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

Ο εθνικός κατάλογος επαγγελματικών ασθενειών    

 

Με το Προεδρικό Διάταγμα αρ. 41/2012  που εκδόθηκε σε συμμόρφω-
ση με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/670/ΕΚ της 19.09.2003, 
«Σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατάλογο των επαγγελματικών ασθενει-
ών» (EE L 238/25.9.2003), καθορίσθηκε ο εθνικός κατάλογος επαγγελ-
ματικών ασθενειών. 

Η υιοθέτηση εθνικού καταλόγου επαγγελµατικών ασθενειών συνιστά ένα 
ακόµη βήµα εκσυγχρονισµού του θεσµικού πλαισίου προστασίας της υγεί-
ας και ασφάλειας της εργασίας στη χώρα µας 

Με το συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα παρατηρείται και η σύγκλιση 
του τρόπου καταγραφής των επαγγελματικών ασθενειών έχοντας μια εναρ-
μόνιση σε στατιστικό επίπεδο σύμφωνα με το European Occupational Dis-
eases Statistics. 

Ο κατάλογος των επαγγελµατικών ασθενειών ταξινοµείται στη βάση της 
αιτιώδους φύσης αυτών:  

α) Ασθένειες που προκαλούνται από χηµικούς παράγοντες. 

β) Ασθένειες του δέρµατος που προκαλούνται από ουσίες και παράγοντες 
που δεν περιλαµβάνονται σε άλλες θέσεις. 

γ) Ασθένειες που προκαλούνται από την εισπνοή ουσιών και παραγόντων 
που δεν καταγράφονται σε άλλες θέσεις. 

δ) Λοιµώδεις και παρασιτικές ασθένειες. 

ε) Ασθένειες προκαλούµενες από φυσικούς παράγοντες. 

Η ισχύς του καταλόγου αρχίζει με την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως στις 19 Απριλίου 2012. (Δες και τη στήλη Νομοθετικά 
Νέα) 
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Το κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Αθήνα: 

Yλοποίησε : 

• Ένα ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο, σε συνεργασία με την εταιρεία «ΕNEL GREEN POWER», την  07η  
Μαρτίου 2012, έως και την 4η Ιουλίου 2012, διάρκειας 100 ωρών, με τίτλο: «Υγεία και Ασφάλεια στους 
χώρους εργασίας». Το σεμινάριο υλοποιείται στο χώρο της επιχείρησης και το παρακολουθούν κατά πε-
ρίπτωση και ανα θεματολογία, τρία έως 30 άτομα, επιστημονικό προσωπικό.   

• Δύο σεμινάρια εργοδοτών επιχειρήσεων Γ’ κατηγορίας, χαμηλής επικινδυνότητας, την 19η Μαρτίου  2012 
και την 26η Μαρτίου  2012, και 2η Απριλίου 2012 και την 4η Απριλίου 2012 με θέμα: «Υγεία & ασφάλε-
ια της εργασίας», διάρκειας 10 ωρών, έκαστο. Τα σεμινάρια τα παρακολούθησαν πενήντα ένα (51) άτομα, 
συνολικά. 

• Ένα σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας, Βιομηχανιών, για επιχειρήσεις Α’ κατηγορίας επικινδυνότητας, από 
την 09η  Μαΐου 2011 έως την 03η  Ιουνίου 2011, , με θέμα: «Υγεία & Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημά-
των», διάρκειας 100 ωρών, το οποίο απευθυνόταν σε άτομα επιπέδου ΑΕΙ –ΤΕΙ και το παρακολούθησαν 
είκοσι ένα (22) άτομα. 

• Ένα επιμορφωτικό σεμινάριο σε Ιατρούς του ΓΕΑ με τίτλο «Θέματα Επαγγελματικής Υγείας» από την 
25η Ιουνίου 2012 έως την 29η Ιουνίου 2012. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στρατιωτικούς Ιατρούς και πε-
ριλαμβάνει τριάντα πέντε (35) ώρες θεωρίας. 

 
Επίσης προγραμματίζει: 

• σεμινάρια για Τ.Α. βιομηχανιών, επιχειρήσεων Α’ κατηγορίας επικινδυνότητας, με θέμα «Υγιεινή & 
Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημάτων», διάρκειας 100 ωρών, τα οποία απευθύνονται σε απόφοιτους ΑΕΙ– 
ΤΕΙ,  

• σεμινάρια για Τ.Α. Τεχνικών Έργων, επιχειρήσεων Α’ κατηγορίας επικινδυνότητας, με θέμα «Υγιεινή 
& Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημάτων», διάρκειας 100 ωρών, τα οποία απευθύνονται σε απόφοιτους ΑΕΙ– 
ΤΕΙ,  

• σεμινάρια για εργοδότες & εργαζόμενους επιχειρήσεων Β’ και Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας, διάρ-
κειας 35 και 10 ωρών, αντίστοιχα 

• «επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα επαγγελματικής υγείας», διάρκειας 20 ή 30 ωρών, τα οποία απευθύ-
νονται 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 

 

ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΟΥ  ΕΛ . ΙΝ .Υ.Α .Ε .  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
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Κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος υλοποιούνται ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια (τα οποία απευθύνονται σε επι-
χειρήσεις). 

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, 210 8200139, φαξ: 210 8200103 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 

Στο πλαίσιο εφαρμογής της ΚΥΑ 15616/398 το ΚΕΚ ΕΛΙΝΥΑΕ πραγματοποίησε 
εξειδικευμένα σεμινάρια εκπαίδευσης εργατοτεχνικού και επιστημονικού προσωπι-
κού εμπλεκομένου σε εργασίες με αμίαντο ή αμιαντούχα υλικά. Τα σεμινάρια υλο-
ποιήθηκαν στην Αθήνα το χρονικό διάστημα 7-10 Ιουνίου 2012. Το πρόγραμμα εκ-
παίδευσης περιελάμβανε τόσο θεωρητική εκπαίδευση, όσο και πρακτική άσκηση σε 
ειδικά διαμορφωμένο για την περίσταση χώρο προσομοίωσης  περιλαμβάνοντα ειδι-
κό κλωβό με  ενσωματωμένο σύστημα αρνητικής πίεσης, ειδικές μονάδες απορρί-
πανσης τριών περιοχών, μονάδα έκχυσης βελόνων και το σύνολο του απαραίτητου 
για την περίσταση εξοπλισμού εργασίας και Μέσων Ατομικής Προστασίας.  

Τα σεμινάρια εγκρίθηκαν ως προς το περιεχόμενό τους από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, 
ενώ στους εκπαιδευομένους χορηγήθηκε ειδικό πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.  

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙ-
ΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Μαρτίου 
2012 στην Αθήνα η τελευταία από τις τρεις ημερίδες που διορ-
γάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της 
Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) με στόχο την παρουσίαση των αποτε-
λεσμάτων της έρευνας, του οδηγού για την Υγεία και την Ασφά-
λεια της Εργασίας (ΥΑΕ) στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης και 
ενός ειδικού συστήματος διαχείρισης ΥΑΕ προσαρμοσμένο στις 
ανάγκες τις τοπικής αυτοδιοίκησης, που υλοποιήθηκαν στα πλα-
ίσια του προγράμματος «Υγεία στον Καλλικράτη: εξασφάλιση 
της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων μετά τη μετάβαση 

στη νέα αρχιτεκτονική αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ‘Πρόγραμμα Καλλικράτης’».  

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ήταν επικεφαλής του προγράμματος στην Ελλάδα (Project Leader) το οποίο είχε διάρκεια 16 
μήνες και χρηματοδοτήθηκε από το «PROGRESS/Συνθήκες Εργασίας/Αναδιάρθρωση, ευεξία στην εργασία και 
οικονομική συμμετοχή». Σ’ αυτό συμμετείχαν επίσης: το Φιλανδικό Ινστιτούτο για την Επαγγελματική Υγεία 
(FIOH), το Ινστιτούτο PREVENT του Βελγίου και το Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας από το Ελεύθερο Πανεπιστή-
μιο των Βρυξελλών (ULB). Στόχος του προγράμματος ήταν να εξασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των εργα-
ζομένων στη νέα αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Με την ημερίδα αυτή ολοκληρώθηκε ο κύκλος 
των τριών ημερίδων που διοργανώθηκαν με τον ίδιο στόχο στη Σπάρτη και τη Θεσσαλονίκη. 

http://www.elinyae.gr/�
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Την έναρξη της εκδήλωσης κήρυξε με χαιρετισμό ο 
Πρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., κος Θ.Κ. Κωνσταντινί-
δης, o οποίος αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμε-
νους για την παρουσία τους, τόνισε ότι υπάρχουν 
προβλήματα στους ΟΤΑ, η λύση των οποίων είναι η 
πρόληψη για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλει-
ας των εργαζομένων. 

