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Δύο θέματα κυριαρχούν στο τελευταίο τεύχος της χρο-νιάς. Κατ’ αρχάς, το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας που διοργανώνεται από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Το συνέδριο έχει θέμα «η πρόληψη συμφέρει όλους» και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το διήμερο 29-30 Νοεμβρίου. Στο τεύχος αυτό ανακοι-νώνουμε το προκαταρκτικό επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου, το οποίο περιλαμβάνει κεντρικές ομιλίες, παρουσίαση εισηγήσεων, αναρτημένες παρουσιάσεις και συζήτηση.
Κεντρικό θέμα του τεύχους είναι η υγεία και η ασφά-λεια στις εργασίες συντήρησης. Πρόκειται για το θέμα της ευρωπαϊκής εκστρατείας για την υγεία και την ασφά-λεια στην εργασία (Υ.Α.Ε.) τη διετία 2010 - 2011. Η κε-ντρική ημερίδα που θα γίνει στην Αθήνα, στις 26 Οκτω-βρίου, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας (25 - 29 Οκτωβρίου) αποτελεί σταθμό κορύφωσης των σχετικών εκδηλώσεων για φέτος. Το περιοδικό αφιερώνει στο θέμα δύο σχετικά άρθρα, την πυξίδα για την Υ.Α.Ε., βι-βλιογραφία και βιβλιοπαρουσιάσεις.

Το σημείωμα της σύνταξης
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Editorial
Και όμως θα γίνει…

Ο λόγος για το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια 
στην Εργασία που διοργανώνει, στο τέλος του Νοέμβρη, το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 

Με τη διοργάνωση αυτού, του πρώτου συνεδρίου, το Ινστιτούτο φιλο-
δοξεί να καθιερώσει ένα θεσμό τακτικών πανελλήνιων συνεδρίων με 
στόχο να δημιουργήσει ένα μόνιμο τακτικό forum για την ανταλλαγή 
επιστημονικών γνώσεων και εμπειριών αλλά και για την ανάδειξη και 
την προώθηση λύσεων σε χρονίζοντα θέματα υγείας και ασφάλειας, τα 
οποία και θα αποτελούν το κύριο θέμα του εκάστοτε συνεδρίου. Διαρκής 
στόχος θα είναι η δημιουργία μιας νοοτροπίας πρόληψης που θα εκδη-
λώνεται όχι μόνο στους χώρους δουλειάς αλλά και σε κάθε ανθρώπινη 
δραστηριότητα. 

Όταν, στο τέλος της περασμένης χρονιάς, εξαγγείλαμε το συνέδριο, η 
χώρα μας ήταν ήδη στο μέσο μιας -εισαγόμενης πιστεύαμε τότε- οικο-
νομικής κρίσης, της οποίας το μέγεθος και τη διάρκεια αδυνατούσαμε ή 
δεν θέλαμε να συλλάβουμε. Μετά την εξαγγελία υπήρξαν πολλοί που 
μας συνεχάρησαν για την πρωτοβουλία. Αρκετοί ήταν, όμως, και εκείνοι, 
οι οποίοι εμφανίστηκαν πολύ επικριτικοί, κάνοντας σχόλια του είδους 
«για τέτοια είμαστε τώρα, δεν βλέπετε τι γίνεται γύρω μας», «είστε στον 
κόσμο σας», «το συνέδριο θα καταλήξει σε παταγώδη αποτυχία» και 
άλλα εξίσου «ενθαρρυντικά» και «κολακευτικά». Κάποιοι αναφέρθηκαν 
στο… έξοδο μιας τέτοιας διοργάνωσης ενώ άλλοι υπαινίχθηκαν διακρι-
τικά ότι, σήμερα, άλλες πρέπει να είναι οι προτεραιότητές μας. 

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη λογική όλων αυτών των επικρί-
σεων και του σκεπτικισμού. Αυτό, όμως, που μας προβλημάτισε ιδιαί-
τερα ήταν μια διαφαινόμενη τάση υποβάθμισης της σημασίας της υγείας 
και της ασφάλειας, μαζί με τα άλλα μέτρα λιτότητας λόγω της κρίσης.  
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, αντί ν’ αποθαρρυνθούμε ως προς τη σκοπι-
μότητα υλοποίησης του συνεδρίου, ενθαρρυνθήκαμε προς την αντίθετη 
κατεύθυνση. Μ’ ένα πρόσθετο κεντρικό θέμα: πώς η υγεία και η ασφά-
λεια στην εργασία επιβιώνει μέσα σε μια βαθιά και παρατεταμένη οικο-
νομική κρίση. Ή, αλλιώς: πώς οι εργαζόμενοι -όσοι, βέβαια, έχουν την 
τύχη να παραμένουν εργαζόμενοι- επιβιώνουν με υγεία και ασφάλεια, 
όταν η επιχείρηση που τους απασχολεί έχει η ίδια σοβαρό πρόβλημα 
επιβίωσης.

Το πρόβλημα αυτό, αναμενόμενο αλλά όχι και αυτονόητο, το είχαμε 
επισημάνει και σε προηγούμενο σημείωμά μας (δες τεύχος 38). Το 
είχε, επίσης, επισημάνει και προβάλλει έντονα η Διεθνής Οργάνωση 
Εργασίας στην ετήσια έκθεσή της, στο πλαίσιο του εορτασμού της Πα-
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γκόσμιας Ημέρας για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, στις 28 Απριλίου 
του 2009. Στην έκθεση εκείνη, βασικό συμπέρασμα ήταν ότι «σε αυτή την κατά-
σταση της κρίσης είναι που πρέπει να υψωθούν και όχι να σωπάσουν οι φωνές 
που απαιτούν το δικαίωμα για υγιείς και ασφαλείς χώρους εργασίας». 

Το πνεύμα, των άκαιρων -κατά τη γνώμη μας- περικοπών, το διαπιστώσαμε όταν 
αναζητήσαμε χορηγούς για τη διοργάνωσή μας. Επιχειρήσεις που είναι ζυμωμέ-
νες -λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων τους- με τον επαγγελματικό κίνδυνο 
μας βοήθησαν, όσο μπορούσαν, και τις ευχαριστούμε. Άλλες, μικρότερες, απλά 
δεν μπόρεσαν. Κάποιες, μεγάλες, είχαν άλλες, σοβαρότερες, προτεραιότη-
τες... 

Μετά, λοιπόν, και από τη διαπίστωση αυτού του μίζερου και ηττοπαθούς κλίματος 
που έφερε στην Υ.Α.Ε. η κρίση, αποφασίσαμε τη δεδομένη στιγμή -κόντρα, ίσως, 
στη λογική- αλλά με συναίσθηση της ευθύνης που έχουμε απέναντι στο έργο που 
υλοποιεί τα τελευταία 18 χρόνια το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., να τολμήσουμε τη διοργάνωση 
του συνεδρίου γιατί πιστεύουμε ότι η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία δεν 
είναι κοινωνική παροχή που αυξομειώνεται κατά περίπτωση, αλλά βασικό ανθρώ-
πινο δικαίωμα. Στην απόφασή μας αυτή δικαιωθήκαμε από την ανταπόκριση που 
βρήκαμε, όχι μόνο από τους ειδικούς επιστήμονες και τους επαγγελματίες του 
χώρου, με τις πολυάριθμες εισηγήσεις τους, αλλά και από τους απλούς εργαζό-
μενους, τους συνδικαλιστές και από επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν την υγεία 
και την ασφάλεια στην εργασία με τη σοβαρότητα που της αξίζει. 

Έτσι, λοιπόν, το συνέδριο θα γίνει και προβλέπω ότι θα είναι απόλυτα επιτυχη-
μένο...

Ραντεβού στις 29 Νοεμβρίου το πρωί, στο Ξενοδοχείο ATHENS HILTON.

Editorial

Ιωάννης Δραπανιώτης
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Το συνέδριο διοργανώνεται από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. με θέμα «η 
πρόληψη συμφέρει όλους» και έχει τεθεί υπό την αιγίδα της 
Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κυρίου Καρόλου Πα-
πούλια. Έχει την υποστήριξη των Υπουργείων: Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και 
της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και 
του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών.

Απευθύνεται σε εργοδότες, εργαζομένους, συνδικα-
λιστές, μέλη επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας της ερ-
γασίας, ασφαλιστικούς φορείς, τεχνικούς ασφαλείας και 
ιατρούς εργασίας, στην ερευνητική κοινότητα, στους φοι-
τητές, καθώς και σε κάθε επαγγελματία του χώρου. 

Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις, 
αναρτημένες παρουσιάσεις, κεντρικές ομιλίες και συ-
ζήτηση. Η διάρθρωση του προγράμματος στοχεύει στην 
πραγματοποίηση ενός δημόσιου διαλόγου μεταξύ όλων 
των εμπλεκόμενων με την υγεία και την ασφάλεια της ερ-
γασίας (Υ.Α.Ε.), με ανταλλαγή επιστημονικών δεδομένων 
και εμπειριών από την καθημερινή πρακτική. 

Τη συμμετοχή τους στο συνέδριο, ως κύριοι ομιλητές, έχουν 
επιβεβαιώσει οι επιφανείς ξένοι επιστήμονες του κλάδου: 

•  Markku V. P. Aaltonen (Expertise Centre for Human Factors 
at Work, Finnish Institute of Occupational Health - Finland) 

•  Nicholas Askounes Ashford (Massachusetts Institute 
of Technology, USA)

•  Stephen Bevan (Managing Director, The Work Foundation, UK)
•  Marc de Greef (Prevent, Institute for Occupational Safety 

and Health, University of Leuven, Belgium)
•  Stavroula Leka (Institute of Work, Health & Organiza-

tions, University of Nottingham, UK)
•  Christa Sedlatschek (MD, Federal Institute for Occupa-

tional Safety and Health, Germany) 

Οι εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν εντάσσονται στις 
ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

•  Κοινωνικοοικονομικό κόστος εργατικών ατυχημάτων και 

επαγγελματικών ασθενειών – Πολιτικές οικονομικών 
κινήτρων για την πρόληψη. 

•  Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων.

•  Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες στους χώρους εργασίας.
•  Εμπειρίες και δυσκολίες από την εφαρμογή της νομο-

θεσίας για την Υ.Α.Ε.
•  Μεθοδολογικά εργαλεία για την εκτίμηση και πρόληψη 

των επαγγελματικών κινδύνων. 
•  Η σημασία του ιατρικού ελέγχου για την πρόληψη εργα-

τικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
•  Υ.Α.Ε. στην εκπαίδευση - Ανάπτυξη «νοοτροπίας πρό-

ληψης». 
•  Διασύνδεση εργασιακού και ευρύτερου περιβάλλοντος.
•  Διερεύνηση και καταγραφή των επαγγελματικών κινδύ-

νων στην Ελλάδα. 
•  Εμπειρίες εφαρμογής συστημάτων Υ.Α.Ε. στις επιχει-

ρήσεις. 
•  Εμπειρίες επιχειρήσεων σε δράσεις πρόληψης - Η συμ-

μετοχή των εργαζομένων.  
•  Μυοσκελετικές παθήσεις: Προγράμματα πρόληψης και 

αποκατάστασης. 
•  Η σημασία της εργονομικής προσέγγισης για την πρόληψη 

εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Επιπλέον, στο συνέδριο θα υπάρχουν αναρτημένες παρου-
σιάσεις (posters) με θέματα που αφορούν στη διαχείριση της 
Υ.Α.Ε., καθώς και στην Υ.Α.Ε. σε συγκεκριμένους κλάδους.

Αναλυτικά οι τίτλοι των κεντρικών ομιλιών, των εισηγή-
σεων και των αναρτημένων παρουσιάσεων αναφέρονται 
στο επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου (βλ. σελ. 23 
του περιοδικού και ιστοσελίδα του συνεδρίου).

Περισσότερες πληροφορίες, στη διεύθυνση: 
http://www.elinyaecongress2010.gr 
και τη Γραμματεία του Συνεδρίου:
ERA Ε.Π.Ε., Ασκληπιού 17, 106 80, Αθήνα
Τηλ.: 210-3634944, 210-3632950, φαξ: 210-3631690
Ε-mail: info@era.gr, Web Site: http://www.era.gr

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας 
29 και 30 Νοεμβρίου, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα

τα νέα
ΤΟΥ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
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Από την 1η έως και τις 4 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η 
5η Διεθνής Έκθεση «ΗΛΕΚΤΡΟtec & Σαλόνι Φωτισμού», 
στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, δίπλα στις εγκα-
ταστάσεις του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος 
Βενιζέλος».

Η «ΗΛΕΚΤΡΟtec & Σαλόνι Φωτισμού» είναι μια από τις με-
γαλύτερες κλαδικές εκθέσεις στη χώρα. Αναδεικνύοντας τα 
προϊόντα και τα επιτεύγματα των κλάδων του ηλεκτρολογικού 
υλικού και του φωτισμού, προσελκύει περισσότερους από 
30.000 έλληνες και ξένους επισκέπτες.

Η έκθεση πλαισιωνόταν από πλήθος παράλληλων εκδηλώ-
σεων, όπως επιστημονικές ημερίδες και ειδικές παρουσιά-
σεις προϊόντων και υπηρεσιών, από εταιρίες που συμμετεί-
χαν ως εκθέτες. Τα εκθέματα περιελάμβαναν ηλεκτρολογικό 
υλικό, φωτισμό, αυτοματισμό, ενέργεια, τηλεπικοινωνιακό 
και ηλεκτρονικό υλικό, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμό και 
τεχνικό λογισμικό.

Η έκθεση διοργανώθηκε από την «T Expo», τελούσε υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και υποστηριζόταν από τους σημαντικότερους επι-
στημονικούς, επιχειρηματικούς και συνδικαλιστικούς φορείς 
των κλάδων του ηλεκτρολογικού υλικού και του φωτισμού. 

Μεταξύ των υποστηρικτών της ήταν και το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Στο 
περίπτερό του στάθηκαν πολλοί από τους επισκέπτες, γεγο-
νός που αποδεικνύει την ανάγκη των εργαζομένων για πλη-

ροφόρηση σχετική με τα θέματα της επαγγελματικής υγείας 
και ασφάλειας. Οι επισκέπτες προμηθεύτηκαν έντυπο υλικό 
και ενημερώθηκαν για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου. 

«Η φετινή έκθεση πραγματοποιείται κάτω από πολύ δύ-
σκολες οικονομικές συνθήκες για τον κλάδο» επεσήμανε ο 
Πρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., κος Ι. Δραπανιώτης, σε σύντομο 
χαιρετισμό, ενώ τόνισε τη σημασία της επιτυχίας της διορ-
γάνωσης συμπληρώνοντας: «Η καθίζηση της οικοδομικής 
δραστηριότητας, αλλά και η γενικότερη πτώση του βιοτικού 
επιπέδου που κλιμακώνεται ήδη καθοδικά, έπληξαν δρα-
ματικά την παραγωγή, την εμπορία και την κατανάλωση ηλε-
κτρολογικού υλικού. Για το λόγο αυτό, η πραγματοποίηση της 
φετινής έκθεσης και η ανάγκη να στεφθεί αυτή με επιτυχία, 
έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από κάθε άλλη χρονιά. Η 
προώθηση ποιοτικών, ασφαλών στη χρήση προϊόντων και 
αυτών που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες, θα πρέπει να 
βρουν στην έκθεση ένα δυνατό βήμα προώθησης. Και στους 
τομείς αυτούς η εγχώρια βιομηχανία ουδόλως υστερεί».

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην 5η Διεθνή Έκθεση «ΗΛΕΚΤΡΟtec & Σαλόνι 
Φωτισμού»

τα νέα
ΤΟΥ  ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Κυκλοφόρησε το τεύχος Οκτωβρίου 2010, του επιστημο-
νικού περιοδικού Safety Science με επιλεγμένες, μετά από 
αξιολόγηση, ανακοινώσεις από το 4o Διεθνές Συνέδριο 
για την Ασφάλεια στην Εργασία (Working on Safety 2008 
– WOS2008) «Πρόληψη εργατικών ατυχημάτων σε ένα με-
ταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον». 

Το συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία 
από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., πραγματοποιήθηκε από τις 29/9 έως 
τις 3/10 του 2008, στη Χερσόνησο της Κρήτης. Το τεύ-
χος επιμελήθηκαν ο Paul Swuste (καθ. στο Delf University 
of Tecnology – Ολλανδία), η Θεώνη Κουκουλάκη (υπεύ-

θυνη του Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας 
του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) και ο Αντώνης Ταργου-
τζίδης (υπεύθυνος του παραρτήματος του 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη). 

Το τεύχος του περιοδικού διατίθεται στη βι-
βλιοθήκη του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Volume 48, Issue 8, Pages 933-1080 (October 2010) 
Papers selected from the fourth international conference Working on 
Safety (WOS2008) ‘Prevention of Occupational Accidents in a Changing 
Work Environment’, September 30th – October 3rd, 2008, Crete, Greece
Edited by Paul Swuste, Theoni Koukoulaki and Antonis Targoutzidis

http://www.sciencedirect.com

Ειδικό τεύχος του επιστημονικού περιοδικού Safety Science, 
αφιερωμένο στο 4o Διεθνές Συνέδριο για την Ασφάλεια στην Ερ-
γασία «Πρόληψη εργατικών ατυχημάτων σε ένα μεταβαλλόμενο 
εργασιακό περιβάλλον»
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Η σημασία της συντήρησης για την εργασιακή 
και δημόσια υγεία και ασφάλεια  
Οι εργασίες συντήρησης μπορεί να περιλαμβάνουν την 
επιθεώρηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, κα-
θώς και την περιοδική συντήρηση, την επισκευή ή την 
αντικατάστασή τους. Οι σχετικές δραστηριότητες μπορεί 
να αφορούν στην ανάληψη δράσης σε περίπτωση βλάβης 
(διορθωτική συντήρηση) ή την πρόληψη της βλάβης (προ-
ληπτική συντήρηση).
Η έγκαιρη και κατάλληλη συντήρηση είναι σημαντική, καθώς 
ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις διατηρούνται σε επίπεδο 
λειτουργίας που να εξασφαλίζει τα χαρακτηριστικά ασφά-
λειας και προστασίας της υγείας των εργαζομένων. Η απου-
σία συντήρησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές μπορεί 
να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των κινδύνων για την 
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (Y.A.E.), που με 
τη σειρά τους μπορεί να οδηγήσουν στην πρόκληση επαγ-
γελματικών ασθενειών και εργατικών ατυχημάτων, συχνά 
θανατηφόρων. Επίσης, σε μια σειρά δραστηριότητες όπως 
π.χ. σε χώρους συνάθροισης κοινού, κατά τη μεταφορά επι-
βατών και ιδιαίτερα σε περιοχές όπου λειτουργούν χημικές 
βιομηχανίες ή μεταφέρονται επικίνδυνα φορτία, η ελλιπής 
συντήρηση μπορεί να αποτελέσει αιτία πρόκλησης ατυχη-
μάτων μεγάλης έκτασης με σοβαρές συνέπειες για τους 
εργαζόμενους, τον πληθυσμό και το περιβάλλον.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
			Φυσικοί παράγοντες: Η έγκαιρη συντήρηση και αντι-

κατάσταση αντικραδασμικών, περιστρεφόμενων εξαρ-
τημάτων, σφιγκτήρων, χαλαρωμένων συνδέσεων ή 
εξαρτημάτων, κοπτικών εργαλείων, λειαντικών τροχών, 
πνευματικών συστημάτων κ.λπ., μπορεί να μειώσει τα 
επίπεδα θορύβου και δονήσεων σε όλα τα είδη εξοπλι-
σμού. Αντίστοιχα, η προληπτική συντήρηση εξοπλισμού 
που σχετίζεται με ακτινοβολίες (π.χ. ιατρικά μηχανήμα-
τα), μειώνει την πιθανότητα έκθεσης των εργαζομένων 
σε αυξημένα επίπεδα που μπορεί να προκαλέσουν σο-
βαρά προβλήματα υγείας.

		Χημικές ουσίες - σκόνες - βιολογικοί παράγοντες: 
Η έγκαιρη συντήρηση εγκαταστάσεων και συστημάτων 
απαγωγής χημικών παραγόντων, αερισμού, φίλτρων, 
μόνωσης περιοχών με χημικούς ή βιολογικούς παρά-
γοντες, ανίχνευσης και συναγερμού, καθώς και μέσων 
ατομικής προστασίας, μπορεί να μειώσει σημαντικά την 
πιθανότητα έκθεσης σε αυτούς.

