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Priorities for occupational safety and health research in Europe: 2013
-2020
Δεδομένου ότι η Ευρώπη διανύει περίοδο μεγάλης οικονομικής, κοινωνικής και τεχνολογικής αλλαγής και στους εργασιακούς χώρους, η έρευνα
για θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) είναι ουσιαστική
για να εξεταστούν τα κενά στη γνώση των υπαρχόντων, νέων ή αναδυόμενων παραγόντων κινδύνου και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η υγεία
στους εργασιακούς χώρους. Η συγκεκριμένη έκθεση από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό θέτει τις προτεραιότητες για την έρευνα ΕΑΥ κατά τα επόμενα
χρόνια σε εθνικό επίπεδο με τρόπο που να διευκολύνει τον καλύτερο συντονισμό των ερευνητικών δραστηριοτήτων και την αποδοτικότερη κατανομή των πόρων. Τα θέματα που εστιάζει η μελέτη είναι: δημογραφική αλλαγή, παγκοσμιοποίηση και ο μεταβαλλόμενος κόσμος της εργασίας, ασφαλείς
νέες τεχνολογίες και η νέα και αυξανόμενη επαγγελματική έκθεση στους χημικούς και βιολογικούς παράγοντες.

https://osha.europa.eu/en/publications/reports/priorities-for-occupationalsafety-and-health-research-in-europe-2013-2020/view

Download the full publication as PDF

Η ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ∆ΩΡΟ ΖΩΗΣ - ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟ∆ΟΤΗΣ
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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:
Υλοποίησε:
•

Ένα (1) σεμινάριο για Τεχνικούς Ασφάλειας επιχειρήσεων Α’ κατηγορίας επικινδυνότητας, με θέμα
«Υγιεινή & Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημάτων», διάρκειας 100 ωρών, το οποίο απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ– ΤΕΙ, διάρκειας 100 ωρών, από την 16η Σεπτεμβρίου 2013 έως την 11η Οκτωβρίου 2013. Το
πρόγραμμα το παρακολούθησαν 22 άτομα.

•

Δυο(2) σεμινάρια Αμιάντου, ένα για επιστημονικό προσωπικό και ένα για εργατοτεχνικό προσωπικό, διάρκειας 20 ωρών έκαστο, από την 16η Σεπτεμβρίου 2013 έως την 18η Σεπτεμβρίου 2013. Τα προγράμματα τα παρακολούθησαν είκοσι(20) άτομα.

•

Ένα (1) ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο στην εταιρεία Διακίνηση με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια στο χώρο
Εργασίας», oκτάωρης(8) διάρκειας, την 28η Σεπτεμβρίου 2013.

•

Πέντε (5) σεμινάρια για εργοδότες Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας, 10 ωρών έκαστο. Η κατάρτιση αφορά
150 άτομα.

•

Ένα (1) σεμινάριο για εργοδότες & εργαζόμενους επιχειρήσεων Β’ κατηγορίας επικινδυνότητας, διάρκειας
35, από την 25η Ιουνίου 2013 έως την 2η Ιουλίου 2013.

Πρόκειται να υλοποιήσει:
•

Εννέα (9) σεμινάρια για εργοδότες Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας, 10 ωρών έκαστο. Η κατάρτιση αφορά
250 άτομα, περίπου.

•

Ένα (1) ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο στην εταιρεία ΕΛΠΕ ΑΕ (ΒΕΑ-ΒΕΕ )με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια
στο χώρο Εργασίας», διάρκειας εκατό ωρών(100) διάρκειας, από την 7η Οκτωβρίου 2013 έως την 11η Νοεμβρίου 2013. Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη των ΕΛΠΕ ΑΕ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ
Στο πλαίσιο εφαρμογής της ΚΥΑ 15616/398 το ΚΕΚ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. πρόκειται να υλοποιήσει εξειδικευμένο σεμινάριο εκπαίδευσης εργατοτεχνικού και επιστημονικού προσωπικού εμπλεκομένου σε εργασίες με αμίαντο ή
αμιαντούχα υλικά. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει τόσο θεωρητική εκπαίδευση, όσο και πρακτική
άσκηση σε ειδικά διαμορφωμένο για την περίσταση χώρο προσομοίωσης περιλαμβάνοντας ειδικό κλωβό με
ενσωματωμένο σύστημα αρνητικής πίεσης, ειδικές μονάδες απορρύπανσης τριών περιοχών, μονάδα έκχυσης
βελόνων καθώς και το σύνολο του απαραίτητου για την περίσταση εξοπλισμού εργασίας και Μέσων Ατομικής
Προστασίας.
Το σεμινάριο εγκρίνεται ως προς το περιεχόμενό του από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης,
ενώ στους εκπαιδευομένους χορηγείται ειδικό πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.
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Υλοποιεί:
•

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 8200111, φαξ: 210 8200175
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»,
- «ΣΑΥ - ΦΑΥ».
Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας http://www.elinyae.gr
ή τηλεφωνικά 210 8200111, φαξ: 210 8200103

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το ΚΕΚ- Παράρτημα Θεσσαλονίκης, υλοποίησε σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους (Γ΄ Κατηγορίας), στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στη Χαλκιδική
και 17 και 18 Σεπτεμβρίου Στο Παράρτημα Θεσσαλονίκης. Επίσης ξεκίνησε στις 16/9 και υλοποιείται ένα σεμινάριο επιμόρφωσης Μηχανικών Α.Ε.Ι. –Τ.Ε.Ι. σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας στη βιομηχανία
(Α΄ Κατηγορίας) το οποίο ολοκληρώνεται στις 25/10/2013.
Το ΚΕΚ, Παράρτημα Θεσσαλονίκης προγραμματίζει την υλοποίηση για το επόμενο διάστημα
•

Σεμινάριο για εργοδότες επιχειρήσεων Β΄ κατηγορίας διάρκειας 35 ωρών.
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Σεμινάριο για εργοδότες επιχειρήσεων Γ’ κατηγορίας διάρκειας 10 ωρών .
Σεμινάρια Τεχνικών Ασφάλειας 100 ωρών στη Βιομηχανία.

Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας http://www.elinyae.gr
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 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. http://www.elinyae.gr
Πληροφορίες: κα Τσαμπάζη Σοφία, κα Αργυρίου Κέλλυ, Τηλ. 2310 50 10 50, φαξ. 2310 50 10 55

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Το Παράρτημα Ιωαννίνων υλοποίησε σεμινάριο στις 9&11/9/2013 για εργοδότες επιχειρήσεων Γ’ Κατηγορίας
επικινδυνότητας το οποίο παρακολούθησαν 21 άτομα.
Eπίσης υλοποίησε σεμινάριο στις 10,12,13,16,18,19,20/9/2013 για εργοδότες επιχειρήσεων Β’ Κατηγορίας επικινδυνότητας το οποίο παρακολούθησαν 19 άτομα
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
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Ιωαννίνων (Καπλάνη 7, 1ος όροφος, τηλ επικοινωνίας 2651083290, φαξ 2651083294) ή μέσω της
ιστοσελίδας του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. http://www.elinyae.gr.
Διαδραστική εκπαίδευση στο Ίδρυμα Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων
Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. σε συνεργασία με το Ίδρυμα περίθαλψης χρονίως πασχόντων, μετά από αίτημα της Ιατρού Εργασίας Α. Δανοπούλου, πραγματοποίησε σεμινάριο με θέμα «Πρόληψη και αποφυγή μυοσκελετικών παθήσεων» σε νοσηλευτές, καθαρίστριες και τραπεζοκόμους στους χώρους
του ιδρύματος. Η κα Θ. Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόμος, Υπεύθυνη του Κέντρου Ασφάλειας του Ινστιτούτου έκανε μια εισαγωγή σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα πρόληψης των μυοσκελετικών παθήσεων και την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων.
Η κα Κωνσταντίνα Λώμη, Φυσικοθεραπεύτρια (MSc, Lic Med Sci) – Εργονόμος που εργάζεται στο Karolinska
University Hospital στη Σκοκχόλμη, προσκεκλημένη του ινστιτούτου, παρουσίασε στους νοσηλευτές/τριες του
Ιδρύματος τις βασικές αρχές ορθής ανύψωσης ασθενών και τη χρήση γερανών ανύψωσης. Το μάθημα ήταν διαδραστικό όπου συμμετείχαν οι εκπαιδευόμενοι.
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
•

Υ.Α. οικ. 191002/2013 (ΦΕΚ 2220/Β`/9.9.2013) Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων (354/Β) και συναφείς διατάξεις»
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2220b_13.1379490539609.pdf