Χαιρετισμό, επίσης, απεύθυνε η κα Κ. Γιαννοπούλου, 
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης 
εκ μέρους του Δημάρχου Αθηναίων κ. Καμίνη. Ο κος 

Μ. Χάλαρης, Ειδικός Γραμματέας Σ.ΕΠ.Ε., δήλωσε ευτυχής που έχει την ευκαιρία στην καριέρα του να συμμε-
τέχει σε τέτοιου αντικειμένου ημερίδες. Παρουσίασε στατιστικά στοιχεία από εξειδικευμένους ελέγχους που 
πραγματοποιήθηκαν στην τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη την Ελλάδα καταδεικνύοντας το χαμηλό επίπεδο εφαρμο-
γής της νομοθεσίας ΥΑΕ που είναι περισσότερο αναγκαία σε περιόδους κρίσης. Ο ίδιος τόνισε ότι παρότι υπάρ-
χει το χρέος προστασίας των θέσεων εργασίας από την απειλή της ανεργίας, δεν πρέπει να αμελούμε για χάρη 
άλλων προτεραιοτήτων την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Στη συνέχεια ο κ. Ι. Τσούνης, Αν. Γεν. 
Γραμ. της ΠΟΕ-ΟΤΑ, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο Θ. Μπαλασόπουλο, τόνισε την επιτακτική ανάγκη εφαρμο-
γής της νομοθεσίας ΥΑΕ μετά το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης «Καλλικράτης» στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ανέ-
φερε πως υπάρχουν σημαντικά κενά εφαρμογής των βασικών θεσμών ΥΑΕ σε όλη την Ελλάδα, όπως είναι για 
παράδειγμα οι ΕΣΥΠΠ σε μεγάλους δήμους και τα ελλειπή μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων που εφαρμόζονται, στον κλάδο. Ο κ. Α. Κολλάς, εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ και αντιπρόεδρος του 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., μίλησε για την κατάσταση της ΥΑΕ στην τοπική αυτοδιοίκηση που γνωρίζει καλά, ιδιαίτερα σε 
περίοδο κρίσης, και τόνισε την αναγκαιότητα ύπαρξης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., τώρα περισσότερο από ποτέ, με τη 
διαρκή διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων. Ο κ. Α. Παντελάκης, εκπρόσωπος της ΕΣΕΕ, και αντιπρόεδρος του 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., μίλησε για την αναγκαιότητα συνέχισης τέτοιων ερευνών, από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, για τους κινδύ-
νους ΥΑΕ από την αναδιάρθρωση στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και επέκτασης τους στον ιδιωτικό τομέα. 
Τέλος η κα. Σ. Σαλουφάκου, Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, αναφέρθηκε στο σταθερό ενδιαφέρον 
του ΕΚΑ στην αναδιάρθρωση και των επιπτώσεων της στην ΥΑΕ. Μίλησε για το σημαντικό ερευνητικό έργο 
του Ινστιτούτου που από την αρχή της λειτουργίας του είχε στενούς δεσμούς και σχέσεις συνεργασίας με το Ε-
ΚΑ εκδίδοντας βιβλία και εκπαιδεύοντας εργαζόμενους, μέλη Επιτροπών Υγείας & Ασφάλειας δωρεάν αλλά και 
την επιτακτική ανάγκη συνέχισης των δραστηριοτήτων του υπό τις παρούσες συνθήκες.  

Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης η κα E. Dapergola από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τη Γενική Διεύθυνση 
Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, υπεύθυνη για το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
Progress, που παρουσίασε πρόσφατη έρευνα της ΕΕ για τις επιδράσεις της αναδιάρθρωσης στην υγεία.    

Τα θέματα που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση ήταν: 

Αποτελέσματα ερευνών για τις επιπτώσεις της αναδιάρθρωσης στην υγεία και την ευεξία των εργαζομένων στην 
τοπική αυτοδιοίκηση στη Φινλανδία, 10 χρόνια μετά την αναδιάρθρωση και συγκεκριμένα η διασύνδεση με αυ-
ξημένα καρδιαγγειακά και ψυχικά νοσήματα, καθώς και άλλες εξαρτημένες συμπεριφορές. Επίσης έγινε αναφο-
ρά σε προτάσεις πρωτογενούς πρόληψης στους χώρους εργασίας στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης. Η παρουσία-
ση έγινε από την Krista Pahkin, από το Φινλανδικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Υγείας (FIOH), ιστορικό ινστιτο-
ύτο στην Ευρώπη με 750 εργαζόμενους, συνεργάτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για θέματα ασφάλειας και υγεί-
ας στην Εργασία με 10ετή συνεργασία με το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.,    
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Εισήγηση με θέμα: “Υγεία, αναδιάρθρωση και κοινωνικός διάλογος στην Ευρώπη: η περίπτωση των δημόσιων 
υπηρεσιών” από τον Claude Emmanuel Triomphe, από τη Γαλλία, Γενικό Διευθυντή του ASTREES, ενός ευ-
ρωπαϊκού οργανισμού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τη μελέτη της αναδιάρθρωσης. Ο κ. Triomphe, παρου-
σίασε τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού προγράμματος HIRES-Public για την αναδιάρθρωση και τις προτάσεις 
του προς τους δημόσιους φορείς, τους εκπροσώπους των εργαζομένων και την Επιθεώρηση Εργασίας. Διαπίσ-
τωσε ότι στην Ελλάδα η αναδιάρθρωση του προγράμματος Καλλικράτης ανέδειξε βασικές ελλείψεις ΥΑΕ 
στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό το απέδωσε στο ότι συχνά η κρίση έχει μια αποκαλυπτική επίδραση.  

Αποτελέσματα εθνικών ερευνών από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, άλλους οργανισμούς και δημόσιες επιχειρήσεις για ψυ-
χοκοινωνικούς παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον (δηλαδή παράγοντες που οδηγούν στο στρες όπως για 
παράδειγμα έντονος ρυθμός εργασίας, ποσοτικές και ποιοτικές απαιτήσεις της εργασίας, κ.α.). Επίσης παρουσι-
άστηκαν μελέτες για τις επιδράσεις της αναδιάρθρωσης στην υγεία και το ρόλο του Ιατρού Εργασίας. Την πα-
ρουσίαση έκανε ο Σ. Δρίβας, Υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας και Υγιεινής της Εργασίας του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 

Η Μελέτη πεδίου για τις επιδράσεις της αναδιάρθρωσης στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, όπου 
απάντησαν 1.600 εργαζόμενοι από δήμους της Ελλάδας, ανέδειξε, μεταξύ άλλων, ότι η αναδιάρθρωση έχει επι-
φέρει εντατικοποίηση στην εργασία ενώ σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων δηλώνει ότι έχει εκδηλώσεις 
στρες μετά την αναδιάρθρωση. Η παρουσίαση έγινε από τη Θ. Κουκουλάκη, Υπεύθυνη του Κέντρου Ασφάλει-
ας της Εργασίας του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, Διαχειρίστρια του προγράμματος «Hygeia in Kallikratis». 

Γενικά οι δυνητικοί κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης «Καλλικράτη» 
και κατευθύνσεις για την πρόληψή τους. Η προτεραιότητα δόθηκε στην πρωτογενή πρόληψη με παράλληλη 
δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη. Τέλος για την υποστήριξη των δήμων παρουσιάστηκε το Σύστημα Διαχεί-
ρισης ΥΑΕ στην τοπική αυτοδιοίκηση με συγκεκριμένες διαδικασίες και νομοθετικές απαιτήσεις ανά ρόλο και 
εργασιακή δραστηριότητα. Η παρουσίαση έγινε από την Α. Δαΐκου, από το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληρο-
φόρησης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 

Ο Αν. Γ. Διευθυντής της Διεύθυνσης Συνθηκών του Υπουργείου Απασχόλησης κ. Α. Χριστοδούλου, έκλεισε 
την ημερίδα συγχαίροντας το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και τον Πρόεδρό του για αυτή την σημαντική προσπάθεια. Έδωσε 
μάλιστα νέο ραντεβού ευαισθητοποίησης σε θέματα ΥΑΕ στην κοινή δράση Υπουργείου Εργασίας – 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στα πλαίσια της «Παγκόσμιας ημέρας για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία 2011» στις 
28 Απριλίου, με φετινό θέμα την προαγωγή της ΥΑΕ σε επαγγέλματα της πράσινης οικονομίας.  