		Ηλεκτρισμός: Η συντήρηση των καλωδίων τα οποία 
φθείρονται από τη χρήση, καθώς και των επαφών, ρευ-
ματοδοτών – ρευματοληπτών, διακοπτών, μονώσεων 
κ.λπ., μειώνει την πιθανότητα έκθεσης σε ηλεκτρικό 
ρεύμα κατά τη χρήση του εξοπλισμού. Ανάλογα είναι τα 
αποτελέσματα της συντήρησης μέσων ομαδικής ή ατο-
μικής προστασίας από το ηλεκτρικό ρεύμα. 

		Φωτιά – έκρηξη: Η συντήρηση σημείων διέλευσης ή 
αποθήκευσης εύφλεκτων υλικών μειώνει την πιθανό-
τητα διαρροής ή ανάφλεξης αυτών. Ομοίως, η συντήρη-
ση συστημάτων ομαδικής ή ατομικής προστασίας (π.χ. 

σύστημα πυρανίχνευσης ή αυτόματης πυρόσβεσης, πυ-
ροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές, έξοδοι κινδύνου 
κ.λπ.), όπως επίσης και κάθε είδους ηλεκτρομηχανο-
λογικών εγκαταστάσεων, είναι ιδιαίτερα σημαντική για 
τη μείωση του κινδύνου.

		Ολίσθηση, πτώση στο ίδιο επίπεδο, πτώση από ύψος: 
Η συντήρηση κτηριακών δομών και εξοπλισμού (π.χ. 
κάγκελα, δάπεδα, διάδρομοι, σχάρες αποχέτευσης, κα-
λύμματα, σκάλες) μειώνει την επικινδυνότητα από αυ-
τούς τους παράγοντες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε 
σημεία σε ύψος ή κοντά σε εγκαταστάσεις (π.χ. μηχα-
νήματα, ηλεκτρικό ρεύμα, θερμές επιφάνειες, αιχμηρά 
αντικείμενα).

		Επαφή με πίπτοντα, κινούμενα, αιχμηρά ή πολύ θερμά 
αντικείμενα και εκτοξευόμενα σταγονίδια ή ρινίσματα: 
Η προληπτική συντήρηση μειώνει την πιθανότητα αστο-
χίας των συστημάτων 
συγκράτησης των εξαρ-
τημάτων. Ο κίνδυνος 
αυτός είναι ιδιαίτερα ση-
μαντικός και μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρούς 
τραυματισμούς στους 
εργαζόμενους. Επίσης, 
η συντήρηση προφυλα-
κτήρων και συστημάτων 
ασφάλειας μπορεί να 
αποτρέψει την επαφή ερ-
γαζομένου με κινούμε-
να, αιχμηρά ή ιδιαίτερα 
θερμά αντικείμενα και την προσβολή και αστοχία ευαί-
σθητων συστημάτων με κινδύνους για την ασφάλεια.

		Οχήματα και ανυψωτικά: Η προληπτική συντήρηση σε 
οχήματα και ανυψωτικά μηχανήματα (π.χ. συντήρηση 
συστήματος πέδησης, κατεύθυνσης, ορατότητας, ανύ-
ψωσης, συγκράτησης κ.λπ.) μειώνει σημαντικά την πι-
θανότητα ανεξέλεγκτης κίνησης οχήματος ή φορτίου. 

Ανεπαρκής συντήρηση και επικινδυνότητα 
Οι κίνδυνοι για την εργασιακή και δημόσια υγεία και ασφά-
λεια από την ελλιπή συντήρηση έχουν καταγραφεί στη δι-
εθνή βιβλιογραφία. Αναφερόμαστε στην ανεπαρκή συντή-
ρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή/και στις ελλιπείς 
διαδικασίες εκτίμησης και πρόληψης των κινδύνων κατά 
τις εργασίες συντήρησης όταν αυτές πραγματοποιούνται. 
Στις συστηματικές αιτίες ατυχήματος μπορεί να περιλαμβά-
νονται: άγνωστα και μη ελεγχόμενα υλικά και ανταλλακτικά, 
αποτυχία αποστράγγισης ή και απομόνωσης εξοπλισμού 
πριν την αποσυναρμολόγηση, συντήρηση που δεν ολο-
κληρώνεται, προγραμματισμένη συντήρηση που δεν εκτε-
λείται όπως απαιτείται, έλλειψη γνώσης από το προσωπικό 
για το περιβάλλον εργασίας όπου εκτελείται η συντήρηση, 
μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό που εκτελεί εργασίες, 
λανθασμένη δοκιμαστική επαναλειτουργία κ.ά. Ιδιαίτερα, 
η πίεση χρόνου για να ολοκληρωθούν σύντομα οι εργα-

Εργασίες συντήρησης: Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων – Ατυχή-
ματα μεγάλης έκτασης της Παρασκευής (Eύης) Γεωργιάδου* 

*  Η κα Π. Γεωργιάδου είναι Χημικός Μηχανικός και εργάζεται στο Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

‹
  Α
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σίες συντήρησης ώστε να μην καθυστερεί η επανέναρξη 
λειτουργίας της εγκατάστασης και του εξοπλισμού, είναι 
βασικός παράγοντας που συμβάλλει στην επικινδυνότητα. 
Τα παραδείγματα από σοβαρά ατυχήματα που έχουν κατα-
γραφεί διεθνώς και στη χώρα μας και τα αποτελέσματα με-
λετών που καταγράφουν τις αιτίες ατυχημάτων σε μια σειρά 
δραστηριότητες, επιβεβαιώνουν τα παραπάνω. 
Στη σχετική βιβλιογραφία τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη έμ-
φαση δίνεται στη μελέτη της επίδρασης των αλλαγών στο 
εργασιακό περιβάλλον στην υγεία και ασφάλεια εργαζο-
μένων και πληθυσμού (ιδιωτικοποιήσεις και αναδιαρθρώ-
σεις επιχειρήσεων, αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και 
τα ωράρια εργασίας, μειώσεις προσωπικού, χρησιμοποίη-
ση μεταναστών και ανασφάλιστου προσωπικού, επέκταση 
εργολαβιών κ.ά.). Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου δεν 
είναι η αναλυτική περιγραφή των δεδομένων της βιβλιο-
γραφίας για το θέμα, ωστόσο, μια σειρά αναφορών αναδει-
κνύουν την αρνητική επίδραση των αλλαγών αυτών στις 
διαδικασίες συντήρησης και την αύξηση των δυσκολιών 
για τη διαχείριση της Υ.Α.Ε., που με τη σειρά τους επη-
ρεάζουν αρνητικά την ασφαλή λειτουργία εγκαταστάσεων 
και εξοπλισμού (βλ. για παράδειγμα Papadopoulos et al. 
2010, Schubert & Dijkstra 2009, Herrera et al. 2009, 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 2002, Zwetsloot 2002, Dechy et 
al. 2004, Uth & Wiese 2004, European Risk Observa-
tory 2008). H αρνητική επίδραση αυτή έχει αναδειχθεί 
και από τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα που έχουν 
καταγραφεί στη χώρα μας, ιδιαίτερα σε κλάδους υψηλής 
επικινδυνότητας όπως η Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη και 
οι Κατασκευές.
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη βιβλιογραφία στη σημασία 
της συντήρησης για την πρόληψη ατυχημάτων μεγάλης 
έκτασης σε εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται επικίνδυνες 
ουσίες (εύφλεκτες, εκρηκτικές, τοξικές) και στις δραστη-
ριότητες μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα οι αναφορές για στατιστική ανάλυση ατυχη-
μάτων σε αγωγούς μεταφοράς καυσίμων στις ΗΠΑ (Re-
strepo et al. 2009), για ατυχήματα που έχουν καταγραφεί 
στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων MARS για τα ατυχήματα 
σε εγκαταστάσεις που υπάγονται στην οδηγία Seveso (Sales 
2007) και για ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε δεξαμενές 
αποθήκευσης επικίνδυνων ουσιών (Chang & Lin 2006). 
Στις αναφορές αυτές, καταγράφεται ότι ένας από τους βα-
σικότερους παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων μεγάλης 
έκτασης είναι οι ελλείψεις στις διαδικασίες συντήρησης. 
Στη συνέχεια αναφέρονται, ενδεικτικά, ορισμένα στοιχεία 
για συγκεκριμένα ατυχήματα μεγάλης έκτασης με επικίν-
δυνες ουσίες που σχετίζονται με ελλιπή συντήρηση:

		Flixborough, Ηνωμένο Βασίλειο, 1974: 28 εργαζόμε-
νοι σκοτώθηκαν και 36 ακό-
μη τραυματίστηκαν μετά από 
έκρηξη σε χημική εγκατάστα-
ση. Από τη ρήξη στο σύστη-
μα παράκαμψης ενός αντι-
δραστήρα διέρρευσε μεγά- 
λη ποσότητα κυκλοεξανίου  
σχηματίζοντας ένα εύφλε-
κτο μίγμα, το οποίο ανεφλέ-
γη προκαλώντας έκρηξη. Η 

πυρκαγιά εξαπλώθηκε προκαλώντας εκτεταμένες ζη-
μιές. Στο πλαίσιο επίσημης έρευνας διαπιστώθηκε ότι 
είχε πραγματοποιηθεί τροποποίηση στις εγκαταστάσεις 
(παρακαμπτήρια γραμμή στους αντιδραστήρες σε σειρά) 
χωρίς να έχει προηγηθεί πλήρης εκτίμηση των πιθανών 
επιπτώσεων. Πραγματοποιήθηκαν περιορισμένοι μόνο 
υπολογισμοί σχετικά με την ακεραιότητα της παρακα-
μπτήριας γραμμής, ενώ δεν είχε διεξαχθεί δοκιμή πίε-
σης στις σωληνώσεις. Το γεγονός αυτό συνέβαλε στην 
πρόκληση του ατυχήματος.

		Bhopal, Ινδία, 1984: Συνέβη σε εργοστάσιο παραγω-
γής παρασιτοκτόνων της Union Carbide. Ένα από τα με-
γαλύτερα ατυχήματα στη χημική βιομηχανία, που προ-
ήλθε από διαφυγή μεγάλης ποσότητας μεθυλικού ισο-
κυανίου στην ατμόσφαιρα, ενός πολύ τοξικού αερίου. 
Υπάρχουν πηγές που αναφέρουν ότι 20.000 άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 120.000 αντιμετώ-
πισαν και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα (ασθέ-
νειες του γαστρεντερικού, προβλήματα στην αναπαρα-
γωγή, γενετικές ανωμαλίες, αναπνευστικά προβλήματα, 
νευρολογικά και ψυχολογικά προβλήματα, προβλήματα 
στα μάτια κ.ά.). Στις σχετικές αναφορές, μεταξύ των αι-
τιών που πιθανά συνέβαλαν στην εκδήλωση του ατυχή-
ματος περιλαμβάνεται και η ελλιπής συντήρηση.

		Piper Alpha, Β. Θάλασσα, 1988: πυρκαγιά σε εξέδρα 
παραγωγής πετρελαίου με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 
167 εργαζόμενοι. Την 
ημέρα του ατυχήματος, 
το συνεργείο συντήρησης 
της ημερήσιας βάρδιας 
εργαζόταν στις αντλίες 
συμπυκνωμάτων παρα-
γωγής πεπιεσμένου αε-
ρίου. Μία από τις αντλίες 
αφαιρέθηκε στο πλαίσιο 
της προγραμματισμένης 
συντήρησης και ο σωλή-
νας συμπυκνωμάτων σφραγίστηκε προσωρινά με έναν 
επίπεδο μεταλλικό δίσκο. Δεδομένου ότι οι εργασίες 
δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν πριν από την επό-
μενη αλλαγή βάρδιας, ο μεταλλικός δίσκος παρέμεινε 
στη θέση του μετά το τέλος της ημερήσιας βάρδιας. Οι 
εργαζόμενοι της επόμενης βάρδιας δεν το γνώριζαν 
αυτό. Αργότερα, όταν η άλλη αντλία συμπυκνωμάτων 
σταμάτησε να λειτουργεί, τέθηκε σε λειτουργία η αντλία 
υπό συντήρηση. Βρέθηκε ένα σχετικό έγγραφο άδειας 
προς εργασία, όμως δεν βρέθηκε κανένα έγγραφο που 
να αναφέρει ότι η αντλία δεν έπρεπε να τεθεί σε λει-
τουργία. Η αντλία δεν λειτούργησε, με αποτέλεσμα να 
σημειωθεί διαρροή αερίου υψηλής πίεσης, το οποίο 
στη συνέχεια ανεφλέγη. Συνεπώς, καθοριστικό ρόλο 
στο συγκεκριμένο ατύχημα έπαιξε το γεγονός ότι δεν 
τηρούνταν ένα σύστημα άδειας προς εργασία με τρόπο 
που να διασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία 
μεταξύ όλων των μερών που επηρεάζονται από οποια-
δήποτε διαδικασία συντήρησης.

		Pesadena, Τέξας, 1989: 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή 
τους και 314 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθη-
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κε στο εργοστάσιο παραγωγής πολυαιθυλενίου Phillips 
66 Company. Η κύρια αιτία της έκρηξης και της πυρ-
καγιάς ήταν η διαρροή εύφλεκτων αερίων. Σύμφωνα 
με την επίσημη έρευνα του ατυχήματος, οι εταιρικές 
διαδικασίες ασφάλειας προέβλεπαν εφεδρική προ-
στασία κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης στις 
σωληνώσεις με τη χρήση διπλής βαλβίδας ή τυφλής 
φλάντζας. Εντούτοις, σε τοπικό επίπεδο η επιχείρηση 
εφάρμοζε μια ειδική διαδικασία, η οποία δεν περιλάμ-
βανε την απαιτούμενη εφεδρική προστασία. Ο Οργανι-
σμός για τη Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία στις 
ΗΠΑ (OSHA) επέβαλε πρόστιμο ύψους 4 εκατ. δολα-
ρίων στη Phillips Company για παράληψη ενημέρωσης 
και κατάρτισης των εργαζομένων που εκτελούσαν ερ-
γασίες συντήρησης όσον αφορά στη χρήση ασφαλών 
μεθόδων εργασίας με επικίνδυνες χημικές ουσίες.

		Toulouse, Γαλλία, 2001: Σε αποθήκη που βρίσκο-
νταν μεταξύ των τμημάτων παραγωγής και των τμη-
μάτων συσκευασίας νιτρικού αμμωνίου σημειώθηκε 
ισχυρή έκρηξη. Σύμφωνα με την έρευνα του ΙNERIS 
(Ιnstitut National de l’Environnement industriel et 
des rlSques), η ισχύς της έκρηξης ισοδυναμούσε με 
20–40 τ. TNT και προκάλεσε σεισμικό κύμα της τάξης 
των 3,4 Ρίχτερ. Το ωστικό κύμα είχε σαν αποτέλεσμα να 
σπάσουν τζάμια σε απόσταση 3 χλμ. ενώ 30 άνθρωποι 
σκοτώθηκαν (22 εργαζόμενοι και 8 από το γενικό πλη-
θυσμό), τραυματίστηκαν περισσότεροι από 2.240 ενώ 
πάνω από 5.070 χρειάστηκε να λάβουν ειδική ψυχολο-
γική υποστήριξη μετά το ατύχημα. Μεγάλο ήταν και το 
κόστος από τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν. Τα δι-
δάγματα από το ατύχημα επικεντρώθηκαν στο ρόλο της 
«μόλυνσης» του νιτρικού αμμωνίου κατά τη διαδικασία 
της αποσύνθεσης (χημική ασυμβατότητα ουσιών) και 
στην ανάγκη εμπλοκής του συνόλου των εργαζομένων 
και ιδιαίτερα των υπεργολάβων στις διαδικασίες ασφά-
λειας. Στην εγκατάσταση εργάζονταν 25 επιχειρήσεις 
υπεργολαβίας ενώ στην αποθήκη στην οποία συνέβη 
το ατύχημα εμπλέκονταν 3 διαφορετικές εταιρείες ερ-
γολάβων. Η φόρτωση – εκφόρτωση, μετακίνηση του 
νιτρικού αμμωνίου πραγματοποιούνταν από αυτές, ενώ 
η συντήρηση της αποθήκης πραγματοποιούνταν από δι-
αφορετικό υπεργολάβο. Το ζήτημα αυτό θεωρείται ως 
ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες που επέδρα-
σαν στο να συμβεί το ατύχημα. Το συγκεκριμένο ατύχη-
μα αποτέλεσε αφορμή μαζί με άλλα ατυχήματα για την 
τροποποίηση της οδηγίας Seveso II το 2003 (κυρίως 
για ζητήματα χρήσεων γης και εργασίες εργολάβων).

		Geleen, Oλλανδία, 2003: 3 εργαζόμενοι που εκτελού-
σαν εργασίες συντήρησης σκοτώθηκαν όταν σημειώθη-
κε έκρηξη σε κλίβανο φυσικού αερίου στην εγκατάστα-
ση DSM παραγωγής μελαμίνης. Λόγω της έκρηξης, οι 
τρεις εργαζόμενοι που στέκονταν επάνω στο κάλυμμα 
του κλιβάνου έπεσαν μέσα σε αυτόν. Ο κλίβανος λει-
τουργούσε με φυσικό αέριο και υπολειμματικά αέρια 
από γειτονικές εγκαταστάσεις. Τα υπολειμματικά αέρια 
ήταν μολυσμένα και έπρεπε να φιλτράρονται πριν από 
τη χρήση. Τα φίλτρα έπρεπε να καθαρίζονται τακτικά, 
γεγονός που σήμαινε διακοπή της λειτουργίας της εγκα-
τάστασης. Η επανέναρξη της λειτουργίας ήταν μια χρο-

νοβόρα διαδικασία και έτσι στην πράξη ακολουθούνταν 
μια συντομότερη. Δημιουργήθηκε ένα εύφλεκτο μίγμα 
αερίου και ατμοσφαιρικού αέρα στον κλίβανο, το οποίο 
ανεφλέγη όταν ήρθε σε επαφή με σπινθήρα. Παρόλο 
που αυτό ήταν το άμεσο αίτιο της έκρηξης, οι έρευνες 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η βασική αιτία ήταν η 
χρησιμοποίηση της μη δοκιμασμένης παράκαμψης της 
συνήθους διαδικασίας.

		Woodside, Γλασκό-
βη, 2004: Μια έκρηξη 
λόγω διαρροής αερίου 
στην εγκατάσταση πλα-
στικών Stockline κατά-
στρεψε ολοσχερώς το 
κτήριο σκοτώνοντας 9 
εργαζόμενους και τραυ-
ματίζοντας 40, ένας 
από τους οποίους ήταν 
περαστικός. Η επίσημη 
έρευνα για το ατύχημα 
κατέληξε στο πόρισμα 
ότι ένας παλιός υπόγειος σωλήνας υγραερίου που είχε 
τοποθετηθεί στο έδαφος χωρίς κατάλληλη προστασία, 
διαβρώθηκε και τελικά παρουσίασε αστοχία, με αποτέ-
λεσμα τη διαρροή υγραερίου στο υπόγειο του εργοστα-
σίου.

		Τexas, ΗΠΑ, 2005: Το ατύχημα συνέβη μετά από 
έκρηξη σε διυλιστήριο της BP και είχε ως συνέπεια 
15 νεκρούς και 170 τραυματίες. Μεταξύ των αιτιών και 
κρίσιμων παραγόντων που αναγνωρίστηκαν για το συ-
γκεκριμένο ατύχημα ήταν η ανάγκη ουσιαστικής προλη-
πτικής συντήρησης του εξοπλισμού (σε προηγούμενη 
επιθεώρηση είχε προκύψει πρόβλημα σε κάποιο ση-
μείο το οποίο δε διορθώθηκε), ότι υπήρχαν προσωρι-
νοί χώροι εγκατάστασης εργολάβων πολύ κοντά στο 
σημείο της έκρηξης και ότι δεν ακολουθήθηκε σωστή 
διαδικασία εκκίνησης μονάδων (οι εργολάβοι στο πιο 
κοντινό σημείο πραγματοποιούσαν σύσκεψη για τη συ-
ντήρηση άλλης μονάδας και δεν είχαν ενημερωθεί ότι 
η μονάδα ισομερισμού ξεκινούσε).