•

Υ.Α. 28153/126/2013 (ΦΕΚ 2163/Β`/30.8.2013) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.
5072/6/25.2.2013 απόφασης (ΦΕΚ 449/Β΄/25.2.2013) του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για
θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) όπως ορίζουν οι υποπαράγραφοι ΙΑ. 10, 11, 12, 13 και 14 του άρθρου πρώτου
του Ν. 4093/2012
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2163b_13.1379498442625.pdf

•

Υ.Α. Οικ. 27953/1745/2013 (ΦΕΚ 2122/Β`/28.8.2013) Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών − καθορισμός
δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2122b_13.1379936937937.pdf

•

Υ.Α. 27397/122/19.8.2013/2013 (ΦΕΚ 2062/Β`/23.8.2013) Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως
αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2062b_13.1379935802343.pdf

•

Υ.Α. Δ3/Α΄/οικ. 15225/2013 (ΦΕΚ 2055/Β`/23.8.2013) Τεχνικός Κανονισμός με τίτλο «Τεχνικές οδηγίες
για την αποθήκευση και διακίνηση βιοκαυσίμων στις εγκαταστάσεις διυλιστηρίων και στις εγκαταστάσεις
αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων»
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2055b_13.1379591606187.pdf

•

Υ.Α. Η.Π. 44105/1398/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1890/Β`/1.8.2013) Τροποποίηση της αριθ. 29459/1510/2005
Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός εθνικών ανωτάτων ορίων εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους…» (992/Β) και (1131/Β), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 14849/853/2008 ΚΥΑ (645/
Β) και της αριθ. 33318/3028/1998 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών
για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (Β΄1289), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 14849/853/2008 ΚΥΑ (645/Β), σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της οδηγίας 2013/17/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
άλλες διατάξεις»
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1890b_13.1379421835625.pdf

•

Υ.Α. 42666/1345/Ε103/2013 (ΦΕΚ 1879/Β`/1.8.2013) Τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 18
του π.δ. 116/2004 (81/Α) και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 15540/548/2012 κοινής υπουργικής απόφασης
(945/Β), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/28/ΕΕ «για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο
τέλος του κύκλου ζωής τους»
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1879b_13.1379486443171.pdf
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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
Καταδίκη της Ελλάδας για απόλυση εργαζόμενης με HIV από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Ελλάδα για το γεγονός ότι η ελληνική Δικαιοσύνη
αποδέχθηκε ως νόμιμη την απόλυση ασθενούς με τον ιό του AIDS. Σύμφωνα με την απόφαση, η απόλυση συνιστά διάκριση και παραβιάζει την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή της εργαζόμενης, η οποία θα λάβει τώρα χρηματική αποζημίωση. Ο εργοδότης είχε απολύσει την οροθετική εργαζόμενη έπειτα από πιέσεις συναδέλφων της, με το
σκεπτικό ότι αυτό θα διασφάλιζε την αρμονική συνεργασία μεταξύ των υπαλλήλων του. Το επιχείρημα αυτό
έγινε αποδεκτό στο εφετείο και επικυρώθηκε από τον Άρειο Πάγο. Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
στο Στρασβούργο έκρινε ότι τα ελληνικά δικαστήρια είχαν δικαιώσει τον εργοδότη βασιζόμενα στην εσφαλμένη
αντίληψη ότι υπήρχε κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας. Έκρινε επίσης ότι η απόλυση είναι αντίθετη προς τη
Σύμβαση Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και καταδίκασε την Ελλάδα, τόσο για παράβαση των διατάξεων που απαγορεύουν τις διακρίσεις, όσο και για παραβίαση του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Υποχρέωσε δε την Ελλάδα να καταβάλει στη δικαιωθείσα συνολική αποζημίωση 14.340 ευρώ
για ηθική και υλική βλάβη. Η γυναίκα που δικαιώθηκε στο Στρασβούργο εργάζονταν από το 2001 σε επιχείρηση
κατασκευής κοσμημάτων στην Αθήνα με συνολικά 70 εργαζόμενους. Το 2005 γνωστοποίησε σε τρεις από τους
συναδέλφους της ότι έχει προσβληθεί από τον ιό του AIDS. Έπειτα από την αποκάλυψη, 33 συνάδελφοί της
έστειλαν επιστολή στον ιδιοκτήτη- επιχειρηματία, ζητώντας την απόλυσή της
Health Daily Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013, no 472

Η χημειοθεραπεία σκοτώνει τους εργαζομένους του ΕΣΥ
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ
Ούτε οι βασικοί κανόνες ασφαλείας τηρούνται στα δημόσια νοσοκομεία, λόγω έλλειψης κατάλληλων υποδομών και πόρων, κατά τη διάλυση των εξαιρετικά τοξικών φαρμάκων. Τα σοβαρά προβλήματα υγείας που προκαλούνται στο προσωπικό απλώς δεν καταγράφονται...
Tο αεροστεγές μηχάνημα για την επεξεργασία των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων κοστίζει μόλις 3.000 ευρώ.
Τόσα χρήματα δεν περισσεύουν για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στην Ελλάδα. Η φωτογραφία
είναι από νοσοκομείο της αλλοδαπής, όπου η ανθρώπινη ζωή είναι σημαντικότερη από τις «δεσμεύσεις έναντι
των δανειστών»... Ωρολογιακή βόμβα έτοιμη να σκάσει ανά πάσα στιγμή στα χέρια των εργαζομένων των δημόσιων νοσοκομείων είναι -όπως φαίνεται- τα φάρμακα της χημειοθεραπείας. Στα περισσότερα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα δεν τηρούνται καν οι βασικοί κανόνες ασφαλείας κατά τη διάλυση των εξαιρετικά τοξικών
αυτών φαρμάκων, με συνέπεια να καταγράφονται σοβαρά προβλήματα υγείας στο προσωπικό που απασχολείται στα ογκολογικά τμήματα.
Με βάση τις εκτιμήσεις των μελών της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), 9 στα 10 δημόσια νοσοκομεία
δεν τηρούν τους κανόνες ασφαλείας που προβλέπουν ειδικές συνθήκες και χώρους για τη διάλυση των χημειοθεραπευτικών σχημάτων.
Μια σταγόνα αρκεί
«Αν ξεφύγει έστω μία σταγόνα του φαρμάκου στο περιβάλλον, διαχέεται σε τουλάχιστον 100 κυβικά μέτρα
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αέρα», περιγράφει ο πρόεδρος της ΕΝΕ Δημήτρης Σκουτέλης. Είναι ενδεικτικό ότι χρειάστηκε να κάνει
«ακτιβιστικές» παρεμβάσεις η Ένωση, για να αλλάξει έστω και λίγο η κατάσταση σε ορισμένα νοσοκομεία.
«Φθάσαμε να κάνουμε κατάληψη στο "Ιπποκράτειο" για να αλλάξουν λίγο τα πράγματα. Οι καρκινοπαθείς κάθονταν σε καρέκλες ο ένας δίπλα στον άλλον και έκαναν χημειοθεραπείες», περιγράφει ο κ. Σκουτέλης.
«Οι συνέπειες στην υγεία των εργαζομένων είναι αμέτρητες, αλλά επισήμως δεν καταγράφονται. Μπορούμε να
μιλάμε μόνο με ενδείξεις, γιατί δεν υπάρχουν και γιατροί εργασίας στους χώρους, για να καταγράφουν επίσημα
τις επιπτώσεις. Αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εργαζόμενοι εμφανίζουν από ξηροδερμία και τριχόπτωση μέχρι
ξηροφθαλμία και δερματικά εγκαύματα. Υπάρχουν βέβαια και νοσηλεύτριες που δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν, γεγονός που το αποδίδουμε στις συνέπειες των χημειοθεραπευτικών φάρμακων. Υπάρχει καταγγελία για μεγάλο νοσοκομείο της Αττικής ότι νοσηλεύτρια γέννησε βρέφος με φωκομέλεια (σ.σ. απουσία των άκρων κατά τη
γέννηση)», σημειώνει ο γ.γ. της ΕΝΕ, Άρης Δάγλας.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι φοβούνται να κάνουν χημειοθεραπείες για να μην έχουν επιπτώσεις, ειδικά στα μικρά νοσοκομεία της περιφέρειας, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να μεταφέρονται στα μεγάλα
νοσηλευτικά ιδρύματα της Αθήνας.
Άλλωστε, ξέρουν καλά τι μπορεί να συμβεί. «Αν το φάρμακο πέσει σε μάρμαρο, αφήνει ανεξίτηλο χρώμα», εξηγεί ο κ. Δάγλας και συνεχίζει: «Φανταστείτε ότι υπάρχουν νοσοκομεία όπου η διάλυση των σκευασμάτων γίνεται
μέσα σε απλούς νεροχύτες ή κάτω από τα ερκοντίσιον, μήπως και απορροφηθεί καμία σταγόνα ή οι αναθυμιάσεις. Ακόμη και στα νοσοκομεία Παίδων, η διάλυση των φαρμάκων γίνεται σε παράνομους χώρους».
Και όμως, ένα ειδικό μηχάνημα το οποίο είναι αεροστεγώς κλεισμένο με κενό αέρα, για να γίνεται η διάλυση,
δεν κοστίζει πάνω από 3.000 ευρώ, σύμφωνα με τα μέλη της ΕΝΕ. «Και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, γίνεται
και κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος, καθώς τα φάρμακα της χημειοθεραπείας πετιούνται, αφού δεν χρησιμοποιούνται ολόκληρες οι συσκευασίες. Ένα μπουκαλάκι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλον ασθενή
πετιέται, επειδή δεν υπάρχει ομαδοποίηση των αρρώστων».
Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013
http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=386140
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Εργατικό δυστύχημα σε διάσημο κρουαζιερόπλοιο (13-8-2013)
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Τουρκία, κατά τη διάρκεια εργασιών διάλυσης του διάσημου κρουαζιερόπλοιου, «Το Πλοίο της Αγάπης».
Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ναυπηγείο της παραλιακής πόλης Αλιάγα κοντά στη Σμύρνη, αναφέρει η εφημερίδα Μιλιέτ.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι δυο εργάτες έχασαν τη ζωή τους από αναθυμιάσεις στη διάρκεια εργασιών απάντλησης υδάτων στο μηχανοστάσιο.
Read more: http://www.newsbomb.gr/diethnh/story/335309/ergatiko-dystyhima-se-diasimokroyazieroploio#ixzz2dGouXEDS
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Θάνατος 60χρονου εργάτη σε γαλαρία εξόρυξης της εταιρείας S&B στη Βίνιανη Φωκίδας (7-8-2013)
Ο άτυχος άνδρας, ήταν χειριστής μηχανήματος έργου και βρισκόταν σε μεταλλευτική στοά στη θέση «Στεριά».
Σύμφωνα με πηγές, ενώ οδηγούσε το μηχάνημα, ξεκόλλησε το κουβούκλιο, με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει και να τον τραυματίσει θανάσιμα στο λαιμό και την κοιλιά.
Ο άνδρας, που ήταν κάτοικος Δελφών, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Άμφισσας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Read more: http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/333856/tragikos-thanatos-ergazomenoy-stin-sb-toy-odyssea
-kyriakopoyloy#ixzz2dGrjSOFu

