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ü Οι τελευταίοι ελεύθεροι χώροι της Αθήνας και η τύχη τους ü Χρησιµοποιώ µε ασφάλεια τα χηµικά προϊόντα ü Υπηρεσίες Υποστήριξης εργαζόµενων µεταναστών και προσφύγων

IN THIS ISSUE
ü The last free - open areas in Athens and their destination ü Safe use
of chemical products ü Support services for immigrants and refugees
H ΠPOΣTAΣIA TOY EPΓAΣIAKOY KAI TOY EYPYTEPOY ΠEPIBAΛΛONTOΣ EINAI KAI ΔIKH MAΣ YΠOΘEΣH

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, εξέδωσε ενηµερωτικό φυλλάδιο για την
καθηµερινή χρήση προϊόντων που περιέχουν χηµικές ουσίες. Το περιεχόµενο του φυλλαδίου επιµελήθηκε ο Σύνδεσµος
Ελληνικών Βιοµηχανιών µε την συνδροµή του Γενικού Χηµείου του Κράτους.
Παραθέτουµε το περιεχόµενο του φυλλαδίου το οποίο θεωρούµε ιδιαίτερα χρήσιµο και επίκαιρο.
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το σπίτι µας υπάρχουν παρασκευάσµατα που
κάνουν τη ζωή µας πιο εύκολη και εξασφαλίζουν
συνθήκες υγιεινής. Όµως, απαιτούν να είµαστε
προσεκτικοί και επιµελείς όταν τα χρησιµοποιούµε. Αυτά
είναι:
ß είδη περιποίησης και συντήρησης αυτοκινήτου (λάδια,
αντιπηκτικά, υγρά φρένων και µπαταρίας, γυαλιστικά),
ß καθαριστικές ουσίες (αµµωνία, άκουα φόρτε, οξέα, κ.λ.π)
ß είδη συντήρησης - διακόσµησης σπιτιού (χρώµατα, βερνίκια, διαλυτικά, λάδια κ.λ.π.),
ß προϊόντα φροντίδας εξωτερικών χώρων (λιπάσµατα, παρασκευάσµατα φυτοπροστασίας, συντήρησης πισίνας),
ß µελάνια εκτυπωτών, φωτιστικό οινόπνευµα, έλαια λυχνιών,
βενζίνη καθαρισµού, νέφτι και άλλα προϊόντα.
Ο παραγωγός, εισαγωγέας ή διανοµέας ενός παρασκευάσµατος είναι υποχρεωµένος να επισηµαίνει
τους κινδύνους καθώς και τα µέτρα
προφύλαξης σε κάθε συσκευασία. Ειδικά σύµβολα και φράσεις µας προειδοποιούν για τους κινδύνους στην υγεία
σε περίπτωση κατάποσης, εισπνοής
ή επαφής µε το δέρµα και τα µάτια.
Έτσι µπορούµε να είµαστε σίγουροι ότι
χρησιµοποιούµε το προϊόν µε απόλυτη
ασφάλεια, δεν βλάπτουµε το περιβάλλον
και δεν εκθέτουµε σε κίνδυνο άτοµα όπως
τα παιδιά που δεν έχουν την απαραίτητη
γνώση.

Τι πρέπει να γνωρίζουµε όταν επιλέγουµε
ένα προϊόν.
Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφονται, στην ελληνική
γλώσσα και µε εξαίρεση περιορισµένες κατηγορίες
προϊόντων τα εξής:
α) η προέλευση του - το όνοµα και η διεύθυνση του
κατασκευαστή, διανοµέα ή εισαγωγέα.
β) το είδος και η ποσότητα του
περιεχοµένου
γ) τα σύµβολα των κινδύνων
δ) οι κίνδυνοι για την υγεία και
το περιβάλλον
ε) τα µέτρα προφύλαξης
στ) οι οδηγίες χρήσης
Η συσκευασία του προϊόντος
πρέπει να είναι ανθεκτική και
να εµποδίζει την διαρροή
του περιεχοµένου. Μια καλοσχεδιασµένη συσκευασία δεν
πρέπει να µοιάζει µε αυτές τροφίµων, παιγνιδιών ή άλλων
προϊόντων κοινής χρήσης.