Την εκδήλωση παρακολούθησαν τόσο εργαζόμενοι, προϊστάμενοι και ορισμένοι αιρετοί σε Δήμους όσο και 
άνθρωποι του επαγγελματικού χώρου της υγείας και της ασφάλειας της εργασίας.  

Τα προϊόντα του προγράμματος «Hygeia in Kallikratis» (CD με οδηγό και σύστημα διαχείρισης ΥΑΕ, ενημε-
ρωτικό φυλλάδιο, οδηγός, μελέτη, κ.α.) θα σταλούν σε όλους τους δήμους της Ελλάδας για τη δημοσιοποίηση 
και πολλαπλασιασμό των αποτελεσμάτων του. Επίσης το πρόγραμμα  διαθέτει ιστοσελίδα όπου μπορείτε να 
ενημερωθείτε για όλο το υλικό και τις εκδόσεις του :  hygeia.elinyae.gr/ 

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., με αφορμή το πρόγραμμα αυτό, θα είναι αρωγός των δήμων όλης της Ελλάδας, μέσω των 
παραρτημάτων του, στην προσπάθεια τους να προάγουν την πρόληψη και να βελτιώσουν τις συνθήκες ΥΑΕ 
στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης.  

Πριν από την κεντρική ημερίδα στην Αθήνα είχε πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012 στη Σπάρτη η 
πρώτη από τις τρεις ημερίδες που διοργάνωσε το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στα πλαίσια του προγράμματος «Υγεία στον 
Καλλικράτη».  
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Την έναρξη της εκδήλωσης κήρυξε με χαιρετισμό ο Πρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., κος Θ.Κ. Κωνσταντινίδης. 
Επίσης χαιρετισμό, απεύθυνε ο Δήμαρχος της Σπάρτης Σταύρος Αργειτάκος και ο κ. Κολλάς εκπροσωπώντας τη 
ΓΣΕΕ. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα ερευνών για τις επιπτώσεις της αναδιάρθρωσης από 
την Krista Pahkin, από το Φινλανδικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Υγείας (FIOH, η μελέτη πεδίου στα πλαίσια 
του προγράμματος από την Θ. Κουκουλάκη, Υπεύθυνη του Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, 
Διαχειρίστρια του προγράμματος «Hygeia in Kallikratis» και οι δυνητικοί κίνδυνοι για την υγεία και την ασφά-
λεια στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης «Καλλικράτη» και κατευθύνσεις για την πρόληψή τους από την Παναγιώτα 
Πανούση, Υπεύθυνη του παραρτήματος Τρίπολης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε..  

 Την Τρίτη 27 Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη ημερίδα διάδοσης των αποτελεσμάτων του προγράμ-
ματος «Hygeia in Kallikratis» στη Θεσσαλονικη. Την ημερίδα χαιρέτησε ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΕΠΕ Μ. 
Χάλαρης. Επίσης χαιρετισμό απεύθυνε ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, Π. Τσαραμπουλίδης, 
ο Αντίδημαρχος Δ. Θεσσαλονίκης Α. Παππάς, ο κ. Κολλάς εκπροσωπώντας τη ΓΣΕΕ και ο κ. Παντελάκης την 
ΕΣΕΕ. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα ερευνών για τις επιπτώσεις της αναδιάρθρωσης από 
την Krista Pahkin, από το Φινλανδικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Υγείας (FIOH, καθώς και θέματα κοινωνικού 
διαλόγου στην Ευρώπη για την αναδιάρθρωση από τον Claude Emmanuel Triomphe Γενικό Διευθυντή του AS-
TREES. Επισης παρουσιάστηκε η μελέτη πεδίου στα πλαίσια του προγράμματος από την Θ. Κουκουλάκη, και οι 
δυνητικοί κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης «Καλλικράτη» και κατευ-
θύνσεις για την πρόληψή τους από την Αφροδίτη Δαΐκου.  

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

Ν. 4052/2012  (ΦΕΚ 41/Α`/1.3.2012) 

 Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-
σης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπε-
ζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέο-
υς και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» 

• Δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις 
και ομίλους επιχειρήσεων : (κεφ. ΙΒ) 

• Αντικείμενο : (άρθ. 49) 
• Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 50) 
• Ορισμοί (επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας, όμιλος επιχειρήσεων, εκπρόσωποι εργαζομένων, κ.λπ): 

(άρθ. 51) 
• Ελέγχουσα επιχείρηση : (άρθ. 52) 
• Σύσταση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή θέσπιση διαδικασίας για την ενημέρωση των ερ-

γαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς: (Τμήμα Β) 
• Ειδική διαπραγματευτική ομάδα : (άρθ. 54) 
• Λειτουργία και καθήκοντα ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας : (άρθ. 55) 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=9322�
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• Περιεχόμενο της συμφωνίας : (άρθ. 56) 
• Σύσταση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων : (άρθ. 58) 
• Σύνθεση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων : (άρθ. 59) 
• Αρμοδιότητες ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων : (άρθ. 60) 
• Λειτουργία ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων : (άρθ. 61) 
• Εμπιστευτικές πληροφορίες : (άρθ. 62) 
• Λειτουργία ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων & διαδικασία για την ενημέρωση των εργαζομέ-

νων και της διαβούλευσης με αυτούς : (άρθ. 63) 
• Ρόλος, προστασία και διευκολύνσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων : (άρθ. 64) 
• Τήρηση υποχρεώσεων : (άρθ. 65) 
• Σχέση με άλλες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις : (άρθ. 66) 
• Προσαρμογή : (άρθ. 67) 
• Ισχύουσες συμφωνίες : (άρθ. 68) 
• Κυρώσεις και μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων 

χωρών : (κεφ. ΙΓ) 
• Ορισμοί (πολίτης τρίτης χώρας, απασχόληση, παράνομη απασχόληση, κ.λπ): (άρθ. 78) 
• Απαγόρευση της απασχόλησης παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών : (άρθ. 79) 
• Υποχρεώσεις εργοδοτών : (άρθ. 80) 
• Καταβολή καθυστερούμενων οφειλών από τους εργοδότες : (άρθ. 81) 
• Συμβάσεις υπεργολαβίας : (άρθ. 82) 
• Διευκόλυνση καταγγελιών : (άρθ. 83) 
• Χορήγηση άδειας διαμονής : (άρθ. 89) 
• Εξορθολογισμός των εκθέσεων εφαρμογής οδηγιών ελαχίστων προδιαγραφών για την υγεία και την 

ασφάλεια στην εργασία: (κεφ. ΙΔ) 
• Ρυθμίσεις για τη σύσταση και λειτουργία ιδιωτικών γραφείων ευρέσεως εργασίας : (κεφ. ΙΕ) 
• Εργασία μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης : (Μέρος ΙΣΤ) 
• Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 114) 
• Ορισμοί (εργαζόμενος, επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης, προσωρινά απασχολούμενος, κ.λπ): 

(άρθ. 115) 
• Μέτρα εφαρμογής άρθρων της οδηγίας 2008/104/ΕΚ : (Μέρος Β) 
• Περιορισμοί ή απαγορεύσεις : (άρθ. 116) 
• Αρχή της ίσης μεταχείρισης : (άρθ. 117) 
• Προστασία εγκύων, λεχώνων, γαλουχουσών προσωρινά απασχολούμενων : (άρθ. 117§2) 
• Πρόσβαση σε θέση εργασίας, συλλογικές εγκαταστάσεις και επαγγελματική κατάρτιση : (άρθ. 118) 
• Εκπροσώπηση των προσωρινά απασχολούμενων : (άρθ. 119) 
• Ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων : (άρθ. 120) 
• Αντικείμενο επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης : (άρθ. 122) 
• Σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης : (άρθ. 123) 
• Κατοχύρωση εργασιακών δικαιωμάτων προσωρινά απασχολούμενων : (άρθ. 124) 
• Ασφάλεια και υγεία στην εργασία για τους προσωρινά απασχολούμενους : (άρθ. 125) 
• Απασχόληση τεχνικού ασφάλειας & ιατρού εργασία από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης : 

(άρθ. 125§2εδ.1) 
• Οικονομικές και ασφαλιστικές εγγυήσεις για τους προσωρινά απασχολούμενους : (άρθ. 125) 
• Έλεγχος επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης : (άρθ. 121) 
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Σχετικά έγγραφα : 