Τραγικός θάνατος εργάτη στα Τρίκαλα - Τον βρήκαν διαμελισμένο (25/7/2013)
Τραγικό θάνατο βρήκε σε εκκοκκιστήρια βάμβακος στα Τρίκαλα στην εθνική οδό Τρικάλων - Καρδίτσης, ένας
50χρονος εργάτης.
Όπως αναφέρει το trikalaola, άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Τρικάλων και του ΕΚΑΒ, προσπαθούν να
απεγκλωβίσουν το άψυχο σώμα του εργάτη από τα μηχανήματα, όπου είναι εγκλωβισμένο και διαμελισμένο.
Ο άτυχος εργάτης είναι από χωριό της Καρδίτσας, που είναι κοντά στην περιοχή.
Read more: http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/329616/tragikos-thanatos-ergati-sta-trikala---ton-vrikandiamelismeno#ixzz2dGrwNJe4

Σοβαρά τραυματίας ναυτικός από καυτό πετρέλαιο (18/7/2013)
Το Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, ενημερώθηκε για έναν σοβαρό τραυματισμό χθες το απόγευμα (18-07-2013).
Πρόκειται για αλλοδαπό ναυτικό, μέλος πληρώματος του M/V «DESERT MELODY» σημαίας Ελληνικής.
O 38χρονος ναυτικός που ήταν ναυτολογημένος ως Μηχανικός Γ΄, τραυματίστηκε κατά τη διαδικασία καθαρισμού του φίλτρου της ηλεκτρογεννήτριας όταν πετάχτηκε ζεστό πετρέλαιο στο πρόσωπό του.
Στο πλοίο σήμανε συναγερμός και πολύ γρήγορα ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Read more: http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/327802/sovara-traymatias-naytikos-apo-kaytopetrelaio#ixzz2dGs3rPBN

Ατύχημα με τέσσερις τραυματίες στην ΛΑΡΚΟ (1/7/2013)
Τέσσαρα άτομα, ένας εργάτης και τρεις μηχανικοί, τραυματίστηκαν το πρωί (1-07-2013) στο εργοστάσιο της
ΛΑΡΚΟ.
Σύμφωνα με το lamiastar, το ατύχημα σημειώθηκε στο καμίνι Νο3 κατά την διαδικασία της αποσκουρίωσης.
Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στην Αθήνα στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν επιστρέφοντας στα σπίτια τους.
Read more: http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/322380/atyhima-me-tesseris-traymaties-stinlarko#ixzz2dGv2k3fS

e-δησεόγραμμα

Σελίδα 9

Απεγκλωβίστηκε ο εργαζόμενος που καταπλακώθηκε από απορριμματοφόρο (3/6/2013)
Εργαζόμενος του δήμου καταπλακώθηκε από απορριμματοφόρο, που έπεσε σε χαντάκι στο Ντράφι Αττικής.
O εργαζόμενος απεγκλωβίστηκε από συνεργείο της Πυροσβεστικής τραυματισμένος και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.
Read more: http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/313482/apegklovistike-o-ergazomenos-poy-kataplakothikeapo-aporrimmatoforo#ixzz2dGvEiIaM

Νέο θανατηφόρο εργατικό «ατύχημα» (20/7/2013)
Τραγικό θάνατο βρήκε 45χρονος ηλεκτρολόγος εργαζόμενος του Δήμου Κέρκυρας κατά τη διάρκεια ηλεκτρολογικών εργασιών σε κολόνα της ΔΕΗ, στην περιοχή Περίθεια. Ο άτυχος εργαζόμενος γλίστρησε από σκάλα ύψους
6 μέτρων και σκοτώθηκε.
http://www.rizospastis.gr/story.do?id=7541330&publDate=20/7/2013

Εργατικό «ατύχημα» στα ΕΛΠΕ (28/9/2013)
Νέο εργατικό «ατύχημα» σημειώθηκε στα διυλιστήρια Ελευσίνας του ομίλου ΕΛΠΕ. Συγκεκριμένα, ο μεταλλεργάτης Β. Φ. που εργαζόταν σε εργολάβο, κατά τη διάρκεια εργασιών πάνω σε εναλλάκτη έπεσε με αποτέλεσμα
να υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο μεταλλεργάτης μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο όπου
νοσηλεύεται στην Εντατική.
http://www.rizospastis.gr/story.do?id=7632493&publDate=28/9/2013

Οδοστρωτήρας καταπλάκωσε 42χρονο χειριστή σε εργοτάξιο της Ιονίας Οδού, στο Μεσολόγγι (19/7/2013)
Στο Μεσολόγγι τραγικό θάνατο βρήκε τη Δευτέρα 19 Ιούλη σε εργοτάξιο της Ιονίας Οδού, στην περιοχή Αγριελιά Μεσολογγίου, ο 42χρονος χειριστής Παναγιώτης Κούσης από το Αγρίνιο που καταπλακώθηκε από οδοστρωτήρα, όταν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους το όχημα που οδηγούσε ανατράπηκε βάζοντας τον εργάτη κάτω
από τις ρόδες. Ο 42χρονος απεγκλωβίστηκε νεκρός από γερανοφόρο όχημα, ενώ η Επιθεώρηση Εργασίας που
κατέφθασε στο χώρο διεξάγει έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ακόμη ενός εργάτη.
http://www.rizospastis.gr/story.do?id=5757798&textCriteriaClause