		Oise, Γαλλία, 2006: σε εργοστάσιο παραγωγής δι-
χλωριούχου θείου κατά τη διάρκεια συντήρησης ενός 
λέβητα πραγματοποιήθηκε έκρηξη που οδήγησε σε 
εκκένωση του εργοστασίου και 3 σοβαρά τραυματίες. 
Διαπιστώθηκε ότι το ατύχημα οφείλονταν σε έλλειψη 
καθιερωμένης διαδικασίας συντήρησης για τον εξοπλι-
σμό παραγωγής και ασφάλειας καθώς και στο ότι δεν 
είχε πραγματοποιηθεί εκτίμηση των κινδύνων πριν την 
έναρξη των εργασιών συντήρησης ώστε να έχουν λη-
φθεί τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Ατυχήματα μεγάλης έκτασης με επικίνδυνες ουσίες που 
σχετίζονταν με εργασίες συντήρησης έχουν συμβεί και στην 
Ελλάδα. Για παράδειγμα, η πυρκαγιά στην εγκατάσταση της 
Jet Οil στη Θεσσαλονίκη το 1986 που έκαιγε 7 ημέρες, 
απείλησε γειτονικές εγκαταστάσεις και είχε πολύ σοβαρές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, ξεκίνησε από πυρκαγιά που 
προκλήθηκε από οξυγονοκόλληση στους αγωγούς μετα-
φοράς υγρών καυσίμων σε μία από τις δεξαμενές. Το ατύ-
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ΡΘ
ΡΑ χημα στην Πετρόλα το 1992, με 13 νεκρούς και 24 τραυ-

ματίες, ξεκίνησε στη φάση της επανεκκίνησης μονάδας της 
οποίας η λειτουργία είχε διακοπεί για προγραμματισμένες 
εργασίες συντήρησης.
Στη βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί στοιχεία από ατυχή-
ματα ή παρολίγον σοβαρά ατυχήματα που σχετίζονται με 
ελλιπή συντήρηση και σε άλλους κλάδους. Ενδεικτικά πα-
ραδείγματα είναι:
		Hamlet, Β.Καρολίνα, ΗΠΑ, 1991: Ο ιδιοκτήτης ενός 

εργοστασίου επεξεργασίας κοτόπουλων καταδικάστηκε 
σε εικοσαετή κάθειρξη μετά από πυρκαγιά στην οποία 
25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 54 τραυματίστη-
καν. Όλοι εγκλωβίστηκαν πίσω από κλειδωμένες πόρ-
τες πυρασφάλειας όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά. Η αρχική 
αιτία για το γεγονός αυτό ήταν μια αυτοσχέδια επισκευή 
που πραγματοποιήθηκε χωρίς τις προδιαγραφές ασφα-
λείας.

		Παρολίγον ατύχημα στον τομέα των μεταφορών, 
Λονδίνο, 2002: στη διαδρομή Swansea-Paddington 
εκτροχιάστηκε τρένο λόγω ανεπαρκούς συντήρησης 
της περιοχής γύρω από το σημείο αλλαγής τροχιάς και 
παρουσίας ενός σπασμένου τμήματος μιας συνδετικής 
πλάκας των ραγών. Ευτυχώς ο συρμός δεν ανατράπηκε, 
το ατύχημα όμως θα μπορούσε να έχει τραγική εξέλι-
ξη.

		Ατύχημα στο Λιμένα του Δουβλίνου, 2007: Κατά τη 
λύση του κάβου της πρύμνης ενός πλοίου που ετοιμα-
ζόταν να αναχωρήσει από το λιμένα του Δουβλίνου, 
ο κάβος κόπηκε και εκτινάχτηκε στο κατάστρωμα, χτυ-
πώντας τον υποπλοίαρχο, ο οποίος υπέστη κατάγματα 
και στα δύο πόδια. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου 
υπέστη ακρωτηριασμό του ενός ποδιού, ενώ έξι ημέρες 
αργότερα πέθανε. Από την επίσημη έρευνα που διενερ-
γήθηκε σχετικά με τα αίτια του ατυχήματος διαπιστώθη-
κε ότι το ατύχημα είχε προκληθεί εξαιτίας μιας σειράς 
παραγόντων, περιλαμβανομένης της μη συντήρησης 
του κάβου της πρύμνης.

Κίνδυνοι για την υγεία και ασφάλεια των εργα-
ζομένων κατά τις εργασίες συντήρησης
Η συντήρηση είναι μια ειδική διαδικασία, η οποία έχει ιδι-
αίτερες απαιτήσεις και εγκυμονεί ιδιαίτερους κινδύνους. Γι’ 

αυτό, είναι αναγκαίο να πραγ-
ματοποιείται από εξειδικευ-
μένο προσωπικό και αφού 
έχει προηγηθεί εκτίμηση των 
κινδύνων και διασφάλιση 
των μέτρων προστασίας ερ-
γαζομένων και πληθυσμού, 
ανάλογα με την εργασία. Στη 
συνέχεια αναφέρονται συνο-
πτικά βασικοί κίνδυνοι που 
μπορεί να προκύψουν κατά 
τη συντήρηση και ενδεικτικές 
κατευθύνσεις πρόληψης της 
επικινδυνότητας.
Οι εργασίες συντήρησης, ανά-

λογα με το είδος και τα μέτρα που λαμβάνονται για την προ-
στασία των εργαζομένων, μπορεί να περιλαμβάνουν:
	 	Κίνδυνο τραυματισμού λόγω έκθεσης σε επικίνδυ-

νες καταστάσεις που αφορούν σε: πτώση αντικειμέ-

νων, πτώσεις από ύψος, πυρκαγιά-έκρηξη, υδραυλικά 
υγρά υπό πίεση, βίαιη εκτόνωση συμπιεσμένου αέρα, 
μηχανική ενέργεια (μπορεί να είναι αποθηκευμένη 
σε ελατήρια ή γενικότερα διατάξεις αποθήκευσης 
μηχανικής ενέργειας, ενέργεια λόγω αδράνειας από 
κινούμενα εξαρτήματα που δεν έχουν σταματήσει), 
ηλεκτρική ενέργεια (επαφή με αγωγούς ή μη μονωμέ-
νες επιφάνειες), θερμική ενέργεια (επαφή με ιδιαίτε-
ρα θερμές επιφάνειες λόγω π.χ. της θερμότητας που 
παρέμεινε σε διάφορα 
εξαρτήματα και εξοπλι-
σμό από τη λειτουργία 
τους και δεν έχει παρέλ-
θει ο αναγκαίος χρόνος 
για την επαρκή ψύξη 
τους), εκτόξευση θραυ-
σμάτων κατά τη διάρκεια 
εργασιών όπως λείανση, 
ρίνιση κ.λπ.

	 	Ασφυξία ή έκθεση σε 
χημικούς παράγοντες. 
Τυχόν επαφή και έκθεση σε χημικούς παράγοντες 
που βρίσκονται σε διάφορα εξαρτήματα που συντη-
ρούνται (π.χ. λιπαντικά, ψυκτικά υγρά κ.λπ.), σε διά-
φορα λειτουργικά μέρη (π.χ. σπρέι βαφής κ.λπ.), έκ-
θεση σε αμίαντο και σκόνη (π.χ. κατά τη συντήρηση 
κτηρίων), έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες κατά τη διάρ-
κεια εργασιών σε κλειστούς-περιορισμένους χώρους 
και εργασιών όπως οι συγκολλήσεις κ.λπ.

	 	Έκθεση σε φυσικούς παράγοντες όπως θόρυβο, 
κραδασμούς, υπερβολική ζέστη και κρύο, ακτινο-
βολία (υπεριώδης ακτινοβολία, ακτίνες Χ, ηλεκτρο-
μαγνητικά πεδία), ανάλογα με το είδος της εργασίας 
συντήρησης, με πιθανότητα πρόκλησης εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

	 	Έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες (π.χ. βακτηρί-
δια, μούχλα, μύκητες) κατά τη διάρκεια εργασιών σε 
κλειστούς χώρους, κατά τη συντήρηση συστημάτων 
κλιματισμού, σε χώρους επεξεργασίας βιολογικών 
παραγόντων όπως τα εργαστήρια ή σε εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας αποβλήτων. Η έκθεση αυτή μπορεί να 
προκαλέσει προβλήματα όπως αναπνευστικά, αλλερ-
γίες, την ασθένεια των «λεγεωνάριων» κ.ά.

	 	Δημιουργία προβλημάτων υγείας και αύξηση της πι-
θανότητας πρόκλησης εργατικού ατυχήματος εξαιτίας 
ψυχοκοινωνικών παραγόντων (π.χ. άγχος, πίεση χρό-
νου, εργασία σε βάρδιες). 

	 	Μυοσκελετικές παθήσεις κατά την εκτέλεση καθηκό-
ντων που απαιτούν κάμψη και επίπονες στάσεις και 
κινήσεις (κάμψη, γονάτισμα, υπερέκταση, εργασία σε 
κλειστούς χώρους κ.λπ.).

Οι κίνδυνοι αυτοί επιβεβαιώνονται από στοιχεία που έχουν 
παρουσιαστεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Σύμφωνα με έκθε-
ση του 2010 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφά-
λεια και την Υγεία στην Εργασία («Maintenance and Oc-
cupational Safety and Health: A statistical picture», βλ. 
περίληψη στο δελτίο FACTS 90):
♦	 	Τα στοιχεία ισπανικής έρευνας για τις συνθήκες εργασί-

ας υποδεικνύουν υψηλότερα επίπεδα έκθεσης των ερ-
γαζομένων σε εργασίες συντήρησης στο θόρυβο, στις 
δονήσεις και σε διάφορα είδη ακτινοβολίας, σε σύγκρι-
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ση με τον υπόλοιπο ενεργό πληθυσμό. Επιπλέον, οι ερ-
γαζόμενοι σε εργασίες συντήρησης είναι περισσότερο 
εκτεθειμένοι στη ζέστη το καλοκαίρι (44% σε σύγκριση 
με 19% για άλλα επαγγέλματα), στο κρύο το χειμώνα 
(44% σε σύγκριση με 17%) και στην υγρασία (25% σε 
σύγκριση με 13%). Τέλος, εκτίθενται περισσότερο σε 
επικίνδυνες ουσίες, ατμούς και αναθυμιάσεις.

♦	 	Το 20% περίπου του συνόλου των ατυχημάτων στο Βέλ-
γιο (το 2005 – 2006) σχετιζόταν με εργασίες συντήρη-
σης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη Φινλανδία ήταν 18 – 
19%, στην Ισπανία 14 – 17% και στην Ιταλία 10–14% (το 
2003 – 2006). Γενικότερα, τα αριθμητικά στοιχεία από 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες υποδηλώνουν ότι το 2006 
περίπου το 10 – 15 % του συνόλου των θανατηφόρων 
ατυχημάτων σχετιζόταν με εργασίες συντήρησης. 

♦	 	Από επιστημονικές μελέτες προκύπτει ότι οι επαγ-
γελματικές ασθένειες και τα προβλήματα υγείας που 
σχετίζονται με την εργασία (όπως είναι η αμιάντωση, ο 
καρκίνος, τα προβλήματα ακοής και οι μυοσκελετικές 
παθήσεις) επικρατούν σε μεγαλύτερο βαθμό μεταξύ 
των εργαζομένων που εκτελούν εργασίες συντήρησης.

♦	 	Τα στοιχεία της Eurostat από πέντε χώρες της Ε.Ε. υπο-
δεικνύουν ότι η πλειονότητα των ατυχημάτων που συν-
δέονται με τη συντήρηση παρατηρούνται στον μεταποιη-
τικό κλάδο, στον κατασκευαστικό κλάδο, στις υπηρεσίες 
ακινήτων, εκμίσθωσης και στις επιχειρηματικές υπηρε-
σίες, ενώ στην Αυστρία καταγράφονται επίσης, στον κλά-
δο των ξενοδοχείων και των εστιατορίων. Επιπροσθέτως, 
στον κλάδο της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού 
αερίου και νερού το 2006, το 50% των ατυχημάτων στη 
Φινλανδία και στο Βέλγιο, το 34% στην Ισπανία και το 
23% στην Ιταλία σχετιζόταν με εργασίες συντήρησης. 
Στον κλάδο των υπηρεσιών ακινήτων, της εκμίσθωσης 
και των επιχειρηματικών υπηρεσιών, το 40% των ατυχη-
μάτων στη Φινλανδία, το 34% στην Ισπανία και το 26% 
στο Βέλγιο σχετιζόταν με τη συντήρηση. Επιπλέον, στον 
κλάδο της εκπαίδευσης στο Βέλγιο το 41% των ατυχη-
μάτων συνδεόταν με εργασίες συντήρησης. Τέλος, σε 
άλλους κλάδους, το 15 – 20% των ατυχημάτων σχετιζό-
ταν με εργασίες συντήρησης ανάλογα με τη χώρα.

♦	 	Από την ανάλυση μιας γαλλικής βάσης δεδομένων των 
εργατικών ατυχημάτων προκύπτει ότι το 2002 οι εργαζό-
μενοι σε εργασίες συντήρησης αποτελούσαν τη δεύτερη 
μεγαλύτερη κατηγορία θυμάτων εξαιτίας ατυχημάτων 
που συνδέονται με την υπεργολαβική ανάθεση, αμέσως 
μετά τους εργαζομένους στον κλάδο των κατασκευών.

Αντίστοιχα, οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης λόγω 
παραγόντων που αναφέρθηκαν προηγουμένως επιβεβαιώ-
νονται και από άλλες μελέτες. Για παράδειγμα, τα ατυχήματα 
που σχετίζονται με εργασίες συντήρησης έχουν μελετηθεί 
για μια σειρά κλάδους όπως στις αερομεταφορές (Neitzel 
et al. 2008), τις οδικές μεταφορές (Lin & Cohen 1997), τη 
συντήρηση πλοίων (van Wendel de Joode et al. 1997), τη 
χημική βιομηχανία (Väyrynen et al. 1994) και γενικότερα 
(Vidal-Gomel & Samurçay 2002, Pinna & Natalizio 2009, 
Lind 2008). Ορισμένες μελέτες αναφέρονται στην εκτίμηση 
των κινδύνων για την υγεία των εργαζομένων στη συντή-
ρηση λόγω έκθεσης σε επικίνδυνους παράγοντες. Για πα-
ράδειγμα για την έκθεση εργαζομένων στη συντήρηση :
♦	 	φορτηγών τρένων σε θόρυβο, δονήσεις και κρύο (Voro-

kannas et al. 1994)
♦	 	αεροσκαφών σε επικίνδυνες χημικές ουσίες (Uang et 

al. 2006, Lemasters et al. 1999, Lee et al. 2001) και 
ψυχοκοινωνικούς παράγοντες (Shofield et al. 2006)

♦	 	στερεών αποβλήτων σε πολυχλωριωμένες διοξίνες και 
φουράνια (Shih et al. 2006).

Οι κίνδυνοι που αναφέρθηκαν παραπάνω επιβεβαιώνο-
νται και από τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελμα-
τικές ασθένειες στη χώρα μας. Το θέμα έχει έρθει στη 
δημοσιότητα δυστυχώς με τραγικό τρόπο μετά από σοβα-
ρά ατυχήματα σε τέτοιου είδους εργασίες, όπως το πρό-
σφατο στις 13/10/2010 στη Χαλυβουργία Ελλάδος όπου 
έσπασε συρματόσχοινο γερανού που μετέφερε κάδο με 
λιωμένο μέταλλο και είχε σαν αποτέλεσμα την πρόκληση 
πυρκαγιάς και τον τραυματισμό 4 εργαζομένων. Πλήθος 
θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων που έχουν συμβεί 
στην Ελλάδα σχετίζονταν είτε με εργασίες συντήρησης, 
είτε με ελλιπή συντήρηση εξοπλισμού και εγκαταστά-
σεων. Ενδεικτικά παραδείγματα τα θανατηφόρα ατυχή-
ματα: στην εγκατάσταση της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη το 
2001 κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού λέβητα, στη 
Μότορ Όιλ το 2001 και στα ΕΛΠΕ το 2010 κατά τη διάρ-
κεια καθαρισμού δεξαμενών, στην Τιτάν κατά τη διάρκεια 
συντήρησης γερανού φόρτωσης τσιμέντου το 2006, σε 
συνεργείο επισκευής αυτοκίνητων εργολάβου στη Θεσ-
σαλονίκη το 2009, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρη-
σης επαγγελματικού ψυγείου στο Αγρίνιο το 2009, κατά 
τη διάρκεια επισκευών-συντήρησης καλωδίων από ενα-
ερίτες της ΔΕΗ, στη Ναυπηγοεοπισκευαστική Ζώνη (π.χ. 
SEILOR το 2005 και FRIENDSHIP GAS το 2009), στη 
ΛΑΡΚΟ το 2009 από διάτρηση του κάδου μεταλλεύματος 
κ.λπ. Ωστόσο, λόγω ελ-
λιπούς καταγραφής των 
εργατικών ατυχημάτων 
στη χώρα μας, δεν είναι 
δυνατόν να παρουσια-
στούν συνολικά σχετικά 
στατιστικά στοιχεία. Δε-
δομένου όμως ότι σύμ-
φωνα με εκθέσεις του 
Σώματος Επιθεωρητών 
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), 
από το 2000 μέχρι σή-
μερα έχουν πεθάνει περισσότεροι από 1.400 εργαζό-
μενοι στη χώρα μας σε ώρα εργασίας, σε συνδυασμό με 
το γεγονός ότι σύμφωνα με την ελληνική και τη διεθνή 
εμπειρία μεγάλο ποσοστό των θανατηφόρων ατυχημάτων 
συμβαίνουν κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, ανα-
δεικνύεται η σημασία του θέματος της πρόληψης των 
σχετικών κινδύνων.  

Πρόληψη των κινδύνων κατά τις εργασίες συ-
ντήρησης
Η νομοθεσία περιλαμβάνει αναφορές σχετικά με την ανα-
γκαιότητα συντήρησης του εξοπλισμού για την Υ.Α.Ε. Το 
άρθ. 31 του Ν. 3850/2010 αναφέρεται στις υποχρεώσεις 
των εργοδοτών για τη συντήρηση εγκαταστάσεων και εξο-
πλισμού καθώς και τις καταχωρήσεις των συντηρήσεων 
σε ειδικό βιβλίο. Σχετικές αναφορές υπάρχουν, επίσης, 
σε ειδικές διατάξεις που αφορούν στη συντήρηση εξοπλι-
σμού εργασίας, μέσων πυροπροστασίας, μέσων ατομικής 
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γκολλήσεων, ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, εργασίες 
σε συνεργεία αυτοκινήτων κ.λπ.
Οι ειδικές πτυχές που αφορούν στην εκτέλεση των εργασι-
ών συντήρησης ποικίλλουν μεταξύ των διαφόρων κλάδων 
οικονομικής δραστηριότητας. Σε κάθε περίπτωση, όπως για 
κάθε εργασία και δραστηριότητα, έτσι και για τις εργασίες 
συντήρησης, θα πρέπει να πραγματοποιείται εκτίμηση των 
κινδύνων για την Υ.Α.Ε. και να λαμβάνονται τα απαραίτη-
τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα πρόληψης. Η συμμετοχή 
των εργαζομένων είναι αναγκαία σε αυτή τη διαδικασία. 
Θα πρέπει να εξετάζονται όλοι οι παράγοντες κινδύνου 

(ποιοτικός και ποσοτικός 
προσδιορισμός φυσικών 
– χημικών - βιολογικών 
παραγόντων, στοχευμέ-
νος ιατρικός έλεγχος 
στους εργαζόμενους, 
κίνδυνοι ατυχημάτων 
από κτηριακές δομές, 
πυρκαγιά – έκρηξη, πτώ-
σεις, μηχανήματα κ.λπ., 
εργονομικοί - ψυχοκοι-
νωνικοί παράγοντες) και 

να ελέγχεται η τήρηση των μέτρων πρόληψης.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης της Υ.Α.Ε. κατά τις εργασίες 
συντήρησης, θα πρέπει να περιλαμβάνονται ενδεικτικά:
	 	Έγκαιρος προγραμματισμός των εργασιών – Εκτίμη-

ση κινδύνων για την Υ.Α.Ε. - Οργάνωση της ασφά-
λειας του χώρου

Σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνεται η τήρηση του προγράμ-
ματος προληπτικής συντήρησης εξοπλισμού και εγκαταστά-
σεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και 
τη διεθνή επιστημονική εμπειρία και πρακτική, η συλλογή 
πληροφοριών, η διασφάλιση επαρκούς αριθμού εργαζο-
μένων και απαιτούμενων ικανοτήτων αυτών που εκτελούν 
εργασίες (ειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλη εκπαί-
δευση), ο σαφής καθορισμός αρμοδιοτήτων, η καθιέρωση 
συγκεκριμένων διαδικασιών και ο καθορισμός ασφαλών 
συστημάτων εργασίας (π.χ. άδειες εργασίας, σύστημα log-
out/tag-out, συστήματα διακοπής κ.λπ.) και η πιστή εφαρ-
μογή τους από όλους τους εμπλεκόμενους κ.λπ. Όπως 
αναφέρθηκε, η εκτίμηση των κινδύνων για την Υ.Α.Ε. θα 
πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν και το σύνολο των εργαζομένων συ-
μπεριλαμβανομένου του εργολαβικού προσωπικού.
Η οργάνωση της ασφάλειας του χώρου περιλαμβάνει 
πλευρές όπως η διακοπή τροφοδοσίας, η σήμανση, η 
ασφαλής λειτουργία των μηχανημάτων, η απομάκρυνση των 
ατόμων που δεν συμμετέχουν στις εργασίες συντήρησης, η 
επικοινωνία μεταξύ τμημάτων, το σχέδιο έκτακτης ανάγκης 
(διάσωση – διαφυγή - πρώτες βοήθειες) κ.ά. Θα πρέπει εν-
δεικτικά να διασφαλίζονται τα ακόλουθα:
♦	 	Η συντήρηση να γίνεται με τον εξοπλισμό εκτός λει-

τουργίας και αν είναι δυνατόν αποσυνδεμένο από 
κάθε πηγή ενέργειας. Όταν αυτό δεν είναι τεχνικά δυ-
νατόν, θα πρέπει οι εργασίες να γίνονται με ιδιαίτε-
ρη προσοχή και να υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις 
ασφαλείας (π.χ. βηματικό σύστημα ενεργοποίησης - 
απενεργοποίησης).