Εγκ. οικ. 9086/49/2012 «Εφαρμογή του ν. 4052/12 (41/Α) ως προς τις διατάξεις που αφορούν σε θέματα ασφά-
λειας και υγείας των προσωρινά απασχολούμενων» 

ΦΕΚ 41Α_12 (Μέγεθος: 6812 Kb) 

Προεδρικό Διάταγμα 41/2012 (ΦΕΚ 91/Α/19.4.2012) Εθνικός κατάλογος επαγγελματικών ασθενειών, σε συμ-
μόρφωση με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/670/ΕΚ της 19.9.2003, «Σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατάλογο των 
επαγγελματικών ασθενειών» (EE L 238/25.9.2003) 

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα 

• Σκοπός : (άρθ. 1) 
• Εθνικός κατάλογος επαγγελματικών ασθενειών : (παράρτημα) 
• Ασθένειες που προκαλούνται από χημικούς παράγοντες : (παράρτημα §1) 
• Ασθένειες του δέρματος που προκαλούνται από ουσίες και παράγοντες που δεν περιλαμβάνονται σε 

άλλες θέσεις : (παράρτημα §2) 
• Ασθένειες που προκαλούνται από την εισπνοή ουσιών και παραγόντων που δεν καταγράφονται σε 

άλλες θέσεις : (παράρτημα §3) 
• Λοιμώδεις και παρασιτικές ασθένειες : (παράρτημα §4) 
• Ασθένειες προκαλούμενες από τους ακόλουθους φυσικούς παράγοντες : (παράρτημα §5 
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/91a_12.1334916980140.pdf 

 

Νόμος 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/9.4.2012) Νέος οικοδομικός κανονισμός 

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/79a_12.1334130873703.pdf 

 

Υπουργική Απόφαση Δ3/Α/οικ. 6598/2012 (ΦΕΚ 976/Β/28.3.2012) Τεχνικός κανονισμός εσωτερικών εγκα-
ταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar 

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/976b_12.1333530992890.pdf 

 

Υπουργική Απόφαση Δ3/Α/οικ. 4303 ΠΕ 26510/2012 (ΦΕΚ 603/Β`/5.3.2012) Τεχνικός κανονισμός 
«Συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου με μέγιστη πίεση λειτουργίας άνω των 16 bar». 

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/603b_12.1331281124781.pdf 

 

Υπουργική Απόφαση οικ. 2/16519/0022/2012 (ΦΕΚ 465/Β`/24.2.2012) Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης 
και ανθυγιεινής εργασίας της §1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.11). 

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/465b_12.1330937153187.pdf 

 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=711&item_id=9323�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/41a_12.1336133551937.pdf�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/91a_12.1334916980140.pdf�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/79a_12.1334130873703.pdf�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/976b_12.1333530992890.pdf�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/603b_12.1331281124781.pdf�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/465b_12.1330937153187.pdf�
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76 νεκροί συνδικαλιστές το 2011  

Εβδομήντα έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε όλο τον κόσμο το 2011 εξαιτίας των συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων 
τους, σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (ΔΣΣ) (International Trade Union 
Confederation). 

Όπως αναφέρει η έκθεση, η Κολομβία είναι η πιο επικίνδυνη χώρα για ανθρώπους που ασκούν το συνδικαλιστικό 
τους δικαίωμα, καθώς στη χώρα δολοφονήθηκαν 29 εργαζόμενοι για συνδικαλιστική δράση. Ακολουθεί η Γουα-
τεμάλα με 10 και η Ονδούρα  ενώ στην Ασία 8 συνδικαλιστές  σκοτώθηκαν. 

Όπως ανέφερε η γενική γραμματέας της ΔΣΣ, Σάραν Μπάροου, από την Αυστραλία: «Το 2011 ήταν δύσκολο και 
συχνά επικίνδυνο για τους εργαζόμενους σε ολόκληρο τον κόσμο. Όσοι προσπάθησαν να υπερασπιστούν τα συν-
δικαλιστικά τους δικαιώματα, απολύθηκαν, συνελήφθησαν ή φυλακίστηκαν ή ακόμη και σκοτώθηκαν». 

Μάλιστα, σύμφωνα με την έκθεση, η οικονομική κρίση επηρέασε και το συνδικαλιστικό κίνημα στην Ευρώπη, με 
την Πορτογαλία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία «να περιορίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων λιτότητας» και την Ελλάδα να αποτελεί τη χώρα όπου «σημειώθηκαν οι σημαντικότερες αλ-
λαγές». 

Η έκθεση αναφέρεται επίσης στις δυσκολίες που παρατηρούνται σε κάποιες αναπτυγμένες χώρες, όπως η Νότια 
Κορέα και ο Καναδάς, «όπου η κυβέρνηση αποδυνάμωσε τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και το δικαίωμα στις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις». Αντίθετα, η κατάσταση βελτιώθηκε στη Μιανμάρ, όπου ένας νέος νόμος «έθεσε 
τις βάσεις ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να δημιουργούν συνδικαλιστικές οργανώσεις», επισημαίνει η έκθεση. 

Σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές παρατηρείται μείωση των θανάτων. Το 2010, 91 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 
ενώ στα μέσα της δεκαετίας του 2000 ξεπερνούσαν τους 140, επισημαίνει η ετήσια έκθεση για «τις παραβιάσεις 
των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων», που καλύπτει 143 χώρες. 

Το ΔΣΣ εκπροσωπεί 175 εκατομμύρια εργαζομένους που ανήκουν σε 308 οργανώσεις από 153 χώρες. 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ  &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

Δελτίο Τύπου - 28 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία  

Η ΓΣΕΕ χαιρετίζει την παγκόσμια ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία ως μια ημέρα ανάδειξης της 
σπουδαιότητας και της σημασίας της υγιεινής και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. 

Την ώρα που οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια σφοδρή επίθεση στα εργασιακά και ασφαλιστικά 
τους δικαιώματα, την ώρα που δίνουν τη μάχη για το μεροκάματο ,η αναγκαιότητα για την τήρηση των μέτρων 
υγιεινής και ασφάλειας καθώς και για την ίδρυση φορέα ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου είναι μεγαλύτερη 
όσο ποτέ άλλοτε. 

Η εντατικοποίηση των ελέγχων επιβάλλεται με δεδομένο το γεγονός ότι τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήμα-
τα στην Ελλάδα παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. 

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2012 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΠΕ είχα-
με συνολικά 1097εργατικά ατυχήματα ενώ 13 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους. 
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Η ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας θα προχωρήσει άμεσα 
στη διενέργεια μελέτης με αντικείμενο τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην υγεία των εργαζομένων αλλά 
και των ανέργων ξεκινώντας από τη Θράκη και την Κομοτηνή όπου παρατηρείται ένταση των ψυχοκοινωνικών 
προβλημάτων και γενικότερα των προβλημάτων υγείας. 

Επόμενος στόχος είναι στη συνέχεια να δημιουργηθεί ιατρείο υποστήριξης εργαζομένων πιλοτικά στην Κομοτη-
νή με τη συνεργασία ειδικών γιατρών εργασίας και ψυχολόγων. 

Όλες τις μέρες του χρόνου, συνδικάτα, εργαζόμενοι και εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν να εντατικοποιήσουν την 
παρέμβαση και τη δράση τους ώστε να εξασφαλισθούν οι μέγιστες δυνατές συνθήκες πρόληψης και ασφάλειας 
στην εργασία γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη και υπεράνω των κερδών. 

Έκθεση Πεπραγμένων  Σ.Ε.Π.Ε. 2011 

Κατακόρυφη αύξηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης και της ανασφάλιστης 
εργασίας, μη καταβολή των δεδουλευμένων και συνεχείς μειώσεις μισθών, κατέγ-
ραψε το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) το 2011, σύμφωνα με την έκθεση 
πεπραγμένων της υπηρεσίας. 

Στην έκθεση καταγράφονται τα εξής: 

1. Σε 389.288 άτομα υπολογίζονται οι νέες συμβάσεις όσων απασχολούνται με ευέ-
λικτες μορφές απασχόλησης (π.χ. μερική, εκ περιτροπής εργασία). 

2. Ένας στους τρεις εργαζόμενους δουλεύει χωρίς να έχει ασφαλιστική κάλυψη. 
Ειδικότερα έγιναν έλεγχοι σε 20.246 επιχειρήσεις, όπου απασχολούνταν 66.615 
άτομα. Από το σύνολο των εργαζομένων οι 19.968 δούλευαν χωρίς να έχουν ασφα-

λιστική κάλυψη. Τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στις επιχειρήσεις φτάνουν τα 11.4 εκατομμύρια ευρώ. 