Έπεσε στο κενό 49χρονος εργάτης σε εργοτάξιο κατασκευής ΙΚΕΑ, στα Γιάννενα (21/7/2013)
Στα Γιάννενα ένας ακόμη εργάτης τραυματίστηκε θανάσιμα χθες το πρωί σε εργοτάξιο κατασκευής του ΙΚΕΑ
γύρω στις 11 το πρωί. Νεκρός είναι ο Δημήτρης Τσαμπαδούρος, 49 χρόνων από τη Λάρισα, ο οποίος έπεσε σε
κυκλικό φρεάτιο ύψους 4,70 μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών (έριχνε τσιμέντο για βιομηχανικό δάπεδο). Η
πτώση στο κενό είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλαπλών κακώσεων και καταγμάτων στο πρόσωπο και
στο σώμα. Ο άτυχος εργάτης μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, όπου και τελικά κατέληξε αργά
το απόγευμα. Στον εργασιακό χώρο κατέφθασε κλιμάκιο του Συνδικάτου Οικοδόμων, όπου διαπιστώθηκε η ανυπαρξία μέτρων ασφάλειας, καθώς προστατευτικό πλέγμα και κάγκελο δεν υπήρχε και ο εργάτης δε φορούσε κράνος.
http://www.rizospastis.gr/story.do?id=5757798&textCriteriaClause
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΕΑ
Έκθεση του Eurofound σχετικά με τη οργάνωση της εργασίας και τη συμμετοχή των εργαζόμενων.
Η έρευνα δείχνει ότι η συμμετοχή των εργαζόμενων μπορεί να υποστηρίξει τους στόχους των
εργοδοτών για να βελτιώσει τα επίπεδα απόδοσης εργασίας και μπορεί επίσης να βελτιώσει και
την ποιότητα της ζωής τους. Εντούτοις, το νέο στοιχείο από το Eurofound παρουσιάζει ότι μόνο το ένα τέταρτο
των υπαλλήλων στην Ευρώπη (27%) εργάζεται σε τέτοιο εργασιακό περιβάλλον , κάτι που δημιουργεί αμφιβολίες για τη φιλόδοξη στρατηγική της Ευρώπης που στοχεύει μέχρι το 2020 στην επίτευξη της «έξυπνης» αύξησης
μέσω της ανάπτυξης θέσεων εργασίας υψηλών προδιαγραφών στον τομέα της βιομηχανίας . Ο στόχος είναι όλοι
οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε τέτοιας υψηλής ποιότητας ευκαιρίες απασχόλησης. Η έκθεση παρουσιάστηκε
σε διεθνή διάσκεψη ( International Helix Conference 2013) στο Linköping, τη Σουηδία.
Read the ‘Work organisation and employee involvement’ report.https://osha.europa.eu/en/news/eurofoundlaunches-report-on-work-organisation-and-employee-involvement-in-europe

Περισσότεροι από 2 εκατομμύριο εργαζόμενοι εκτίθενται σε καρκινογόνες
ουσίες στη Γαλλία.
Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι εκτέθηκαν σε καρκινογόνες ουσίες
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας SUMER το 2010. Σύμφωνα με την
έρευνα ένας στους δέκα εργαζομένους, κατ' εκτίμηση 2.2 εκατομμύριο εργαζόμενοι, εκτέθηκε τουλάχιστον σε μια χημική καρκινογόνο ουσία κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας που
εργάστηκε, πριν από την έρευνα.
Οι εργαζόμενοι στις δραστηριότητες συντήρησης ή την κατασκευή επηρεάστηκαν περισσότερο. Οι εκθέσεις είναι πιο κοινές στους νέους εργαζόμενους και έχουν επιπτώσεις συχνότερα στους άνδρες από τις γυναίκες. Στον
υγειονομικό τομέα οι κύριες εκθέσεις ήταν στα κυτταροστατικά φάρμακα, τη φορμαλδεΰδη και τις αρωματικές
αμίνες. Οι καρκινογόνες ουσίες που αναφέρονται συχνότερα είναι αέρια εξάτμισης diesel, ορυκτέλαια, σκόνη
από ξύλο και κρυσταλλικό πυρίτιο. Σε 38% των περιπτώσεων, οι εκθέσεις είναι σημαντικής διάρκειας ή και μιας
έντασης.
Εντούτοις, τα ατομικά μέτρα προστασίας λαμβάνονται σε μόνο 21% των περιπτώσεων και τα γενικά μέτρα εξαερισμού σε 19% των περιπτώσεων. Συνολικά, μεταξύ της τελευταίας έρευνας του 2003, και του 2010, το ποσοστό
των εργαζομένων που εκτίθενται τουλάχιστον σε μια χημική καρκινογόνο ουσία έχει μειωθεί από 13% σε 10%
για τους τομείς (παραγωγικός τομέας και δημόσια νοσοκομεία) Η έρευνα παρέχει μια χαρτογράφηση της έκθεσης
των εργαζομένων στους κύριους επαγγελματικούς κινδύνους στη Γαλλία, καθορίζοντας με στόχο τις προτεραιότητες πρόληψης, που ρυθμίζεται από τη γενική διεύθυνση της εργασίας (DGT και η ιατρική επιθεώρηση εργασίας) και την κατεύθυνση της έρευνας, των μελετών και των στατιστικών. Το 2010, το 40% των δημόσιων υπαλλήλων καλύφθηκε.
Εκτός από τη συνέντευξη από τον ειδικό γιατρό ,ένα ερωτηματολόγιο καλύπτει την εμπειρία της εργασίας και
των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Η επιτόπια έρευνα ήταν από τον Ιανουάριο του 2009 μέχρι τον Απρίλιο του
2010: 47.983 εργαζόμενοι αποκρίθηκαν . Το πρωτόκολλο της έρευνας SUMER to 2010 είναι το ίδιο με το 1994
και 2003 ώστε να γίνουν οι συγκρίσεις.
Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας Sumer του 2010 έχουν παρουσιαστεί σε δύο δημοσιεύσεις, μια στην εξέλι-
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ξη των εκθέσεων κινδύνου από το 1994, και η δεύτερη ανά κλάδο το 2010. Διαβάστε τα αποτελέσματα της
έρευνας και διαβάστε τις εργασίες που παρουσιάστηκαν στο σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την υγεία
και την ασφάλεια στην εργασία για τις καρκινογόνες ουσίες και τον επαγγελματικό καρκίνο.
the evolution of risk exposures since 1994,
sectoral differences in 2010.
Read the report (in French)
EU-OSHA seminar on carcinogens and work-related cancer

Σημειώστε την ημερομηνία: Ευρωπαϊκή εβδομάδα, 21–25 Οκτωβρίου 2013
03/10/2013
Η αντίστροφη μέτρηση για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία
στην Εργασία έχει αρχίσει. Το πρόγραμμα της Εβδομάδας επιφυλάσσει στο κοινό πολλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης.
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα επικεντρώνεται στην εν εξελίξει εκστρατεία για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας με τίτλο «Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων». Πάρτε μέρος στις εκδηλώσεις και
ανακαλύψτε γιατί είναι τόσο σημαντικό το δίπτυχο της ισχυρής διοίκησης και της ενεργού συμμετοχής των εργαζομένων.
Περισσότερα σχετικά με την εκστρατεία για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας
Παρακολουθείστε το βίντεο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δελτίο Τύπου
Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2013