♦	 	Να απομονώνονται ηλεκτρικές και λοιπές παροχές. 

Να απομονώνονται εξαρτήματα και σωλήνες με ατμό, 
υγρά ή αέρια υπό πίεση ώστε να μη θίγονται και να 
μην μπορούν να προκαλέσουν ατύχημα. Το σύστημα 
πρέπει να είναι αποπιεσμένο και οι βαλβίδες ασφα-
λείας κλειστές.

♦	 	Να στηρίζονται εξαρτήματα του εξοπλισμού που μπο-
ρεί να πέσουν κατά τις εργασίες συντήρησης προ-
καλώντας ατυχήματα. Να αφήνονται κινητά μέρη να 
σταματήσουν πλήρως, προτού αρχίσει οποιαδήποτε 
εργασία συντήρησης στον εξοπλισμό.

♦	 	Να αφήνονται ζεστά εξαρτήματα να κρυώσουν και 
κρύα εξαρτήματα να ανεβάσουν τη θερμοκρασία τους 
σε επίπεδα περιβάλλοντος, ώστε να αποφευχθούν 
θερμά ή ψυχρά εγκαύματα από την επαφή εργαζομέ-
νου με αυτά. 

♦	 	Ο κινητήρας κινητού εξοπλισμού να είναι σβηστός, 
το κιβώτιο να είναι στο νεκρό, με φρένο και οι τροχοί 
μπλοκαρισμένοι με εξωτερικό μέσο, εάν χρειάζεται.

♦	 	Να καθαρίζονται σχολαστικά δοχεία που περιέχουν 
εύφλεκτα υλικά, ειδικά πριν από εργασίες εν θερμώ 
(ακόμη και μικρές ποσότητες μπορεί να αναφλεγούν 
από μία λάμπα ή φακό κατά τη συντήρηση).

♦	 	Όταν η συντήρηση γίνεται σε ύψος να λαμβάνονται 
ασφαλή μέσα πρόσβασης ανάλογα με τη φύση, τη δι-
άρκεια και τη συχνότητα των εργασιών. 

	 	Χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού, συμπεριλαμ-
βανομένων των μέσων ατομικής προστασίας

Οι εργοδότες οφείλουν να μεριμνούν ώστε να υπάρχει το 
κατάλληλο εργαλείο και ο κατάλληλος εξοπλισμός για 
κάθε συγκεκριμένη εργασία (και να συνοδεύονται από οδη-
γίες χρήσης, εάν απαιτείται), να είναι σε καλή κατάσταση, να 
είναι κατάλληλα για το συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλ-
λον (π.χ. εξοπλισμός και εργαλεία αντιεκρηκτικού τύπου 
σε εύφλεκτα περιβάλλοντα), να είναι εργονομικά σχεδια-
σμένα. Αντίστοιχα, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για εξο-
πλισμό διάσωσης για τις έκτακτες καταστάσεις κινδύνου.
Όλα τα Μ.Α.Π. πρέπει: να είναι κατάλληλα για την αντιμετώ-
πιση των κινδύνων για τους οποίους προορίζονται και να μη 
δημιουργούν πρόσθετους, να είναι κατάλληλα για τις συν-
θήκες που επικρατούν στο χώρο εργασίας, να ικανοποιούν 
τις εργονομικές απαιτήσεις και την κατάσταση της υγείας 
του εργαζομένου, να εφαρμόζουν σωστά στον εργαζόμενο 
μετά τις τυχόν απαραίτητες προσαρμογές.  
Για παράδειγμα, η σύσταση της ατμόσφαιρας πρέπει να 
παρακολουθείται συνεχώς κατά τη διάρκεια των εργασιών 
στον περιορισμένο χώρο (για έλλειψη οξυγόνου, εκρηκτι-
κή ατμόσφαιρα, τοξικές ουσίες) και η είσοδος σε χώρο με 
έλλειμμα οξυγόνου πρέπει να γίνεται μόνο με τη χρήση κά-
ποιας εξωτερικής πηγής αναπνεύσιμου αέρα.

		Εργασία σύμφωνα με τον προγραμματισμό και την εκτί-
μηση των κινδύνων ΥΑΕ – Διενέργεια τελικών ελέγχων

Η απλή ύπαρξη γενικών ή ακόμη και αναλυτικών γραπτών 
διαδικασιών και οδηγιών δεν διασφαλίζει την Υ.Α.Ε. Απαι-
τείται ουσιαστικός έλεγχος για την τήρησή τους στην πρά-
ξη, χωρίς αυτοσχεδιασμούς και παράκαμψη των αναγκαί-
ων ανά περίπτωση διαδικασιών ασφάλειας και προστασίας 
της υγείας των εργαζομένων λόγω πίεσης χρόνου. Επίσης, 
θα πρέπει να έχει προβλεφθεί ασφαλής διαδικασία για την 
περίπτωση απρόοπτων γεγονότων που θα απαιτεί τη διακο-
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στον τελικό έλεγχο πριν την επανέναρξη των εργασιών.
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Σημείωση: Οι εικόνες που περιέχονται στο άρθρο έχουν ανατυπωθεί 

από τις αναφορές [2], [13], [14], [34]. 
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Στις 28/4/2010 εγκαινιάστηκε από τον Υπουργό Ερ-
γασίας η Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για Ασφαλείς Εργασίες 
Συντήρησης για τη διετία 2010-2011 που διοργανώνει 
ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία (EU OSHA). Η επιλογή του θέματος 
από την Ε.Ε. δεν είναι τυχαία. Η στατιστική εικόνα των 
ατυχημάτων στο συγκεκριμένο τομέα αναδεικνύει ότι 
οι εργασίες συντήρησης παρουσιάζουν πολύ υψηλή 
επικινδυνότητα σε σχέση με άλλου είδους εργασίες. 
Η στατιστική, φυσικά, δεν είναι αυτοσκοπός και πρέπει 
να εξυπηρετεί την ανάλυση των αποτελεσμάτων ώστε 
να εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για την επίτευξη 
βελτιώσεων. 

H Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εθνικών Εται-
ρειών Συντήρησης (EFNMS)

Στην Ευρώπη, έχει δημιουργηθεί μία Ευρωπαϊκή Συ-
νομοσπονδία Εθνικών Εταιρειών Συντήρησης (EFNMS, 
www.efnms.org) από το 1970, η οποία μετατράπηκε σε 
μη κερδοσκοπικό φορέα το 2003. Στο φορέα αυτόν εντά-
χθηκε και η Ελληνική Εταιρεία Τεχνολογίας & Διοίκησης 
Συντήρησης (HMS, www.hms-gr.eu). Στην EFNMS συμ-
μετέχουν αντιπροσωπείες από 22 κράτη, 18 της Ε.Ε. και 
την Ελβετία, την Κροατία, τη Νορβηγία και τη Σερβία, ενώ 
δραστηριοποιείται σε 5 θεματικούς «πυλώνες»: Υγεία 
και Ασφάλεια στην Εργασία, Διαχείριση Περιουσιακών 
Στοιχείων, Προδιαγραφές Αναφοράς, Πιστοποίησης και 
Εκπαίδευσης. Για την προώθηση των θεμάτων κάθε πυ-

λώνα έχει ιδρυθεί μία Ευρωπαϊκή Μόνιμη Επιτροπή μέλη 
της οποίας είναι οι Συντονιστές των αντίστοιχων Εθνικών 
Επιτροπών. 

Οι Συντονιστές της EFNMS διατηρούν ηλεκτρονική 
επικοινωνία με την οποία αλληλοενημερώνονται για τις 
δράσεις των Εθνικών Επιτροπών και συνεδριάζουν ανά 
6μηνο. Η τελευταία συνεδρία έλαβε χώρα το Μάιο στη 
Βερόνα ενώ η επόμενη θα διοργανωθεί το Νοέμβριο στο 
Λονδίνο. 

Τέλος, η EFNMS εκδίδει το μηνιαίο περιοδικό Maintworld 
(www.maintworld.com) με θέματα ποικίλου ενδιαφέρο-
ντος, τμήμα των οποίων είναι πάντα η πρόληψη ατυχη-
μάτων.

Ευρωπαϊκή Μόνιμη Επιτροπή Υ.Α.Ε. της 
EFNMS (ΕΜΕ ΥΑΕ)

Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Μόνιμης Επιτροπής ΥΑΕ της 
EFNMS (ΕΜΕ ΥΑΕ) είναι η παροχή κινήτρων για τη βελ-
τίωση της ασφάλειας στη συντήρηση, μέσω της ορθής 
εταιρικής διαχείρισης. Κάθε Εθνική Επιτροπή ΥΑΕ έχει 
ανεξαρτησία και πλήρη ελευθερία δράσης σύμφωνα με 
το εθνικό περιβάλλον (νομοθεσία, ένταση και είδος δρα-
στηριότητας κ.λπ.), αλλά ενημερώνει την ΕΜΕ ΥΑΕ. Η ΕΜΕ 
ΥΑΕ έχει το δύσκολο έργο να συγκεράσει τις παρατηρού-
μενες μεταξύ των χωρών-μελών διαφορές στον τρόπο 
μέτρησης των δεικτών των ατυχημάτων, τα χαρακτηριστικά 
της παιδείας και τη διάρθρωση της κοινωνικής ασφάλι-
σης. Επιπλέον, η ΕΜΕ ΥΑΕ συνεργάζεται με τις υπόλοιπες 
τέσσερεις ΕΜΕ ώστε η ΥΑΕ να αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος κάθε δράσης. Στην τελευταία συνεδρίαση, μάλι-
στα, αποφασίστηκε ότι προτεραιότητα πρέπει να τεθεί 
στη συνεργασία με την ΕΜΕ Προδιαγραφών Αναφοράς 
(Benchmarking).

Τέλος, να σημειωθεί ότι η EFNMS υποστηρίζει ενεργά 
την Πανευρωπαϊκή Εκστρατεία για Ασφαλείς Εργασίες 
Συντήρησης.

Εθνικές Επιτροπές ΥΑΕ (ΕθΕ ΥΑΕ)
Οι Εθνικές Επιτροπές ΥΑΕ έχουν κληθεί από την EME 

YAE:
1.  να συμμετέχουν στις προωθητικές δράσεις της Ευρω-

παϊκής Εκστρατείας 2010-2011 για Ασφαλείς Εργα-

Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εθνικών Εταιρειών Συντήρησης (EFNMS).  
Ευρωπαϊκά δεδομένα, δράσεις, προοπτικές. - Η συμμετοχή της Ελλη-
νικής Εταιρείας Τεχνολογίας και Διοίκησης Συντήρησης.

*  Ο Δρ. Γ. Σκρουμπέλος είναι Μηχανολόγος Μηχανικός, Συντονιστής Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνολογίας 
και Διοίκησης Συντήρησης (Hellenic Maintenance Society), Αντιπρόεδρος ACRM A.E.

του Δρος Γεωργίου Σκρουμπέλου*

Η Ευρώπη (όχι απλά η Ε.Ε.), κατανοώντας τη σπουδαιότητα της συντήρησης, ίδρυσε ένα δίκτυο μη κερδοσκοπι-
κών εθνικών οργανισμών για την προώθηση συναφών θεμάτων, την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εθνικών Εται-
ρειών Συντήρησης (European Federation of Νational Maintenance Societies: EFNMS). Η Ελλάδα συμμετέχει 
ως Ελληνική Εταιρία Τεχνολογίας και Διοίκησης Συντήρησης (Hellenic Maintenance Society: HMS). Ένας από 
τους πυλώνες ανάπτυξης δράσεων είναι και η Υγεία & Ασφάλεια Εργασίας (Υ.Α.Ε.). Τα στατιστικά της Ε.Ε. αλλά 
και πανελλαδική έρευνα του γράφοντος καταδεικνύουν ότι οι εργασίες συντήρησης είναι οι πλέον επικίνδυνες 
εργασίες. Το άρθρο περιγράφει τόσο τις δράσεις της EFNMS όσο και της HMS στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκ-
στρατείας 2010-2011 για την Υ.Α.Ε. στη Συντήρηση και αποτυπώνει τις κυριότερες αιτίες και αποτελέσματα των 
ατυχημάτων στον κλάδο επιχειρώντας μία ερμηνεία και προτείνοντας αντίστοιχα μέτρα.
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eu/el/campaigns)
2.  να συλλέξουν στοιχεία σχετικά με τις εργασίες συ-

ντήρησης όπως: 
• καταγραφή των απόψεων των Διευθυντών Συντή-
ρησης 
• εκτίμηση του πληθυσμού του ανθρώπινου δυναμι-
κού συντήρησης 
• συλλογή στατιστικών δεδομένων σχετικά με τα ατυ-
χήματα στις εργασίες συντήρησης και σύγκριση με τα 
συνολικά δεδομένα 
• ανάλυση ανά κατηγορία (ηλικίας, αιτίας, απασχόλη-
σης κ.λπ.) 
• ανάλυση επαγγελματικών ασθενειών

3.  να εκπονήσουν ένα σχέδιο ενεργειών για τις πλέον 
ευάλωτες ομάδες όπως οι νέοι εργαζόμενοι και οι 
εργολάβοι.

Ευρωπαϊκές στατιστικές ατυχημάτων στη συ-
ντήρηση

Τόσο στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για 
την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), όσο 
και στο περιοδικό Maintworld, παρουσιάστηκαν στατιστι-
κές ατυχημάτων οι οποίες καταδεικνύουν ότι:

•  15-20% των ατυχημάτων συμβαίνουν κατά τη συντή-
ρηση

•  10-20% των θανατηφόρων ατυχημάτων συμβαίνουν 
κατά τη συντήρηση

•  Η μείωση των ατυχημάτων είναι θέμα κουλτούρας της 
ηγεσίας των επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα, κατά την τελευταία συνάντηση της ΕΜΕ 
ΥΑΕ στη Βερόνα παρουσιάστηκαν στοιχεία που καταδει-
κνύουν ότι στη Γαλλία και το Βέλγιο ο δείκτης συχνότητας 
των ατυχημάτων στη συντήρηση είναι μέχρι και διπλάσιος 
του μέσου όρου των δεικτών των υπολοίπων εργασιών.

Πανελλαδική έρευνα για τις αιτίες ατυχημάτων 
στη συντήρηση 

Αναφορικά με την Ελλάδα, ο γράφων παρουσίασε τα 
αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας σχετικά με τις αιτίες 
συμβάντων στις εργασίες συντήρησης, ώστε να αναγνω-
ριστούν τυχόν τάσεις και να καθοριστούν αποτελεσματικά 
μέτρα για την αναστροφή των τάσεων αυτών. Η έρευνα 
σε 10 βιομηχανικές μονάδες με 146 εργαζόμενους στη 
συντήρηση έδειξε ότι οι αιτίες των ατυχημάτων σχετίζονται 
με τα χαρακτηριστικά των εργασιών συντήρησης, ήτοι:
1.  Είναι συνήθως μία «μη καθαρή εργασία» γιατί περι-

λαμβάνει αποσυναρμολόγηση, άπλωμα εργαλείων, 
κατάληψη δαπέδων, με αποτέλεσμα να παρατηρείται 
κακή ευταξία, η οποία αποτελεί και την κύρια άμεση 
αιτία ατυχημάτων (στο 13% των ατυχημάτων).

2.  Οι εργασίες εκτελούνται από εκπαιδευμένους εργαζό-
μενους οι οποίοι επιδεικνύουν υπερβολική αυτοπε-
ποίθησή και εξοικείωση με τον κίνδυνο, φαινόμενο 
που αποτελεί την κύρια αιτία ατυχημάτων (στο 43% 
των ατυχημάτων).

3.  Δεδομένου ότι απαιτείται εξειδικευμένη τεχνογνωσία 
με αποτέλεσμα να μην περιλαμβάνονται αυτοματοποι-
ημένες ενέργειες και αυτόματες εργασίες, η έλλειψη 
συγκέντρωσης αποτελεί τη δεύτερη βασική αιτία ατυ-
χημάτων (στο 38% των ατυχημάτων).

4.  Θεωρείται από τις διοικήσεις των παραγωγικών μονά-
δων ως μη παραγωγική εργασία η οποία, ως εκ τούτου, 
γίνεται πάντα υπό χρονική πίεση με αποτέλεσμα οι 
συντηρητές να εκδηλώνουν ανασφαλείς ενέργειες. 
Ως συχνότερες άμεσες αιτίες αναγνωρίστηκαν η πα-
ραβίαση των κανόνων ασφαλείας, οι επικίνδυνοι 
αστεϊσμοί, η μη χρήση των Μέσων Ατομικής Προ-
στασίας (ΜΑΠ) και η εργασία χωρίς εξουσιοδότηση 
(παρατηρήθηκαν συνολικά στο 48% των ατυχημάτων), 
ενώ ως βασικές αιτίες αναγνωρίστηκαν η βιασύνη και 
η ευκολία (στο 63% των ατυχημάτων).

5.  Δεδομένου ότι η εργασία είναι συνήθως πολυσύνθετη 
και περίπλοκη με αποτέλεσμα η εμπειρία να μην αρκεί 
και να απαιτούνται επιπρόσθετες προδιαγραφές, οι 
ανεπαρκείς οδηγίες εργασίας αποτελούν τη συχνό-
τερη βασική αιτία (στο 43% των ατυχημάτων).

Προτεινόμενα μέτρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο
Ο γράφων ακολούθως πρότεινε στην ΕΜΕ ΥΑΕ να εξετα-

στούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τα ακόλουθα μέτρα:
1.  Εφαρμογή συστήματος 5S. Δεν θα αναλύσουμε το 

σύστημα αυτό στο παρόν άρθρο, ωστόσο, αναφέρουμε 
επιγραμματικά ότι το 5S ξεκίνησε από την Ιαπωνία (τα 
5 “S” είναι αρχικά των 5 ιαπωνικών λέξεων που περι-
γράφουν τις φάσεις εφαρμογής) και έχει στόχο τη «λιτή 
παραγωγή», ήτοι να βελτιώσει την παραγωγική διαδι-
κασία μέσω τακτοποίησης των χώρων, με πλήρη συμ-
μετοχή των παραγωγικών τμημάτων. Έχει μετρηθεί ότι 
η εφαρμογή του 5S έχει διπλό όφελος: ελαχιστοποιεί 
τους χρόνους παραγωγής και ταυτόχρονα ενισχύει την 
ασφάλεια του προσωπικού. Ακόμα, όμως, και εάν δεν 
εφαρμοστούν καθολικά οι αρχές του 5S, διαδικασίες 
καθαριότητας και τακτοποίησης πρέπει να αποτελούν 
τμήμα των προδιαγραφών των εργασιών συντήρησης.

2.  Διαδικασίες και οδηγίες ασφαλούς εργασίας. Λόγω 
της πολυπλοκότητας και της ποικιλίας των εργασιών 
συντήρησης θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες 
και αναλυτικές διαδικασίες και οδηγίες συντήρησης. Σε 
αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνονται προδιαγραφές για 
όλο το φάσμα των εργασιών, από την προετοιμασία των 

χώρων, των δικτύων και των μηχανημάτων μέχρι και την 
τελική παράδοσή τους σε λειτουργία. Ακόμη θετικότερο 
θα ήταν εάν εφαρμοζόταν μία Τεχνική Οδηγία Σήμαν-
σης-Ασφάλισης ανάλογη της Lockout-Tagout της OSHA, 
η οποία θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικής εφαρμογής.