3. Η πλειοψηφία των ανασφάλιστων εργαζομένων βρίσκεται στην εστίαση και στο λιανικό εμπόριο. 

4. Το 68.8% των μηνύσεων αφορά στη μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών. 

5. Τις 48 έφτασαν οι ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις, που έχουν υπογραφεί με βάση το νόμο 4024/2011. Από 
αυτές οι 22 έχουν υπογραφεί από ενώσεις προσώπων και οι 26 από σωματείο. Σημειώνεται πως με βάση το τελε-
υταίο νόμο μπορούν να υπογράφονται επιχειρησιακές συμβάσεις, που προβλέπουν αμοιβές κάτω από την κλαδι-
κή σύμβαση. Με βάση τα στοιχεία για το πρώτο δίμηνο της φετινής χρονιάς οι μειώσεις υπολογίζονται κατά μέ-
σο όρο στο 20%. 

6. Τη μεγαλύτερη παραβατικότητα έχει ο κλάδος των κατασκευών και ακολουθούν ο τομέας παροχής υπηρεσιών 
και το χονδρικό εμπόριο. 

7. Η πλειοψηφία των ελέγχων γίνεται στο λιανικό εμπόριο (κυρίως για τις ώρες εργασίας και λειτουργίας των 
καταστημάτων) και στον κλάδο των ξενοδοχείων (για το ωράριο και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομέ-
νων). 

8. Εντός του 2011 καταγράφηκαν 70 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα 

Πηγή: http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=452675 
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Τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών από την Επιθεώρηση Εργασίας (15512) 

 Η ανωτέρω τηλεφωνική γραμμή την παρούσα περίοδο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υποβολή καταγγε-
λιών επώνυμων ή ανώνυμων σχετικά με παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και της αδήλωτης εργασίας. 

http://www.ypakp.gr/elements/15512.pdf 

Διπλασιάστηκαν τα ποσοστά κατάθλιψης  από 
το 2008 

Πρωτοφανή αύξηση έχουν παρουσιάσει τα περιστατικά 
ψυχικών διαταραχών τα τελευταία χρόνια, με τους ασ-
θενείς που αναζητούν ψυχιατρική βοήθεια για αυτό το 
λόγο να έχουν σχεδόν διπλασιαστεί αυτή την περίοδο, 
η οποία συμπίπτει και με την οικονομική κρίση που 
πλήττει την χώρα μας. 

Αυτό προκύπτει από στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα εκπρόσωποι των νοσοκομείων Ευαγγελισμός, Αττι-
κόν αλλά και άλλα ιδρύματα, στο πλαίσιο  του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ένωσης Επαγγελματιών Ψυχιάτρων.  

Συγκεκριμένα, στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός έχει σημειωθεί αύξηση 92% των ασθενών στην ψυχιατρική πτέρυ-
γα, τα τελευταία 3 χρόνια. «Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου και οι υποχρεώσεις του επιβάλλεται να αντιμε-
τωπίζονται ατομικά και όχι οριζόντια, κλαδικά, ηλικιακά ή ρατσιστικά. Τα αισθήματα της αδικίας που δημιουρ-
γούνται από την αδιάκριτα κακή μεταχείριση των πολλών ή τη διακριτά ευνοϊκή μεταχείριση των λίγων αποστα-
θεροποιούν τον κοινωνικό ιστό και έχουν νοσηρές επιπτώσεις στους καθημερινούς ανθρώπους», αναφέρει χαρακ-
τηριστικά ο Κώστας Αλεξανδρόπουλος, διευθυντής του ψυχιατρικού τομέα ΓΝΑ Ευαγγελισμός. Τα περιστατικά 
κυρίως αφορούν συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους, πανικού, όπως επίσης και τάσεις αυτοκτονίας, λόγω της κρί-
σης. 

Μάλιστα, σύμφωνα με άλλα στοιχεία, το των ασθενών με αντιδραστική κατάθλιψη την τριετία 2008-20011, έχει 
αυξηθεί κατά 118%.Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο των ψυχικά νοσούν-
των, έχει παρατηρηθεί μία αύξηση της τάξης του 134% των ασθενών που είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων, ενώ η 
αύξηση αριθμού των εργαζόμενων ασθενών είναι της τάξης του 165%. Το ποσοστό των ανέργων και των απόρων 
ασθενών έχει αυξηθεί σε ποσοστό 75% και όσον αφορά τα ηλικιακά χαρακτηριστικά των ασθενών, στις ηλικίες 
άνω των 50, δηλαδή μεταξύ αυτών που βρίσκονται σε προσυνταξιοδοτικό στάδιο, έχει παρατηρηθεί αύξηση της 
τάξης του 44%. Αντίστοιχη αύξηση, 45%, έχει παρατηρηθεί μεταξύ των συνταξιούχων ασθενών, ενώ όπως ανέ-
φερε ο κ. Χιώτης αναμένεται περαιτέρω αύξηση του ποσοστού το προσεχές διάστημα, ύστερα από τις επερχόμε-
νες περικοπές στις συντάξεις. 

Το 23% των ατόμων με ψυχικό νόσημα έχουν δάνεια. Το χαμηλό εισόδημα και τα χρέη συνδέονται με την εμφά-
νιση ψυχικών νοσημάτων» ανέφερε ο κ. Κυριόπουλος. Τόνισε δε, ότι η έκταση του χρέους σχετίζεται με βλαπτι-
κές μεταβολές στην ψυχική υγεία. Το πρώτο εξάμηνο του 2011 σημειώθηκε αύξηση 40% των αυτοκτονιών σε 
σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2010, ενώ πάνω από το 4% του πληθυσμού έχει κάποιο βαθμό ε-
ξάρτησης από ουσίες, συμπλήρωσε ο κοσμήτορας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, Γιάννης Κυριόπου-
λος. «Η μόνη αντίδραση είναι η οριζόντια, κοινοτική αλληλεγγύη σε τοπικό επίπεδο», καταλήγει.  

ΠΗΓΗ: www.24h.gr  

http://www.ypakp.gr/elements/15512.pdf�
http://www.24h.gr�
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Ο επαγγελματικός καρκίνος μπορεί να προληφθεί  

Η Βρετανική Εταιρεία  Επαγγελματικής Υγιεινής (BOHS) χαιρετίζει τη δημοσίευση νέας σημαντικής έρευνας 
στο British Journal of Cancer  που τονίζει τις προβλέψιμες και κατά συνέπεια  αποτρέψιμες αιτίες του καρκίνου 
στη Βρετανία.  Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η επαγγελματική έκθεση στις σκόνες, τις χημικές ουσίες και 
άλλους ρύπους εργασιακών χώρων είναι σημαντικές αιτίες του καρκίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες όμως 
μέχρι τώρα δεν έχουν ελεγχθεί αποτελεσματικά.  

Σημειώνουμε ότι οι επαγγελματικοί καρκίνοι είναι η τρίτη σημαντικότερη αιτία μετά από το κάπνισμα και τη 
διατροφή/ κατανάλωση οινοπνεύματος και  αποτελεί περίπου το 4% όλων των καρκίνων – σχεδόν 12.000 περιπ-
τώσεις κάθε έτος. Οι κύριες αιτίες έχουν αναγνωριστεί : αμίαντος, κρυστάλλινη σκόνη πυριτίου, εξάτμιση diesel 
και πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH) που βρίσκονται στις πίσσες, την αιθάλη και άλλα παρό-
μοια υλικά. Δραστηριότητες σχετικές με αυτούς τους τέσσερις παράγοντες και συνακόλουθα η έκθεση σε αυτο-
ύς, ευθύνονται για την εμφάνιση  6.000 επαγγελματικών καρκίνων κάθε έτος.  

Όμως, πρέπει να επισημάνουμε, ότι κάθε έτος περισσότερες από 2.000 περιπτώσεις του καρκίνου του μαστού 
στις γυναίκες αποδίδονται στην εργασία σε βάρδιες και κυρίως στην νυχτερινή εργασία. 
Όλοι αυτοί οι καρκίνοι θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί μέσω της καλύτερης αναγνώρισης των κινδύνων κα-
τά κλάδο και επάγγελμα  όπως υποστηρίζει και η Βρετανική Εταιρεία  Επαγγελματικής Υγιεινής (BOHS) η οπο-
ία θεωρεί ότι με τις κατάλληλες προσπάθειες σχεδόν όλοι οι επαγγελματικοί καρκίνοι θα μπορούσαν τελικά να 
προληφθούν.  