Η ελεύθερη πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις αποτελεί πλέον γεγονός
Την παγκόσμια τάση προς τη δωρεάν διάθεση των αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων στους αναγνώστες, τη
λεγόμενη «ανοιχτή πρόσβαση», επιβεβαίωσε σήμερα μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η νέα αυτή μελέτη δείχνει ότι η ανοιχτή πρόσβαση προχωρά με γοργούς ρυθμούς, καθώς γύρω στο 50% των
επιστημονικών εκθέσεων που δημοσιεύθηκαν το 2011 είναι σήμερα προσβάσιμες χωρίς χρέωση. Το ποσοστό αυτό είναι περίπου το διπλάσιο απ' αυτό που είχαν εκτιμήσει προηγούμενες μελέτες και οφείλεται στη βελτιωμένη
μεθοδολογία και τον διευρυμένο ορισμό της ανοιχτής πρόσβασης. Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη, πάνω από
το 40% των άρθρων που αξιολογήθηκαν από ομότιμους επιστήμονες και δημοσιεύθηκαν παγκοσμίως την περίοδο
2004-2011 είναι σήμερα διαθέσιμα στο διαδίκτυο χάρη στην ανοιχτή πρόσβαση. Η μελέτη εξετάζει την κατάσταση που επικρατεί στο θέμα αυτό στην ΕΕ και ορισμένες γειτονικές της χώρες, καθώς και στη Βραζιλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ.
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Επιτρέποντας την πρόσβαση στα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών, η ανοιχτή πρόσβαση μπορεί να συμβάλει στην επιστημονική πρόοδο και να προωθήσει την καινοτομία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η επίτροπος
Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστημών της ΕΕ Μόιρα Γκέγκεν-Κουίν δήλωσε σχετικά: «Τα πορίσματα της
έκθεσης επισημαίνουν ότι η ανοιχτή πρόσβαση αποτελεί πλέον γεγονός. Η προσβασιμότητα των αποτελεσμάτων
επιστημονικών ερευνών συμβάλλει στην επιστημονική πρόοδο και ενισχύει την οικονομία μας που βασίζεται στη
γνώση.»
Η έκθεση εξετάζει τη διαθεσιμότητα επιστημονικών δημοσιεύσεων σε 22 γνωστικά πεδία στις χώρες του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, τη Βραζιλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ. Σε αρκετές χώρες και κλάδους,
πάνω από το 50% των επιστημονικών εργασιών είναι σήμερα προσβάσιμες δωρεάν. Η δωρεάν προσβασιμότητα
των περισσότερων άρθρων έχει επιτευχθεί στους τομείς των γενικών επιστημών και της τεχνολογίας, της βιοϊατρικής έρευνας, της βιολογίας, των μαθηματικών και της στατιστικής. Οι κλάδοι στους οποίους η ανοιχτή πρόσβαση είναι λιγότερο διαδεδομένη είναι οι κοινωνικές, οι ανθρωπιστικές και οι εφαρμοσμένες επιστήμες, καθώς και
οι κλάδοι της μηχανολογίας και της τεχνολογίας.
Σε πρόσφατη ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (IP/12/790) χαρακτήρισε την ανοιχτή πρόσβαση ως βασικό μέσο για την αποτελεσματικότερη διάδοση της γνώσης και, κατ' επέκταση, της καινοτομίας στην Ευρώπη. Γι'
αυτό, η ανοιχτή πρόσβαση θα γίνει υποχρεωτική για όλες τις επιστημονικές δημοσιεύσεις που χρηματοδοτούνται
από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας την περίοδο 2014-2020. Στην παραπάνω ανακοίνωση, η Επιτροπή συνέστησε στα κράτη μέλη να ακολουθήσουν παρόμοια τακτική στα εθνικά τους προγράμματα.
Η Επίτροπος Γκέγκεν-Κουίν τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την ανοιχτή πρόσβαση στην Ευρώπη και
για τα αποτελέσματα των ερευνών που χρηματοδοτεί η ίδια: «Οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι δεν πρέπει να πληρώνουν διπλά για έρευνες που χρηματοδοτούνται με δημόσιο χρήμα. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η ανοιχτή
πρόσβαση στις δημοσιεύσεις αποτελεί προεπιλεγμένη ρύθμιση για το επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ
στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας «Ορίζοντας 2020».»
Γενικές πληροφορίες
Η μελέτη διενεργήθηκε από την Science-Metrix, μια εταιρεία συμβούλων που δραστηριοποιείται στον τομέα της
αξιολόγησης ερευνών. Η μελέτη αφορούσε τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και την Ελβετία, το Λιχτενστάιν,
την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Τουρκία, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Ισραήλ,
τη Βραζιλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ. Δύο ακόμη εκθέσεις της ίδιας εταιρείας δημοσιεύθηκαν και
εξετάζουν τις πολιτικές ανοιχτής πρόσβασης καθώς και το ζήτημα της ανοιχτής πρόσβασης σε δεδομένα.
Όσον αφορά τις πολιτικές ανοιχτής πρόσβασης, η έκθεση συμπεραίνει ότι οι περισσότεροι από τους 48 μεγαλύτερους χρηματοδότες επιστημονικών ερευνών κρίνουν αποδεκτές και τις δύο μορφές ανοιχτής πρόσβασης: τόσο τις
δημοσιεύσεις ανοιχτής πρόσβασης σε περιοδικά (γνωστές ως «χρυσή» και «υβριδική» ανοιχτή πρόσβαση) όσο
και την αυτο-αρχειοθέτηση (γνωστή ως «πράσινη» ανοιχτή πρόσβαση). Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 75% δέχονται οι περίοδοι απαγόρευσης της πρόσβασης, δηλαδή οι περίοδοι ανάμεσα στη δημοσίευση και τη δωρεάν διάθεση του έργου, να κυμαίνονται από 6 έως 12 μήνες.
Η τρίτη έρευνα διαπιστώνει, ωστόσο, ότι σήμερα οι πολιτικές ανοιχτής πρόσβασης σε επιστημονικά δεδομένα
εξακολουθούν να είναι λιγότερες από τις πολιτικές ανοιχτής πρόσβασης σε δημοσιεύσεις. Η ανοιχτή πρόσβαση
στα δεδομένα ερευνών εξελίσσεται ταχύτατα σε ένα περιβάλλον όπου οι πολίτες, οι φορείς, οι κυβερνήσεις, οι μη
κερδοσκοπικές οργανώσεις και οι ιδιωτικές εταιρείες συνεργάζονται για την ανάπτυξη υποδομών, προτύπων,
πρωτοτύπων και επιχειρηματικών μοντέλων. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», δηλ. του χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία την περίοδο 2014-2020, η Ευρωπαϊκή Επιτ-
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ροπή θα ξεκινήσει ένα πιλοτικό σχέδιο ανοιχτής πρόσβασης στα δεδομένα που συλλέγονται σε έρευνες οι οποίες
χρηματοδοτούνται με πόρους του δημοσίου, χωρίς να αγνοεί τους εύλογους προβληματισμούς σχετικά με τα εμπορικά συμφέροντα, την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των δικαιούχων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναδείξει την ανοιχτή πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις σε γενική αρχή του
προγράμματος "Ορίζοντας 2020". Από το 2014 και μετά, κάθε άρθρο που θα συντάσσεται με χρηματοδότηση του
"Ορίζοντα 2020" θα πρέπει να είναι προσβάσιμο:
•

ο εκδότης θα φροντίζει ώστε τα άρθρα να είναι άμεσα διαθέσιμα στο διαδίκτυο («χρυσή» και «υβριδική»
ανοιχτή πρόσβαση), οι δε προκαταρκτικές δαπάνες δημοσίευσης θα μπορούν να επιστραφούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή

•

οι ερευνητές θα φροντίζουν ώστε τα άρθρα τους να είναι διαθέσιμα μέσω ενός αρχείου ανοιχτής πρόσβασης, το αργότερο έξι μήνες (12 μήνες για τα άρθρα στους κλάδους των κοινωνικών και ανθρωπιστικών
επιστημών) μετά τη δημοσίευση («πράσινη» ανοιχτή πρόσβαση).

Σύνδεσμοι προς τις τρεις μελέτες:
http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Availability_2004-2011.pdf
http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Policies.pdf
http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Data.pdf

Ο ιστότοπος του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»:
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience
Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)

Download press release: DOC , PDF
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ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ Μέσων Επικοινωνίας για την Πρόληψη - 2014
Το Διεθνές Φεστιβάλ Μέσων Επικοινωνίας για την Πρόληψη (IMFP) διοργανώνεται στις 25-27 Αυγούστου 2014 στο πλαίσιο του 20ού Παγκόσμιου Συνεδρίου Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία, στη Φρανκφούρτη/Main, Γερμανία.
Στο Φεστιβάλ θα προβληθούν κινηματογραφικές ταινίες και πολυμεσικές παραγωγές από ολόκληρο τον κόσμο
παρέχοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα έργα τους σε ευρύ κοινό σημαντικών διεθνών φορέων του τομέα της ασφάλειας και της υγείας.
Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών είναι η 31 Ιανουαρίου 2014. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί
στο Παγκόσμιο Συνέδριο 2014 στη Φρανκφούρτη.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του 20ού Παγκόσμιου Συνεδρίου Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία - 2014
http://www.safety2014germany.com/en/imfp/imfp.html