3.  Επιτήρηση εφαρμογής & επιμόρφωση. Οι συντηρητές 
είναι μεν εκπαιδευμένοι -και συνεπώς εξειδικευμένοι 
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ανωτέρω παραβιάζουν, εκούσια ή ακούσια, με μεγάλη 
συχνότητα τους κανόνες ασφαλείας. Η επιτήρηση της 
εφαρμογής είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση νο-
οτροπιών, οι οποίες σταδιακά οδηγούν στη διαμόρ-
φωση μιας εργασιακής κουλτούρας που, ιδανικά, δεν 
θα χρειάζεται επιτηρητές. Η δια βίου εκπαίδευση βάσει 
συγκεκριμένου σχεδίου στις τεχνολογικές εξελίξεις 
είναι, επίσης, απαραίτητη για τη συντήρηση της τεχνο-
γνωσίας των συντηρητών. Σαν παράδειγμα να αναφέ-
ρουμε την είσοδο της τεχνολογίας των νανοϋλικών, τα 
οποία θα αρχίσουν να χρησιμοποιούνται και για την 
επικινδυνότητα των οποίων ελάχιστα γνωρίζουμε. Η 
επιτήρηση-επίβλεψη των εργασιών θα πρέπει να επι-
κεντρώνεται στην αναγνώριση φαινομένων βιασύνης 
και ευκολίας.

4.  Νοοτροπία διοίκησης. Η συντήρηση θεωρείται, κακώς, 
ως μία μη παραγωγική διαδικασία. Ως εκ τούτου, οι 
συντηρητές πιέζονται αφόρητα ώστε να μειώνουν τους 
χρόνους αποκατάστασης των μηχανών, των χώρων ή 
των δικτύων στα οποία επεμβαίνουν. Οι οργανώσεις 
πρέπει να εντάξουν τις εργασίες συντήρησης στην 
παραγωγική διαδικασία ώστε να γίνεται ο κατάλληλος 
προγραμματισμός και να προβλέπονται χρόνοι προλη-
πτικής συντήρησης με σκοπό την ένταξή τους στο κό-
στος του προϊόντος. Η διορθωτική συντήρηση δεν έχει 
το στοιχείο της πρόληψης και διακυβεύει την ασφάλεια 
τόσο των συντηρητών όσο και των χειριστών.

Στη συζήτηση που επακολούθησε διαπιστώθηκε ότι τα 
φαινόμενα αυτά και οι συνεπακόλουθες αιτίες είναι κοι-
νές σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Τα μέλη της ΕΜΕ ΥΑΕ 
αποδέχθηκαν, επίσης, ότι τα συγκεκριμένα προτεινόμενα 
μέτρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο ανά-
πτυξης κοινών δράσεων για την πρόληψη των ατυχημάτων 
στη συντήρηση.

Ένα επιπρόσθετο ενδιαφέρον λογισμικό, βοήθημα για 
την εκτέλεση Μελετών Εκτίμησης Επικινδυνότητας, πα-

ρουσίασε η Γαλλία και 
το οποίο, υπό συνθήκες, 
μπορεί να εκχωρηθεί 
χωρίς κόστος για μετά-
φραση και χρήση.

Τέλος, αποφασίστηκε 
οι ΕθΕ ΥΑΕ να διεξάγουν 
πανεθνική έρευνα σχε-
τικά με την ασφάλεια στις 
εργασίες συντήρησης 
βάσει συγκεκριμένου 
κοινού ερωτηματολο-
γίου ώστε να προκύψουν 
συμβατά στοιχεία σε πα-
νευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ελληνική Εταιρεία Τεχνολογίας & Διοίκησης 
Συντήρησης 

Η HMS από το 2009 έχει ιδρύσει την Εθνική Μόνιμη 
Επιτροπή ΥΑΕ και συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δράσεις 
της EFNMS. Η ΕθΕ ΥΑΕ της HMS υλοποίησε ή υλοποιεί τις 
ακόλουθες δράσεις:
•  Ανακηρύχθηκε Εθνικός Εταίρος στην πανευρωπαϊκή 

εκστρατεία για ασφαλείς εργασίες συντήρησης.

•  Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις ΥΑΕ του 
Υπουργείου Εργασίας με ομιλίες και παρουσιάσεις.

•  Αρθρογραφεί σε κλαδικά και εξειδικευμένα περιοδικά.
•  Διοργανώνει και συμμετέχει σε συνέδρια όπως το 6ο 

Συνέδριο Συντήρησης, το οποίο θα λάβει χώρα από 
14-16/10 σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών (www.
maintenance-forum.eu) και το οποίο θα έχει ανεξάρ-
τητη θεματική ενότητα την ΥΑΕ.

•  Εκδίδει τακτικά πανελλαδικά ενημερωτικά δελτία ενη-
μέρωσης για τις δράσεις του Υπουργείου Εργασίας, της 

HMS και της EFNMS.
•  Εμπλουτίζει σταδιακά την ιστοσελίδα της HMS με υλικό 

τόσο της εκστρατείας, όσο και ενημερωτικό για ασφα-
λείς πρακτικές.

•  Οργανώνει τη στελέχωση 5μελούς Εθνικής Μόνιμης 
Επιτροπής ΥΑΕ, πανελλαδικής εμβέλειας, και καλεί 
όλους τους συμμετέχοντες να εκδηλώσουν ενδιαφέ-
ρον.

•  Συμμετέχει στην πανευρωπαϊκή έρευνα για την άντληση 
στοιχείων σχετικά με τις Ασφαλείς Εργασίες Συντήρη-
σης στην Ελλάδα με την μετάφραση και προώθηση ενός 
ερωτηματολογίου σε επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν 
τμήματα Συντήρησης. 

•  Επιπλέον, η HMS συμμετείχε στην πρωτοβουλία για τα 
«ευρωπαϊκά βραβεία καλής πρακτικής στον τομέα της 
επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας» του Ευρωπαϊ-
κού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 
Εργασία. Πιο συγκεκριμένα υπέβαλε στο Υπουργείο 
Εργασίας ως υποψηφιότητα video spot ευαισθητοποίη-
σης του προσωπικού της συντήρησης στα θέματα ΥΑΕ 
το οποίο προετοιμάστηκε σε συνεργασία με τη συμβου-
λευτική εταιρεία ACRM Α.Ε. 

Με την ολοκλήρωση της στελέχωσης της ΕθΕ ΥΑΕ θα 
υλοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:
•  Ανάπτυξη συνεργασιών με πανεπιστημιακούς φορείς 

και ιδρύματα ώστε να υλοποιηθούν ερευνητικές δρά-
σεις σύμφωνα με τα όσα συμφωνήθηκαν σε επίπεδο 
ΕΜΕ ΥΑΕ (άλλωστε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο και το 
Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας είναι μέλη της HMS).

•  Προσπάθεια άντλησης στατιστικών στοιχείων ΥΑΕ για 
τις εργασίες συντήρησης βάσει του ερωτηματολογίου 
της EFNMS.

•  Έρευνα και διάδοση των καλών πρακτικών των πολυε-
θνικών επιχειρήσεων. 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Συντήρηση είναι «ο συνδυασμός όλων των τεχνικών, διοικητικών και διαχειριστικών ενερ-

γειών που λαμβάνουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής ενός αντικειμένου -χώρου εργασίας 
(κτηρίου), εξοπλισμού εργασίας ή μέσων μεταφοράς- και αποσκοπούν στο να το διατηρή-
σουν ή να το επαναφέρουν σε μια κατάσταση τέτοια που να του επιτρέπει να εκπληρώσει 
τις απαιτούμενες λειτουργίες» (ευρωπαϊκό πρότυπο 13306 ― CEN EN 13306). Η τακτική συ-
ντήρηση είναι ουσιαστική, ώστε να διατηρηθεί ο εξοπλισμός, τα μηχανήματα και το εργασιακό 
περιβάλλον ασφαλή και αξιόπιστα. Η έλλειψη συντήρησης ή η ελλιπής συντήρηση μπορεί να 
οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις, ατυχήματα και προβλήματα υγείας. Η συντήρηση είναι 
μία δραστηριότητα που περιλαμβάνει σημαντικούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια 
των εργαζομένων, λόγω της φύσης των εργασιών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με δε-
δομένα της EUROSTAT[1], υπολογίζεται ότι περίπου το 15 – 20% (εξαρτάται από την ευρωπαϊκή 
χώρα) όλων των ατυχημάτων και το 10-15% όλων των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων 
οφείλονται σε εργασίες συντήρησης. Συντήρηση πραγματοποιείται σε όλους τους τομείς και 
χώρους εργασίας. Κατά συνέπεια, οι εργαζόμενοι στη συντήρηση είναι πιο πιθανό -σε σχέση 
με άλλους εργαζόμενους- να εκτεθούν σε περισσότερους διαφορετικούς κινδύνους.

Στη συνέχεια αναφέρονται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι που προκύπτουν τόσο κατά τη χρήση 
ελλιπώς συντηρημένων όσο και κατά τη διάρκεια της συντήρησης, φορητών εργαλείων. 
Επίσης, γίνεται αναφορά στην ελληνική νομοθεσία για τον εξοπλισμό εργασίας, όπου συ-
μπεριλαμβάνει και τα φορητά εργαλεία και, τέλος, προτείνεται πλαίσιο κατευθύνσεων για τη 
μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου σε εργασίες συντήρησης φορητών εργαλείων.

Τα φορητά εργαλεία συναντώνται καθημερινά, σχεδόν σε κάθε δραστηριότητα. Όταν 
όμως δεν χρησιμοποιούνται ή δεν συντηρούνται κατάλληλα, μπορεί να αποβούν πολύ 
επικίνδυνα για τους εργαζόμενους προκαλώντας σοβαρά ατυχήματα, όπως ηλεκτροπληξία, 
τραυματισμούς σε δάχτυλα και χέρια, σοβαρά ατυχήματα στα μάτια κ.ά. 

Φορητά είναι τα εργαλεία που μεταφέρονται και χρησιμοποιούνται με 
τα χέρια και διακρίνονται σε: εργαλεία ισχύος και απλά.

Τα απλά εργαλεία περιλαμβάνουν πριόνια, σφυριά, κατσαβίδια, πένσες, 
κόφτες, γαλλικά κλειδιά κ.ά. Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι που εμφανίζονται 
από τη χρήση τους, είναι αποτέλεσμα της ελλιπούς ή της ανεπαρκούς 
συντήρησής τους. Τα ελαττωματικά εργαλεία, για παράδειγμα, μπορεί να 
κάνουν πιο δύσκολη την εργασία, με επακόλουθο την αύξηση των πιθα-
νοτήτων να συμβούν ατυχήματα.

Τα φορητά εργαλεία ισχύος είναι, γενικά, πιο επικίνδυνα από τα απλά 
και χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την πηγή ισχύος που χρησι-
μοποιούν: ηλεκτρικά (πριόνια, τρυπάνια, τροχοί κ.ά.), πνευματικά (αε-
ρόκλειδα, ψεκαστικά κ.ά.), υδραυλικά (ανυψωτικά), με χρήση υγρού 
καυσίμου (δονητικοί κύλινδροι, πριόνια κ.ά.), μηχανικής ενέργειας (καρφωτικά κ.ά.). 

Σύμφωνα με έρευνα [2], τα απλά εργαλεία χειρός έχουν υψηλότερο ρυθμό ατυχημάτων 
στον αγροτικό τομέα ενώ ακολουθούν οι κατασκευές, η μεταλλευτική βιομηχανία και το 
λιανικό εμπόριο. Αντίστοιχα, στα φορητά εργαλεία ισχύος η κατάταξη στο ρυθμό ατυχημά-
των είναι: κατασκευές, αγροτικός τομέας και βιομηχανία. Επίσης, σχεδόν οι μισοί ακρωτη-
ριασμοί δακτύλων κάθε χρόνο προκαλούνται από ατυχήματα που σχετίζονται με φορητά 
εργαλεία ισχύος [3]. Τέλος, σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ISSA) (2009)[4], το ποσοστό των ατυχημάτων που σχετίζονται με ηλεκτρικά εργαλεία 
χειρός, σε σχέση με όλα τα ηλεκτρικά ατυχήματα, είναι σχεδόν 1:5.

Οι κίνδυνοι για τους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν φορητά εργαλεία στα οποία έχει 
γίνει ελλιπής συντήρηση, περιλαμβάνουν:

•  Κίνδυνο ατυχήματος λόγω δυσλειτουργίας ή απενεργοποίησης συστημάτων ασφάλειας, 
όπως το μπουτόν έκτακτης ανάγκης (red button), προστατευτικά καλύμματα, προφυλακτή-
ρες κ.λπ. Στην περίπτωση δυσλειτουργίας των συστημάτων ασφάλειας, η επικινδυνότητα 
είναι, ίσως, μεγαλύτερη σε σχέση με την περίπτωση να μην υπήρχαν καθόλου τέτοια 
συστήματα, λόγω της ψευδούς αίσθησης προστασίας που δίνουν στους εργαζόμενους. 
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•  Κίνδυνο ατυχήματος λόγω μηχανικής βλάβης 
ή χρήσης εργαλείων με φθαρμένα μέρη. 

•  Κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, εξαιτίας φθαρμένων 
καλωδίων και έλλειψης κατάλληλης μόνωσης 
ή γείωσης.

•  Κίνδυνο από εκπομπές χημικών ουσιών, όπως 
τοξικές ουσίες, εύφλεκτες ουσίες, σκόνη κ.λπ.

•  Κινδύνους από φυσικούς παράγοντες, όπως 
θόρυβος και δονήσεις. Συνήθως τα εργαλεία 
ισχύος, στα οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί συντήρηση, παράγουν μεγαλύτερη στάθμη 
θορύβου ή/και δονήσεις.

Οι χρήστες των φορητών εργαλείων θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και 
ενημερωμένοι για την ορθή χρήση τους, καθώς και την εκτέλεση κάποιων εργασιών 
συντήρησής τους, όπως η λίπανση και ο καθαρισμός. Εργαλεία χειρός, τα οποία έχουν 
υποστεί οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη, θα πρέπει να αποσύρονται από το χώρο εργασίας 
και να επισημαίνονται, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα να τα χρησιμοποιήσει κάποιος 
εργαζόμενος που δεν γνωρίζει την κατάστασή τους. Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για 
την ασφαλή κατάσταση των μέσων και του εξοπλισμού, που χρησιμοποιείται από τους 
εργαζόμενους καθώς και για την κατάλληλη εκπαίδευσή τους.

Οι διαδικασίες συντήρησης των φορητών εργαλείων περιλαμβάνουν: επιθεωρήσεις, δο-
κιμές, μετρήσεις, αντικαταστάσεις, ρυθμίσεις, επισκευές, λιπάνσεις και καθαρισμούς. Στην 
περίπτωση που ορισμένες διαδικασίες συντήρησης πραγματοποιούνται στο χώρο εργασίας 
των εργαλείων, οι εργαζόμενοι που τα συντηρούν αντιμετωπίζουν -εκτός από τους ειδικούς 
κινδύνους της εργασίας συντήρησης- και τους κινδύνους του συγκεκριμένου εργασιακού 
περιβάλλοντος. Επίσης, πολλές φορές οι εργασίες συντήρησης γίνονται υπό πίεση χρόνου, 
παράγοντας πολύ σημαντικός για τη δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων.

Οι ειδικοί κίνδυνοι κατά τις εργασίες συντήρησης των φορητών εργαλείων περιλαμβάνουν:
•  Κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, λόγω της υλοποίησης των εργασιών συντήρησης χωρίς τη 

λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας (π.χ. 
καθαρισμός εργαλείου χωρίς αυτό να τεθεί 
εκτός λειτουργίας, χωρίς τη χρήση κατάλληλων 
μέσων ατομικής προστασίας όπως γάντια και 
ειδικά υποδήματα). 

•  Κίνδυνο τραυματισμού από τα κινούμενα μέρη 
του εργαλείου, κατά τη διάρκεια της επιθεώ-
ρησης με σκοπό τη διάγνωση της βλάβης.

•  Κίνδυνο ατυχήματος λόγω απελευθέρωσης 
υδραυλικής/πνευματικής ενέργειας του εργαλείου. Γι’ αυτό θα πρέπει τα συστήματα πίε-
σης να είναι κλειστά και οι βαλβίδες τους ασφαλισμένες πριν ξεκινήσει η συντήρηση.

•  Κίνδυνο ατυχήματος από την απελευθέρωση μηχανικής ενέργειας (π.χ. εκτίναξη ελατη-
ρίου) κατά τη διάρκεια αποσυναρμολόγησης ή συναρμολόγησης.

•  Κίνδυνο ατυχήματος από πτώση μέρους του εργαλείου που δεν είναι ασφαλισμένο.
•  Κίνδυνο εγκαύματος από καυτό υδραυλικό υγρό.
•  Κίνδυνο φωτιάς ή έκρηξης από τα εύφλεκτα υλικά των εργαλείων. Η ανάφλεξη μπορεί 

να συμβεί από πηγές θερμότητας όπως τσιγάρα, στατικό ηλεκτρισμό, ηλεκτρική εκκέ-
νωση, καύσιμα κ.λπ.

•  Έκθεση των εργαζομένων σε θόρυβο και δονήσεις κατά τη διάρκεια των δοκιμών 
φορητών εργαλείων.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται από εργαζόμενους 
κατάλληλα εκπαιδευμένους για το σκοπό αυτό.

Οι εργοδότες πρέπει να εξασφαλίσουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, 
συμπεριλαμβάνοντας και τους εργαζόμενους στις εργασίες συντήρησης. Για το σκοπό 
αυτό, πρώτα απ’ όλα, πρέπει να έχει εκπονηθεί εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου 
που να περιλαμβάνει και τους εργαζόμενους που συντηρούν φορητά εργαλεία. Στις 
εργασίες συντήρησης πρέπει να ακολουθούνται, ενδεικτικά, τα παρακάτω βήματα:

1. Σχεδιασμός των εργασιών συντήρησης. Για καθένα από τα φορητά εργαλεία θα 
πρέπει να έχει καταρτιστεί ο σχεδιασμός των εργασιών συντήρησής του. Για το σκοπό 
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αυτό θα πρέπει οι εργαζόμενοι στη συντήρηση φορητών εργαλείων να είναι κατάλληλα 
εκπαιδευμένοι, ώστε να είναι ικανοί να εκτελούν τις σχετικές εργασίες με ασφάλεια. 
Κατά το σχεδιασμό των εργασιών συντήρησης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εξής 
παράγοντες:

•  ο τύπος του εργαλείου και της πηγής ενέργειας
•  οι οδηγίες και οι υποδείξεις του κατασκευαστή
•  η ηλικία του εργαλείου
•  η συχνότητα χρήσης και ο κύκλος εργασίας του εργαλείου
•  το περιβάλλον εργασίας που χρησιμοποιείται το εργαλείο
•  η δυνατότητα πρόβλεψης κακής χρήσης του εργαλείου
•  οι επιπτώσεις από μετατροπές ή επισκευές στο εργαλείο
•  η ανάλυση των προηγούμενων καταγραφών της συντήρησης.

2. Ασφαλείς εργασίες συντήρησης. Ενδεικτικά, βασικές διαδικασίες ασφαλούς εργα-
σίας συντήρησης που απαιτούνται για όλα τα φορητά εργαλεία είναι:

•  Η αποσύνδεση των φορητών εργαλείων ισχύος από την πηγή ισχύος τους, πριν από 
οποιαδήποτε εργασία συντήρησης (λίπανση, καθαρισμό, επισκευή, ρυθμίσεις, αλ-
λαγή βοηθητικών εξαρτημάτων κ.ά.). Αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα πρέπει να είναι 
βέβαιο ότι εφαρμόζονται τα μέτρα προστασίας.

•  Η τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή για εργασίες συντήρησης (π.χ. λίπανση) ή 
για αλλαγή βοηθητικών εξαρτημάτων.

•  Ο έλεγχος ότι όλοι οι κίνδυνοι που έχουν προσδιοριστεί στο στάδιο του σχεδιασμού, 
έχουν εξαλειφθεί ή ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

•  Η ασφαλής πρόσβαση σε όλες τις περιοχές εργασίας.
•  Η χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού για κάθε εργασία. Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει 

να είναι διαθέσιμος, σε καλή κατάσταση, κατάλληλος για το συγκεκριμένο περιβάλ-
λον εργασίας και να έχει εργονομικό σχεδιασμό.