Αυτός ο στόχος θα πάρει χρόνο να επιτευχθεί επειδή υπάρχει μια καθυστέρηση μεταξύ του χρόνου που εκτίθεν-
ται οι εργαζόμενοι  στις καρκινογόνες ουσίες και της οποιασδήποτε ασθένειας που διαγιγνώσκεται, αλλά εάν 
δεν ενεργήσουμε τώρα ο παρών φόρος θανάτου θα συνεχιστεί. Η Βρετανική Εταιρεία  Επαγγελματικής Υγιεινής 
(BOHS) καλεί τους αντιπροσώπους της κυβέρνησης, της βιομηχανίας και τους εργαζόμενους σε συνεργασία για 
την πρόληψη του επαγγελματικού  καρκίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο και υποστηρίζει ότι έτσι θα μειωθούν και οι 
φόροι που επιβάλλονται στο οικονομικά ενεργά πληθυσμό. 

 

http://info.cancerresearchuk.org/groups/cr_common/@nre/@new/@pre/documents/generalcontent/
cr_080626.pdf  

 

 

  

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ  ΝΕΑ  
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ΕΕ, Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Επιτροπή Εκπαιδευτικών (ETUCE), εργασι-
ακό άγχος εκπαιδευτικών – αποτελέσματα μελέτης και φυλλάδιο 

Η Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Επιτροπή Εκπαιδευτικών -ETUCE- παρουσί-
ασε έκθεση μελέτης με την πλήρη επισκόπηση των αποτελεσμάτων της έρευνας σχετικά με το άγχος καθώς και 
το φυλλάδιο του προγράμματος της ETUCE σχετικά με το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών: Πανευρωπαϊκή 
έρευνα – Εκτίμηση, σύγκριση και αξιολόγηση του αντικτύπου των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην υγεία των 
εκπαιδευτικών στον χώρο εργασίας τους στην ΕΕ. 

Τα έγγραφα διατίθενται προς μεταφόρτωση στον δικτυακό τόπο της ETUCE και στον δικτυακό τόπο της ΕΑΥ 
στην ETUCE στην ενότητα «Publications» (Εκδόσεις). 

 http://etuce.homestead.com/ETUCE_en.html 

http://etuce.homestead.com/Publications2011/WRS_Brochure_Final_ENG_doc.pdf 

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης μελέτης και τα παραρτήματα είναι διαθέσιμα μόνο στα αγγλικά. Το φυλλάδιο της 
ETUCE που συνοψίζει το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, στα γαλλικά και 
στα γερμανικά. Η μετάφραση στα ρωσικά θα είναι διαθέσιμη σύντομα. 

Εκστρατεία για την ασφαλή χρήση των φυτοπροσ-
τατευτικών προϊόντων 

 

Ενημερωτική εκστρατεία για την ασφαλή χρήση των φυ-
τοπροστατευτικών προϊόντων στον γεωργικό τομέα εγκαινιάζει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας 
(ΚΥΣΥΦ). 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΥΣΥΦ, στόχος της εκστρατείας είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση του αγροτι-
κού κόσμου για τον ορθό τρόπο χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, καθώς και για τις τελευταίες τεχνολογικές 
εξελίξεις, αφού αδιαμφισβήτητα αποτελούν εξαιρετικά χρήσιμα εφόδια για την παραγωγή τροφίμων υψηλής 
ποιότητας, την περιφρούρηση της υγείας του παραγωγού και του καταναλωτή και τη διαφύλαξη του περιβάλ-
λοντος. 

Παράλληλα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των κυπριακών γεωργικών προϊόντων και μειώνουν το κόστος 
παραγωγής. 

Σε ομιλία του στη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης που δόθηκε στη Δημοσιογραφική Εστία, στη Λευκω-
σία, ο Πρόεδρος του ΚΥΣΥΦ Ερικ Σουκιούρογλου, είπε ότι η φυτοπροστασία είναι ένας από τους κύριους πυ-
λώνες της γεωργικής παραγωγής. 

Αναποτελεσματική φυτοπροστασία, συνέχισε, συνεπάγεται δραστική μείωση της φυτικής παραγωγής μέχρι και 
50%. 

Αυτό, είπε, έχει ως συνέπεια όχι απλά δραστική αύξηση της τιμής των τροφίμων αλλά και σοβαρότατη επιδεί-
νωση του παγκόσμιου προβλήματος της πείνας. 
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Η ενημερωτική εκστρατεία, όπως αναφέρθηκε στη διάσκεψη, περιλαμβάνει διάφορες ενέργειες διαφώτισης και 
επιμόρφωσης, όπως επιδείξεις νέων μέσων εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων και εκπαίδευση παραγω-
γών στην ορθή και ασφαλή χρήση τους, έκδοση 28σέλιδου οδηγού ασφαλούς χρήσης για τους παραγωγούς, τρίπ-
τυχου εντύπου με τον «Δωδεκάλογο της Ορθής Φυτοπροστασίας», καθώς και δύο αφισών μίας για τη σημασία 
της ασφαλούς χρήσης και μίας για την επικινδυνότητα της χρήσης παράνομων φυτοφαρμάκων. 

Όσον αφορά το θέμα της χρήσης παράνομων φυτοφαρμάκων, το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα τον ΚΥΣΥΦ και τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, αφού περικλείει σοβαρότατους κινδύνους, ο κ. Σουκιούρογλου είπε ότι η εμπο-
ρία παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των αγροτών και 
των καταναλωτών, το περιβάλλον και τη φήμη των κυπριακών προϊόντων. 

Δυστυχώς, συνέχισε, «διάφοροι ασυνείδητοι παραγωγοί προμηθεύονται φυτοφάρμακα από τα κατεχόμενα, αφού 
στην Τουρκία εξακολουθούν να κυκλοφορούν και να χρησιμοποιούνται απαγορευμένα στην ΕΕ προϊόντα». 

Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, είπε ο κ. Σουκιούρογλου, 
ο ΚΥΣΥΦ ενημερώνει τους γεωργούς ότι είναι προς το συμφέρον τους και της γεωργίας της Κύπρου γενικότερα, 
να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα φυτοφάρμακα. 

 

 

 

 
 

 

28 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία 

Η παγκόσμια Ημέρα για τη Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, είναι μια διεθνής εκστρατεία από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας, που γίνεται κάθε χρόνο στις 28 Απριλίου για να προωθήσει την ασφαλή και υγιή εργασία. 

Αυτός ο εορτασμός είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της σφαιρικής στρατηγικής του ILO στην Ασφάλεια και Υγεία 
στην εργασία και στο περιβάλλον . Από το 2003, ο ILO ασχολείται με  την παγκόσμια ημέρα για τη Ασφάλεια 
και Υγεία στην εργασία τονίζοντας την πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών και των εργατικών ατυχημά-
των, ενθαρρύνοντας τις προσπάθειες των τριμερών κοινωνικών εταίρων του. Η 28η του Απριλίου είναι επίσης 
μια ημέρα που έχει συνδεθεί  με την μνήμη των θυμάτων των εργατικών ατυχημάτων και των ασθενειών και για 
αυτό τα συνδικάτα σε όλο τον κόσμο τιμούν τους νεκρούς εργαζόμενους. 

Το θέμα για  την φετινή  παγκόσμια ημέρα για τη Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία είναι: Προωθώντας την 
Ασφάλεια και Υγεία σε μια πράσινη οικονομία, καθώς υπάρχει μια μετατόπιση προς αυτή την κατεύθυνση. Κα-
θώς η πράσινη οικονομία προχωρεί, είναι ουσιαστικό η Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία να είναι ενσωματωμέ-

ΔΙΕΘΝΗ  ΝΕΑ  
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νη στις πράσινες πολιτικές εργασιών. Ακόμα κι αν ορισμένες εργασίες θεωρούνται  «πράσινες», οι τεχνολογίες 
που χρησιμοποιούνται μπορεί να μην είναι καθόλου ασφαλείς.  Οι πράσινες εργασίες πρέπει να είναι ασφαλείς 
και υγιείς για τους εργαζομένους και όχι μόνο να προστατεύσουν το περιβάλλον. 

