΟ ΥΤ Ο Υ
ΥΓ Ι Ε Ι ΝΗ Σ Κ ΑΙ ΑΣ Φ ΑΛΕ Ι ΑΣ Τ Η Σ
Ε Ρ Γ ΑΣ Ι ΑΣ (Ε Λ. Ι Ν. Υ. Α. Ε . )

Ο Μ Α Δ Α Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ
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