Η συνεδρίαση του Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης Εργονομίας (IEA) στο Πεκίνο
Πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Αυγούστου, στο Πεκίνο, η ετήσια συνεδρίαση του Συμβουλίου
της Διεθνούς Ένωσης Εργονομίας (International Ergonomics Association - http://www.iea.cc). Το
Συμβούλιο της ΙΕΑ αποτελεί το ανώτερο όργανο της ένωσης, και συμμετέχουν σ’ αυτό
εκπρόσωποι των 46 εθνικών εταιρειών Εργονομίας που την απαρτίζουν. Επίσης συμμετέχουν ο
Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας καθώς και οι υπεύθυνοι των 6 Μόνιμων Επιτροπών
που απαρτίζουν την Εκτελεστική Επιτροπή της ΙΕΑ. Την Ελληνική Εταιρεία Εργονομίας
εκπροσώπησαν ο Ν. Μαρμαράς και ο Δ. Ναθαναήλ (ως αναπληρωματικό μέλος).
Μετά από την παρουσίαση των πεπραγμένων του Προέδρου της ΙΕΑ David Caple (από την
εργονομική εταιρεία της Αυστραλίας), της Γ. Γραμματέως Pascale Carayon (από την Καναδική
εταιρεία) και του Ταμία Min Chung (από την εταιρεία της Κορέας), έγινε παρουσίαση των
δραστηριοτήτων των Μονίμων Επιτροπών. Συγκεκριμένα:
− Ο υπεύθυνος της Επιτροπής Βραβείων παρουσίασε τα ονόματα των προς βράβευση
συναδέλφων εργονόμων, για τα διάφορα βραβεία που απονέμει η IEA κάθε τρία χρόνια.
Τα κυριότερα από αυτά είναι: IEA Distinguished Service Award; IEA Founders Award; IEA
Outstanding Educators Award; IEA Ergonomics of Technology Transfer Award; IEA
Ergonomics Development Award; The Liberty Mutual Prize and Medal in Ergonomics and
Occupational Safety; The K.U. Smith Student Award; and IEA Fellow Award.
− Ο υπεύθυνος της Επιτροπής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων παρουσίασε τις επαφές
της ΙΕΑ με διεθνείς οργανισμούς όπως το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO), ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας (WHO), ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) κλπ, καθώς και τις
κοινές δράσεις με αυτούς. Επίσης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στον Ιστοτόπο της
ΙΕΑ.
− Ο υπεύθυνος της Επιτροπής Ανάπτυξης, αφού παρουσίασε τις δραστηριότητες της
επιτροπής, εισηγήθηκε την εισδοχή στην ΙΕΑ δύο νέων εθνικών εταιρειών, της Ταϊλάνδης
και της Σιγκαπούρης. Μετά από σύντομη παρουσίαση των εταιρειών αυτών, ψηφίστηκε
από το Συμβούλιο ομόφωνα η αποδοχή των υποψηφιοτήτων τους.
− Ο υπεύθυνος της Επιτροπής Εργονομικής Ποιότητας στον Σχεδιασμό (EQUID),
παρουσίασε την κυρίως δραστηριότητα της επιτροπής τον τελευταίο καιρό, που αφορά
στην ανάπτυξη ενός προτύπου για την διαδικασία του εργονομικού σχεδιασμού.
Συζητήθηκε και έγινε από το Συμβούλιο δεκτό ένα προσχέδιο του κειμένου αυτού.
− Ο υπεύθυνος της Επιτροπής Αναπτυσσόμενων Χωρών παρουσίασε τις δραστηριότητες
της επιτροπής που ως στόχο τους έχουν την υποστήριξη της διάδοσης της Εργονομίας
στις χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία βιομηχανικής ανάπτυξης.
− Ο υπεύθυνος της Επιτροπής Επαγγελματικών Προτύπων και Εκπαίδευσης παρουσίασε τις
δραστηριότητες που το τελευταίο διάστημα αφορούσαν στην επικαιροποίηση του
καταλόγου των ανά τον κόσμο πανεπιστημίων που παρέχουν προγράμματα εκπαίδευσης
στην Εργονομία (δες σχετικά στον Ιστοτόπο της ΙΕΑ).
− Τέλος, η υπεύθυνη της Επιτροπής Επιστήμης, Τεχνολογίας και Πρακτικής, παρουσίασε με
συντομία τις δραστηριότητες των 26 Τεχνικών Επιτροπών της ΙΕΑ.
Η συνεδρίαση του Συμβουλίου ολοκληρώθηκε με συζήτηση και ψηφοφορίες, αφενός μεν για την

χώρα που θα αναλάβει την διοργάνωση του μεθεπόμενου Τριετούς Συνεδρίου της ΙΕΑ, και
αφετέρου για τον νέο Πρόεδρο, Γ. Γραμματέα και Ταμία.
Για τη διοργάνωση του Τριετούς Συνεδρίου του 2015, παρουσίασαν τις υποψηφιότητές τους οι
εταιρείες της Ιταλίας, της Μ. Βρετανίας και της Αυστραλίας από κοινού με την Ν. Ζηλανδία. Μετά
από σχετική ψηφοφορία, το Συνέδριο θα διοργανώσει η εταιρεία της Αυστραλίας. Υπενθυμίζεται
ότι το προσεχές Συνέδριο του 2012 θα διοργανώσει η εταιρεία της Βραζιλίας, η οποία ενημέρωσε
το Συμβούλιο για την πορεία προετοιμασίας του.
Όσον αφορά στους νέους αξιωματούχους της ΙΕΑ, των οποίων η θητεία είναι τριετής,
ψηφίστηκαν οι εξής:
− ο Andrew S. Imada της εταιρείας των ΗΠΑ, ως Πρόεδρος,
− ο Eric Min-yang Wang της εταιρείας της Ταϊβάν ως Γ. Γραμματέας,
− και ο Klaus J. Zink της εταιρείας της Γερμανίας ως Ταμίας.