Ο κλάδος ILO SafeWork έχει προετοιμάσει μια έκθεση για να χρησιμεύσει ως ένα υπόβαθρο σε αυτό το θέμα. 
Δίνει έμφαση στην επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία ως αναπόσπαστο τμήμα της προώθησης των πράσινων 
εργασιών και μιας πιο πράσινης οικονομίας, ως βασικό οδηγό για την επίτευξη μιας οικονομικής  και  κοινωνι-
κής ανάπτυξης που είναι επίσης περιβαλλοντικά βιώσιμες. 

Πέρυσι πάνω από 100 χώρες γιόρτασαν την παγκόσμια ημέρα για τη Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία. Οι εκ-
δηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν,  οργανώθηκαν από κοινού με τις κυβερνητικές αρχές, τις οργανώσεις των 
εργοδοτών και τα συνδικάτα. Οργανώθηκαν συζητήσεις, εργαστήρια και εκθέσεις που εστίαζαν στις τοπικές 
προτεραιότητες στην επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία. Η έκθεση του ILO για την παγκόσμια ημέρα για τη 
Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία το 2012 και άλλο διαφημιστικό υλικό στα αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά, 
είναι διαθέσιμη στον ιστοχώρο SafeWork. Επίσης το ILO  κάνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους για την χρησιμο-
ποίηση όλων αυτών των προϊόντων για να διοργανωθούν εκδηλώσεις και δραστηριότητες την συγκεκριμένη 
ημέρα.  

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., όπως κάθε χρόνο μετέφρασε την έκθεση, η οποία και αναρτήθηκε στον ιστότοπό του στο δια-
δίκτυο. Επίσης, μετέφρασε στα ελληνικά και τύπωσε την αφίσα της Οργάνωσης για την Ημέρα. Η διάδοση της 
αφίσας έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Γενική Δ/νση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπο-
υργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.  

Περισσότερες πληροφορίες για την Ημέρα στις διευθύνσεις: 

http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--en/index.htm 

http://www.ilo.org/safework/  

http://www.elinyae.gr 

http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--en/index.htm�
http://www.ilo.org/safework/events/meetings/WCMS_173690/lang--en/index.htm�
http://www.elinyae.gr/�
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  

 

 

 

 
Διαβάστε τα τεύχη του περιοδικού HAZARDS magazine 

Ανεξάρτητο περιοδικό του χώρου ΥΑΕ, παρουσιάζει μια παγκόσμια διάσταση των συγκεκριμένων θεμά-
των  

Address Hazards, PO Box 4042, Sheffield, S8 2DG, England 

Telephone 0114 201 4265 (UK) +44 114 201 4265 (world) 

Subscription Jawad Qasrawi sub@hazards.org 

Editorial Rory O'Neill editor@hazards.org, Web www.hazards.org  

 

 

 

 

Φυλλάδιο: Το ενημερωτικό αυτό φυλλάδιο, κάνει μια σύντομη 
περιγραφή του προγράμματος “Hygeia in Kallikratis” και των 
δράσεών του, παρουσιάζει τα βασικά αποτελέσματα της μελέτης 
και τα κύρια μέτρα πρόληψης των κινδύνων Υ.Α.Ε. στο πλαίσιο 
της αναδιάρθρωσης. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  

mailto:sub@hazards.org�
mailto:editor@hazards.org�
http://www.hazards.org�
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Οδηγός: Ο οδηγός αυτός δίνει κατευθύνσεις για την πρόληψη των 
κινδύνων για την ΥΑΕ στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης 
«Καλλικράτης». Περιέχει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των διε-
θνών ερευνητικών ευρημάτων για τις επιδράσεις της αναδιάρθρω-
σης στην υγεία των εργαζομένων. Παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτε-
λέσματα της μελέτης πεδίου του προγράμματος «Hygeia in Kallik-
ratis». Στη συνέχεια παρουσιάζονται σε δύο μέρη τα μέτρα πρόλη-
ψης. Το πρώτο μέρος αφορά τις δράσεις πριν, κατά τη διάρκεια και 
μετά την αναδιάρθρωση, με στόχο τη μείωση των ψυχοκοινωνικών 
παραγόντων. Το δεύτερο μέρος αφορά στην αναγκαιότητα εκτίμη-
σης επαγγελματικού κινδύνου και τα μέτρα πρόληψης για τη μείωση 
των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια που προκύπτουν από 
οργανωτικές και χωροταξικές αλλαγές (εργονομία, πυρασφάλεια, 
κτιριολογικές απαιτήσεις, έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες κ.ά.). 
Ο οδηγός εστιάζει στην «εγγενή ασφάλεια», με στόχο τη λήψη μέτ-
ρων κατά το σχεδιασμό της αναδιάρθρωσης. Τέλος, περιγράφονται 
οι ρόλοι όλων των εμπλεκόμενων μερών (εργοδότες, ΤΑ, ΙΕ, ελεγ-
κτικοί μηχανισμοί) με την αναδιάρθρωση. 

 

 

Μελέτη: Στην έκδοση αυτή παρουσιάζεται η μελέτη πεδίου, για την 
επίδραση της αναδιάρθρωσης «Καλλικράτης» στην Υ.Α.Ε. των ερ-
γαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αρχικά περιγράφεται η με-
θοδολογία που εφαρμόστηκε και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα 
περιγραφικά στατιστικά αποτελέσματα που αφορούν στις αλλαγές 
που φέρνει η αναδιάρθρωση, τα χαρακτηριστικά της εργασίας μετά 
από αυτή και τα αποτελέσματα που προκύπτουν για τους εργαζόμε-
νους (στρες, επαγγελματική εξουθένωση, ικανοποίηση από την ερ-
γασία κ.ά.). Τέλος, γίνονται συσχετίσεις για τον εντοπισμό των μη-
χανισμών επίδρασης της αναδιάρθρωσης. 
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Παρασκευή  6 Ιουλίου 2012 στο χώρο ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ Δήμου Αθηναίων, Αμφιθέατρο 9.84, Πειραιώς 100, 
Αθήνα, ώρα 9.00 π.μ. 

Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία 2012-2013  

«Πρόληψη των κινδύνων με τη συμμετοχή όλων» 

Internet: http://www.ypakp.gr/index.php?ID=V1MLCqNyGs18p3ug 

 

 

 

July 11-13, 2012,  Brussels, Belgium 

7th US - EU Joint Conference on Occupational Safety and Health 

Topics: Chemicals; Prevention of Catastrophic Accidents; Nanotechnology; and Occupational Safety and Health 
in a Green Economy. 
The conference venue is the Crowne Plaza. 
More information will be forthcoming. Internet: http://www.useuosh.org/ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

26–28 June 2012, Helsinki (Espoo), Finland 

4th European Conference on standardization, testing and certification  in the 
field of OSH 
The objective of the 4th European Conference is to present and share the latest knowl-
edge on how the interaction of the various stakeholders involved in legislation, stan-
dardization, testing and certification benefits product safety.By combining papers, 
moderated talks, workshops and a “World café” session, the conference provides 

ample opportunity for the delegates to exchange experience and liaise with other stakeholders from the field of 
occupational safety and health.  
Conference programme 
http://www.euroshnet-conference.eu/  

http://www.ypakp.gr/index.php?ID=V1MLCqNyGs18p3ug�
http://www.useuosh.org/�
http://www.euroshnet-conference.eu/�
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8 - 19 October 2012 International Training Centre of the ILO, Turin, Italy 

Employment injury schemes and the prevention of occupational accidents and diseases, 
Course 

Contact: Mr Martin-Daza Felix, socpro@itcilo.org 

Deadline for applications: 1 September 2012 

The general objective of the course is to strengthen the capacity of employment-injury institutions to improve the 
coverage and management of occupational accidents and diseases and to promote prevention as a means to occu-
pational safety and health. 

The course is for decision-makers from ministries in charge of occupational safety and health and social security; 
representatives of employers’ organizations or workers’ organizations involved in the governance of OSH and 
social security; and technical staff from employment-injury institutions. It will also interest other people from 
training institutions involved with OSH and social security issues. 

Internet: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/event/
wcms_167025.pdf 

17 - 20 September 2012, Lima, Peru 

Training Workshop on Prevention of Pneumoconioses (using the ILO 2011 Classification of Radiographs 
of Pneumoconioses) 

This training workshop, which is jointly organized by the ILO Programme on Safety and Health at Work and 
the Environment (SafeWork) and the National Institute of Health in Peru (NIS-CENSOPAS), aims to upgrade 
the skills of occupational physicians, chest doctors, radiologists, and pulmonologists for the effective use of the 
ILO 2011 International Classification of Radiographs for early detection and health surveillance of pneumoco-
niosis. In addition to its advanced training program, the workshop includes the national test for certification of X
-ray readings for pneumoconiosis developed by NIH-CENSOPAS. 

