
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ∆ΕΛΤΙΟ  ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ  
ΥΓΙΕΙΝΗΣ  ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΤΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  (ΕΛ .ΙΝ .Υ .Α .Ε . )  

Αγαπητοί φίλοι, 
 

Στην αρχή της νέας αυτής χρονιάς θα ήθελα να εκφράσω τις πιο 
θερµές ευχές σε όλους εσάς που περιβάλλατε και συνεχίζετε να 
περιβάλετε µε αγάπη και ενδιαφέρον τις δραστηριότητες του Ινστι-
τούτου. 
Όµως, η σκέψη όλων µας γυρίζει πίσω σε όλους εκείνους που 
άφησαν τη ζωή τους τη στιγµή της εργασίας τους, εξαιτίας 
εγκληµατικής αµέλειας κάποιων «υπευθύνων». 
Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., πιστό στους στόχους του και στις καταστατικές 
του αρχές, συνεχίζει το νέο έτος 2004 να στηρίζει τις δράσεις του 
στη βάση της αρχής, σύµφωνα µε την οποία: «Η άµυνα κατά του 
εχθρού αρχίζει από τη γνώση του κινδύνου». 
Η λέξη κλειδί είναι λοιπόν η γνώση. Γνώση όλων εκείνων των επι-
κίνδυνων παραγόντων που ελλοχεύουν µέσα στο εργασιακό περι-
βάλλον και οι οποίοι αν και πολλές φορές βρίσκονται σε λανθάνου-
σα κατάσταση,  µπορεί να αποβούν µοιραίοι για την ίδια την αν-
θρώπινη ύπαρξη, εάν δεν τηρηθούν ευλαβικά οι κανόνες πρόληψης. 
∆υστυχώς, πολύ συχνά θρηνούµε εκ των υστέρων αντί να προλαµ-
βάνουµε. Η σύγχρονη κοινωνική αντίληψη πρέπει να αρχίζει από 
τον άνθρωπο. 
Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. πιστό στην ανθρωποκεντρική αυτή προσέγγιση 
θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, ώστε η Υγιεινή και η 
Ασφάλεια της Εργασίας να καταστεί προσιτή σε όλους εκείνους οι 
οποίοι είτε άµεσα είτε έµµεσα συµµετέχουν στη παραγωγική διαδι-
κασία και συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας µας. 

 

Μηνάς Αναλυτής 
Οικονοµολόγος Ph.D 
Γενικός ∆ιευθυντής 
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Ο τοµέας κατάρτισης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Αθήνα το µήνα ∆εκέµβριο έκλεισε τον κύκλο των σεµιναρίων 
εργοδοτών επιχειρήσεων Γ΄ κατηγορίας για το έτος 2003. Από την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που σηµατοδοτεί την έναρξη των εν λόγω προγραµµάτων, έως 
το τέλος του έτους εκπαιδεύτηκαν 504 εργοδότες Γ΄ κατηγορίας προκειµένου να γίνουν οι ίδιοι τεχνικοί ασφά-
λειας στις επιχειρήσεις τους. 
Επίσης, κατά το µήνα ∆εκέµβριο ολοκληρώθηκαν δύο σεµινάρια που απευθύνονταν σε εργοδότες επιχειρήσε-
ων Β΄ κατηγορίας αλλά και σε εργαζόµενους Β΄ και Γ΄ κατηγορίας. Η εκπαίδευση διάρκειας 35 ωρών, υλοποιή-
θηκε σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 131586 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. 
Για το έτος 2004 ο τοµέας κατάρτισης στην Αθήνα προγραµµατίζει σεµινάρια όλων των κατηγοριών σε θέµατα 
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. 
Το εκπαιδευτικό έτος έκανε την έναρξή του µε την επιµόρφωση µελών Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας της 
Εργασίας επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. 
Για το διάστηµα Μαρτίου-Απριλίου οργανώνονται δύο σεµινάρια διάρκειας 70 ωρών για άτοµα µε τα προσό-
ντα που ορίζει ο Ν 1568/85 προκειµένου να ασκήσουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας. 
Ταυτόχρονα, υπάρχει προκήρυξη µε σκοπό τη συγκέντρωση αιτηµάτων για την υλοποίηση σεµιναρίων 100 ωρ-
ρών που απαιτούνται για τη µείωση της προϋπηρεσίας των Τεχνικών Ασφάλειας (Ν 3144/03). 
Το Κ.Ε.Κ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. θα συνεχίσει και το έτος 2004 την επιµόρφωση εργοδοτών και εργαζοµένων επιχειρή-
σεων Β΄ και Γ΄ κατηγορίας µε βάση τις αντίστοιχες εγκυκλίους όταν αυτές εκδοθούν. 

ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΟΥ  ΕΛ . ΙΝ .Υ.Α .Ε .  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τον Σεπτέµβριο του 2003 πραγµατοποιήθηκαν δράσεις ευαισθητοποίησης  στην Κρήτη, στα πλαίσια ενηµε-
ρωτικής εκστρατείας εργαζοµένων και εργοδοτών σε θέµατα ΥΑΕ. Η δράση περιελάµβανε ενηµερωτικές επι-
σκέψεις σε 70 βιοµηχανίες και βιοτεχνίες σε όλους τους νοµούς της Κρήτης. Πραγµατοποιήθηκαν 4 ηµερίδες 
µε θέµα: «Προαγωγή της Υγιεινής και της Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους». Στις ηµερίδες αυτές συµ-
µετείχαν περίπου 600 άτοµα. 
 Παράλληλα  οργανώθηκαν και δύο σεµινάρια κατάρτισης. Το πρώτο πραγµατοποιήθηκε στα Χανιά από 15-
20 Σεπτεµβρίου 2003 µε θέµα «Υγιεινή και Ασφάλεια –Πρόληψη ατυχηµάτων» και το παρακολούθησαν 70 
εκπαιδευόµενοι. Το δεύτερο σεµινάριο πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στη Θεσσα-
λονίκη  από 24 Σεπτεµβρίου – 7 Οκτωβρίου 2003, µε θέµα: «Πρόληψη των ατυχηµάτων στα τεχνικά έργα» 
και το παρακολούθησαν 40 εκπαιδευόµενοι. 

Υλοποίηση σεµιναρίων κατάρτισης 

Το πρώτο σεµινάριο του νέου κύκλου των σεµιναρίων, ξεκίνησε τον Νοέµβριο και απευθυνόταν σε τεχνικούς 
ασφάλειας (µηχανικοί ΑΕΙ και ΤΕΙ ),   που απασχολούνται σε βιοµηχανίες  κατηγορίας Α΄.  
Ο κύκλος των σεµιναρίων κατάρτισης για το έτος 2003 έκλεισε µε την  υλοποίηση 2 τµηµάτων διάρκειας 35 
ωρών το καθένα, που απευθύνονταν σε εργοδότες επιχειρήσεων οι οποίες κατατάσσονται στην Β΄ κατηγορία. 
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Ο αριθµός των συµµετεχόντων ανήλθε συνολικά στα 47 άτοµα. 
Στις δραστηριότητες της κατάρτισης τέλος περιλαµβάνονται και 2 ενδοεπιχειρησιακά σεµινάρια εκπαίδευσης 
προσωπικού µε θέµα: “Υγιεινή και Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχηµάτων” σε Λάρισα και Θεσσαλονίκη διάρ-
κειας 28 και 25 ωρών αντίστοιχα. Τα τµήµατα αυτά παρακολούθησαν συνολικά 53 άτοµα. 

Υλοποίηση Ηµερίδων 

Στα πλαίσια της κλαδικής µελέτης στον τοµέα των µεταφορών, το παράρτηµα Θεσσαλονίκης διοργάνωσε µε 

τη στήριξη της Οµοσπονδίας Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΟΥΠΑΕ) δύο ηµερίδες µε 

θέµα: “Ασφαλής Μεταφορά Εµπορευµάτων”. Οι εκδηλώσεις αυτές έλαβαν χώρα στις 6 και 13/12 στις αίθου-

σες των Εργατοϋπαλληλικών κέντρων της Πάτρας και του Πειραιά αντίστοιχα. Στόχος των ηµερίδων ήταν η 

ενηµέρωση των εµπλεκοµένων στις εµπορευµατικές µεταφορές και τις µεταφορές επικίνδυνων φορτίων, ανα-

φορικά µε θέµατα όπως το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, η ασφαλής πρόσδεση και τα είδη των διακινούµενων 

φορτίων, οι υποχρεώσεις των οδηγών οχηµάτων, οι ενέργειες επείγουσας ανάγκης, ο ρόλος του Συµβούλου 

Ασφαλείας µεταφοράς και τα προβλήµατα επαγγελµατικής Υγείας των µεταφορέων. Το έντυπο υλικό που 

χορηγήθηκε στους συµµετέχοντες περιελάµβανε τις σηµειώσεις των εισηγητών, καθώς και ένα ειδικό ανώνυ-

µο ερωτηµατολόγιο, του οποίου τα συµπεράσµατα θα αξιολογηθούν από την επιστηµονική οµάδα, έργου της 

κλαδικής µελέτης για τις µεταφορές.  

