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Πρόλογος
Το 2012 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης
μεταξύ των Γενεών με στόχο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με
τη συμβολή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην κοινωνία. Καθώς η
μέση ηλικία του οικονομικά ενεργού πληθυσμού αυξάνεται, θα πρέπει
να αντιμετωπιστούν οι πιθανές επιπτώσεις της συμμετοχής στην
εργασία εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, ως αποτέλεσμα της
γήρανσης του πληθυσμού αλλά και της αύξησης των ορίων
συνταξιοδότησης.
Προκειμένου να υιοθετηθεί μια σφαιρική προσέγγιση της ποιότητας της
απασχόλησης, ιδίως για την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών
ασφάλειας και υγείας κατά τη διάρκεια ενός παρατεταμένου εργασιακού
βίου, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων των εργαζομένων όσον αφορά
τους κινδύνους, βάσει των γενικών αρχών πρόληψης, μία από τις οποίες
είναι η προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο, ειδικότερα όσον
αφορά τη διαμόρφωση των θέσεων εργασίας, την επιλογή των
εξοπλισμών εργασίας και την επιλογή των μεθόδων εργασίας και
παραγωγής. Με δεδομένο, από τις μέχρι τώρα έρευνες, το γεγονός ότι η
ηλικία αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα στην πρόκληση των
εργατικών ατυχημάτων, η σχέση ηλικίας και εργατικών ατυχημάτων
αποτελεί ένα σημαντικό θέμα προς διερεύνηση και ανάληψη δράσεων.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Υ.Α. οικ. 10735/651/2012 - Εγκατάσταση, Λειτουργία και
Έλεγχος Ατμολεβήτων
Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 10735/651/2012 Υ.Α. η οποία εφαρμόζεται στην
κατασκευή, στην εγκατάσταση και στις απαιτήσεις για τους χώρους
εγκατάστασης, στην πρώτη θέση σε λειτουργία, στην επίβλεψη της
λειτουργίας, στη συντήρηση και στον έλεγχο, των εξοπλισμών υπό
πίεση που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την αποθήκευση
ατμού ή υπέρθερμου νερού.
Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2656b_12.1349685973593.pdf
Εγκύκλιος ΔΙΠΑΔ/ οικ./369/15.10.12
Εκδόθηκε από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων η ανωτέρω
εγκύκλιος με θέμα «Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (Ε.Σ.Υ) των
δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα
ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο». (ΑΔΑ: Β4301-8ΞΩ)
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Προστασία των εργαζομένων από τα
ηλεκτρομαγνητικά πεδία: Πρόταση για
αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Στις 4 Οκτωβρίου 2012, οι υπουργοί Εργασίας και
Κοινωνικής Πολιτικής της ΕE κατέληξαν σε άτυπη
συμφωνία για την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής
νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των
εργαζομένων που εκτίθενται σε ηλεκτρομαγνητικά
πεδία. Η συμφωνία αυτή δε λαμβάνει υπόψη της
την απαίτηση των συνδικάτων για εξέταση των
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στην ανθρώπινη
υγεία από την έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε το 2004 τη σχετική
νομοθεσία καθορίζοντας ελάχιστες απαιτήσεις και
όρια έκθεσης για την έκθεση των εργαζομένων σε
ηλεκτρομαγνητικά πεδία. H εθνική νομοθεσία κάθε
κράτους μέλους θα έπρεπε να εναρμονιστεί με την
ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τα μέσα του 2012, όμως
νέες ιατρικές έρευνες υπέρ και κατά των
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων καθώς και η άσκηση
πίεσης από τους τομείς της ιατρικής και της
τεχνολογίας οδήγησαν σε αναβολή και μια νέα
συζήτηση που κατέληξε τον Ιούνιο του 2011 στην
πρόταση
της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
για
αναθεώρηση της ήδη υπάρχουσας σχετικής
ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.etui.org/Topics/HealthSafety/News/Workers-protection-andelectromagnetic-fields-Council-adopts-compromise
Δημοσίευση εννέα εγχειριδίων εφαρμογής
ελληνικής τεχνικής νομοθεσίας
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών και των
επιχειρήσεων παραγωγής, εισαγωγής και εμπορίας
βιομηχανικών προϊόντων, η Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας
του
Υπουργείου
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, δημοσίευσε τα πρώτα εννέα εγχειρίδια
Εφαρμογής Τεχνικής Νομοθεσίας, που αφορούν: α)
Συσκευές Αερίου, β) Ανυψωτικά Μηχανήματα, γ)
Απλά Δοχεία Πίεσης, δ) Εξοπλισμό Υπό Πίεση, ε)
Λέβητες Ζεστού Νερού, στ) Μέσα Ατομικής
Προστασίας, ζ) Σκάφη Αναψυχής, η) Μεταλλικές
Σκαλωσιές, θ) Μηχανήματα.
Τα εγχειρίδια έχουν ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και σύντομα
θα αναπαραχθούν σε έντυπη μορφή.
Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.ggb.gr/Νομοθεσία/ΟδηγοίΕφαρμογής