Ένα εργαλείο για τη διασφάλιση διενέργειας ασφαλών εργασιών είναι η χρήση λιστών 
ελέγχου (check lists).

3. Χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.). Όταν 
κάποιοι κίνδυνοι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τεχνικά και οργα-
νωτικά μέτρα, είναι αναγκαία η χρήση Μ.Α.Π. Για παράδειγμα, η χρήση 
λιπαντικών, υδραυλικών υγρών ή καθαριστικών διαλυμάτων, μπορεί να 
προκαλέσει τραυματισμό των ματιών και του δέρματος και γι’ αυτό πρέπει 
να υπάρχει προστασία. Τα Μ.Α.Π. πρέπει:

•  να είναι κατάλληλα για τους κινδύνους που προορίζονται να αντιμε-
τωπίσουν, χωρίς η χρήση τους να οδηγεί σε αύξηση οποιουδήποτε 
άλλου κινδύνου 

•  να ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες συνθήκες του εργασιακού πε-
ριβάλλοντος

•  να λαμβάνουν υπόψη τις εργονομικές απαιτήσεις και την κατάσταση 
υγείας των εργαζομένων που θα τα χρησιμοποιήσουν

•  να προσαρμόζονται κατάλληλα στο χρήστη μετά από τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

4. Διενέργεια εργασιών σύμφωνα με το σχεδιασμό. Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται 
με τη συντήρηση θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί και ενημερωθεί για το έργο τους, τα 
αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου, καθώς και κάθε διαδικασίας που θα χρησιμο-
ποιείται κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων και των αναφε-
ρόμενων προβλημάτων. Η εργασία χωρίς πίεση χρόνου, ακολουθώντας τις οδηγίες και 
τη χρήση λίστας ελέγχου, είναι βασικός παράγοντας για ασφαλή εργασία. Δεν πρέπει 
να γίνονται αυτοσχεδιασμοί, να απενεργοποιούνται προστατευτικά ή να παραλείπονται 
σχεδιασμένες διαδικασίες λόγω πίεσης χρόνου.

5. Τελικός έλεγχος. Όταν τελειώνουν οι εργασίες συντήρησης θα πρέπει να ελέγ-
χεται αν τα φορητά εργαλεία είναι σε ασφαλή και λειτουργική κατάσταση. Αφού γίνει ο 
έλεγχος της λειτουργικότητάς τους και τοποθετηθούν όλες οι προστατευτικές διατάξεις, 
θα πρέπει να καταγραφούν όλες οι επιθεωρήσεις και οι ενέργειες που έγιναν και να 
δοθούν τα φορητά εργαλεία στους εργαζόμενους που θα τα χρησιμοποιήσουν ή να 
αποθηκευτούν ασφαλώς.

(Συνέχεια από τη σελ. 22)
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ΠΥΞΙΔΑ •  Π.Δ. 395/1994 (ΦΕΚ 220/Α’/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφά-
λειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργα-
ζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/EOK.

•  Π.Δ. 89/1999 (ΦΕΚ 94/Α’/13.5.1999) Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προ-
διαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους 
εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» 
(220/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου.

•  Π.Δ. 304/2000 (ΦΕΚ 241/Α’/3.11.2000) Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες 
προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας 
από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 
89/655/ΕΟΚ» (220/Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ 89/99 «τροποποί-
ηση του π.δ 395/94 σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου» 
(94/Α).

•  Π.Δ. 396/1994 (ΦΕΚ 220/Α’/19.12.1994) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την 
εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/EOK.

•  Π.Δ. 155/2004 (ΦΕΚ 121/Α’/5.7.2004) Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες 
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από 
τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/
ΕΟΚ» (Α/220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
2001/45/ΕΚ.

•  ΠΔ 57/2010 (ΦΕΚ 97/Α/25.6.2010) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς 
την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ και κατάργηση των Π.Δ. 
18/96 και 377/93

•  Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α’/2.6.2010) Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων

Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία και 
την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων που χειρίζονται φορητά εργαλεία που έχουν συ-
ντηρηθεί ελλιπώς ή ανεπαρκώς, όσο και εκείνων που εκτελούν τις εργασίες συντήρησης 
στα εργαλεία αυτά.

Η εργασία υπό πίεση χρόνου είναι πολύ σύνηθες φαινόμενο για τις εργασίες συντή-
ρησης. Είναι πολύ σημαντικό αυτός ο παράγοντας να μην επηρεάσει τις διαδικασίες που 
ακολουθούνται κατά τη συντήρηση των φορητών εργαλείων.

Πολύ σημαντικό ρόλο στην ελαχιστοποίηση των παραπάνω κινδύνων παίζει η 
υλοποίηση μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου τόσο για τη χρήση όσο και 
για τη συντήρηση των φορητών εργαλείων. Η μελέτη εκτίμησης του επαγγελματικού 
κινδύνου σε εργασίες συντήρησης των φορητών εργαλείων είναι κρίσιμο να περι-
λαμβάνει τη συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτή, καθώς και την ενημέρωση και 
την εκπαίδευσή τους για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν από την 
εργασία τους.

1.  Factsheet 90 - Maintenance and OSH - A statistical picture
2.  Myers, J.R.,Trent, R.B., Hand tool injuries at work: A surveillance perspective, 

Journal of Safety Research, Volume 19, Issue 4, 1988, p. 165-176
3.  Consultnet limited, Safe use of powered tools, safety training, power point 

presentation, http://www.consultnet.ie/, Safe Use of Power Tool Tool Hazards
4.  ISSA, Guideline on Managing Safety in the Use of Portable Electrical Equipment in the 

Workplace, International Section of the ISSA for Electricity, Gas and Water 1. IVSS, 2009  
http://www.issa.int/ger/content/download/80356/1562921/file/2Guideline_
portable_electrical_equipment.pdf

Παναγιώτα Πανούση
Μηχανολόγος Μηχανικός Μsc

Υπεύθυνη Παραρτήματος Τρίπολης ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

ΠΥΞΙΔΑ
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Λώμη Κ., Μέθοδος για τον προσδιορισμό των εργονομι-
κών κινδύνων που μπορεί να προκαλέσουν μυοσκελετική 
καταπόνηση, Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, 2002, 
(9), σ. 5-6,11-12)

Λώμη Κ., Μυοσκελετικές παθήσεις που σχετίζονται 
με την εργασία στο οδοντιατρικό προσωπικό, Υγιεινή και 
ασφάλεια της εργασίας, 2005, (21), σ. 22-25

Λώμη Κ., Παράγοντες κινδύνου και πρόληψη των μυο-
σκελετικών παθήσεων που σχετίζονται με την εργασία στο 
οδοντιατρικό προσωπικό, Υγιεινή και ασφάλεια της εργασί-
ας, 2005, (23), σ. 19-24

Μακρόπουλος Β. Α., Κωνσταντινίδης Θ. Κ., Το νέο 
πλαίσιο στην υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας με βάση 
το ν. 3144/03. Η αρχή για τη λήξη της μεταβατικότητας 
στην ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, Υγιεινή και 
ασφάλεια της εργασίας, 2003, (15), σ. 8-12, 17-20

Μακρόπουλος Β., Από τη βιολογική παρακολούθηση 
των εργαζομένων εκτεθειμένων σε τοξικές ουσίες, στη 
μέτρηση των επιδράσεών τους, Υγιεινή και ασφάλεια της 
εργασίας, 2000, (1), σ. 6-7

Μακρόπουλος Β., Ασφαλιστική κάλυψη του επαγγελμα-
τικού κινδύνου, Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, 2004, 
(18), σ. 4-6

Μαλλιαρού Μ., Μουστάκα Ε., Κωνσταντινίδης Θ., Τα 
χημειοθεραπευτικά φάρμακα ως επαγγελματικός κίνδυνος, 
Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, 2008, (33), σ. 14-16

Μαρχαβίλας Π., Ανάλυση και αξιολόγηση μετρήσεων 
Η-Μ ακτινοβολίας από μετασχηματιστές στο βιομηχανικό 
εργασιακό χώρο. Συγκριτική παρουσίαση προτύπων για τον 
περιορισμό της έκθεσης σε Η-Μ ακτινοβολία, Υγιεινή και 
ασφάλεια της εργασίας, 2006, (25), σ. 15-18, 23-27

Μαχαίρας Κ., Καπετανάκης Ε., Φυτοπροστατευτικά προ-
ϊόντα και ασφάλεια εργαζομένων στη γεωργία, Υγιεινή και 
ασφάλεια της εργασίας, 2001, (6), σ.10-12

Μιχαλιού Κ., Ο απουσιασμός των εργαζομένων για 
λόγους υγείας, Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας. Οκτ.-
Νοε.-Δεκ., 2004, (20), σ. 22-26

Μοίρου Α., Γκινάλας Τ., Εισαγωγή θεμάτων ασφάλειας 
και υγείας στην εκπαίδευση: μια πρώτη προσέγγιση, Υγιει-
νή και ασφάλεια της εργασίας, 2005, (22), σ. 8-13

Μοίρου Α., Εισαγωγή θεμάτων επαγγελματικής ασφάλει-
ας και υγείας στην εκπαίδευση - Η ευρωπαϊκή διάσταση, 
Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, 2006, (28), σ. 5-12

Μοσχόπουλος Φ., Σερκεδάκης Α., Σύγκριση στοιχείων 
εργατικών ατυχημάτων ΣΕΠΕ-ΙΚΑ. Μια πρώτη προσέγγιση 
για την εκτίμηση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων, 
Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, 2009, (39), σ. 16-22, 
27-35

Μουζάκης Γ. Π., Πολιτική προστασία και τεχνολογικά ατυ-
χήματα - Αρχές αυτοπροστασίας σε περίπτωση ατυχήματος, 
Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, 2005, (21), σ. 13-14

Μουμουζιάς Γ., Ντούντου Α., Εξοικείωση εργαζομένων 
μαθητών με τους θεσμούς της υγείας και της ασφάλειας 
στην εργασία: η περίπτωση του 1ου Εσπερινού Γυμνασίου 
Θεσσαλονίκης, Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, 2010, 

(44), σ. 17-18

Μουμτζόγλου Α., Σακαρίκα Δ., Εκτίμηση του επαγγελ-
ματικού κινδύνου σε διοικητικούς υπαλλήλους δημόσιων 
νοσοκομείων της Αθήνας, Υγιεινή και ασφάλεια της εργα-
σίας, 2005, (21), σ. 19-21

Μουρελάτου Ε., Κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων 
από μικροοργανισμούς στη βιομηχανία των τροφίμων, Υγι-
εινή και ασφάλεια της εργασίας, 2003, (16), σ. 12-14, 19

Μουστάκα Ε., Κωνσταντινίδης Θ., Μαλλιαρού Μ., Τα 
χημειοθεραπευτικά φάρμακα ως επαγγελματικός κίνδυνος, 
Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, 2008, (33), σ. 14-16

Μπάζας Θ., Αποσαφήνιση της έννοιας των «βαρέων και 
ανθυγιεινών επαγγελμάτων», Υγιεινή και ασφάλεια της 
εργασίας, 2006, (25), σ. 12-14

Μπάκα Α., Μπάκας Α., Έκθεση σε νικέλιο μέσω της δερ-
ματικής επαφής κατά την εργασία, Υγιεινή και ασφάλεια 
της εργασίας, 2004, (18), σ. 12-18

Μπάκα Α., Μπάκας Α., Έλλειψη ύπνου και εργαζόμενοι 
σε βάρδιες, Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, 2007, 
(31), σ. 13-16, 21

Μπάκας Α., Μπάκα Α., Έκθεση σε νικέλιο μέσω της δερ-
ματικής επαφής κατά την εργασία, Υγιεινή και ασφάλεια 
της εργασίας, 2004, (18), σ. 12-18

Μπάκας Α., Μπάκα Α., Έλλειψη ύπνου και εργαζόμενοι 
σε βάρδιες, Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, 2007, 
(31), σ. 13-16, 21

Ντάφλος Α., κ.ά, Μεταφορές επικίνδυνων ουσιών μέσω 
των οδικών δικτύων στην Ελλάδα, Υγιεινή και ασφάλεια 
της εργασίας, 2006, (26), σ. 17-18, 23

Ντουνιάς Γ., Δραστηριότητες του Τομέα Επαγγελματικής 
και Βιομηχανικής Υγιεινής, Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγεί-
ας, Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, 2007, (31), σ. 10-12

Ντούντου Α., Μουμουζιάς Γ., Εξοικείωση εργαζομένων 
μαθητών με τους θεσμούς της υγείας και της ασφάλειας 
στην εργασία: η περίπτωση του 1ου Εσπερινού Γυμνασίου 
Θεσσαλονίκης, Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, 2010, 
(44), σ. 17-18

Ξενάκης Ν., Στασινός Σ., Ποσότητες παραγόμενων μο-
λυσματικών αποβλήτων από τρία μεγάλα νοσοκομεία της 
Αττικής, Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, 2007, (31), 
σ. 22-27

Ξυδέα-Κικεμένη Α., Μυοσκελετική καταπόνηση νο-
σηλευτικού προσωπικού. Πρόληψη - Αντιμετώπιση: η 
μέθοδος Paul Dotte, Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, 
2004, (17), σ. 8-9

Πανούση Π., Συντήρηση φορητών εργαλείων, Υγιεινή και 
ασφάλεια της εργασίας, 2010, (44), σ. 21-22, 35-36

Παπαδάκης Α. (Επιμ.), Οι βασικοί κίνδυνοι που αντιμε-
τωπίζουν οι νέοι εργαζόμενοι, Υγιεινή και ασφάλεια της 
εργασίας, 2006, Πυξίδα Νο 27, (28), σ. 17-20

Παπαδιονυσίου Ν., Στατιστική ανάλυση εργατικών ατυ-
χημάτων κατά την κατασκευή σηράγγων και σταθμών του 
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ΚΟΥ» της OLYMPIC ATHENS METRO (μέρος Α΄), Υγιεινή 
και ασφάλεια της εργασίας, 2002, (11), σ.12-15

Παπαδιονυσίου Ν., Στατιστική ανάλυση εργατικών ατυ-
χημάτων κατά την κατασκευή σηράγγων και σταθμών του 
ΜΕΤΡΟ με τη μέθοδο Ν.Α.Τ.Μ. μέχρι και το 1995 από τη 
«ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Κ/Κ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΟΥ» της OLYMPIC ATHENS METRO. (μέρος Β΄), Υγιεινή 
και ασφάλεια της εργασίας, 2002, (12), σ. 20-23

Παπαδιονυσίου Ν., Στατιστική ανάλυση εργατικών  
ατυχημάτων κατά την κατασκευή σηράγγων και σταθμών 
του ΜΕΤΡΟ με τη μέθοδο Ν.Α.Τ.Μ. μέχρι και το 1995 από 
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2002, (10), σ. 5-6

Παπαδόπουλος Ι. Στ., Η ποιότητα ζωής σαν προϋπόθεση 
πρόληψης εργατικών ατυχημάτων, Υγιεινή και ασφάλεια 
της εργασίας, 2002, (12), σ. 18-19

Παπαδόπουλος Μ., Γεωργιάδου Ε., Μέτρα ασφάλειας 
για πυρκαγιές - Εκρήξεις (Α΄ μέρος), Υγιεινή και ασφάλεια 
της εργασίας, 2008, Πυξίδα Νο 33, (34), σ. 21-24

Παπαδόπουλος Μ., Γεωργιάδου Ε., Μέτρα ασφάλειας για 
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Σύμφωνα με τα αρχεία και τους ελέγχους των αρμόδιων 
υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε, στο νομό Ημαθίας, το ποσοστό 
των επιχειρήσεων που διαθέτουν υπηρεσίες Τεχνικού 
Ασφαλείας (Τ.Α.) υπολογίζεται στο 40% του συνολικού 
αριθμού επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζομένους 
και υποβάλλουν προς θεώρηση πίνακες προσωπικού. 
Στην πραγματικότητα, αν υπολογίσουμε ότι υπάρχει κι 
ένας αριθμός επιχειρήσεων για τις οποίες δεν υπάρχουν 
στοιχεία στα Τμήματα Κοινωνικών Επιθεωρήσεων γιατί 
απασχολούν μόνο ανασφάλιστους εργαζομένους και, 
συνεπώς, δεν υποβάλλουν πίνακες προσωπικού, το πα-
ραπάνω ποσοστό πρέπει να εκτιμηθεί ότι είναι ακόμη 
μικρότερο.

Κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί μια διαφορετική 
πηγή πληροφόρησης 
προκειμένου να ερευ-
νηθεί η έκταση εφαρ-
μογής του Τ.Α. Εξε-
τάστηκε η περίπτωση 
του 1ου Εσπερινού 
Γυμνασίου Θεσσα-
λονίκης και διερευ-
νήθηκε η εξοικείωση 
των εργαζομένων 
μαθητών με τους θε-
σμούς της υγείας και 
της ασφάλειας στην 
εργασία. Μια τέτοια 
προσέγγιση προσφέ-
ρει, κατά τη γνώμη 
μας, το πλεονέκτημα 
ότι οι απαντήσεις και 
τα στοιχεία που θα 
δοθούν δεν θα είναι 
επηρεασμένα από 
καθεστώς καχυπο-
ψίας, φόβου και ανα-
σφάλειας, κάτι που πολλές φορές διακατέχει τους ερ-
γαζόμενους όταν έχουν απέναντί τους τούς ελεγκτικούς 
μηχανισμούς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης. Από έναν αρχικό αριθμό 110 μαθητών, μετά 
την αφαίρεση των ανέργων και των αυτοαπασχολούμε-
νων, χρησιμοποιήθηκε τελικά ένα δείγμα 80 μαθητών. 
Συντάχθηκε και διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο στο εξετα-
ζόμενο δείγμα. Οι τομείς στους οποίους απασχολούνται 
οι παραπάνω μαθητές, παρουσιάζονται στο γράφημα 1. 

Οι απαντήσεις των μαθητών στο ερώτημα «Υπάρχει Τ.Α. 
στην επιχείρηση;» δίνονται στο γράφημα 2. Ένα σημα-
ντικό ποσοστό (σχεδόν 25%) απαντά ότι δεν γνωρίζει 
εάν η επιχείρηση στην οποία εργάζεται έχει Τ.Α. Αυτό ση-
μαίνει πως είτε η επιχείρηση δεν διαθέτει Τ.Α., είτε, εάν 

διαθέτει, η παρουσία του είναι μόνο τυπική και δεν έχει 
έρθει σε επαφή με τους εργαζόμενους ώστε να γνωρί-
ζουν την ύπαρξή του. Αν στο προηγούμενο ποσοστό προ-
στεθεί το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι η επιχείρηση 
στην οποία εργάζονται δε διαθέτει υπηρεσίες Τ.Α. (37%), 
βλέπουμε ότι, τελικά, το ποσοστό των επιχειρήσεων που 
διαθέτουν Τ.Α. (ο οποίος έχει ενεργό ρόλο στην επιχεί-
ρηση) είναι μικρότερο από 40%. Στο σημείο αυτό θα 
πρέπει να αναφερθεί ότι σε επτά περιπτώσεις οι μαθητές 
εργάζονταν σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 50 
εργαζομένους. Μόνο σε μία απ’ αυτές δόθηκε απάντηση 
ότι δεν υπάρχει Τ.Α. στην επιχείρηση. Δηλαδή οι περισ-
σότερες των μεγάλων επιχειρήσεων (αυτών που απα-
σχολούν περισσότερους από 50 εργαζόμενους) έχουν 

*  Ο κ. Γ. Μουμουζιάς είναι Φυσικός, διδάκτορας Φυσικής Χημείας, Προϊστάμενος της Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Ημαθίας.  
Η κ. Α. Ντούντου είναι Μαθηματικός, καθηγήτρια Πληροφορικής του 1ου Εσπερινού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης.

Eξοικείωση εργαζομένων μαθητών με τους θεσμούς  
της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία: η περίπτωση  
του 1ου Εσπερινού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης

Γράφημα 1. Οι κλάδοι 
επαγγελματικής 

δραστηριότητας των 
εργαζομένων μαθητών

Γράφημα 2.  
Υπάρχει 
τεχνικός 
ασφάλειας  
στην 
επιχείρηση;

των Γεωργίου Μουμουζιά και Αναστασίας Ντούντου*
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διασφάλιση του δικαιώματός μας για ασφάλεια στον 
χώρο εργασίας μας;». Το 10% απαντά «Τεχνική Επι-
θεώρηση Εργασίας» ή «Επιθεώρηση Εργασίας», το 
1% «Τεχνικό Ασφαλείας», το 75% «Δεν γνωρίζω» 
και το 13% δίνει διάφορες λανθασμένες απαντήσεις 
(γράφημα 5).