Contact: Dr. Igor Fedotov, fedotov@ilo.org 

Internet: http://www.ilo.org/safework/events/courses/WCMS_179974/lang--en/index.htm 

4 –5 September 2012, Quito, Ecuador,  Occupational risks 

International Social Security (ISSA) Week 2012: Building a culture of prevention in 
social security   

Internet: http://www.issa.int/News-Events/Events/International-Social-Security-Week-2012-Building-a-culture-
of-prevention-in-social-security 

mailto:socpro@itcilo.org�
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/event/wcms_167025.pdf�
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/event/wcms_167025.pdf�
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/event/wcms_167025.pdf�
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/event/wcms_167025.pdf�
mailto:fedotov@ilo.org�
http://www.ilo.org/safework/events/courses/WCMS_179974/lang--en/index.htm�
http://www.issa.int/News-Events/Events/International-Social-Security-Week-2012-Building-a-culture-of-prevention-in-social-security�
http://www.issa.int/News-Events/Events/International-Social-Security-Week-2012-Building-a-culture-of-prevention-in-social-security�
http://www.issa.int/News-Events/Events/International-Social-Security-Week-2012-Building-a-culture-of-prevention-in-social-security�
http://www.issa.int/News-Events/Events/International-Social-Security-Week-2012-Building-a-culture-of-prevention-in-social-security�
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11-12 September 2012, Paris, France 

International Seminar "Using social security to empower people and en-
hance their responsibility" 

An International Seminar on the theme "Using social security to empower 
people and enhance their responsibility" will be organized by the ISSA in 
Paris on 11 and 12 September 2012, at the invitation of the French National 

Family Allowances Fund (Caisse nationale des allocations familiales – CNAF) 

Internet: http://www.issa.int/News-Events/Events/International-Seminar-Using-social-security-to-empower-
people-and-enhance-their-responsibility 

7-9 August 2012, Perth, Australia 

WA Safety Conference 2012 

Building on the successes of 2008 and 2010, Safety in Workplaces Australia 
(SIWA Limited) is pleased to again bring you another professional Safety Confer-
ence opportunity.  

This conference is a specialized learning event, bringing you the latest techniques, best practices management 
and support sources for:  

• case law & enforcement affecting safety management and business risk and viability 

• a corporate approach to transport safety and its cultural and human factors issues 

• remedies to the complexity of contract & contractor management  

• risk and emergency event management, insurance and business continuity issues and remedies 

• workers compensation, injury management and rehabilitation specialisation 

• how to create healthy workplaces and maintain ‘fit for work’ employees for your improved productivity. 

Internet: http://www.siwasafetyconference2012.com/ 

http://www.issa.int/News-Events/Events/International-Seminar-Using-social-security-to-empower-people-and-enhance-their-responsibility�
http://www.issa.int/News-Events/Events/International-Seminar-Using-social-security-to-empower-people-and-enhance-their-responsibility�
http://www.issa.int/News-Events/Events/International-Seminar-Using-social-security-to-empower-people-and-enhance-their-responsibility�
http://www.issa.int/News-Events/Events/International-Seminar-Using-social-security-to-empower-people-and-enhance-their-responsibility�
http://www.siwasafetyconference2012.com/�
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ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

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

 

• Sexual harassment - an EOR survey, Equal opportunities review, 2002, 102, σ. 8-21 

 

• Sexual harassment in employment : recent judicial and arbitral trends / Jane Aeberhard-Hodges, In-
ternational labour reviews, 1996, 135(5), σ. 499-533 

 

• Sexual harassment over the telephone occupational risk at call centres / Sabine Sczesny, Dagmar 
Stahlberg, Work and stress, 2000, 14(2), σ.121-136 

 

• Unwelcome, unwanted and increasingly illegal : sexual harassment in the workplace, World of work, 
1997,  (19),  σ. 7-9 

 

• Workplace violence and harassment : a European picture / Malgorzata Milczarek.- Luxembourg : Pub-
lications Office of the European Union, 2010.- 160 σ.   ISBN 978-92-9191-268-1  

 http://osha.europa.eu/en/publications/reports/violence-harassment-TERO09010ENC 

 

• Βία ενάντια στις γυναίκες στο χώρο εργασίας τους… ας μιλήσουμε για αυτό : οι επιπτώσεις στην ψυ-
χική υγεία των γυναικών εξαιτίας της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας τους.- Αθήνα : 
Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, [χ.χ.].- 44 σ. 

 

• Πώς να καταπολεμήσετε τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις στους χώρους εργασίας : οδηγός για την 
εφαρμογή του κώδικα πρακτικής της επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων / Ευρωπαϊκή Κοινότη-
τα. Επιτροπή. Γενική Διεύθυνση "Απασχόληση, Εργασιακές Σχέσεις και Κοινωνικές Υποθέσεις".- Λου-
ξεμβούργο : YEEEK, 1993.- 117 σ.   ISBN 92-826-5224-6   (1791) 

 

• Σεξουαλική παρενόχληση γυναικών και ανδρών εργαζομένων στο χώρο εργασίας / Βασιλική Σταφίδα, 
Δημήτριος Σταφίδας, Αριστοτέλης Κάντας, Επιθεώρηση εργασιακών σχέσεων, 2002 (26), σ. 30-48 

 
• Σεξουαλική παρενόχληση γυναικών και ανδρών εργαζομένων στο χώρο εργασίας (μέρος Α) / Βασ. 

Σταφίδα, Δημ. Σταφίδα, Αριστοτέλη Κάντα, Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, 2002, (11), σ. 3-4  

 http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/Vol11.1103134536125.pdf  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/violence-harassment-TERO09010ENC�
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/Vol11.1103134536125.pdf�
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• Σεξουαλική παρενόχληση γυναικών και ανδρών εργαζομένων στο χώρο εργασίας (Μέρος Β') / Βασ. 
Σταφίδα, Δημ. Σταφίδας, Αριστ. Κάντας, Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, 2002, (12), σ. 4-5  

 http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/Vol12.1103134670984.pdf  

 

• Σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος μισθωτού / Χαρίλαου Γκούτου, Επιθεώρησις εργατικού δικαίου, 
2003, 62(4), σ. 193-200  

 

• Η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία : πρόταση ποινικοποίησης της συμπεριφοράς στην Ελλά-
δα / Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, Βασίλης Καρύδης, Σοφία Βιδάλη.- Αθήνα : Κ.Ε.Θ.Ι., 2001.- 48 σ. 

 

• Η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας : Νο 1 επαγγελματικός κίνδυνος για όλες τις γυναί-
κες! / ΓΣΕΕ. Γραμματεία Γυναικών.- 6 σ. (Ειδική συλλογή άρθρων 283) 

 

• Η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο της εργασίας : πρακτικά συνεδρίου (1994 21-22 Ιαν., Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, Αθήνα) / Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών.- Αθήνα : Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών, 
1995.- 193 σ.   (2930) 

 

• Η σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας / Β. Αρτινοπούλου, …[κ.ά.].- Αθήνα : Κ.Ε.Θ.Ι., 
2004.- 88 σ. 

 http://www.kethi.gr/attachments/118_SEXOUALIKI_PARENOXLHSH_GYNAIKWN.pdf 

 

• Σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας / Ιωάννης Κουκιάδης, Επιθεώρησις εργατικού δικαί-
ου, 2008, 67(8), σ. 449-458  

 

• Η σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας : ο γαλλικός νόμος του 1992 / Γ. Φ. Κουκουλές, 
(Ειδική συλλογή άρθρων 251) 

 
• Η σεξουαλική παρενόχλησις εις τας εργασιακάς σχέσεις / Αντώνιος Ταμπάκης, Δελτίον εργατικής νομο-

θεσίας, 2001, 57(1366), σ. 1217-1225  
 

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/Vol12.1103134670984.pdf�
http://www.kethi.gr/attachments/118_SEXOUALIKI_PARENOXLHSH_GYNAIKWN.pdf�
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I only want a job 

 

http://www.jasonrubacky.com/category/photography/page/3/ 

 
 

 

 

Ι ΣΤΟΡΙΚΟ  e -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΑΡΧΕΙΟ  
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Συλλογή και επιμέλεια υλικού 
Φανή Θωμαδάκη 
Κωνσταντίνα Καψάλη 
 
 
Τεχνική επεξεργασία & επιμέλεια έκδοσης 
Ελένη Ζαρέντη 
Αλέξης 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 
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