Εφαρµοσµένη Έρευνα 

Στα πλαίσια της κλαδικής µελέτης στον τοµέα της Κλωστοϋφαντουργίας, ξεκίνησαν εντός του Νοεµβρίου και 

συνεχίστηκαν µέσα στο ∆εκέµβριο οι µετρήσεις βλαπτικών παραγόντων σε επιχειρήσεις του κλάδου. Η µελέ-

τη προβλέπει µετρήσεις θορύβου, µικροκλίµατος, αιωρούµενων σωµατιδίων, επιπέδων φωτισµού και ινών 

βάµβακος. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η µελέτη πεδίου που αφορά τα Εκκοκκιστήρια, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται 

οι µετρήσεις σε Κλωστήρια και Υφαντήρια. Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα προόδου, µέχρι το Φεβρουάριο 

του 2004, θα ολοκληρωθεί τόσο η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων πεδίου, όσο και η συγγρα-

φή της µελέτης.   

 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

To Παράρτηµα Ιωαννίνων υλοποίησε ενηµερωτικές δράσεις για θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
για εργοδότες και εργαζόµενους στους νοµούς Ιωαννίνων, Άρτας, Πρεβέζης, Αιτωλοακαρνανίας, Φωκίδας, Ευ-
ρυτανίας, Κέρκυρας και Λευκάδας. 

Στις 15 Σεπτεµβρίου 2003, πραγµατοποιήθηκε στα Ιωάννινα ηµερίδα µε θέµα «Επικίνδυνες Χηµικές Ουσίες», 
στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράµµατος «Επικίνδυνες χηµικές ουσίες στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις» µε 
συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία , η οποία α-
φορούσε τη διάδοση ορθών πρακτικών διαχείρισης των χηµικών ουσιών στους εργασιακούς χώρους. Χαιρετι-
σµό απηύθυνε ο πρόεδρος του ΕΛΙΝΥΑΕ κ. Β. Μακρόπουλος, ο γραµµατέας της επιτροπής Υγιεινής και Α-
σφάλειας της ΓΣΕΕ κ. Α. Κολλάς, ο πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Παραρτήµατος Ιωαννίνων και  



 

 

πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων κ. ∆. Νάστος  και τα µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής του παραρ-
τήµατος, ο κ. Θ. Αθανασίου εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ και ο κ. Β. Τσαµπούρης εκπρόσωπος των εργοδοτών. 
Την ηµερίδα παρακολούθησαν 158 άτοµα καθηγητές πανεπιστηµίου, τεχνικοί και κοινωνικοί επιθεωρητές ερ-
γασίας, στελέχη επιχειρήσεων, τεχνικοί ασφάλειας, µέλη επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, εργα-
ζόµενοι, και µεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. 
Στις 27 Νοεµβρίου 2003 πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αγρινίου µε  θέµα «Υγεία 
και Ασφάλεια στις Οικοδοµές». 
Στις 7 ∆εκεµβρίου 2003 το παράρτηµα των Ιωαννίνων διοργάνωσε ηµερίδα  µε θέµα «Ασφάλεια, Υγιεινή και 
Υγεία στους χώρους εργασίας» στο επιµελητήριο της Κέρκυρας.  Με την ηµερίδα αυτή, που παρακολούθησαν 
90 άτοµα, ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η καµπάνια πληροφόρησης  για θέµατα ΥΑΕ στην ∆υτική Ελλάδα. 
 Κατά την διάρκεια των δράσεων αυτών έγιναν επισκέψεις σε 224 επιχειρήσεις όλων των κλάδων οικονοµικής 
δραστηριότητας και υλοποιήθηκαν 10 ηµερίδες τις οποίες παρακολούθησαν 809 άτοµα. 
Στις 14 και 15 ∆εκεµβρίου πραγµατοποιήθηκε σεµινάριο διάρκειας 10 ωρών  και στις 17 ∆εκεµβρίου ένα άλλο 
διάρκειας 5 ωρών. Τα σεµινάρια των εργοδοτών Γ΄ Κατηγορίας συνεχίζονται. 
Από 12 Ιανουαρίου µέχρι 13 Φεβρουαρίου 2004 υλοποιείται  σεµινάριο µε θέµα 
«Υγιεινή και ασφάλεια - πρόληψη ατυχηµάτων», επιπέδου τεχνικών ασφάλειας ΑΕΙ και ΤΕΙ. Στο σεµινάριο 
συµµετέχουν 17 άτοµα που είτε ασκούν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας είτε πρόκειται να τα ασκήσουν. Η επι-
µόρφωση περιλαµβάνει 64 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 14 πρακτική άσκηση σε διάφορες επιχειρήσεις της 
Ηπείρου. Η διάρκεια του σεµιναρίου είναι 78 ώρες. 
Επίσης, γίνονται µετρήσεις φυσικών και χηµικών βλαπτικών παραγόντων, σε συνεργασία µε το Κέντρο Υγείας 
Υγιεινής της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ, σε επιχειρήσεις της Ηπείρου µετά από σχετικά  αιτήµατα  των επιχειρή-
σεων. 
Το Παράρτηµα των Ιωαννίνων συµµετείχε σε ηµερίδα της ΓΕΝΟΠ ∆ΕΗ στην Πτολεµαΐδα στις  14 Νοεµβρίου 
2003.  Στις 29 ∆εκεµβρίου 2003 πραγµατοποιήθηκε στην Άρτα ηµερίδα για µέλη επιτροπών ΥΑΕ  και συνδικα-
λιστικών στελεχών. 
Επίσης στις 25 Οκτωβρίου 2003 συµµετείχε σε διήµερο Επιµορφωτικό Σεµινάριο του ΟΜΕ∆. 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  

Στις 22 Σεπτεµβρίου 2003 στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Τρίπολης, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προ-
γράµµατος «Επικίνδυνες χηµικές ουσίες στις µικροµεσαίες Επιχειρήσεις» , διοργανώθηκε από το Παράρτηµα 
Τρίπολης µε συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την ΥΑΕ, ηµερίδα µε θέµα: «Επικίνδυνες 
Χηµικές Ουσίες». Στην ηµερίδα συµµετείχαν εκπρόσωποι των εργοδοτών – εργαζοµένων, τεχνικοί ασφάλειας, 
επιχειρηµατίες και εργαζόµενοι. 

Τα θέµατα που αναπτύχθηκαν ήταν: 

- νοµοθεσία σχετικά µε την υγεία και ασφάλεια για χηµικές ουσίες 
- ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση χηµικών ουσιών 
- οριακές τιµές έκθεσης 
- µεθοδολογίες µετρήσεων χηµικών ουσιών 
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- κίνδυνοι για την ασφάλεια από τη µεταφορά αποθήκευση και χρήση χηµικών ουσιών 
- κίνδυνοι για την υγεία από χηµικές ουσίες  
- ιατρικός έλεγχος 
- παρουσίαση στατιστικών αποτελεσµάτων ερωτηµατολογίων  για επικίνδυνες χηµικές ουσίες 
Ακολούθησε συζήτηση – συµπεράσµατα 

Στις 8 Νοεµβρίου 2003 στο Εργατικό Κέντρο του Άργους πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα µε τη συνεργασία των φο-
ρέων: ΕΛΙΝΥΑΕ, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδος, Εργατικό Κέντρο Αργολίδος και Επιµελητήριο Αργο-
λίδος µε θέµα: «Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους Εργασίας».  
 