Είναι αξιοσημείωτο, επίσης, ότι 21 άτομα (δηλαδή 
26,25% των ερωτηθέντων) δήλωσε πως είχε κάποιο 
–σοβαρό ή όχι- ατύχημα στην εργασία του. Δεκα-
τέσσερις εξ αυτών (δηλαδή ποσοστό 66,66%) δεν 
γνωρίζουν εάν το ατύχημά τους κοινοποιήθηκε στον 
ασφαλιστικό τους φορέα και στην Τεχνική και Υγει-
ονομική Επιθεώρηση Εργασίας, τέσσερις (19,05%) 
γνωρίζουν ότι κοινοποιήθηκε και τρεις (14,29%) γνω-
ρίζουν πως δεν κοινοποιήθηκε (γράφημα 6).

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι, οι εργα-
ζόμενοι μαθητές φαίνεται να έχουν άγνοια τόσο για 
τους αρμόδιους φορείς αναφορικά με τα μέτρα υγι-
εινής και ασφάλειας της εργασίας όσο και με τα μέ-
τρα αυτά καθαυτά. Τη βελτίωση της εικόνας αυτής θα 
βοηθούσε η καθιέρωση μαθημάτων για την υγεία και 
την ασφάλεια της εργασίας στα σχολεία. Ο χώρος των 
εσπερινών γυμνασίων και λυκείων, που φιλοξενεί κατ’ 
εξοχήν εργαζόμενους μαθητές και μαθήτριες, προ-
σφέρεται ώστε να γίνει το πρώτο βήμα για κάτι τέτοιο. 

συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας αναφορικά 
με την ανάθεση καθηκόντων Τ.Α. και η έλλειψη συμμόρφω-
σης επικεντρώνεται, κυρίως, στις μικρότερες επιχειρήσεις.

Στο ερώτημα «Έχεις ενημερωθεί για τους επαγγελματικούς 
κινδύνους στον τομέα που εργάζεσαι; Αν ναι από ποιόν;» μό-
λις το 8% απαντά ότι ενημερώθηκε από τον Τ.Α. Ένα ποσοστό 
30% απαντά ότι δεν έχει ενημερωθεί, το 45% δηλώνει ότι 
έχει ενημερωθεί από τον εργοδότη του, το 9% από το οικο-
γενειακό του περιβάλλον (πρόκειται για περιπτώσεις ατόμων 
που εργάζονται σε οικογενειακές επιχειρήσεις ή στον ίδιο 
χώρο με συγγενικά τους πρόσωπα), το 4% από συναδέλ-
φους του και το 4% αναφέρει λοιπές πηγές ενημέρωσης 
(γράφημμα 3).

Οι απαντήσεις στην ερώτηση «Γνωρίζετε τα μέτρα που πρέ-
πει να παίρνετε για την αποφυγή ατυχημάτων; Μπορείτε να 
αναφέρετε κάποια απ’ αυτά;», επιβεβαιώνουν τα συμπερά-
σματα που εξάγονται από το προηγούμενο ερώτημα, δη-
λαδή την πλημμελή ενημέρωση των εργαζομένων σε θέματα 
υγείας και ασφάλειας. Το 53% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή 
αδυνατεί να αναφέρει μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων, το 
12% δίνει απαντήσεις που δεν σχετίζονται με μέτρα για την 
αποφυγή ατυχημάτων, το 19% ταυτίζει τα μέτρα με τα μέσα 
ατομικής προστασίας και το 16% αναφέρει μέτρα συλλογικής 
προστασίας, εγκλεισμού της πηγής του κινδύνου ή σωστές 
εργασιακές πρακτικές (γράφημα 4). 

Ενδεικτικές της σύγχυσης που υπάρχει στους εργασιακούς 
χώρους σχετικά με τους αρμόδιους φορείς για τους επαγ-
γελματικούς κινδύνους και την ασφάλεια των εργαζομένων, 
είναι οι απαντήσεις του επόμενου ερωτήματος: «Γνωρίζετε 
από ποιους φορείς μπορούμε να ενημερωθούμε για τους 
επαγγελματικούς κινδύνους και την ασφάλειά μας και σε 

Γράφημα 3. 
Από ποιόν 
έχετε ενη-
μερωθεί για 
τους επαγ-
γελματικούς 
κινδύνους 
στην εργασία 
σας;

Γράφημα 5. Από ποιόν φορέα μπορούμε να ενημερωθούμε για 
τους επαγγελματικούς κινδύνους;

Γράφημα 6. Γνωρίζετε εάν το ατύχημα που είχατε στην εργασία 
σας κοινοποιήθηκε στους αρμόδιους φορείς;

Γράφημα 4. 
Γνωρίζετε τι 

μέτρα πρέπει 
να λάβετε 

στην εργασία 
σας για την 

αποφυγή 
ατυχημάτων;
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Στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικού ξεκίνησε η 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πανευρωπαϊκής 
έρευνας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφά-
λεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) για τις 
επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα καταγρά-
φει τις απόψεις των αρμόδιων φορέων (εκπροσώπων 
της διοίκησης και των εργαζομένων σε θέματα υγείας 
και ασφάλειας) για τους τρόπους διαχείρισης των 
κινδύνων που απειλούν την υγεία και την ασφάλεια 
στο χώρο εργασίας τους, με ιδιαίτερη έμφαση στους 
ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, δηλαδή σε φαινόμενα 
όπως το εργασιακό άγχος, η βία και η παρενόχληση. Η 
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε παρουσιάστηκε στο 
προηγούμενο τεύχος. 

Διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας 
και υγείας 

Στην έκθεση που παρουσιάζει τα αποτελέσματα της 
έρευνας, αναφέρεται ότι η επαγγελματική ασφάλεια 
και υγεία (ΕΑΥ) είναι ένας διεπιστημονικός τομέας που 
άπτεται της προστασίας της ασφάλειας, της υγείας και 
της ευημερίας των εργαζομένων. Οι ολοένα και πιο 
σύνθετες εργασιακές διαδικασίες και οι αλλαγές στις 
συνθήκες εργασίας, σε συνδυασμό με τους νέους ή 
μεταβαλλόμενους τύπους των διαφόρων πηγών κινδύ-
νου, απαιτούν μια νέα και συστηματική προσέγγιση της 
ασφάλειας και της υγείας στην εργασία. Απαιτούνται 
λύσεις, οι οποίες θα παρέχουν στους εργοδότες τη 
δυνατότητα να ενσωματώνουν τις αρχές ασφάλειας 
και υγείας σε όλες τις επιχειρησιακές βαθμίδες και 
όλους τους τύπους δραστηριότητας και, υπό κανονικές 
συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης, να τις μετατρέ-
πουν σε μέτρα κατάλληλα για την αντιμετώπιση των 
αναγκών σε καθημερινή βάση. 

Στο προηγούμενο τεύχος αναφέρθηκαν τα βασικά 
συμπεράσματα σχετικά με την εκτίμηση του κινδύνου. 
Στο παρόν τεύχος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα 
που αφορούν στη γενική διαχείριση της ασφαλείας και 
της υγείας στην επιχείρηση : 

•  Στην πλειονότητα των επιχειρήσεων (76%), και 
ιδίως στις μεγάλες επιχειρήσεις, αναφέρεται η 
ύπαρξη καταγεγραμμένης πολιτικής και καθιερω-
μένου συστήματος ή σχεδίου δράσης για την ΕΑΥ. 
Μεταξύ των χωρών, τα υψηλότερα ποσοστά αναφέ-
ρονται στο Ηνωμένο Βασίλειο (98%), στην Ισπανία 
(97%) και την Ιρλανδία (96%), σε αντίθεση με την 
Ελλάδα (38%), την Τουρκία (38%) και το Λουξεμ-
βούργο (46%). 

•  Από τις επιχειρήσεις με καταγεγραμμένη πολιτική 
ΕΑΥ, περίπου το 33% θεωρεί ότι η πολιτική αυτή 
έχει μεγάλο αντίκτυπο στην ΕΑΥ ενώ περίπου το 
52% ότι έχει αντίκτυπο σε κάποιο βαθμό. Τα ποσο-
στά αυτά είναι υψηλότερα στις μεγαλύτερες επιχει-

ρήσεις, γεγονός το οποίο εξηγείται από τη μεγαλύ-
τερη διαθεσιμότητα πόρων για την αποτελεσματική 
υλοποίηση αυτής της πολιτικής ή από την πιο εκτε-
ταμένη χρήση τυπικών διαδικασιών. 

•  Ο βασικός λόγος που αναφέρεται όσον αφορά 
στην απουσία πολιτικής για την ΕΑΥ είναι ότι «δεν 
θεωρείται απαραίτητη, λαμβανομένων υπόψη των 
κινδύνων για την ΕΑΥ στην επιχείρηση» (54%) (δι-
άγραμμα 1). Ο λόγος αυτός αναφέρεται συχνότερα 
στον κλάδο της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβη-
σης (69%) και στις μικρές επιχειρήσεις, μπορεί 
δε, να αντανακλά είτε την πραγματική απουσία κιν-
δύνων είτε μικρότερα επίπεδα επίγνωσης του κιν-
δύνου στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ). Σε επίπεδο χωρών, η δεύτερη περίπτωση 
συναντάται συχνότερα στην Τσεχική Δημοκρατία 
(71%) και την Πολωνία (70%). 

Διάγραμμα 1: Αναφερόμενοι λόγοι για την απουσία καταγεγραμ-
μένης πολιτικής, συστήματος διαχείρισης ή σχεδίου δράσης για την 
ΕΑΥ (% επιχειρήσεων στην EΕ-27)

•  Ο δεύτερος συχνότερος λόγος (51%) είναι η «έλ-
λειψη εμπειρογνωμοσύνης» για την ανάπτυξη αυ-
τών των μέτρων, με τα υψηλότερα ποσοστά να κατα-
γράφονται στη Γερμανία (65%) και τη Γαλλία (60%). 
Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα διαπίστωση, η 
οποία υποδεικνύει ότι ακόμη και στα παλαιότερα 
κράτη-μέλη, η έλλειψη εμπειρογνωμοσύνης σε 
επίπεδο επιχείρησης μπορεί να εμποδίσει την υλο-
ποίηση πολιτικών και συστημάτων για την ΕΑΥ.

Ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους 
και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER)

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ ›
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ΙΟ •  Η συμμετοχή της διοίκησης στην ΕΑΥ αναγνωρίζε-
ται ως βασικός παράγοντας για την υλοποίηση δρά-
σεων σε θέματα ΕΑΥ. Η έρευνα ESENER διερευνά 
την παράμετρο αυτή τόσο στις υψηλότερες όσο και 
στις μεσαίες βαθμίδες της διοίκησης.

•  Από μόλις 40% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν 
στην έρευνα αναφέρεται ότι τα θέματα ΕΑΥ συζη-
τούνται «τακτικά» στις συναντήσεις των υψηλόβαθ-
μων διοικητικών στελεχών, με το ποσοστό αυτό να 
αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρη-
σης. Σε επίπεδο χωρών, κάτι τέτοιο αναφέρεται συ-
χνότερα στην περίπτωση της Σουηδίας (66%), του 
Ηνωμένου Βασιλείου (60%) και των Κάτω Χωρών 
(60%) και σπανιότερα στη Λιθουανία (14%) και την 
Εσθονία (22%) (διάγραμμα 2). 

Διάγραμμα 2: Θέματα ασφάλειας και υγείας που συζητούνται τα-
κτικά στις συναντήσεις των υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών, 
ανά χώρα (% επιχειρήσεων)

•  Περίπου 15% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν 
στην έρευνα αναφέρουν ότι θέματα ΕΑΥ δεν τίθε-
νται σχεδόν ποτέ υπό συζήτηση στις συσκέψεις των 
ανώτερων διοικητικών στελεχών.

•  Η συμμετοχή των μεσαίου επιπέδου διοικητικών 
στελεχών θεωρείται βασικός παράγοντας επιτυχη-
μένης διαχείρισης της ΕΑΥ και ως εκ τούτου εί-
ναι ιδιαίτερα ευοίωνο το γεγονός ότι αναφέρονται 
υψηλά ή πολύ υψηλά ποσοστά συμμετοχής τους 
στην πλειονότητα των επιχειρήσεων (75%). Τα υψη-
λότερα ποσοστά συμμετοχής αναφέρονται στην Ιτα-
λία (92%) και τις Κάτω Χώρες (90%).

•  Οι υπηρεσίες των εμπειρογνωμόνων σε θέματα 
ασφάλειας στην εργασία (71%) και των ιατρών ερ-
γασίας (69%) είναι οι συχνότερα χρησιμοποιού-
μενες υπηρεσίες ΕΑΥ στην ΕΕ-27. Οι μεγάλες επι-
χειρήσεις αναφέρουν συχνότερη χρήση όλων των 
τύπων των υπηρεσιών ΕΑΥ. 

•  Σε ορισμένες χώρες, όπως η Φινλανδία, οι επιχει-
ρήσεις προσφεύγουν στις υπηρεσίες ενός ευρέος 
φάσματος εμπειρογνωμόνων ΕΑΥ, ενώ σε άλλες 
χώρες (π.χ. Ελλάδα) το εύρος των εμπειρογνωμό-
νων είναι πολύ πιο περιορισμένο. Οι διαπιστώσεις 

αυτές εξηγούνται από διάφορους λόγους, όπως η 
έλλειψη ενημέρωσης, η μη ιεράρχηση προτεραιο-
τήτων ή η έλλειψη διαθέσιμων εμπειρογνωμόνων 
(πίνακας 1).

Πίνακας 1: Χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες επαγγελματικής ασφά-
λειας και υγείας: χώρες με τα υψηλότερα και χαμηλότερα ποσοστά 
(% επιχειρήσεων)

•  Η χρήση υπηρεσιών ψυχολόγων αναφέρεται συχνό-
τερα στους κλάδους της υγείας και της κοινωνικής 
πρόνοιας (37%) και της εκπαίδευσης (33%), γε-
γονός που αντικατοπτρίζει πιθανώς τα υψηλότερα 
επίπεδα ευαισθητοποίησης αλλά και αναφοράς των 
ψυχοκοινωνικών κινδύνων που χαρακτηρίζουν τους 
συγκεκριμένους κλάδους. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ηλε-
κτρονική διεύθυνση: http://www.esener.eu

Εμπειρογνώμονας 
(% μέσου όρου  
στην ΕΕ-27) 

Χώρα

Υψηλό Χαμηλό

Εμπειρογνώμονας σε 

θέματα ασφάλειας 

στην εργασία (71%)

Ιταλία (93%)  Δανία (15%)

Σλοβακία 

(87%)
Εσθονία (21%)

Λετονία (87%) Τουρκία (23%)

Ιατρός εργασίας 

(69%)

Φινλανδία 

(97%)
Δανία (13%)

Ουγγαρία 

(97%)
Ελβετία (13%)

Βέλγιο (94%)
Λιθουανία 

(15%)

Παροχή γενικών 

συμβουλών σε 

θέματα ΕΑΥ (62%) 

Ιταλία (86%) Τουρκία (19%)

Ισπανία (82%) Γαλλία (20%)

Ουγγαρία 

(80%)
Ελλάδα (24%)

Εμπειρογνώμονας σε 

θέματα εργονομίας 

(28%)

Φινλανδία 

(77%)
Ελλάδα (7%)

Σουηδία (68%) Ουγγαρία (8%)

Ισπανία (59%) Αυστρία (11%)

Ψυχολόγος (16%)

Σουηδία (65%) Ελλάδα (4%)

Φινλανδία 

(52%)
Λιθουανία (5%)

Δανία (48%) Τουρκία (6%)

Βάση: Όλες οι επιχειρήσεις.
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Μια νέα διαδικτυακή ενότητα 
για τους εστιακούς πόλους 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
για την Υγεία και την Ασφά-
λεια στην Εργασία (EU-OSHA) 
δημιουργήθηκε πρόσφατα. Σ’ 
αυτή, περιγράφονται συνο-
πτικά τα εθνικά συστήματα 
επαγγελματικής ασφάλειας 
και υγείας στα κράτη-μέλη της 

Ε.Ε., τις χώρες ΕΖΕΣ, καθώς και τις υποψήφιες και τις 
προσεχώς υποψήφιες χώρες. Ο χρήστης, μπορεί να 

αναζητήσει ανά κράτος τους βασικούς παράγοντες 
και τις στρατηγικές και να συνδεθεί με εθνικούς 
φορείς, κοινωνικούς εταίρους και ιδρύματα, καθώς 
και να ενημερωθεί σχετικά με τοπικές εκδηλώσεις 
και ειδήσεις. 

Κάθε εστιακός πόλος του EU-OSHA διαχειρίζεται 
ένα τριμερές εθνικό δίκτυο που συμβάλλει στην 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων, όπως οι ενημερωτικές 
εκστρατείες του Οργανισμού για τους ασφαλείς και 
υγιείς χώρους εργασίας.

http://osha.europa.eu 

Νέα ενότητα στο διαδίκτυο αφιερωμένη στους εθνικούς εστια-
κούς πόλους και στα εθνικά συστήματα επαγγελματικής ασφά-
λειας και υγείας

Πίνακας 1. Συγκριτικά στατιστικά στοιχεία των εργατι-
κών ατυχημάτων που συνέβησαν στην Ελλάδα και την 
ΕΕ(15) α) σε όλους τους κλάδους οικονομικής δρα-
στηριότητας β) στον κλάδο του χονδρικού και λιανικού 
εμπορίου, επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσι-
κλετών και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης, 
κατά τη χρονική περίοδο 1997-2006.

Συνολικός αριθμός εργ. 

ατυχημάτων

Συνολικός αριθμός 

εργ. ατυχημάτων 

στον κλάδο 07, Ζ

ΕΤΟΣ ΕΕ (15) ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ (15) ΕΛΛΑΔΑ

1997 4.620.395 51.467 483.731 5.897

1998 4.678.586 47.531 498.926 6.286

1999 4.786.898 41.436 525.071 5.586

2000 4.815.629 39.098 542.168 5.469

2001 4.702.295 39.307 532.306 5.390

2002 4.408.616 38.029 543.498 5.232

2003 4.176.286 36.150 516.166 5.064

2004 3.976.093 34.370 491.272 4.994

2005 3.983.881 29.742 498.887 4.681

2006 3.907.120 29.533 484.244 4.656

Ποσοστό εργ. ατυ-

χημάτων στην στον 

κλάδο 07, Ζ 

Ποσοστό εργ. ατυχη-

μάτων της Ελλάδας ως 

προς την ΕΕ

ΕΤΟΣ ΕΕ (15) ΕΛΛΑΔΑ Σύνολο
Κλάδος 

07, Ζ

1997 10,5% 11,5% 1,1% 1,2%

1998 10,7% 13,2% 1,0% 1,3%

1999 11,0% 13,5% 0,9% 1,1%

2000 11,3% 14,0% 0,8% 1,0%

2001 11,3% 13,7% 0,8% 1,0%

2002 12,3% 13,8% 0,9% 1,0%

2003 12,4% 14,0% 0,9% 1,0%

2004 12,4% 14,5% 0,9% 1,0%

2005 12,5% 15,7% 0,7% 0,9%

2006 12,4% 15,8% 0,8% 1,0%

Πηγή: EUROSTAT
Επεξεργασία στοιχείων: Στατιστική, Κέντρο Τεκμηρίωσης 
Πληροφόρησης, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη στον κλάδο 
του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευής αυτοκινήτων 
οχημάτων, μοτοσικλετών και ειδών προσωπικής και οικιακής 
χρήσης (κλάδος 07, Ζ) Επιμέλεια: Δήμητρα Πινότση

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΛΕΕΙ... ›
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.. Πίνακας 2. Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής 

(Μ.Ε.Ρ.Μ.) εργατικών ατυχημάτων που συνέβησαν και 
ρυθμός μεταβολής (Ρ.Μ.) εργατικών ατυχημάτων για τη 
χρονική περίοδο 1997-2006 α) σε όλες τις οικονομι-
κές δραστηριότητες β) στον κλάδο του χονδρικού και 
λιανικού εμπορίου, επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων, 
μοτοσικλετών και ειδών προσωπικής και οικιακής χρή-
σης, στην Ελλάδα και την ΕΕ(15).

% 
Μ.Ε.Ρ.Μ.

% Ρ.Μ.