Τι προσέχουµε
ß Πριν χρησιµοποιήσουµε ένα προϊόν διαβάζουµε προσεκτικά την ετικέτα
ß Χρησιµοποιούµε κατά τη χρήση κατάλληλα µέσα προστασίας, δηλαδή γάντια, προστατευτικά
γυαλιά, ρούχα εργασίας, µάσκα προσώπου
για να αποφεύγουµε τη στιγµιαία αλλά και τη
παρατεταµένη επαφή.
ß Αερίζουµε καλά τους χώρους εργασίας όταν
χρησιµοποιούµε παρασκευάσµατα που εξατµίζονται εύκολα όπως χρώµατα, διαλύτες,
κόλλες, κλπ.
ß Μετά τη χρήση πλένουµε καλά τα χέρια µας µε άφθονο
νερό και σαπούνι.
ß Όταν αναλωθεί το περιεχόµενο ακολουθούµε τις οδηγίες
του παραγωγού
ß Η κενή συσκευασία σε κάθε περίπτωση πρέπει να κλείνεται
καλά πριν την απόρριψη.

Τι δεν κάνουµε
ß Δεν χρησιµοποιούµε προϊόν για το
οποίο δεν έχουµε πληροφορίες (κατεστραµµένη ετικέτα, άγνωστη συσκευασία κλπ) ή δείχνει αλλοιωµένο.
ß Δεν επιχειρούµε να µυρίσουµε ένα
χηµικό για να καταλάβουµε τι είναι.
ß Δεν τρώµε και δεν καπνίζουµε κατά τη
χρήση.
ß Δεν χρησιµοποιούµε φλόγα όταν
εκτελούµε εργασίες µε προϊόντα που
περιέχουν διαλύτες.
ß Δεν στεκόµαστε αντίθετα στο άνεµο κατά την εκτέλεση
µίας εργασίας.
ß Δεν αναµειγνύουµε δύο διαφορετικά προϊόντα, εκτός
και αν το συστήνει ο παραγωγός. Από την µείξη δύο
ασφαλών προϊόντων µπορεί να προκύψει ένα «τρίτο», µε
απρόβλεπτους κινδύνους αναθυµιάσεων, ανάφλεξης κλπ.
ß Δεν ψεκάζουµε και δεν ρίχνουµε στη φωτιά φιάλες
αεροζόλ.
ß Δεν πετάµε το περιεχόµενο ή και την συσκευασία του σε
ποτάµια, αρδευτικά κανάλια, λίµνες ή θάλασσα.
Μπορεί να δηλητηριάσει τον άνθρωπο, τα ζώα
και τα φυτά. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές
αρρώστιες, ακόµη και θάνατο.

Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην
υγεία.

Μπορεί να ερεθίσει το δέρµα και τα µάτια.

Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύµατα στο
δέρµα και τα µάτια. Μπορεί ακόµη να είναι
διαβρωτικό για άλλα υλικά.

περιβάλλον.
Οι παραγωγοί ή εισαγωγείς υποχρεούνται να συµµετέχουν
σε αδειοδοτηµένο σύστηµα ανάκτησης και ανακύκλωσης
των συσκευασιών, για να µην καταλήγουν όλες οι κενές
συσκευασίες στα σκουπίδια, αυτό αναγνωρίζεται από ειδικό
σήµα
που βλέπουµε στις συσκευασίες.

Μπορεί να βλάψει το νερό, τον αέρα, το έδαφος
τα φυτά και τα ζώα.

Σοβαρος κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης.
Μπορεί εύκολα να πάρει φωτιά. Παράγει
επικίνδυνους ατµούς που µπορούν να
προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη ή προβλήµατα
υγείας.
Μπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα στο δέρµα,
Αντιδρά µε άλλες ουσίες και παράγει επικίνδυνες
αναθυµιάσεις. Δυναµώνει τη φωτιά.
Τα σύµβολα είναι τυπωµένα στην συσκευασία, είναι ίδια
για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόµη και όταν ένα προϊόν
δεν φέρει κάποιο σύµβολο κινδύνου εµείς πρέπει να το
χρησιµοποιούµε σύµφωνα µε τους κανόνες υγιεινής και
προστασίας του περιβάλλοντος.

Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση ατυχήµατος
Αν βραχούν τα ρούχα µε το παρασκεύασµα, τα αφαιρούµε
αµέσως και πλενόµαστε µε άφθονο νερό. Αν υπάρξει επαφή µε
το δέρµα, το πλένουµε µε νερό και σαπούνι. Αν πιτσιλισθούν
τα µάτια, τα ξεπλένουµε µε άφθονο τρεχούµενο νερό. Αν
κάποιος αναπνεύσει αναθυµιάσεις ενός παρασκευάσµατος ή
καπνούς ή αισθάνεται αδιαθεσία και ζάλη τον µεταφέρουµε
αµέσως σε καθαρό αέρα. Πάντα ζητούµε ιατρική βοήθεια.

Αποθήκευση προϊόντων - Διάθεση κενών
συσκευασιών
Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρους
µη προσβάσιµους από τα παιδιά, κι αν είναι δυνατόν
κλειδωµένους. Οι σωστές συνθήκες αποθήκευσης αναγράφονται στην ετικέτα (µακριά από τον ήλιο, δροσερό ή ξηρό
µέρος κλπ).
Μετά από κάθε χρήση κλείνουµε τις συσκευασίες πολύ
καλά. Δεν επαναχρησιµοποιούµε κενές συσκευασίες για να
αποθηκεύσουµε προϊόντα όπως τρόφιµα ακόµη και αν τις
καθαρίσουµε καλά, καθώς υπάρχει περίπτωση το υλικό από
το οποίο είναι κατασκευασµένες να µην είναι κατάλληλο για
τη νέα χρήση.
Εναποθέτουµε τις χρησιµοποιηµένες άδειες συσκευασίες
καλά κλεισµένες στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης εφ’
όσον υπάρχουν, αλλιώς στους κάδους απορριµάτων.
Μια καλοσχεδιασµένη συσκευασία µε το τέλος της ζωής
του προϊόντος πρέπει να επιβαρύνει όσο γίνεται λιγότερο το

Νοµοθεσία
Η παραγωγή και η συσκευασία παρασκευασµάτων
ακολουθεί την ευρωπαϊκή και ελληνική νοµοθεσία. Αρµόδιες
υπηρεσίες για την εφαρµογή και έλεγχο της νοµοθεσίαας
στη χώρα µας είναι το Γενικό Χηµείο του Κράτους, το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή άλλες
υπηρεσίες ανάλογα µε το είδος του προϊόντος. Σε ορισµένα
παρασκευάσµατα είναι υποχρεωτική η αναγραφή στη
συσκευασία του αριθµού έγκρισης κυκλοφορίας του
παρασκευάσµατος.

Σε περίπτωση δηλητηρίασης ή επαφής µε το προϊόν
Καλούµε αµέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή τη βοήθεια
γιατρού. Επιδεικνύουµε την συσκευασία του προϊόντος ή
τουλάχιστο την ετικέτα, οι πληροφορίες των οποίων έιναι
πολύτιµες για την εφαρµογή της κατάλληλης αγωγής.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777- 9

Απορίες - Παράπονα - Καταγγελίες
Όλοι µας µπορούµε να απυθυνόµαστε για ενηµέρωση,
παράπονα και καταγγελίες στην τηλεφωνική γραµµή του
Καταναλωτή

1520
η οποία λειτουργεί καθηµερινά Δευτέρα έως Παρασκευή
από τις 8:00 έως τις 22:00 και Σάββατο 8:30 - 15:00. Επίσης
έχουµε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουµε µε e-mail:
info@efpolis.gr.
Πλατεία Κάνιγγος 1, 101 80 Αθήνα
Κτίριο Υπουργείο Εµπορίου, 1ος όροφος
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ΣYNEPΓAΣIA KEK - INE/ΓΣEE KAI INE EPΓATIKOY KENTPOY AΘHNAΣ