Τα θέµατα που αναπτύχθηκαν ήταν:  

- νοµοθετικό πλαίσιο για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας 
- ρόλος και υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας, γιατρού εργασίας και των επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας 
- σύνταξη µελέτης εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου.  
Στη συνέχεια ακολούθησε διάλογος ο οποίος επισφράγισε το στόχο των εργαζοµένων να διαφυλάξουν την υγεία 
και την ασφάλειά τους στους χώρους εργασίας, µε τη δηµιουργία επιτροπών ΥΑΕ και την άσκηση κοινωνικού 
ελέγχου για την εφαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου που αφορά στην ΥΑΕ. Στην ηµερίδα συµµετείχαν εκπρό-
σωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων. 
Στα πλαίσια των προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων, το Παράρτηµα αφού ολοκλήρωσε την ενηµερωτική δρά-
ση στο νοµό Αρκαδίας συνέχισε στο νοµό Κορινθίας, µε προγραµµατισµένες επισκέψεις σε 40 επιχειρήσεις. Κα-
τά τη διάρκειά τους πραγµατοποιήθηκαν ενδεικτικές µετρήσεις θορύβου και φωτεινότητας, έγινε ενηµέρωση τε-
χνικών ασφάλειας, γιατρών εργασίας, εργοδοτών, εργαζοµένων, ΕΥΑΕ για θέµατα ΥΑΕ. 

Στις 3 ∆εκεµβρίου 2003 στη Κόρινθο διοργανώθηκε ηµερίδα µε θέµα «Ασφάλεια, υγιεινή και υγεία στους χώ-
ρους εργασίας» σε συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς εργοδοτών και εργαζοµένων του νοµού. Μεταξύ άλλων, 
παρουσιάστηκαν στατιστικά αποτελέσµατα από τις επισκέψεις σε επιχειρήσεις του νοµού και αναπτύχθηκαν θέ-
µατα που αφορούσαν στο νοµοθετικό πλαίσιο για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας, το ρόλο και τις 
υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας του γιατρού εργασίας και των επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας εργασίας 
και τη γραπτή εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου. 

 Στις 14 ∆εκεµβρίου 2003 πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα της ΟΕΒΕ Αρκαδίας στην Τρίπολη ηµερίδα µε θέµα: 
«Υγεία και Ασφάλεια κατά τις εργασίες του κλάδου των ψυκτικών», µετά από αίτηµα των Σωµατείων των     
Ψυκτικών Πελοποννήσου. Αναπτύχθηκαν θέµατα που αφορούσαν στο ισχύον Νοµοθετικό Πλαίσιο Υγείας και 
Ασφάλειας για το συγκεκριµένο κλάδο και έγινε αναφορά σε κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια που α-
πορρέουν από τις εργασίες του παραπάνω κλάδου. 

 

Συγκεκριµένα θα υλοποιηθούν σεµινάρια επιµόρφωσης:  
α) εργοδοτών για άσκηση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές ανήκουν στην 
Β΄ και Γ΄ κατηγορία επικινδυνότητας (Π.∆.294/88), β) Μηχανικών Τεχνικών Ασφαλείας, γ) Μελών ΕΥΑΕ.  
(Πληροφορίες: τηλ. 2710-221100 fax: 2710-221122 κ. Καρακασίλης Κωνσταντίνος) 

Το KΕΚ του Παραρτήµατος Τρίπολης ολοκλήρωσε τον κύκλο των σεµιναρίων επιµόρφωσης σε θέµατα ΥΑΕ 
για το έτος 2003 και καλεί κάθε ενδιαφερόµενο να υποβάλλει αίτηση για τα προγραµµατιζόµενα σεµινάρια 
που θα υλοποιηθούν µέσα στο 2004.  
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ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

•  Εγκύκλιος 87/2003 ΙΚΑ 
Σχετικές και οι διατάξεις του άρθρου 36 παρ.6 του Ν.3105/2003(ΦΕΚ 29/Α/10.2.03) και το υπ’ αρ. 
Φ11221/25073/1615/23.10.03 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
«Ασφάλιση στο ΙΚΑ  κατά του κινδύνου ατυχήµατος, των µαθητών Α’ και Β’ κύκλου των ΤΕΕ αρµοδιό-
τητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων κατά την διάρκεια της πρακτικής τους 
άσκησης» (Η εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό 1%  και υπολογίζεται επί του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 
12ης Α.Κ., όπως ισχύει κάθε φορά και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η πρακτική άσκηση). 

• Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµι-
κή και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Ίσες ευκαιρίες για τα άτοµα µε αναπη-
ρίες: ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης  COM/2003 (650) 
Το πλήρες κείµενο θα το βρείτε στην διεύθυνση:  
 http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2003/oct/el.pdf 

• Οδηγία 2003/72ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003  
Για την συµπλήρωση του καταστατικού του ευρωπαϊκού συνεταιρισµού όσον αφορά   το ρόλο των εργα-
ζοµένων.  
Το πλήρες κείµενο θα το βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση:  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/labour_law/docs/directive2003_72_el.pdf  

• Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 σχετι-
κά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας. 

• Οδηγία 2003/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 για την 
εικοστή τρίτη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου  που αφορά περιορισµούς κυκλο-
φορίας στην αγορά και  χρήσεως µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων  (ουσιών που 
έχουν ταξινοµηθεί  ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή –ΚΜΤ). 

• Οδηγία 2003/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 2003  που τρο-
ποποιεί για εικοστή πέµπτη φορά την οδηγία  περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών  µελών που αφορούν περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και 
χρήσεως µερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων (ουσίες που ταξινοµούνται ως καρκινογόνες, 
µεταλλαξιογόνες  ή τοξικές για την αναπαραγωγή –ΚΜΤ). 

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ  ΝΕΑ  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2003/oct/el.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/labour_law/docs/directive2003_72_el.pdf


 

 

Η "Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία" είναι µια ενηµερωτική εκστρα-
τεία που γίνεται κάθε χρόνο σε όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί το µεγαλύτερο γεγονός 
στην Ευρώπη για τα θέµατα ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, παρέχοντας µια µοναδική ευκαιρία για να 
τεθεί στο επίκεντρο της προσοχής η σηµασία της πρόληψης των κινδύνων κατά την εργασία. 
Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας 2003, έγιναν κάτω από την υποστήριξη και το συντονισµό του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, διάφορες εκδηλώσεις τόσο σε 
κοινοτικό επίπεδο, όσο και σε εθνικό και τοπικό επίπεδο στο κάθε κράτος-µέλος µε βασικό θέµα:  

 
«ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ;  ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΛΥ!» 

Το θέµα αυτό επελέγη γιατί έχει διαπιστωθεί ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη εκατοµµύρια εργαζοµένων εκτίθε-
νται σε επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας τους. Η έλλειψη ενηµέρωσης για τους κινδύνους που οι επικίν-
δυνες ουσίες εγκυµονούν και η αδυναµία ελέγχου των κινδύνων αυτών στους χώρους εργασίας µπορεί να έχει 
πολλές και επιζήµιες συνέπειες στην υγεία των εργαζοµένων, όπως πρόκληση άσθµατος, ερεθισµούς του δέρ-
µατος ή δερµατίτιδες, καρκίνο, προβλήµατα στην αναπαραγωγή και συγγενείς ανωµαλίες. Μπορεί επίσης να 
επιφέρει βλάβες στο νευρικό και ανοσοποιητικό σύστηµα και να προσβάλει ζωτικά όργανα. 
Υπάρχει ήδη πληθώρα σχετικών κοινοτικών οδηγιών για την προστασία της υγείας των εργαζοµένων από επι-
κίνδυνες ουσίες. Βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας δεν είναι µόνο να παρέχει πληροφόρηση και να 
αυξήσει των ευαισθητοποίηση σχετικά µε τους κινδύνους, αλλά και να ενθαρρύνει την ανάληψη δράσεων, 
ώστε να καταστούν οι χώροι εργασίας σε όλη την Ευρώπη ασφαλέστεροι, υγιεινότεροι και πιο παραγωγικοί. 
Στη χώρα µας ως Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα 2003 ορίστηκε η εβδοµάδα από 20 µέχρι 24 Οκτωβρίου 2003. Στα 
πλαίσια αυτής, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µαζί µε το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας, ανέλαβαν τις παρακάτω δραστηριότητες: 