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Οι ΗΠΑ και η Αυστραλία αναγνωρίζουν
την καρκινογόνο δράση της
φορμαλδεΰδης στον άνθρωπο
Η κυβερνητική υπηρεσία της Αυστραλίας Safe
Work άλλαξε την ταξινόμηση της καρκινογόνου
ουσίας φορμαλδεΰδη από την κατηγορία 3
(περιορισμένες ενδείξεις για καρκινογόνο
δράση) στην κατηγορία 2 (μπορεί να
προκαλέσει καρκίνο με εισπνοή), βασιζόμενη
στην αξιολόγηση που έγινε το 2006 από το
Εθνικό Σχέδιο Γνωστοποίησης και Αξιολόγησης
των βιομηχανικών χημικών ουσιών της
Αυστραλίας (Nicnas). Αυτή η αλλαγή στην
ταξινόμηση ακολουθήθηκε και από το Εθνικό
Πρόγραμμα Τοξικολογίας των ΗΠΑ που
χαρακτήρισε τη φορμαλδεΰδη σαν ένα γνωστό
καρκινογόνο για τον άνθρωπο στη 12η του
Έκθεση για τις Καρκινογόνες Ουσίες. Ο Διεθνής
Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC)
κατέταξε
επίσης
τη
φορμαλδεΰδη
ως
καρκινογόνο για τον άνθρωπο (ομάδα 1).
Όσον αφορά στην Ευρώπη, προς το παρόν η
φορμαλδεΰδη θεωρείται από τους ευρωπαϊκούς
κανονισμούς, ως «πιθανό καρκινογόνο»,
σύμφωνα με τα κριτήρια του ευρωπαϊκού
κανονισμού για την ταξινόμηση και την
επισήμανση των χημικών ουσιών που ισχύει
από το 2008.
Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.etui.org/Topics/HealthSafety/News/United-States-and-Australiaacknowledge-formaldehyde-as-carcinogenic-tohumans
Ηγεσία και επαγγελματική ασφάλεια και
υγεία: περιπτωσιολογικές μελέτες και
επισκόπηση βιβλιογραφίας
Μια νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
παρέχει
επισκόπηση
της
υπάρχουσας
βιβλιογραφίας σχετικά με την ηγεσία σε θέματα
εργασιακής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) και
αναλύει
τα
αποτελέσματα
16
περιπτωσιολογικών μελετών από εταιρείες σε
ολόκληρη την Ευρώπη, με τα οποία
διαμορφώνονται οι παράγοντες επιτυχίας και
ορισμένα παραδείγματα καλής ηγεσίας ΕΑΥ,
όπως καινοτόμες μέθοδοι προσέγγισης και ο
ρόλος των ενδιαφερόμενων φορέων.
Σύνδεσμος στα ελληνικά:
http://osha.europa.eu/el/teaser/leadershipand-occupational-safety-and-health-casestudies-and-literature-review
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Ηλεκτρονικό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνου
για τον Κλάδο του Δέρματος και της
Βυρσοδεψίας

Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι: παράγοντες
επιτυχίας και εμπόδια