Τα σύγχρονα σκλαβοπάζαρα του φασόν

Μία ανθρώπινη ζωή για μία μπλούζα. Αυτός είναι ο φριχτός απολογισμός τoυ παράδεισου του φασόν του Μπαγκλαντές, όπου χιλιάδες άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους
στο όνομα της μεγιστοποίησης του κέρδους των πολυεθνικών. Το θέμα της ασφάλειας των εργοστασίων φασόν του
Μπαγκλαντές έρχεται στη δημοσιότητα ανά τακτά χρονικά
διαστήματα, με αφορμή πολύνεκρα «ατυχήματα», με δηλώΑπό τις απεργίες των εργατών στον ιματισμό
σεις από πολυεθνικές, ή την κυβέρνηση της χώρας που πλημμυρίζουν μεγάλα λόγια, υποκρισία, χωρίς ωστόσο να αλλάζει τίποτα στην πραγματικότητα της βιομηχανίας, που
συνεχίζει να θυσιάζει χωρίς τύψεις ανθρώπινες ζωές. Το Μάη του 2013, μόλις μερικούς μήνες πριν, η διεθνής
κοινότητα έχυνε ποτάμια τα δάκρυα της υποκρισίας και η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές υποσχόταν ριζικές αλλαγές, με αφορμή την τραγωδία του «Ράνα Πλάζα». Του οκταώροφου κτιρίου που έγινε παγίδα θανάτου για 1.121
ανθρώπους, ενώ περισσότεροι από 2.500 ήταν οι τραυματίες, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά.
Εγκληματικές παραλείψεις
Το «Ράνα Πλάζα» είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα κτιρίου, το οποίο χρησιμοποιούν οι ιδιοκτήτες των εργοστασίων φασόν για να λειτουργούν τα κάτεργά τους, αδιαφορώντας για τις συνθήκες εργασίας και την ασφάλεια
των εργαζομένων, που στην πλειοψηφία τους είναι γυναίκες και ανήλικα κορίτσια. Όταν οι ελπίδες για επιζώντες
έσβησαν και οι μπουλντόζες μπήκαν στο «Ράνα Πλάζα», για να καθαρίσουν ό,τι είχε μείνει από το κτίριο που
κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος, κανείς δεν ήταν σε θέση να πει πόσοι ακριβώς άνθρωποι βρίσκονταν μέσα την
ώρα που διαλύθηκε, μετατρέποντας σε συντρίμμια τις ζωές εκατοντάδων ανθρώπων. Όπως έγινε γνωστό στη
συνέχεια το συγκεκριμένο κτίριο, όπως και η μεγάλη πλειοψηφία των κτιρίων που στεγάζουν τα εργοστάσια υ-
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φαντουργίας, είχε κατασκευαστεί με σωρεία παραβιάσεων των κανόνων ασφαλείας, ενώ την κατάσταση του κτιρίου επιβάρυναν ιδιαίτερα τα εργοστάσια που λειτουργούσαν σε αυτό. Ιδιαίτερα οι τέσσερις μεγάλες γεννήτριες
που βρίσκονταν στους πάνω ορόφους του κτιρίου, λόγω του βάρους και των κραδασμών, καταπόνησαν ακόμα
περισσότερο την οικοδομή, η οποία είχε αρχίσει να παρουσιάζει ρωγμές και ραγίσματα στις κολόνες μέρες πριν
συμβεί τελικά το μοιραίο, με τις προειδοποιήσεις να αγνοούνται από τον ιδιοκτήτη, αλλά και τους διευθυντές των
εργοστασίων, οι οποίοι υποστήριζαν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και καλούσαν τους εργάτες να μπουν στον
τάφο τους, διαβεβαιώνοντάς τους ότι είναι «ασφαλείς».
…………
Οι εργάτες στο βασίλειο του φασόν, όπως χαρακτηρίζεται το Μπαγκλαντές, δουλεύουν 10 - 16 ώρες τη μέρα, σε
συνθήκες που θυμίζουν τους σκλάβους των αρχαίων χρόνων, δεμένοι ακόμα και με αλυσίδες και κλειδωμένοι,
ώστε ο εργοδότης να είναι σίγουρος ότι δε θα εγκαταλείψουν τη θέση τους για κανένα λόγο και δε θα χαθεί λεπτό
από το χρόνο παραγωγής.
Δεδομένου ότι το Μπαγκλαντές προφέρει από τα πλέον χαμηλά κόστη παραγωγής στη βιομηχανία του φασόν, τα
συγκεκριμένα εργοστάσια ανοίγουν το ένα μετά το άλλο, αξιοποιώντας την παντελή έλλειψη νομοθεσίας, προϋποθέσεων και κανόνων ασφαλείας. Παράγκες, υπόγεια, πολυκατοικίες, χωρίς την κατάλληλη υποδομή να αντέξουν βαριά μηχανήματα, όπως το «Ράνα Πλάζα», όλα μπορούν να «φιλοξενήσουν» τα κάτεργα του φασόν και να
γίνουν ο τάφος για δεκάδες ανθρώπους, που θα χαρακτηριστούν στη συνέχεια «τραγικά ατυχήματα».
Το φασόν αποφέρει το 80% των κερδών του Μπαγκλαντές από εξαγωγές και η συνδικαλιστική οργάνωση των
εργαζομένων είναι πρακτικά απαγορευμένη. Η νομοθεσία προστατεύει τους εργοδότες από ενδεχόμενες διεκδικήσεις και εξέγερση των εργαζομένων εναντίον τους, ενώ αφήνει ελεύθερο το πεδίο για εκβιασμούς κατά των εργαζομένων, όπως έγινε όταν 300 εργοστάσια ρούχων αντέδρασαν στις διαδηλώσεις των εργαζομένων, λέγοντας ότι
θα σταματήσουν την παραγωγή, λόγω της παρατεταμένης «ανομίας και του καθεστώτος φόβου» στο οποίο δεν
μπορούν να λειτουργήσουν, καταγγέλλοντας τις απεργιακές κινητοποιήσεις.
Σαν το Μπαγκλαντές λειτουργούν επίσης το Νεπάλ, η Καμπότζη και άλλες ασιατικές χώρες, που είναι πρόθυμες
να προσφέρουν φτηνό εργατικό δυναμικό στις πολυεθνικές, χωρίς να υπολογίζουν τις συνέπειες, αφού η ζωή ευτελίζεται και δεν έχει καμία αξία, μπροστά στην κερδοφορία του κεφαλαίου.
....Στη βιομηχανία του φασόν δουλεύουν πάνω από 4 εκατομμύρια άνθρωποι στο Μπαγκλαντές, κυρίως γυναίκες,
αποδίδοντας 19 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Οι συνθήκες ακόμα και μετά την τραγωδία του «Ράνα Πλάζα», ενός από τα μεγαλύτερα εργοδοτικά εγκλήματα από τις αρχές του 20ού αιώνα, οι συνθήκες παραμένουν
ίδιες και οι εργαζόμενοι απλά ελπίζουν ότι θα ζήσουν ακόμα μία μέρα. Παρά τις μεγαλόσχημες δηλώσεις των
πολυεθνικών όπως η «Tesco», ηW«allmart», η «H&M» και δεκάδες άλλες που ισχυρίζονται ότι ζητούν βελτίωση
των κανονισμών ασφαλείας, η χώρα παραμένει παράδεισος για το κεφάλαιο και κόλαση για τους εργαζόμενους.
Α. Φωτ.
http://www.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=7574216
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
1. Μάθετε για τον Αμίαντο από την Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ (EPA):
http://www2.epa.gov/asbestos

2. Ευρωπαϊκος Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency)
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) είναι ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός του
είναι η παροχή έγκυρης, ανεξάρτητης πληροφόρησης για το περιβάλλον. Ο Οργανισμός αποτελεί την κύρια πηγή
πληροφόρησης για όσους συμμετέχουν στην ανάπτυξη, υιοθέτηση, εφαρμογή και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής
πολιτικής, και για το ευρύ κοινό. Συντονίζει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το
Περιβάλλον
(EIONETen): http://www.eea.europa.eu/el

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Τελευταίες εκδόσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
•

E-fact 72: Tools for the management of nanomaterials in the workplace and prevention measures https://
osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-72-tools-for-the-management-of-nanomaterials-in-theworkplace-and-prevention-measures/view
Download the full publication as PDF

•

E-fact 73: Nanomaterials in the healthcare sector: occupational risks and prevention
https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-73-nanomaterials-in-the-healthcare-sectoroccupational-risks-and-prevention/view
Download the full publication as PDF

•

E-fact 74: Nanomaterials in maintenance work: occupational risks and prevention
https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-74-nanomaterials-in-maintenance-work-occupationalrisks-and-prevention/view
Download the full publication as PDF

•

E-fact 75: Dangerous substances and successful workplace communication
https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-75-dangerous-substances-and-successful-workplacecommunication/view
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Download the full publication as PDF
•

Περίληψη - Ανάλυση των παραγόντων που καθορίζουν την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας επιλεγμένων κρατών μελών της ΕΕ
Φορτώστε το πλήρες κείμενο σε PDF μορφή