• ∆ιοργάνωση ηµερίδας στη Θεσσαλονίκη 

• Έκδοση ενηµερωτικού υλικού 

Στην ηµερίδα έγιναν εισηγήσεις από τους φορείς της πολιτείας, των εργοδοτών και των εργαζοµένων, ειδικών 
επιστηµόνων  και στη συνέχεια ακολούθησαν παρεµβάσεις από τους συµµετέχοντες και συζήτηση. Τα συµπε-
ράσµατα της ηµερίδας θα χρησιµεύσουν για τον καθορισµό της παραπέρα δράσης της χώρας µας στα θέµατα 
πρόληψης των επαγγελµατικών κινδύνων, λαµβάνοντας υπόψη και τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον τοµέα αυτόν. Επίσης διανεµήθηκε η καινούργια έκδοση της ∆ιεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Ερ-
γασίας «Επικίνδυνες χηµικές ουσίες στους χώρους εργασίας» και  µια έκδοση για τον «Αµίαντο». 
Στην ηµερίδα συµµετείχαν φορείς της πολιτείας, οργανώσεις των εργοδοτών, οργανώσεις των εργαζοµένων, 
επιµελητήρια, επιστηµονικοί φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, εκπρόσωποι των εργαζοµένων για θέµατα ασφά-
λειας και υγείας, τεχνικοί ασφάλειας, γιατροί εργασίας και άλλοι φορείς που εµπλέκονται στον τοµέα της α-
σφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων, εργαζόµενοι, εργοδότες κλπ. 

Η ηµερίδα έγινε στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2003 στο ξενοδοχείο «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΠΑΛ-
ΛΑΣ», Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 2,  08.30- 14.30 . 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ  ΝΕΑ  
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Η τελετή κλεισίµατος της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας 2003 που έγινε στο Bilbao στις 24 Νοεµβρίου 2003, έδωσε 
την ευκαιρία για να οδηγήσει τους υπευθύνους στη λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εµπει-
ρογνώµονες για την Ασφάλεια και την Υγεία να συζητήσουν πώς να µειώσουν τους κινδύνους της εργασίας µε 
επικίνδυνες ουσίες. Αυτή είχε σκοπό να προωθήσει τα αποτελέσµατα της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας και να δώσει 
έµφαση στις καλές πρακτικές για την πρόληψη κινδύνου. Η τελετή κλεισίµατος επίσης περιλάµβανε τελετή 
απονοµής βραβείων για να επιβραβεύσει εταιρείες και οργανισµούς, που έχουν διακρίσεις και καινοτόµες συ-
νεισφορές στην πρόληψη των κινδύνων από χηµικές και βιολογικές ουσίες.  
Τίτλος της εκδήλωσης ήταν:  «Εργασία µε Επικίνδυνες Ουσίες - Πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Πολιτική»  

Στα πλαίσια της εκδήλωσης σχηµατίστηκαν τρεις οµάδες συζήτησης (workshops) µε τα εξής θέµατα: 

Οµάδα 1: Επιτυχηµένη υποκατάσταση επικινδύνων ουσιών: Η στρατηγική µείωσης των κινδύνων πρώτη προτε-
ραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρόεδρος της οµάδας είχε ορισθεί ο Πρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Καθηγη-
τής κ. Β. Μακρόπουλος (φωτ.))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οµάδα 2: Το µήνυµα της ασφαλούς εργασίας: Μεταφορά πληροφοριών για τις επικίνδυνες ουσίες  

Οµάδα 3: Στρατηγικές και πολιτικές 

Στα πλαίσια της κάθε οµάδας αναπτύχθηκαν επιτυχηµένες πρακτικές αντιµετώπισης των κινδύνων από τις επι-
κίνδυνες χηµικές ουσίες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. 

Τα πρακτικά είναι διαθέσιµα στα Αγγλικά στην ακόλουθη διεύθυνση: 

http://agency.osha.eu.int/publications/conference/20031124/en/index.htm 

 

http://agency.osha.eu.int/publications/conference/20031124/en/index.htm


 

 

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συµφωνία για την αναθεώρηση της Οδηγίας Seveso II για την πρόληψη του 
κινδύνου µεγάλων ατυχηµάτων 

DN: IP/03/1233     Date: 10/09/2003 

TXT: FR EN DE DA ES PT NL IT SW FI EL 

PDF: FR EN DE DA ES PT NL IT SW FI EL 

DOC: FR EN DE DA ES PT NL IT SW FI EL 

IP/03/1233  

Βρυξέλλες, 10 Σεπτεµβρίου 2003  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε σήµερα τη συµφωνία σχετικά µε την πρώτη αναθεώρηση της Οδηγίας 
Seveso II, που επετεύχθη χθες στην επιτροπή συνδιαλλαγής. Τώρα, η Οδηγία ενισχύεται σε ορισµένους τοµείς 
όπως είναι η ενηµέρωση του κοινού, η εκπαίδευση για την αντιµετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και η 
εµπλοκή προσωπικού εξωτερικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, η νέα Οδηγία υποχρεώνει τώρα τους βιοµηχανικούς 
φορείς εκµετάλλευσης να καταρτίζουν "χάρτες επικινδυνότητας" στους οποίους εµφαίνονται οι ζώνες που είναι 
εκτεθειµένες σε µεγάλο ατύχηµα. Τέλος, χωρίς όµως αυτό να είναι και το λιγότερο σηµαντικό, η Οδηγία απαι-
τεί από τα κράτη µέλη να κοινοποιούν στην Επιτροπή κάποια ελάχιστα στοιχεία για όλες τις εγκαταστάσεις 
Seveso στην επικράτειά τους.  

Η αρµόδια για το περιβάλλον Επίτροπος κα Margot Wallstrom δήλωσε: "Εκφράζω την ικανοποίησή µου για το 
γεγονός ότι το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισαν οµόφωνα να διευρύνουν το πεδίο εφαρ-
µογής και να ενισχύσουν τις διατάξεις της υφιστάµενης Οδηγίας Seveso II. Ταυτοχρόνως, η έκδοση της Οδηγί-
ας θα συνιστά την ολοκλήρωση της πρώτης από τις τρεις καίριες δράσεις που εξήγγειλε η Επιτροπή µετά το 
ατύχηµα στα ορυχεία του Baia Mare, το 2000. Επιπλέον, περιλαµβάνει µέτρα στη συνέχεια των ατυχηµάτων 
του Enschede και της Τουλούζης. Ελπίζω ότι η νέα νοµοθεσία θα συµβάλει ώστε να µην ξανασυµβούν µεγάλα 
ατυχήµατα που σχετίζονται µε επικίνδυνες ουσίες.  

Η αναθεωρηµένη Οδηγία Seveso II καλύπτει τώρα τις εργασίες χηµικής και θερµικής επεξεργασίας στον εξο-
ρυκτικό τοµέα, καθώς και τις εγκαταστάσεις διαχείρισης των υπολειµµάτων επεξεργασίας, τα οποία περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες.  

Μετά τα ατυχήµατα του Enschede και της Τουλούζης, οι διατάξεις της Seveso II ενισχύθηκαν, καλύπτοντας τα 
εκρηκτικά και τις πυροτεχνικές ουσίες, καθώς και το νιτρικό αµµώνιο. Επιπλέον, έγιναν αυστηρότερες οι δια-
τάξεις της όσον αφορά τον σχεδιασµό των χρήσεων γης, και δόθηκε εντολή στην Επιτροπή για την ανάπτυξη 
ευρωπαϊκής βάσης δεδοµένων για την εκτίµηση της συµβατότητας µεταξύ των εγκαταστάσεων Seveso και ευ-
αίσθητων περιοχών.  

Επίσης, η νέα Οδηγία διαλαµβάνει περισσότερες καρκινογόνους ουσίες, ενώ µειώθηκαν σηµαντικά οι ποσότη-
τες αφετηρίας για τις ουσίες που είναι τοξικές για το υδατικό περιβάλλον.  

Ιστορικό  

Στην οικεία ανακοίνωση Baia Mare του Οκτωβρίου 2000(1), η Επιτροπή εξήγγειλε τρεις καίριες δράσεις στη 
συνέχεια των εξορυκτικών ατυχηµάτων: (1) επέκταση της Οδηγίας Seveso II σε ορισµένες εξορυκτικές δρα-
στηριότητες στις οποίες υπεισέρχονται ορισµένες επικίνδυνες ουσίες, (2) νέα Οδηγία για τη διαχείριση των ε-
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ξορυκτικών αποβλήτων και (3) Έγγραφο Αναφοράς για τις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές (ΕΑΒ∆Τ/BREF) για 
τις εγκαταστάσεις διαχείρισης των υπολειµµάτων.  

