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Ως πίνακας αποδεκτών 

 
Θέμα:  Ανακοίνωση δημοσίευσης του π.δ. 6/2013 «Πρόληψη τραυματισμών που προκαλούνται 

από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 2010/32/ΕΕ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2010 (ΕΕ L 134/66 της 01.06.2010)»  

       
∆ημοσιεύτηκε στο φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης Α΄ 15/2013 και αναρτήθηκε στο 
πρόγραμμα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ με Α∆Α-ΒΕΙ6Λ-1ΤΡ το π.δ. 6/2013: 
 

«Πρόληψη τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό  
και υγειονομικό τομέα σε συμμόρφωση με την οδηγία 2010/32/ΕΕ του Συμβουλίου,  

της 10ης Μαΐου 2010 (ΕΕ L 134/66 της 01.06.2010». 
 

Σκοπός διατάγματος 
 

Με το π,δ, 6/2013 ενσωματώνεται στο εθνικό μας δίκαιο η οδηγία 2010/32/ΕΕ του 
Συμβουλίου. Η οδηγία αυτή εκδόθηκε για  την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου, η οποία 
συνήφθη από τις οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών HOSPEEM και EPSU, σχετικά 
με την πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο 
νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα.  

 

Εφαρμογή διατάξεων 
 

Οι διατάξεις του π.δ. εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζομένους του νοσοκομειακού και του 
υγειονομικού τομέα, καθώς και σε όλους όσοι υπάγονται στη διοικητική εξουσία και 
εποπτεία των εργοδοτών, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι 
εργοδότες οφείλουν να καταβάλλουν προσπάθειες για να εξασφαλίζουν ότι οι εργολάβοι και 
οι υπεργολάβοι συμμορφώνονται με τις διατάξεις αυτές. 

 

Εφαρμογή των άλλων διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας 
 

Ο «Κώδικας Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.-         ν. 
3850/2010) εφαρμόζεται πλήρως στους τομείς που αναφέρονται στο διάταγμα, με την 
επιφύλαξη των αυστηρότερων διατάξεων του διατάγματος. Παράλληλα, διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας που περιέχουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για την προστασία των 
εργαζομένων από τις καθοριζόμενες με αυτό το προεδρικό διάταγμα, εξακολουθούν να 
ισχύουν. 
 

Στο διάταγμα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για τα ακόλουθα:   

 π.δ. 186/1995 (Α΄ 97) «Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω 
της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις 
οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/EOK και 93/88/EOK», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει με τα: 

 

• π.δ. 174/1997 (Α΄ 150) «Τροποποίηση του π.δ 186/95 σε συμμόρφωση με την οδηγία 
95/30/ΕΚ» 

• π.δ. 15/1999  (Α΄ 9) «Τροποποίηση του π.δ 186/95 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ 174/97 
σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 97/59/ΕΚ και 97/65/ΕΚ της Επιτροπής» 
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 π.δ. 395/1994 (Α΄ 220) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/EOK (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το: 

 

• π.δ. 89/1999  (Α΄ 94) «Τροποποίηση του π.δ 395/94 σε συμμόρφωση με την οδηγία 
95/63/ΕΚ του Συμβουλίου» 

 

 υπουργική απόφαση αριθμ. οικ.146163/2012 (Β΄ 1637) «Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση 
Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων». 

 
Κυριότερα σημεία του διατάγματος 
Τα κυριότερα σημεία του προεδρικού διατάγματος είναι τα ακόλουθα: 

άρθρο 1 προσδιορίζεται ο σκοπός έκδοσης και το αντικείμενο του διατάγματος 
άρθρα 
2 και 3 

προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής και παρατίθενται οι ορισμοί των εννοιών 
που χρησιμοποιούνται στο κείμενο του διατάγματος, αντίστοιχα  

άρθρο 
4 και 5 

διατυπώνονται οι αρχές που διέπουν τις επιμέρους ρυθμίσεις της συμφωνίας-
πλαίσιο και περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της εκτίμησης κινδύνου για 
συγκεκριμένες περιπτώσεις εργασιών με αιχμηρά αντικείμενα 

άρθρο 6 

δίνονται οι προβλέψεις όσον αφορά τις ενέργειες για τις περιπτώσεις 
τραυματισμού από αιχμηρά αντικείμενα, τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης των 
κινδύνων, καθώς επίσης και τα σχετικά με την διαδικασία εμβολιασμού των 
εργαζομένων 

άρθρο 7 περιγράφονται οι ενέργειες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
εργαζομένων σχετικά με την πρόληψη τραυματισμών από αιχμηρά αντικείμενα 

άρθρο 8 
διατυπώνονται οι διατάξεις για την εκπαίδευση-κατάρτιση των εργαζομένων 
σχετικά με τις πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης τραυματισμών από αιχμηρά 
αντικείμενα 

άρθρο 9 περιγράφονται οι προβλέψεις για τις διαδικασίες αναφοράς ατυχημάτων ή 
περιστατικών που σχετίζονται με τον χειρισμό αιχμηρών αντικειμένων 

άρθρο 10 
αναφέρονται οι πολιτικές και οι διαδικασίες αντίδρασης και παρακολούθησης για 
τους εργοδότες και τους εργαζόμενους σε περίπτωση τραυματισμού από 
αιχμηρά αντικείμενα 

άρθρο 11 προσδιορίζονται οι σχετικές κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων του π.δ. 
καθώς και τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα  

 
Έναρξη εφαρμογής του διατάγματος 
 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 11η Μαΐου 2013. Η έγκαιρη δημοσίευσή του 
παρέχει τη δυνατότητα για αποτελεσματικότερη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων με τα 
θέματα αυτά, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του διατάγματος. 
 
Συνημμένα επισυνάπτονται για πληρέστερη ενημέρωση τα: 

• π.δ. 6/2013 
• οδηγία 2010/32 
• υπουργική απόφαση αριθμ. οικ.146163/2012 
 
 
 

Εσωτερική ∆ιανομή: 
 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3. Γραφείο κας Γενικής Γραμματέως 
4. Γραφείο Νομικού Συμβούλου  
5. Γεν. ∆ιεύθυνση ΣΥΕ 
6. ∆10, ∆11, ∆24 
7. Κ.Φ 

 Ο 
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΣΥΝΘΗΚΩΝ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 
 

 
 
 

ΑΝΤ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 
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