•

Analysis of the determinants of workplace occupational safety and health practice in a selection of EU
Member States
Download the full publication as PDF

•

Annex - Analysis of the determinants of workplace occupational safety and health practice in a selection of
EU Member States
Download the full publication as PDF

ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Occupational Health & Safety Conference
Πέμπτη 24 Οκτ. 2013,Radisson Blu Park Hotel, Αθήνα
Με επίκεντρο τον ευρύ και πολυδιάστατο κλάδο της ενέργειας, δεδομένης της αυξημένης επικινδυνότητας και των ιδιαίτερων απαιτήσεων που ενέχει, το Occupational Health & Safety Conference έχει ως στόχο την ανάδειξη των πιο αποτελεσματικών πρακτικών που εφαρμόζονται από κορυφαίες εταιρίες
του κλάδου, με στόχο τη διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας. Μέσω στοχευμένων εταιρικών case studies θα
επικοινωνηθούν βέλτιστες πρακτικές και συνακόλουθα οφέλη, ενώ experts του κλάδου θα προσφέρουν στοχευμένη ενημέρωση για νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες στη διάθεση της εν λόγω επιχειρηματικής κοινότητας. Στόχος
του Συνεδρίου είναι να αναδειχθεί σε πλοηγό των ενεργειακών επιχειρήσεων στην αέναη προσπάθεια που καταβάλλουν προκειμένου να φτάσουν σε μηδέν ατυχήματα και εργασιακές ασθένειες.
H Boussias Communications και το Plant Management διοργανώνουν για 2η χρονιά το Occupational Health &
Safety Conference, το οποίο φέτος είναι στραμμένο με το βλέμμα στον Eνεργειακό Κλάδο.
Η θεματολογία
Η θεματολογία του συνεδρίου θα δομηθεί με βάση τις παρακάτω διαφορετικές δραστηριότητες του κλάδου ενέργειας:
•
•
•
•
•

Προμήθεια και Διύλιση Πετρελαίου/Παραγωγή και Εμπορία Πετροχημικών
Διακίνηση και Αποθήκευση Φυσικού Αερίου
Παραγωγή, Διακίνηση και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές (Αιολική / Ηλιακή / Υδροηλεκτρική / Γεωθερμική, Υβριδικά Συστήματα)
Κατασκευή Μεγάλων Ενεργειακών Έργων
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Ενδεικτικά τα επιμέρους θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν τα εξής σημεία αναφοράς:
•

Πρόληψη ατυχημάτων για την προαγωγή της Υγείας και Ασφάλειας

•

Υγεία και Ασφάλεια, Επιχειρήσεις και ΕΚΕ

•

Αποτελεσματική αξιοποίηση δεικτών ατυχημάτων

•

Διατήρηση προτύπων κανονισμών της Υγείας και Ασφάλειας

•

Ανάλυση μεταβλητών επικινδυνότητας της επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας

•

Σχεδιασμός, παρακολούθηση και έλεγχος αποτελεσματικότητάς διεργασιών διαχείρισης θεμάτων Υγείας
και Ασφάλειας

•

Τάσεις και προοπτικές για μηδέν ατυχήματα και εργασιακές ασθένειες

Περισσότερες πληροφορίες: http://healthandsafetyconference.boussiasconferences.gr/

2o Πανελλήνιο Συνέδριο Συγκόλλησης
7 Νοεμβρίου 2013, Συνεδριακό Κέντρο Δαΐς
Ένα χρόνο μετά τη μεγάλη συνάντηση του κλάδου της Συγκόλλησης, όπου ανώτερα και ανώτατα στελέχη, επαγγελματίες, επιχειρηματίες και επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο χώρο
έδωσαν το δυναμικό παρόν, η ετήσια διοργάνωση του κλάδου πραγματοποιείται στις 4 Νοεμβρίου. Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συγκόλλησης θα αναδείξει τη σημασία και το ρόλο της εν λόγω τεχνολογίας στα μεγάλα ενεργειακά έργα που υλοποιούνται ή σχεδιάζονται, στα ναυτιλιακά και λιμενικά έργα, καθώς και στον νευραλγικό τομέα
της συντήρησης. Στόχος της ετήσιας συνάντησης του κλάδου είναι η ενημέρωση για νέες τάσεις, τεχνολογίες,
πρακτικές και προοπτικές, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και διεθνούς διαδικτύωσης, ενίσχυση της εξωστρέφειας, δημιουργία συνεργειών.
Η θεματολογία του 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου Συγκόλλησης θα δομηθεί με βάση τις επιμέρους θεματικές ενότητες:
•

Τεχνολογίες συγκόλλησης σε ενεργειακά έργα (αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου)

•

Τεχνολογίες συγκόλλησης σε ναυπηγοεπισκευαστικά και λιμενικά έργα

•

Τεχνολογίες συγκόλλησης στον κατασκευαστικό κλάδο

•

Τεχνολογίες Συντήρησης και Επισκευής

Τα επιμέρους θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν τα εξής σημεία αναφοράς:
•

Διεργασίες συγκόλλησης

•

Αυτοματισμοί Συγκόλλησης

•

Παραμένουσες τάσεις/Παραμορφώσεις/ Αντοχή συγκόλλησης

•

Μοντελοποίηση/Προσομοίωση

•

Ανίχνευση και Παρακολούθηση/Ανάλυση αστοχιών/Επισκευή

•

Μη καταστροφικοί έλεγχοι

•

Επιθεώρηση/Πιστοποίηση

•

Εκπαίδευση

•

Νέες τεχνολογίες και λύσεις

•

Προκλήσεις, ευκαιρίες και προοπτικές του κλάδου

e-δησεόγραμμα

Σελίδα 19

Περισσότερες πληροφορίες: http://weldingconference.boussiasconferences.gr/

3ο Ετήσιο Συνέδριο Labor & Insurance
Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2014, Ξενοδοχείο Ledra Marriott
Συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα για την προαγωγή της απασχόλησης της ασφάλισης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 3rd Labor & Insurance Conference: public Private Partnership for the Encancement
of Employment and Insurance
Διοργάνωση : American- Hellenic Chamber of Commerce
Πληροφορίες: Βούλα Τσεριτζόγλου, Tηλ: +30 210 699 3559 ext. 10, E-mail: v.tseritzoglou@amcham.gr
Web: http://www.amcham.gr/

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής
22 - 24 Νοεμβρίου 2013, Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα
Διοργανώνεται το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής στην Αθήνα, στις 22-24 Νοεμβρίου 2013. Το συνέδριο διοργανώνει το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με τη συνεργασία των Εργαστηρίων Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Κοινωνικής Ιατρικής
των Ιατρικών Τμημάτων της Ελλάδας, του τομέα Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής Αθηνών και άλλων σημαντικών συναφών φορέων και επιστημονικών εταιρειών.
Φέτος, το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου είναι «Η έρευνα στη Δημόσια Υγεία και η Διασύνδεσή της με την Κοινωνία». Στόχος μας είναι να απαντηθεί το βασικό ερώτημα που οφείλει να απασχολεί όλους τους ερευνητές στο χώρο
της δημόσιας υγείας: Με ποιο τρόπο η έρευνά μας θα μεταφραστεί στην πράξη προς όφελος της κοινωνίας; Για το
σκοπό αυτό, επιτυχή παραδείγματα ερευνών που βελτίωσαν το επίπεδο της Δημόσιας Υγείας συνδέοντας τα ευρήματά τους με την καθημερινότητα των ανθρώπων πρόκειται να προβληθούν και ελπίζουμε να αποτελέσουν πεδίο γόνιμου διαλόγου.
Πληροφορίες:
The Mastermind Group
Μαραθωνομάχων 26, 151 24 – Μαρούσι,
τηλ. 210 6827405 – 210 6839690/1, φαξ. 210 6827409
Σπυριδούλα Σιαλμά e-mail. ssialma@tmg.gr web site. www.tmg.gr ,
Web: http://www.tmg.gr/4thforum-phsm
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Β Ι Β Λ Ι Ο Γ ΡΑ Φ Ι Α
Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης

•

Adolescent occupational injuries in fast food restaurants : an examination of the problem from a national
perspective, Kitty J. Hendricks, Larry A. Layne, Journal of occupational and environmental medicine, 1999,
41(12), σ. 1146-1153

•

Code of practice for food handler activities / T.A.Smith, ...[et al.], Occupational medicine, 2005, 55(5),
σ..369-370