Στις 2 Ιουνίου 2003, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση Οδηγίας για την διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτι-
κής βιοµηχανίας(2). Η επεξεργασία του ΕΑΒ∆Τ για τις εγκαταστάσεις της διαχείρισης των υπολειµµάτων ανα-
µένεται να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του προσεχούς έτους. 

(1)COM(2000)664 

(2)COM(2003) 319 τελικό   

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΧΩΡΕΣ 
 
Η καινούργια µελέτη του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για την Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και 
Εργασίας αναφέρεται στην κατάσταση σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας στα µελλοντικά κράτη µέλη. 
Η έρευνα που διεξήχθη βάσει ερωτηµατολογίου καλύπτει ευρύ φάσµα θεµάτων όπως παράγοντες σωµατικού 
κινδύνου έως πρότυπα χρόνου εργασίας. Είναι όµοια µε τις τρεις προηγούµενες έρευνες για τις συνθήκες 
εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν στα κράτη µέλη της ΕΕ το 1990, 1995 και το 2000, γεγονός που θα 
επιτρέψει να πραγµατοποιηθούν συγκρίσεις µεταξύ των δύο αυτών οµάδων χωρών. 
Αναφέρουµε κάποια από τα πορίσµατα: 
 
Οργάνωση εργασίας : 
 

  Η οργάνωση της εργασίας στηρίζεται σε παραδοσιακές µεθόδους βιοµηχανικής παραγωγής και είναι 
λιγότερο προσανατολισµένη στην παροχή υπηρεσιών 

 Τείνει να είναι λιγότερο αποκεντρωµένη και περισσότερο ιεραρχική απ’ ότι στην ΕΕ 

 Το 62% των εργαζοµένων στις χώρες αυτές αναφέρουν ότι εργάζονται µε πιεστικούς ρυθµούς έναντι 56%   
στην ΕΕ 

 Μόνο το 63% δηλώνουν ότι κατά την εργασία τους υπάρχουν δυνατότητες  µάθησης έναντι 71% στην ΕΕ 

Κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία και σωµατικοί κίνδυνοι:      

 Το 40% των εργαζοµένων στις χώρες αυτές φρονούν ότι η υγεία και η ασφάλειά τους κινδυνεύουν  
εξαιτίας της εργασίας έναντι 27% µόνο στα κράτη µέλη της ΕΕ 

 Το 38% των εργαζοµένων εργάζονται περισσότερο από 45 ώρες εβδοµαδιαίως έναντι 21% µόνο στην ΕΕ 

 Αµφότεροι οι άνδρες και οι γυναίκες εργάζονται περισσότερες ώρες, ενώ στην ΕΕ αυτό παρατηρείται 
συνήθως µόνον στους άνδρες 
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    Ωράρια εργασίας   

• Οι εργαζόµενοι  στις χώρες αυτές εργάζονται περισσότερες ώρες , κατά µέσο όρο 44,4 ώρες εβδοµαδιαίως 
έναντι 38,2 ώρες κατά µέσο όρο στην ΕΕ 

• Το 38% των εργαζοµένων στις ΕΥΧ εργάζονται περισσότερο από 45 ώρες εβδοµαδιαίως έναντι 21% 
µόνο στην ΕΕ 

• Αµφότεροι οι άνδρες και οι γυναίκες στις χώρες αυτές εργάζονται περισσότερες ώρες, ενώ στην ΕΕ αυτό 
παρατηρείται συνήθως µόνον στους άνδρες 

• Η µερική απασχόληση είναι λιγότερο συχνή: µόνο το 7% των εργαζοµένων εργάζονται µε καθεστώς 
µερικής απασχόλησης έναντι 17% κατά µέσο όρο στην ΕΕ 

• Τα µη ευνοϊκά από κοινωνική άποψη ωράρια (όπως  νυχτερινή εργασία  ή εργασία µε βάρδιες) είναι 
περισσότερο συνήθη στις χώρες αυτές 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας προσφέρουν σε σηµαντικό βαθµό τη δυνατότητα µιας πρώτης κατανόησης των 
συνθηκών εργασίας  σε αυτές τις χώρες. 
Η τέταρτη ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας που προγραµµατίζεται για τις αρχές του 2005 θα 
καλύπτει εργαζόµενους από τα 25 κράτη µέλη της ΕΕ, από χώρες που έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης, καθώς 
και από επιλεγµένες τρίτες χώρες. 

Σας δίνουµε µια λίστα µε παρόµοιες εργασίες  του Ιδρύµατος: 

Third European survey on working conditions, 2000 
http://www.eurofound.eu.int/publications/EF0121.htm 
∆έκα χρόνια συνθήκες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
http://www.eurofound.eu.int./publications/EF00128.htm 
Working conditions in candidate countries and the European Union (περίληψη)  
http://www.eurofound.eu.int/publications/EF0246.htm 
Working conditions in acceding and candidate countries and the European Union (έκθεση)  
http://www.eurofound.eu.int/publications/EF0306.htm 
Ιστοθέση για τις έρευνες των συνθηκών εργασίας (περιέχει συνδέσµους µε πίνακες δεδοµένων ανά χώρα) 
http://www.eurofound.eu.int/working/surveys.htm  
Working conditions survey in acceding and candidate countries  
http://www.eurofound.eu.int/working/ccseminar.htm 
Tabular data by country (ACC Survey) 
http://www.eurofound.eu.int/working/ccindex.htm 
Country factsheets (ACC survey) 
Http://www.eurofound.eu.int/working/cc/factsheets.htm 
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Το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιµώξεων (Κ. Ε. Ε. Λ) έχει δηµιουργήσει το Τµήµα Παρεµβάσεων σε χώρους 
παροχής υγείας.  
Αποτελείται από δύο γραφεία: 
α) το Γραφείο Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων, µικροβιακής αντοχής και στρατηγικής χρήσης αντιβιοτικών, που 
έχει αναλάβει δράσεις για την υλοποίηση, τον συντονισµό, επιτήρηση και πρόληψη λοιµώξεων σε χώρους πα-
ροχής υγείας (νοσοκοµεία, γηροκοµεία, πρωτοβάθµιας περίθαλψης κλπ) και 
β) το γραφείο ατυχηµάτων εργαζοµένων σε χώρους παροχής υγείας  που ασχολείται µε την µελέτη ατυχηµάτων 
στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. 
 Παραθέτουµε τα προτεινόµενα µέτρα προστασίας από το ΚΕΕΛ, για τους εργαζόµενους σε χώρους παροχής 
υγείας που χρησιµοποιούν βελόνες και άλλα αιχµηρά αντικείµενα και διατρέχουν µεγάλο κίνδυνο, και για την 
χρήση γαντιών µιας χρήσης για το προσωπικό των κέντρων παροχής φροντίδων υγείας. 

Τα παρακάτω κείµενα διατίθενται και ηλεκτρονικά  στην παρακάτω διεύθυνση: 
http://www.keel.org.gr/articles/topic/?id=77 
http://www.keel.org.gr/articles/topic/?id=75 

Προστασία από τα τρυπήµατα σε χώρους παροχής υγείας 

Οι εργαζόµενοι σε χώρους παροχής υγείας που χρησιµοποιούν βελόνες ή άλλα αιχµηρά αντικείµενα βρίσκονται 
σε µεγάλο κίνδυνο για τρυπήµατα και άλλους τραυµατισµούς. Τέτοιοι τραυµατισµοί µπορούν να οδηγήσουν σε 
σοβαρές ή και θανατηφόρες λοιµώξεις από παθογόνα όπως ο ιός της ηπατίτιδας Β (HBV), ο ιός της ηπατίτιδας 
C (HCV) και ο ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV).  
H συναισθηµατική φόρτιση ενός ατυχήµατος µε αιχµηρό αντικείµενο µπορεί να είναι και σοβαρή και παρατε-
ταµένη ακόµη και αν δεν υπάρξει µετάδοση µιας σοβαρής λοίµωξης. Αυτή η φόρτιση είναι ιδιαίτερα βαριά αν 
ο τραυµατισµός περιλαµβάνει έκθεση στον HIV. Σε µία µελέτη µε 20 άτοµα που εκτέθηκαν στο συγκεκριµένο 
ιό, 11 ανέφεραν σοβαρό οξύ stress, 7 είχαν παρατεταµένο µέτριο stress, και 6 εγκατέλειψαν την εργασία τους 
σαν αποτέλεσµα της έκθεσης στον ιό. Σε µερικές περιπτώσεις χρειάστηκαν ειδικό σύµβουλο για να ξεπεράσουν 
το stress. Όταν δε γνωρίζουµε τον ασθενή από τον οποίο προήλθε το αιχµηρό αντικείµενο µπορεί το stress να 
γίνει χειρότερο. 