Ο κλάδος του δέρματος και η βυρσοδεψία είναι
ένας τομέας που παρουσιάζει δυνητικά υψηλή
επικινδυνότητα λόγω των μηχανημάτων και των
χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται.
Για τη διαχείριση των εργασιακών κινδύνων για την
ασφάλεια και την υγεία σε αυτό τον τομέα,
δημιουργήθηκε ένα
ηλεκτρονικό Εργαλείο
Εκτίμησης Κινδύνου για τη στήριξη των μικρών
και μεσαίου μεγέθους βυρσοδεψείων και άλλων
μονάδων επεξεργασίας δέρματος.
Το εργαλείο καλύπτει όλες τις σημαντικές πηγές
κινδύνου σε αυτές τις μονάδες, όπως διαχείριση
της ασφάλειας και υγείας, μεταφορά, χρήση
χημικών ουσιών, εργασία με ακατέργαστα δέρματα
κλπ. Το λογισμικό του εργαλείου έχει δοθεί από
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Υγεία και την
Ασφάλεια που εδρεύει στο Μπιλμπάο.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη
διεύθυνση:
http://www.etui.org/Topics/HealthSafety/News/Launch-of-online-tool-for-riskassessment-in-the-leather-and-tanning-industry
Kαλές πρακτικές για την προαγωγή της
υγείας στους χώρους εργασίας
Η καθιέρωση της 10ης Οκτωβρίου ως Παγκόσμιας
Ημέρας
Ψυχικής
Υγείας
αποσκοπεί
στην
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τα
προβλήματα της ψυχικής υγείας μέσω της
προώθησης του δημόσιου διαλόγου και των
επενδύσεων στους τομείς της πρόληψης, της
προαγωγής της ψυχικής υγείας και των
θεραπευτικών
υπηρεσιών.
Ο
Ευρωπαϊκός
Οργανισμός για την Ασφάλειας και την Υγεία στην
Εργασία δημοσίευσε μία έκθεση που παρουσιάζει
καλές πρακτικές όσον αφορά την προαγωγή της
ψυχικής υγείας (ΠΨΥ) στους χώρους εργασίας.
Στην έκθεση
περιλαμβάνονται
πληροφορίες
σχετικά με την ενσωμάτωση της ΠΨΥ σε μια
ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενίσχυση και
την προαγωγή της υγείας, της ασφάλειας και της
ευημερίας των υπαλλήλων στον χώρο εργασίας.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με καλές
πρακτικές όσον αφορά την προαγωγή της ψυχικής
υγείας στους χώρους εργασίας διατίθενται στον
ακόλουθο σύνδεσμο:

http://osha.europa.eu/el/teaser/eu-oshapresents-good-practices-on-health-promotion-atthe-workplace

Χορηγός ΕΔΕΜ :

Οι
περισσότερες
ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις
εξακολουθούν να μην εφαρμόζουν διαδικασίες για
τη διαχείριση του εργασιακού άγχους και των
άλλων ψυχοκοινωνικών κινδύνων, παρά την
αυξανόμενη απειλή που δέχονται οι εργαζόμενοι
από τους συγκεκριμένους κινδύνους. Αυτή η
κατάσταση διερευνάται σε δύο νέες εκθέσεις του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ΑΥΕ, στις οποίες
εξετάζονται οι λόγοι για τους οποίους ενώ το
79% των διευθυντικών στελεχών στην ΕΕ
ενδιαφέρεται για το άγχος στην εργασία και το
40%
ενδιαφέρεται
για
τη
σεξουαλική
παρενόχληση και τη βία, το 74% των
επιχειρήσεων στην Ευρώπη εξακολουθούν να μην
έχουν διαδικασίες για την αντιμετώπιση αυτών
των κινδύνων. Επίσης στις εκθέσεις εντοπίζονται
τα εμπόδια που πολλές φορές αντιμετωπίζουν οι
επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους για διαχείριση
αυτών των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων της
έλλειψης τεχνικής υποστήριξης και οδηγιών
καθώς και της έλλειψης πόρων. Οι εκθέσεις
αποτελούν συνέχεια της έρευνας ESENER του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ΑΥΕ και
συμπεριλαμβάνονται στη σύνοψη όλης της
έρευνας στον παρακάτω σύνδεσμο.
Σύνδεσμος στα ελληνικά:
http://osha.europa.eu/el/publications/reports/esen
er-summary

Ελαστικότητα του χρόνου εργασίας:
επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και στις
συνθήκες εργασίας
Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος
για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και
Εργασίας, τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι
επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από
καινοτόμες μορφές οργάνωσης του χρόνου
εργασίας, εφόσον προηγηθούν πρόσφορες
διαπραγματεύσεις και κοινωνικός διάλογος κατά
το στάδιο σχεδιασμού και υλοποίησης. Η σχετική
έκθεση που δημοσιεύεται στον ακόλουθο
σύνδεσμο
χρησιμοποιεί
περιπτωσιολογικές
μελέτες από τον κλάδο του λιανεμπορίου και της
αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς και στοιχεία από
την 5η Ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες
εργασίας και την Έρευνα για τις ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις 2009.

http://www.eurofound.europa.eu/publications/
htmlfiles/ef12501_el.htm

Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης, www.stohellas.gr
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