Τ

ο ΚΕΚ – ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο της
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL β’
κύκλος, υλοποιεί το Έργο µε τίτλο
«Παρατηρητήριο και Δίκτυο Δοµών για την
Ενδυνάµωση των Oικονοµικών Μεταναστών
και Προσφύγων στην Αγορά Εργασίας»,
επιδιώκοντας τη δηµιουργία περιβάλλοντος
ισότιµης άσκησης των δικαιωµάτων µεταναστών
και προσφύγων, µε έµφαση σε εκείνα που
αφορούν στην εργασία.
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Κοµβικό άξονα για την επίτευξη των στόχων
του έργου αποτελεί η λειτουργία 7 δοµών
υποστήριξης µεταναστών και προσφύγων, των
φορέων που συµµετέχουν στην Α.Σ., και
συγκεκριµένα του ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
(στο Βόλο και την Πάτρα),
ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚOΥ ΚΕΝΤΡOΥ
ΑΘΗΝΑΣ, ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚOΥ
ΚΕΝΤΡOΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΟΥ
Μακεδονικού ΙΝΕ, ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝOΣOΥΔΑΝΙΚOΥ
ΣΥΝΔΕΣΜOΥ ΦΙΛΙΑΣ και
του PRAKSIS. Oι δοµές
στελεχώνονται από 15
εξειδικευµένα στελέχη/
συµβούλους, οι οποίοι
παρακολούθησαν ειδικά
σχεδιασµένο πρόγραµµα
κατάρτισης (διάρκειας 400
ωρών).
Ειδικότερα, στο Εργατικό Κέντρο
Αθήνας, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του
ΙΝΕ-ΕΚΑ, το γραφείο υποστήριξης µεταναστών/
προσφύγων ξεκίνησε τη λειτουργία του από το
Μάιο, βρίσκεται στον 6ο όροφο και στελεχώνεται
από δύο συµβούλους, την κ. Βάνια Νεντέλτσεβα
και την κ. Ελένη Σταµούλη. Στοιχεία
επικοινωνίας: τηλ. 210 8841253, e-mail:
vanianed@inegsee.gr και elstam@inegsee.gr.
Στόχος του γραφείου είναι να συµβάλλει στην
δηµιουργία ενός οργανωµένου υποστηρικτικού
δικτύου για όλους όσους υφίστανται διακρίσεις

στους χώρους της δουλειάς τους λόγω της
εθνικής ή φυλετικής τους καταγωγής και να
συµβάλει στην ισότιµη και πλήρη άσκηση των
εργασιακών δικαιωµάτων τους.
Συγκεκριµένα, επιδιώκεται:
ü Η δικτύωση και η συντονισµένη παρέµβαση µε
φορείς, οργανισµούς, συλλογικές οργανώσεις
και σωµατεία που δραστηριοποιούνται για την
υποστήριξη των µεταναστών.
ü Η ενδυνάµωση και η ενεργός εµπλοκή των
ίδιων των µεταναστών στη βελτίωση των
εργασιακών τους συνθηκών, κυρίως µέσω
συλλογικών µορφών ενεργοποίησης.
ü Η συστηµατική και συνεχής
παρατήρηση και γνώση
των όρων και συνθηκών
εργασίας των
µεταναστών (µέσω
της σύνδεσης
και αλληλοτροφοδότησης
στοιχείων µε το
Παρατηρητήριο
Απασχόλησης
Μεταναστών που
έχει δηµιουργηθεί
στο ΚΕΚ – ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ).
Στη διάρκεια του
α’ τρίµηνου λειτουργίας
του γραφείου, οι σύµβουλοι
θα επιδιώξουν την σταδιακή ανάπτυξη ενός
ισχυρού δικτύου φορέων για την υποστήριξη
των µεταναστών µέσω της προσέγγισης και
συνεργασίας σε ένα πρώτο επίπεδο, των δύο
βασικών συντελεστών του έργου, δηλαδή:
α) των εργατικών κέντρων (σωµατεία, σύλλογοι
εργαζοµένων, κ.λπ.) και
β) των µεταναστευτικών σχηµάτων (σύλλογοι,
κοινότητες κλπ.), την επαφή µεταξύ τους
καθώς και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων
δικτύωσης µε άλλους φορείς.
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