HIV 
Μεταξύ 1985 και 1999, ένα σύνολο 55 «τεκµηριωµένων» περιπτώσεων και 136 «πιθανών» περιπτώσεων µετά-
δοσης του HIV στο εργασιακό περιβάλλον αναφέρθησαν στο CDC. Οι περισσότερες αφορούσαν νοσηλεύτριες 
και τεχνολόγους εργαστηρίων. Τα τρυπήµατα µε βελόνη συνδέονταν µε 49 (89%) από τις επιβεβαιωµένες περι-
πτώσεις µεταδόσεις. Από αυτές οι 44 περιελάµβαναν βελόνες κοίλου διαµετρήµατος, οι περισσότερες από τις 
οποίες χρησιµοποιούντο για συλλογή αίµατος ή για τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα.  
Η πιθανότητα λοίµωξης µε τον ιό µετά από τρύπηµα ανέρχεται σε 0,3% για το κάθε ατύχηµα. Η πιθανότητα 
ήταν πάντα αυξηµένη όταν ο εργαζόµενος εκτίθετο σε µεγαλύτερη ποσότητα αίµατος.  
Η «προφύλαξη µετά από έκθεση» συνιστάται κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες. Τα δεδοµένα δείχνουν ότι 
αυτή η τακτική µπορεί να µειώσει σηµαντικά τη µετάδοση. 
 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 

http://www.keel.org.gr/articles/topic/?id=77
http://www.keel.org.gr/articles/topic/?id=75


 

 

HBV 
To 1995 περίπου 800 εργαζόµενοι σε χώρους παροχής υγείας έπαθαν HBV λοίµωξη. Αυτό αντιπροσωπεύει µια 
95% µείωση από τα 17.000 περιστατικά τα οποία δηλώθηκαν το 1983. Αυτή η µείωση οφείλεται κυρίως στην 
εξάπλωση του εµβολιασµού καθώς και στην λήψη των µέτρων για την αποφυγή λοίµωξης µε παθογόνα που 
µεταδίδονται αιµατογενώς.  
Η πιθανότητα µετάδοσης του ιού στους µη άνοσους εργαζοµένους ποικίλλει από 6-30% µετά από ένα µόνο 
τρύπηµα. Η «προφύλαξη µετά από έκθεση» µε υπεράνοσο σφαιρίνη και εµβόλιο είναι > 90% αποτελεσµατική. 

HCV  

Η χρόνια λοίµωξη µε ηπατίτιδα C είναι η πιο κοινή στις ΗΠΑ εξ αυτών που προέρχονται από αιµατογενή πα-
θογόνα. Ο αριθµός των εργαζοµένων σε χώρους παροχής υγείας που έχουν µολυνθεί από ηπατίτιδα C δεν είναι 
γνωστός. Όµως στις ΗΠΑ ξέρουµε ότι από τις συνολικές λοιµώξεις που συνέβησαν στο διάστηµα ενός χρόνου, 
οι 2-4% συνέβησαν σε εργαζοµένους που εκτέθηκαν στους χώρους παροχής υγείας.  
Η πιθανότητα οροµετατροπής για το συγκεκριµένο ιό φθάνει ένα µέσο όρο 1,8% για το κάθε ατύχηµα. ∆εν υ-
πάρχει εµβόλιο, και ούτε υπεράνοσος σφαιρίνη ούτε αντιϊκή θεραπεία ενδείκνυται για «προφύλαξη µετά από 
έκθεση». Οι εργαζόµενοι που έχουν εκτεθεί θα πρέπει να ελέγχονται για οροµετατροπή και να έχουν ιατρική 
παρακολούθηση. 

Πως συµβαίνουν τα ατυχήµατα µε αιχµηρά αντικείµενα 

Ποιες συσκευές κυρίως συνδέονται µε τα ατυχήµατα  
Οι εργαζόµενοι στους χώρους παροχής υγείας χρησιµοποιούν πολλά είδη βελόνων και άλλων αιχµηρών αντι-
κειµένων. Σύµφωνα όµως µε τις στατιστικές το 62% των διαδερµικών βλαβών που κατεγράφησαν συνδέονταν 
µε βελόνες κοίλου διαµετρήµατος (62%) , κυρίως υποδερµικές βελόνες (29%) και πεταλούδες (13%).  
 
Ποιες δραστηριότητες κυρίως συνδέονται µε τα ατυχήµατα  
Όταν µία βελόνη ή ένα αιχµηρό αντικείµενο εκτίθενται, µπορεί να συµβεί τραυµατισµός. Τα στοιχεία δείχνουν 
ότι το 38% των ατυχηµάτων συµβαίνει κατά και το 42% µετά τη χρήση και πριν την αποκοµιδή.  
Εκτός από τα χαρακτηριστικά των συσκευών και οι διάφοροι χειρισµοί και πρακτικές παίζουν σηµαντικό ρόλο 
στα ατυχήµατα.  
Τέτοιες πρακτικές είναι: 
- Επανατοποθέτηση του καλύµµατος της βελόνης. Σύµφωνα µε παλιές µελέτες αυτό αφορά το 10-25% των 
τρυπηµάτων. Αυτό ακόµη αφορά το 3% των ατυχηµάτων.  
- Μεταφορά ενός σωµατικού υγρού µεταξύ µπουκαλιών. Το τρύπηµα µπορεί πολύ εύκολα να συµβεί κατά την 
απόπειρα π.χ. να µεταφερθεί το αίµα από τη σύριγγα στο σωλήνα και ο εργαζόµενος να χάσει το στόχο.  
- Αποτυχία στην ασφαλή αποκοµιδή των χρησιµοποιηµένων αιχµηρών. Αν οι βελόνες ή άλλα αιχµηρά παρα-
µείνουν στην περιοχή που έγινε η χρήση τους ή πεταχτούν σε ένα κυτίο που τρυπάει εύκολα, µπορεί εύκολα να 
συµβεί τρύπηµα. 

Συστάσεις για τους εργαζοµένους 

Οι εργαζόµενοι λοιπόν θα πρέπει να ακολουθούν τους παρακάτω κανόνες για να προστατέψουν τόσο τους εαυ-
τούς τους όσο και τους συναδέλφους τους:  
- Αποφύγετε τη χρήση βελόνων όταν υπάρχει ασφαλής και αποτελεσµατική λύση. 
- Βοηθήστε τον εργοδότη σας στην επιλογή συσκευών µε χαρακτηριστικά ασφαλείας. 
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- Αποφύγετε το να επανατοποθετείτε το κάλυµµα των βελόνων. 
- Αποµακρύνετε σωστά όλα τα αιχµηρά αντικείµενα. 
- Αναφέρατε όλους τους τραυµατισµούς µε αιχµηρά αντικείµενα έτσι ώστε να εξασφαλίσετε τη σωστή παρακο-
λούθηση. 
- Αναφέρατε στους ανωτέρω σας τους κινδύνους από αιχµηρά αντικείµενα που παρατηρείτε στους χώρους ερ-
γασίας. 
- Βεβαιωθείτε ότι είστε άνοσοι έναντι της ηπατίτιδας Β. 

Γάντια µιας χρήσεως 

Στα κέντρα παροχής φροντίδων υγείας, το προσωπικό φορά γάντια για να προστατεύει τους ασθενείς από τους 
µικροοργανισµούς των χεριών του, αλλά και τα χέρια του από την επαφή µε αίµα ή σωµατικά υγρά των ασθε-
νών.  
Το Κέντρο Ελέγχου Λοιµώξεων (Centers for Disease Control - CDC), προς αποφυγήν µετάδοσης λοιµώξεων, 
συνιστά µεταξύ άλλων και τους εξής βασικούς κανόνες, που καθορίζουν πότε τα γάντια είναι αναγκαία. 