•

Cooksafe : food safety assurance system / Food Standards Agency Scotland, The Stationery Office (TSO).Norwitch : TSO, 2007.- [π.α.] ISBN 978-0-11-702140-2 (5657)

•

Cross-sectional investigation of task demands and musculoskeletal discomfort among restaurant wait staff /
P.G. Dempsey, A.J. Filiaggi, Ergonomics, 2006, 49(1), σ. 93-106

•

Effects of shape and operation of chopsticks on food-serving performance /Yi-Lang Chen, Applied ergonomics, 1998, 29(4), σ. 233-238

•

EU hotel and restaurant sector : work and employment conditions / J. Klein Hesselink, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2004
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2003/98/en/1/ef0398en.pdf

•

Food service workers safety guide / Canadian Centre for Occupational Health and safety.-4η εκδ.- Ontario,
Canada : CCOHS, 2002.-129 σ. ISBN 0-660-18801-5 (4656)

•

Health and safety in the restaurant industry : restaurant workers training guide / Interfaith Worker Justice,
[et.al]
http://files.iwj.gethifi.com/workers-center-network/health-safety/
RESTAURANT_WORKERS_TRAINING.pdf

•

Health surveillance in milling, baking and other food manufacturing operations - five years'experience, J.
Patton, T.A. Smith, Occupational medicine, 1999, 49(3), σ. 147-153

•

In the twilight zone : child workers in the hotel tourism and catering industry / Maggie Black.- Geneva :
ILO, 1995.- xii, 92 σ. ISBN 92-2-109194-5 (2905)

•

Innovative solutions to safety and health risks in the construction, health care and HORECA sectors / Dietmar Elser, European Agency for Safety and Health at Work.- Luxembourg : Office for Official Publications
of the European Communities, 2011.- 224 σ. ISBN 978-92-9191-730-3

•

Managing psychosocial risks in HORECA / European Agency for Safety and Health at Work, E-facts 25, 6
σ. http://www.centredoc.csst.qc.ca/pdf/Publications_Internet/AESST/2006-2010/220504.pdf
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•

Preventing electrocutions of workers in fast food restaurants / National Institute for Occupational Safety
and Health.- Cincinnati ; Ohio : National Institute for Occupational Safety and Health, 1984.- 4 σ.
(1826)

•

Preventing injuries to hotel and restaurant workers : focus report / Workers' Compensation Board of British
Columpia.- Richmond : WorkSafe Compensation Board, 2001.- iii, 59 σ. (4751)

•

Protecting workers in hotels restaurants and catering / Dietmar Elser (ed.), European Agency for Safety and
Health at Work.- Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008.- 162
σ. ISBN 978-92-9191-163-9 https://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE7007132ENC_horeca

•

Recipe for safety : as injuries rise in the hotel and catering industry, enforcement officers are warning employers of the serious risks of injury to their staff / Ted Nichols, Health safety at work, 1996, 18(10), σ. 1516

•

A recipe for safety : health and safety in the food industry /Health and Safety Executive.- Sudbury ; Suffolk : HSE, 1994.- 16 σ. ISBN 0-7176-0911-1 (2268)

•

A recipe for safety : occupational health and safety in food and drink manufacture / HSE.- Sudbury : HSE,
c2005.- vi, 30 σ. ISBN 0-7176-6115-6 (4973, 4974, 4975, 4976, 4977)

•

Restaurant hazards : practice-based approaches to disabling occupational injuries / Alfred Filiaggi, Theodore Courtney, Professional safety, 2003, 48(5), σ..18-23

•

Send the safety message to young workers : experts say training programs in the retail and food-service industries need to be more aggressive / Sulski, Jim, Safety+Health, 1996, 154(1) July 1996, σ. 60-63

•

Work-related stress, coping resources and heavy drinking in the restaurant business / Kristina Kjaerheim, ...
[et.al.], Work and stress,1997, 11(1), σ. 6-16

•

Εκτίμηση και πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων στον κλάδο των ξενοδοχείων / Σπύρος Δρίβας, …
[κ.ά.].- Αθήνα : ΕΛΙΝΥΑΕ, 2007.- 132 σ. ISBN 978-960-7678-90-4

•

Υγιεινή και ασφάλεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στα ξενοδοχεία και εστιατόρια στην Ελλάδα / Π.Α.
Ευσταθίου.- Αθήνα : Παπαζήση, 2004.- 146 σ. ISBN 960-02-1796-3 (6935)
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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
Βιομηχανικά κτίρια: Τόποι μνήμης ως τόποι πολιτισμού
Όταν το σήμερα σέβεται το χθες… (ερευνητική εργασία)
Φοιτήτρια: Δαλγίτση Ανδρομάχη - Άννα
Επιβλέπων Καθηγητής: Πολυχρονόπουλος Δημήτρης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ημερομηνία παρουσίασης: 9 Απριλίου 2013
Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε θέματα που αφορούν στη διατήρηση των βιομηχανικών κελυφών στην Ελλάδα και τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης από τον 18ο αιώνα και έπειτα.
Το πέρασμα των γενεών άφησε, ανάμεσα σε πολλά ίχνη, και κτιριακά θραύσματα. Από τη Βιομηχανική Επανάσταση και μετά πολλά από αυτά είναι παλιά βιομηχανικά κτίρια, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα. Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτά τα μνημεία του βιομηχανικού πολιτισμού. Η επανάχρηση των βιομηχανικών κτιρίων, δηλαδή η ένταξη μιας νέας και διαφορετικής χρήσης από την αρχική, αποτελεί τα τελευταία χρόνια κύριο μέλημα των προηγμένων κοινωνιών τόσο σε εθνικό, όσο και σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Η δομή αυτής της εργασίας περιλαμβάνει τέσσερα μέρη. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή στο θεωρητικό πλαίσιο της βιομηχανικής κληρονομιάς και της βιομηχανικής αρχαιολογίας, καθώς και στις
απαρχές της φιλοσοφίας της διατήρησης του βιομηχανικού παρελθόντος. Επιπλέον, επιχειρείται η τεκμηρίωση της
ένταξης της μουσειακής μάζας και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων ως νέα χρήση μέσα στο βιομηχανικό κτίριο.
Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά στη μελέτη ορισμένων βιομηχανικών κτιρίων που διασώζονται στον ελληνικό χώρο
και στην αξιοποίηση και επανάχρησή τους ως μουσεία και πολιτιστικοί χώροι, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή των νέων χρήσεων στην ανάπτυξη και αναζωογόνηση των περιοχών.
Στη συνέχεια, πραγματοποιείται εκτενής ανάλυση δύο παραδειγμάτων επανάχρησης παλιών βιομηχανικών κελυφών στον ευρωπαϊκό χώρο, με πλήρη καταγραφή των στοιχείων που συνθέτουν τόσο τα παλιά κτίρια όσο και τα
νέα.
Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται η εξαγωγή συμπερασμάτων και μια προσπάθεια συσχέτισης των ελληνικών και των ευρωπαϊκών παραδειγμάτων. Στο σύνολό της, η εργασία αποτελεί πεδίο προβληματισμού και κριτικής
πάνω σε θέματα διατήρησης της βιομηχανικής κληρονομιάς, που παρουσιάζονται κυρίως μέσα από βιβλιογραφικές
αναφορές.
Δείτε την εργασία σε pdf (96 σελ.) ΕΔΩ ή στο ακόλουθο flipbook
http://www.greekarchitects.gr/gr/%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%
B9%CE%BA%CE%B5%CF%82/%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%
BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%
8C%CF%80%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%82-%CF%89%CF%
82-%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%
B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-id7687

http://issuu.com/greekarchitects/docs/69.13.06?e=2979153/3938886

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

Ο Μ Α Δ Α Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Εκδότης
Θ.Κ.
Κωνσταντινίδης
Συλλογή
και επιμέλεια υλικού

Φανή Θωμαδάκη

Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6
104 45
ΑΘΗΝΑ

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

Συντακτική Επιτροπή
Κωνσταντίνα Καψάλη
Λ. Αδαμάκης, Μ. Αναλυτής, Β. Δρακόπουλος, Φ. Θωμαδάκη, Κ. Καψάλη
Συλλογή και επιμέλεια υλικού
Τεχνική
επεξεργασία
& επιμέλεια έκδοσης
Φ.
Θωμαδάκη,
Κ. Καψάλη

Ελένη Ζαρέντη
Τεχνική
επεξεργασία & επιμέλεια έκδοσης
Αλέξης Λεχουρίτης
Ε. Ζαρέντη, Α. Λεχουρίτης

http://
www.elinyae.gr