Φοράτε πάντα γάντια όταν αγγίζετε: 
* Αίµα, υγρά σώµατος, βλεννογόνους, φλεγµονές δέρµατος.  
* Επιφάνειες και αντικείµενα µολυσµένα µε αίµα ή υγρά σώµατος. 

Φοράτε γάντια: 
* Σε κάθε εργασία που υπάρχει κίνδυνος να έλθετε σε επαφή µε αίµα π.χ. φλεβοκέντηση, λήψη δειγµάτων αί-
µατος από 3-way και βιολογικά υγρά σώµατος.  
* Όταν στα χέρια σας υπάρχουν φλεγµονές, αµυχές, κοψίµατα ή άλλες λύσεις της συνέχειας του δέρµατος.  
* Για το άγγιγµα κάθε "ανοικτού" σωληναρίου αίµατος ή δείγµατος σωµατικού υγρού για εξέταση. (Όχι για τα 
κλειστά σωληνάρια).  
* Κατά την συλλογή δειγµάτων ή το χειρισµό τους από όλους τους ασθενείς.  
* Για τον καθαρισµό χυµένων υγρών ή χρησιµοποιηµένων εργαλείων και οργάνων.  
* Όταν είναι πιθανή η έκθεση σε κίνδυνο µόλυνσης που δεν µπορεί να προβλεφθεί, λόγω απειρίας µε τη διαδι-
κασία ή την κατάσταση.  
* Για την επαφή µε βλεννογόνους (εκτός αν αντενδείκνυται) και για άλλες διαγνωστικές εξετάσεις που δεν α-
παιτούνται αποστειρωµένα γάντια. 

Τα γάντια πρέπει να αλλάζονται: 
* Όταν σχιστούν ή όταν συµβεί κάποιο τρύπηµα από αιχµηρό αντικείµενο ή µολυνθούν ή µετά τη µεταφορά 
µολυσµένων δειγµάτων.  
* Μετά από κάθε επαφή µε ασθενή και πριν πάµε στον επόµενο.  
Ίσως χρειαστεί να αλλαχτούν και κατά την διάρκεια της φροντίδας ενός ασθενή, για την πρόληψη νοσοκοµεια-
κών λοιµώξεων από την ενδογενή του χλωρίδα. ∆ηλαδή, πρέπει να αλλάζονται µετά την επαφή µε µολυσµένη 
περιοχή (π.χ. µολυσµένη πληγή) και πριν την επαφή µε καθαρή (π.χ. περιοχή εισαγωγής ενδοφλέβιου καθετή-
ρα) του ίδιου ασθενή). 

Γενικές Οδηγίες: 
* Χρησιµοποιούνται λαστιχένια γάντια οικιακής χρήσεως για την γενική καθαριότητα, πιθανή επαφή µε αίµα 
και την διαδικασία καθαρισµού και απολύµανσης εργαλείων. Τα γάντια αυτά µπορεί να απολυµανθούν και να 



 

 

ξαναχρησιµοποιηθούν, αλλά πρέπει να αλλαχτούν αν ξεφλουδίσουν, αν αποχρωµατιστούν, αν έχουν ρωγµές, 
τρυπήµατα, ή σχισίµατα, ή άλλες ενδείξεις αλλοίωσης.  
* Τα γάντια δεν παρέχουν προστασία από τραυµατισµούς που προκαλούν οι βελόνες ή τα άλλα αιχµηρά αντι-
κείµενα.  
* Μην πλένετε ή απολυµαίνετε τα χειρουργικά ή τα γάντια εξετάσεων, γιατί µπορεί τα απορρυπαντικά να τα 
καταστρέψουν.  
* Τα γάντια αφαιρούνται από τα χέρια γυρίζοντας τα µέσα - έξω και προσέχοντας οι εξωτερικές επιφάνειες να 
µην αγγίζουν τις εσωτερικές.  
* Τα χέρια πρέπει να πλένονται αµέσως µετά την αφαίρεση των γαντιών και πριν την τοποθέτηση νέων.  
* Χρησιµοποιείτε γάντια ΜΟΝΟ όπου χρειάζονται και αποφεύγετε να αγγίξετε µε αυτά καθαρές επιφάνειες, 
όπως τηλέφωνα, πόµολα πόρτας κλπ. 

Πλύσιµο χεριών 

Επαφή µε Ασθενή 

Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι συνθήκες που καθορίζουν την ανάγκη για πλύσιµο των χεριών (η διάρκεια, η 
φύση και οι προηγούµενες ή οι επόµενες δραστηριότητες µε τον ασθενή). Οι σύντοµες, συνηθισµένες επαφές 
και οι απλές φροντίδες του ασθενή, δεν απαιτούν πλύσιµο των χεριών. Παράδειγµα: Χειραψία, Λήψη της αρτη-
ριακής πίεσης του αίµατος. 

Πότε χρειάζεται το πλύσιµο των χεριών 

Τα χέρια πρέπει να πλένονται:  
- Όταν έρχεστε ή φεύγετε από την υπηρεσία σας.  
- Όταν είναι εµφανώς λερωµένα.  
- Πριν από οποιαδήποτε ιατρική ή νοσηλευτική πράξη.  
- Πριν και µετά από κάθε επαφή µε πληγές.  
- Πριν από επαφή µε ευπαθές στις λοιµώξεις άτοµο.  
- Μετά από επαφή µε κάθε πιθανολογούµενη πηγή µόλυνσης από µικροοργανισµούς.  
- Μετά από επαφή µε µολυσµένα από σωµατικά υγρά αντικείµενα, ρούχα ή απορρίµµατα.  
- Ενδιάµεσα στις επαφές µε ασθενείς.  
- Πριν την αναχώρηση από το θάλαµο του ασθενή.  
- Πριν και µετά από κάθε επίσκεψη στο W.C.  
- Πριν και µετά τα γεύµατα.  
- Μετά την αφαίρεση των προστατευτικών µέσων (µάσκα, ρουχισµός, γάντια).  
- Πριν από την παρασκευή και τη χορήγηση φαρµάκων και γευµάτων.  
- Μετά την αφαίρεση των γαντιών.  
 
ΓΕΝΙΚΑ  
Όπου έχετε αµφιβολία, πρέπει να πλένετε τα χέρια σας. Το πλύσιµο των χεριών παραµένει η πιο αποτελεσµατι-
κή µέθοδος αποφυγής διασποράς των µικροοργανισµών. Το πλύσιµο των χεριών είναι ανεξάρτητο από την 
χρήση γαντιών. 

Πώς να πλύνετε τα χέρια σας σωστά και να µειώσετε τις λοιµώξεις 
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- Τρίψτε παλάµη µε παλάµη. 
- Τρίψτε και τις δύο ράχες των χεριών. 
- Τρίψτε τις παλάµες πάλι. 
- Τρίψτε τις ράχες των δακτύλων µε πλεγµένα τα δάκτυλα σε κάθε παλάµη αντίστοιχα. 
- Θυµηθείτε να πλύνετε τους αντίχειρες. Τρίψτε τις δύο παλάµες και τους δύο αντίχειρες µε τα δάκτυλα. 

Σηµείωση: Πλύνετε τα χέρια σας κάτω από τρεχούµενο νερό, χρησιµοποιώντας σαπούνι. Ξεβγάλετε καλά 
και στεγνώστε. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η στατιστική των εργατικών ατυχηµάτων των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής . 
Το 2002 καταγράφηκαν  5.524 θανατηφόρα ατυχήµατα σε σχέση µε το 2001 που ήταν 5.915. Ο δείκτης µειώ-
θηκε σε 6,6% σε σχέση µε το 2001. Ο αριθµός για το 2002 ήταν ο χαµηλότερος που έχει καταγραφεί από το 
1992.  
Ο δείκτης των θανατηφόρων ατυχηµάτων είναι 4 θανατηφόρα  για 100.000 εργαζόµενους. Το 2001 όµως υπήρ-
χαν και 2.886 άτοµα που χάθηκαν την ώρα της εργασίας τους από το τροµοκρατικό χτύπηµα στους δίδυµους 
πύργους. Το νούµερο αυτό δεν έχει µπει στην κανονική λίστα των εργατικών ατυχηµάτων,  είναι καταγεγραµ-
µένο ξεχωριστά. Άρα, οι συγκρίσεις που γίνονται δεν υπολογίζουν τους συγκεκριµένους θανάτους. Περισσότε-
ρα στοιχεία θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση:  
USA - Bureau of Labour Statistics reports lowest number of fatal occupational injuries in the past decade  
http://www.bls.gov/news.release/pdf/cfoi.pdf 

∆ΙΕΘΝΗ  ΝΕΑ  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Noise in construction – further guidance on the noise at work regulations 1989 
HSE INDG127(rev), Health and Safety Executive HSE Books, PO Box 1999, Sudbury, Suffolk CO10 6FS, 
United Kingdom, Jan.2002, 6p. 3 ref.  
http://www.hse.gov.uk/pubns/indg127.htm 
Το φυλλάδιο σκιαγραφεί τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των εργοδοτών στον τοµέα των κατασκευών σε 
σχέση µε την προστασία και την ενηµέρωση των εργαζοµένων. 
 
Τεχνικά δελτία του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 

Νο 42 – Θέµατα σχετικά µε το φύλο στον τοµέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία 
Η επαγγελµατική ζωή των ανδρών διαφέρει ουσιαστικά από αυτή των γυναικών και οι διαφορές αυτές επηρεά-
ζουν την επαγγελµατική ασφάλεια και υγεία τους. 

http://www.bls.gov/news.release/pdf/cfoi.pdf
http://www.hse.gov.uk/pubns/indg127.htm


 

 

Η «κοινοτική στρατηγική υγείας και ασφάλειας» έχει στόχο την «ένταξη της διάστασης του φύλου» στις δρα-
στηριότητες επαγγελµατικής ασφάλειας και υγείας. 
Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισµός εκπόνησε έκθεση στην οποία εξετάζονται οι διαφορές ασθενειών και ατυχη-
µάτων στο χώρο εργασίας, τα κενά γνώσεων και οι συνέπειες στην προώθηση της πρόληψης κινδύνων. Το 
έγγραφο αυτό µπορείτε να το βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση, θα το βρείτε σε µορφή PDF: 
http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/42/el/index.htm 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ  

 
∆ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 

♦ 8-11 March 2004 - 7th Annual Applied Ergonomics Conference 
NIOSH and the National Occupational Research Agenda (NORA) Musculoskeletal Disorders and Intervention 
Effectiveness teams are among the co-sponsors. The conference, sponsored by the Institute of Industrial Engi-
neers, will offer sessions around six educational tracks: manufacturing applications, services and support indus-
tries, office applications, engineering and design, ergonomics programmes and potpourri. 
Contact: http://appliedergonetwork.iienet.org/pages/index.cfm?pageid=133 
 

IRISH PRESIDENCY EVENTS 

♦ The Irish Department of Enterprise, Trade and Employment, the National Centre for Partnership and 
Performance and the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions are 
coorganising a conference entitled “ Adaptability and adjustment to change” in Dublin on 26-27 February 
2004. The key focus of this conference features that enhance innovations and how they are nurtured and sus-
tained. 
* 1-2 April, Bundoran, CoDonegal, “Reconciling mobility and social inclusion: the role of employment and 
social policy” 

* 13-14 May, Dublin Castle, “Families, change and social policy in Europe” 

* 16-17 June, Dublin Castle, “Delivering quality and access to social care and health in an enlarged 
Europe 
 

♦ 7-9 April 2004, Brussels, Belgium 
2nd European Tradeshow on Workplace and Work situations ergonomics Ergonoma/Confoseat 2004 
During three days, Ergonoma /Confoseat 2004 is built around: 
* An International exposition of ergonomic equipment, accessories and services for workplaces and work situa-
tions, in order to prevent musculoskeletal injuries and to bring wellness at work 
* A session of seminars  
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Further information: AMT Europe/Pansy Shell Communication 105, rue de l’abbe Groult, F-75015 Paris 
Tel.: +33(0) 2 37 44 04 60, Fax: +33(0)2 37 44 04 50 
Ε-mail: info@confoseat.com,  Internet: www.confoseat.com 

 
♦ 20-21 April 2004, Harrogate, UK 
OSH 2004 International Conference and Exhibition 
Theme: Growing professionally – Developing influence 
Information: Kate Pallett, Special events co-ordinator, PR Department, IOSH, The Grange, Highfielf Drive, 
Wigston, Leicestershire, LE 18 1NN, United Kingdom 
Phone: (+44) 1162573100, Fax: (+44) 116 2573101  
E-mail: kate.pallet@iosh.co.uk 
Internet: http://www.ioshconference.co.uk 

 
♦ 29-30 April 2004 - Long Working Hours, Safety, and Health: Toward a National Research Agenda 
University of Maryland campus, Baltimore, Maryland , USA 
Contact: http://nursing.umaryland.edu/longworkhours/index.htm 

 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

♦ 16-18 Φεβρουαρίου 2004, Αθήνα 
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ∆ηµόσιας Υγείας 
∆ιοργάνωση: Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας  
Πληροφορίες: Γραµµατεία Συνεδρίου, Τηλ. 210 7213225, Fax: 210 7246180 E-mail: siorasgs@otenet.gr 

 
♦ 26-27 Φεβρουαρίου 2004, Αθήνα (Πολυχώρος Αθηναΐς) 
2ο ∆ιεθνές Συνέδριο για την έρευνα στις µεταφορές στην Ελλάδα  
∆ιοργάνωση: Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας 
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης  
Ε-mail:  itrc@certh.gr,  Internet: http://www.itrc.gr 

  
♦ 27 –28 Φεβρουαρίου 2004, Αθήνα (Expo Athens) 
1ο Πανελλήνιο Συµπόσιο «Πράσινη Χηµεία, Βιώσιµη ανάπτυξη» 
∆ιοργάνωση: Τµήµα Χηµείας Πανεπιστηµίου Πατρών, Τµήµα Χηµείας ΑΠΘ, Τµήµα Χηµείας Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων, κλαδικές εµπορικές εκθέσεις (υπό την αιγίδα της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών) 
Πληροφορίες: Τµήµα Χηµείας Παν/µίου Πατρών (Α. Μαλλιώρη), Ένωση Ελλήνων Χηµικών (Α. Τσιµπογιάν-
νη) 
Τηλ.: 210 3821524, 2610 997187, Fax: 210 3833597, 2610 997172 E-mail: info@eex.gr, 
head@chemistry.upatras.gr  
Internet:  http://www.eex.gr/article.php?story=20031119065303496 

http://www.ioshconference.co.uk
http://nursing.umaryland.edu/longworkhours/index.htm
http://www.itrc.gr
http://www.eex.gr/article.php?story=20031119065303496


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A derrick bellman”  
∆ουλεύοντας στον ουρανοξύστη Chrysler 

Φωτογραφία του 1929 από το αρχείο του Charlie Rivers ο οποίος γεννήθηκε στην Μάνη και το πραγµατικό 
του όνοµα ήταν Κωνσταντίνος Καπορνάρος. Άλλαξε το όνοµά του όταν µετανάστευσε στην Αµερική ανα-
ζητώντας εργασία. Ήταν ερασιτέχνης φωτογράφος και εργάστηκε στην κατασκευή του ουρανοξύστη 
Chrysler και του Empire state Building.   
 
NYU Robert F. Wagner Labor Archives 

Ι Σ ΤΟΡ ΙΚΟ  e -ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΙΚΟ  ΑΡΧΕ ΙΟ  
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ∆ΕΛΤΙΟ  ΤΟΥ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ  
ΥΓΙΕΙΝΗΣ  ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΤΗΣ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  (ΕΛ . ΙΝ .Υ .Α .Ε . )  

http://
www.elinyae.gr 

Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6 
104 45 
ΑΘΗΝΑ 

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

Κωνσταντίνα Ζορµπά 
Κωνσταντίνος Καρακασίλης 
Φρύνη Κολοβοπούλου 
Κωνσταντίνος Πούλιος 

Συλλογή και επιµέλεια υλικού 
Κωνσταντίνα Καψάλη 
 
Τεχνική επεξεργασία και επιµέλεια 
Ελένη Ζαρέντη 
Αλέξης Λεχουρίτης 

 

 

ΟΜΑ∆Α  ΕΡΓΑΣ Ι ΑΣ  

http://www.elinyae.gr
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