Σύνολο

ΕΕ(15) -2,4% -15,4%

ΕΛΛΑΔΑ -5,6% -42,6%

Χονδρικό 

και λιανικό 

εμπόριο, 

επισκευής 

αυτοκινήτων 

οχημάτων, 

μοτοσικλετών 

και ειδών 

προσωπικής 

και οικιακής 

χρήσης 

ΕΕ(15) -0,27% -2,9%

ΕΛΛΑΔΑ -3,0% -21,0%

Γράφημα 1. Ποσοστό εργατικών ατυχημάτων του χον-
δρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευής αυτοκινήτων 
οχημάτων, μοτοσικλετών και ειδών προσωπικής και 
οικιακής χρήσης, επί του συνόλου των εργατικών ατυ-
χημάτων στην Ε.Ε. και την Ελλάδα

Γράφημα 2. Εργατικά ατυχήματα του χονδρικού και 
λιανικού εμπορίου, επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων, 
μοτοσικλετών και ειδών προσωπικής και οικιακής χρή-
σης, στην Ε.Ε. και την Ελλάδα.

✓ Στη Γαλλία, κάποιες μελέτες αναφέρουν περισσότερα εργατικά ατυχήματα σε μετανάστες κατά τη διάρκεια 
των δύο πρώτων ετών από την άφιξή τους στη χώρα. Αυτό φαίνεται να σχετίζεται κυρίως με την περίοδο εξοικεί-
ωσής τους με τη γαλλική γλώσσα. Μια άλλη υπόθεση είναι ότι οι μετανάστες εργαζόμενοι αψηφούν τον κίνδυνο 
προκειμένου να επιδείξουν «ζήλο» στη δουλειά. Το γεγονός αυτό μπορεί, επίσης, να οδηγήσει σε λιγότερες 
αναγγελίες επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών και σε υποτίμηση των επιπτώσεών τους. Ένας υψηλό-
τερος ρυθμός ατυχημάτων επιβεβαιώνεται, επίσης, από μια μελέτη του Gliber, η οποία αναφέρει ότι το ποσοστό 
των μεταναστών εργαζομένων είναι δυσανάλογα μεγάλο στο ρυθμό των βιομηχανικών ατυχημάτων στη Γαλλία: 
περισσότερα από 30% των βιομηχανικών ατυχημάτων που οδηγούν σε μόνιμη αναπηρία συμβαίνουν σε μη 
γάλλους εργαζόμενους.

✓ Στην Ισπανία, το 2004, άτομα άλλων εθνικοτήτων -εκτός της ισπανικής- υπέστησαν το 6,2% του συνόλου 
των εργατικών ατυχημάτων και το 7% των θανατηφόρων. Το ποσοστό των ξένων εργαζομένων ήταν κατά μέσο 
όρο 6,2%, το οποίο σημαίνει ότι είχαν ελαφρώς περισσότερα θανατηφόρα ή σοβαρά ατυχήματα από τους αυ-
τόχθονες εργαζόμενους. Τα στοιχεία που έδωσε το Ισπανικό Εθνικό Ινστιτούτο για την Ασφάλεια και την Υγεία 
στην Εργασία (INSHT) για το 2005 δείχνουν ότι οι μετανάστες εργαζόμενοι υπέστησαν το 8,4% του συνόλου των 
ατυχημάτων στην Ισπανία και το 9,9% των θανατηφόρων, αριθμοί υψηλότεροι από το ποσοστό τους στο εργατικό 
δυναμικό της Ισπανίας (7,6%). Ανά εθνικότητες -πλην των Ισπανών- εργαζόμενοι από το Μαρόκο υπέστησαν το 
23% του συνόλου των ατυχημάτων που συνέβησαν μεταξύ των μεταναστών το 2005. Η ανάλυση των ατυχημά-

ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ... ›
Επιμέλεια: Εβίτα Καταγή
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των ανά τομέα δείχνει ότι οι κατασκευές, στις οποίες απασχολείται το 22% των μεταναστών εργαζομένων στην 
Ισπανία, συγκεντρώνει περισσότερο από το ένα τρίτο (37%) όλων των ατυχημάτων των μεταναστών.

✓ Μια μελέτη για τους θανάτους μεξικανών εργαζομένων στις Η.Π.Α. αποκαλύπτει ότι το να χάσουν τη ζωή 
τους από εργατικό ατύχημα είναι κατά 80% πιθανότερο από ότι για τους γεννημένους στις Η.Π.Α. εργαζόμενους. 
Επιπλέον, η μελέτη δείχνει ότι οι θάνατοι αυτοί σχεδόν πάντα μπορεί να αποφευχθούν. Επίσης, στις Η.Π.Α. οι 
μετανάστες εργαζόμενοι διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν στην εργασία τους 
από τους ντόπιους εργαζόμενους. Αυτό σχετίζεται με την πιθανότητα να προσληφθούν σε επαγγέλματα υψη-
λού κινδύνου, σε επαγγέλματα που ανήκουν σε τομείς απορρυθμισμένης ή και μαύρης οικονομίας, καθώς και 
με το φόβο τους να αναγγείλουν τους επαγγελματικούς τραυματισμούς. Η μελέτη αναφέρει ότι, αν και οι ξένοι 
εργαζόμενοι στις Η.Π.Α. αυξήθηκαν κατά 22% μεταξύ του 1996 και του 2000, το ποσοστό των θανατηφόρων 
επαγγελματικών ατυχημάτων για τη συγκεκριμένη ομάδα αυξήθηκε κατά 43%. Σχεδόν ένας στους τέσσερεις 
αλλοδαπούς εργαζόμενους που υπέστησαν θανατηφόρο τραυματισμό εργαζόταν στον τομέα των κατασκευών.

Παγετός έχει πέσει στην κομητεία του York, στη μέση 
Αγγλία, όταν στις 12 Απριλίου 1812, λίγο μετά τα με-
σάνυχτα, σπάνε οι σύρτες στην πύλη της υφαντουρ-
γίας Rawfolds και αποσπώνται τα ογκώδη φύλλα της 
από τους μεντεσέδες. Περισσότεροι από 100 άνδρες, 
οπλισμένοι με τσεκούρια, ρόπαλα και όπλα και τα πρό-
σωπα πασαλειμμένα με κάρβουνο, ορμούν στην αυλή 
και κατευθύνονται σε μια τετραόροφη στοά. Συντρίβουν 
τις μακρές σειρές παραθύρων και βάλλουν κατά του 
εργοστασίου.

Οι υφαντουργοί, οι νηματουργοί και οι λειαντές, οδη-
γημένοι από τον 24χρονο George Mellor, ήρθαν για να 
καταστρέψουν 50 σύγχρονες μηχανές που λειαίνουν 
το ύφασμα.

Όμως, ο William Cartwright, ο ιδιοκτήτης της υφα-
ντουργίας, έχει ήδη ειδοποιηθεί. Μετά από μια σειρά 
επιθέσεων σε άλλες υφαντουργίες της περιοχής, ξενυ-
χτά μαζί με εννιά φύλακες στο εργοστάσιο. Έχει μαζέ-
ψει πολεμοφόδια στο δεύτερο όροφο του κτηρίου, έχει 
εγκαταστήσει μια καμπάνα συναγερμού στη στέγη και 
έχει ενισχύσει τις θύρες προς τη στοά με μεταλλικές 
κατασκευές.

Σπινθήρες ξεπηδούν, όταν οι επιτιθέμενοι συντρί-
βουν με σφυριά τις θύρες. Στη στοά, οι άνθρωποι του 
Cartwright ετοιμάζουν τα όπλα τους, έτοιμοι να πυρο-
βολήσουν κατά των εισβολέων. Με στόχο να θέσουν 
ένα τέλος στις επιθέσεις εκείνων που καταστρέφουν 
τις μηχανές. 

Η εξέγερση των Άγγλων εργατών της υφαντουργίας 
έχει ξεκινήσει την προηγούμενη χρονιά, την άνοιξη του 
1811, στην κομητεία του Nottingham, νότια της κομητείας 
του York.

Πουθενά στη μέση Αγγλία δεν παράγονται τόσο πολ-

λές κάλτσες, δαντέλες, γάντια και γραβάτες. Επιχειρη-
ματίες τις κατασκευάζουν σε πολυάριθμα εργοστάσια ή 
οικοτεχνίες και τις εξάγουν σ’ όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, τα συνολικά ετήσια κέρδη έχουν μειωθεί από 
τις 11 εκατομμύρια λίρες στις 2, προπαντός λόγω του 
«ηπειρωτικού αποκλεισμού». Ήδη το 1806, ο Ναπολέων 
στον πόλεμο κατά της Μεγάλης Βρετανίας έχει αποκλεί-
σει τα περισσότερα ευρωπαϊκά λιμάνια για το βρετανικό 
εμπόριο. Με τον τρόπο αυτό συρρικνώθηκαν σημαντικά 
τόσο οι εξαγωγές υφασμάτων και άλλων προϊόντων, όσο 
και οι εισαγωγές πρώτων υλών και τροφίμων.

Για να μειώσουν το κόστος παραγωγής των προϊόντων, 
μερικοί ιδιοκτήτες εργοστασίων μειώνουν τους μισθούς 
των εργατών. Εκτός αυτού, αποκτούν πλεκτικές μηχα-
νές που παράγουν ατέλειωτες σειρές «σωλήνων», τους 
οποίους, στη συνέχεια, κόβουν ανειδίκευτοι εργάτες 
και ράβουν τα λεγόμενα «cut-ups», ένα είδος φθηνής 
κάλτσας.

Λόγω των νέων μηχανών χάνουν 500 ειδικευμένοι 
πλέκτες τα προς το ζην τους. Μέχρι τώρα κατασκευάζουν 
κάθε κάλτσα από ένα κομμάτι, δίχως ραφή.

Διαρκώς περισσότερες οικογένειες πεινούν. Ήδη, το 
μισό των κατοίκων του Nottingham ζει από τις υπηρεσίες 
πρόνοιας για τους φτωχούς. Οι υφαντουργοί ψάχνουν 
να βρουν ενόχους για την απελπιστική τους κατάσταση, 
και τους βρίσκουν στους εργοστασιάρχες και τις νέες 
μηχανές τους. 

Στην κομητεία του Nottingham εισβάλλουν το Μάρτιο 
του 1811 μικρές ομάδες πλεκτών στα εργοστάσια και 
καταστρέφουν κάμποσες πλεκτομηχανές. Τις επόμε-
νες εβδομάδες δεν περνά νύχτα στο Nottingham και 
τα παρακείμενα χωριά δίχως επιθέσεις. Παρ’ όλα αυτά, 
κανένας δράστης δεν συλλαμβάνεται.

Εξέγερση κατά των μηχανών

Άρθρο της Helen Bömelburg στο γερμανικό περιοδικό GEO Epoche, Nr.30, Μάρτιος 2008, σελίδες 54-55. Το τεύ-
χος είναι αφιερωμένο στη Βιομηχανική Επανάσταση (Die industrielle Revolution) (Μετάφραση: Σπύρος Δοντάς).

Επιμέλεια: Σπύρος Δοντάς

Πηγή: Literature Study On Migrant Workers, European Agency for Safety and Health at Work. European 
Risk Observatory     http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/migrant_workers 

ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ›
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Το φθινόπωρο του 1811 οι υφαντές στη βαμβακουργία και 
τη μεταξουργία εξεγείρονται κατά των εργοδοτών τους. Δεν 
κερδίζουν πάνω από δέκα σελίνια την εβδομάδα, όμως ένα 
ψωμί κοστίζει ήδη σχεδόν ενάμιση σελίνι.

Για πρώτη φορά εμφανίζονται απειλητικές επιστολές 
που υπογράφονται από το «Στρατηγό» ή το «Βασιλιά» Ned 
Ludd.

Μέχρι σήμερα παραμένει αδιευκρίνιστο εάν ποτέ υπήρξε 
ένας άνθρωπος με αυτό το όνομα. Βέβαιο είναι μόνο, ότι 
δεν ηγείτο των επαναστατημένων εργατών της υφαντουρ-
γίας ένα πραγματικό πρόσωπο με το όνομα Ned Ludd.  

Ένας συντάκτης της σύγχρονης εφημερίδας «Nottingham 
Review» εικάζει ότι ο Ludd θα μπορούσε να είναι ένας 
εξεγερμένος μαθητευόμενος πλέκτης, που τον μαστίγωσε 
ο μάστοράς του, κι αυτός από αντίδραση κατέστρεψε με ένα 
σφυρί το πλαίσιο της πλεκτικής μηχανής.

Πράγματι, η ιστορία αυτή κυκλοφορεί εδώ και χρόνια με-
ταξύ των εργατών της υφαντουργίας. Όποτε μια μηχανή 
είναι ελαττωματική, αυτό οφείλεται στο Ned Ludd. Τώρα, 
οι λιμοκτονούντες εργάτες οικειοποιούνται τη θρυλική 
μορφή. Το όνομά του, καθώς και το μίσος τους για τους 
εργοστασιάρχες και τις «μηχανές του ολέθρου», τους ενώ-
νει, όπως φαίνεται κι από ένα τραγούδι των «λουδδιτών». 

Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια ανώτερη οργάνωση. 
Μικρές ομάδες τεχνιτών, οι οποίοι ποτέ πριν δεν 
ήταν πολιτικά οργανωμένοι, συναντιώνται αυθόρ-
μητα σε ταβέρνες, εργοτάξια ή κατοικίες, συντάσ-
σουν απειλητικά γράμματα που υπογράφουν με το 
όνομα της θρυλικής μορφής ή σχεδιάζουν επιθέ-
σεις σε τοπικές εταιρίες. Οι επιστολές από τον Ned 
Ludd κυκλοφορούν με το ταχυδρομείο, ρίχνονται 
κρυφά κάτω απ’ τις πόρτες, αναρτώνται σε πίνακες 
ανακοινώσεων ή, ακόμα, δημοσιεύονται σε τοπικές 
εφημερίδες. Μία από τις πρώτες επιστολές, από το 
Νοέμβριο του 1811, απειλεί με θάνατο το μεγαλοε-
πιχειρηματία Charles Lacy, σε περίπτωση που αυτός 
δεν μοιράσει στους εργάτες το κέρδος των 15.000 
λιρών, που απέσπασε με «την εξαθλίωση των συ-
νανθρώπων του». 

Κατά τον ίδιο κιόλας μήνα, το Λονδίνο αποστέλ-
λει για πρώτη φορά στην τοπική διοίκηση της κο-
μητείας του Nottingham στρατιωτικές μονάδες για 
βοήθεια. Περισσότεροι από 900 έφιπποι και 1.000 
πεζοί στρατιώτες προσεγγίζουν στην περιοχή για να 
καταστείλουν τις εξεγέρσεις. Πολύ αργά. Η ανταρ-
σία έχει ήδη επεκταθεί και σ’ άλλες κομητείες. Στο 

Οι εξεγερμένοι που εισβάλαν στα εργοστάσια οπλισμένοι με σουβλιά, στιλέτα και τσεκούρια ονομάστηκαν «λουδδίτες», από το όνομα ενός φανταστικού προσώπου.
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Με επιτυχία διοργανώθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου στο 
Βόλο, η 2η Σύσκεψη του Εθνικού Δικτύου Πληροφό-
ρησης για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία με 
τη συμμετοχή των εταίρων, στο πλαίσιο του 1ου έτους 
της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2010-2011. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της πόλης και συμ-
μετείχαν περισσότερα από 250 άτομα.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο γενικός γραμματέας του 
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 
κ. Δημοσθένης Δασκαλάκης. Επίσης, χαιρετισμούς 
απηύθυναν εκπρόσωποι τοπικών φορέων, καθώς και 
των κοινωνικών εταίρων. 

Οι εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης, κάλυψαν μεγάλο εύρος του αντικει-
μένου της συντήρησης εγκαταστάσεων και της ασφά-
λειας κατά τις εργασίες. Η πρώτη ενότητα της εκδήλω-
σης άνοιξε με παρουσίαση της κας Ελ. Γαλανοπούλου, 
Αναπλ. Γεν. Διευθύντριας της Γενικής Διεύθυνσης Συν-
θηκών και Υγιεινής Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «την ανάδειξη της 
σπουδαιότητας των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην 
εργασία και την προώθηση της Εθνικής Στρατηγικής για 
την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία». Για τον 
«Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία 

στην Εργασία και την ενδυνάμωση της συνεργασίας 
με τα εθνικά δίκτυα πληροφόρησης για την προαγωγή 
των θεμάτων Υ.Α.Ε. σε εθνικό επίπεδο» μίλησε ο κος 
Ι. Κωνσταντακόπουλος από το ίδιο υπουργείο. Εκτενή 
αναφορά στην ευρωπαϊκή εκστρατεία 2010-2011 που 

2η σύσκεψη του Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Manchester εξεγείρονται κυρίως υφαντές στη βαμβα-
κουργία, ενώ στην κομητεία του York λειαντές κατα-
στρέφουν περισσότερες από 1.000 μηχανές, βάζουν 
φωτιά σε εργοστάσια και απειλούν τη ζωή των αφεντι-
κών τους.

Άγγλοι βουλευτές υποπτεύονται μια συνομωσία εθνι-
κών διαστάσεων, που οργανώθηκε και πραγματοποιείται 
από μέλη μιας «μυστικής εταιρίας», όπως ανέφεραν 
και στην Άνω Βουλή. Μερικοί, μάλιστα, θεωρούν ότι 
μπορεί να ξεσπάσει μια επανάσταση, όπως στη Γαλλία 
το 1789.

Διαρκώς περισσότερους στρατιώτες αποστέλλει η 
Βουλή στις μεσοαγγλικές κομητείες. Θα γίνουν πάνω 
από 14.000 μέχρι τα μέσα του έτους. Τελικά, οι βου-
λευτές ψηφίζουν την άνοιξη του 1812, με τη διαδικασία 
του κατεπείγοντος, το «Frame Breaking Act», που προ-
βλέπει τη θανατική ποινή για όσους καταστρέφουν τις 
μηχανές.  

Συνεπώς, ο George Mellor και οι άνδρες του γνω-
ρίζουν ότι απειλούνται με εκτέλεση, όταν τον Απρί-
λιο του 1812 εισβάλλουν στην υφαντουργία Rawfolds. 
Εντούτοις, όσο κι αν χτυπούν τις ενισχυμένες με σίδερο 
πύλες, δεν καταφέρνουν να εισχωρήσουν στο εσωτε-
ρικό του εργοστασίου. Οι φύλακες, που ο Cartwright 
έχει τοποθετήσει για την άμυνα του εργοστασίου του, 
πυροβολούν στους επιτιθέμενους. Τουλάχιστον δύο 
εργάτες τραυματίζονται τόσο σοβαρά, που εκπνέουν την 

ίδια εκείνη νύχτα. Οι υπόλοιποι διαφεύγουν μαζί με τον 
Mellor μέσα στο σκοτάδι.

Το δρακόντειο Frame Breaking Act αποθαρρύνει αρ-
κετούς εξεγερμένους. Όταν την επόμενη χρονιά μερικοί 
«αρχηγοί» τους πεθαίνουν στην αγχόνη, λίγοι πλέον 
λουδδίτες τολμούν νέες επιθέσεις. Η εξέγερσή τους, το 
πρώτο μεγάλο κίνημα αντίστασης κατά της εκβιομηχά-
νισης, έχει αποτύχει. Οι επαναστάτες δεν μπορούν να 
σταματήσουν τη θριαμβευτική πορεία των σύγχρονων 
βιομηχανικών μηχανών.

Τα επόμενα χρόνια μικρές ομάδες υφαντουργών συ-
νεχίζουν να καταστρέφουν εργοστασιακό εξοπλισμό. 
Ωστόσο, η εφήμερη αύξηση των μισθών και η πτώση των 
τιμών των τροφίμων μειώνει την ένδεια των εργατών. Και 
μαζί με την πείνα φθίνει και το αγωνιστικό πνεύμα.

Ο George Mellor δεν θα ζήσει την οριστική έκλειψη 
των λουδδιτών. Μια εβδομάδα μετά την αποτυχημένη 
επίθεση στην υφαντουργία Rawfolds, προσπαθεί μά-
ταια με άλλους λουδδίτες να δολοφονήσει τον William 
Cartwright, αλλά οι βολές των πιστολιών τους δεν βρί-
σκουν το στόχο τους. Λίγο αργότερα, όμως, καταφέρνει 
να δολοφονήσει έναν άλλο εργοστασιάρχη από την κο-
μητεία του York.

Οι δράστες παραμένουν αρχικά ασύλληπτοι, μέχρι τη 
στιγμή που τους προδίδει ένας συνένοχος. Τον Ιανου-
άριο του 1813 ο George Mellor και άλλοι 16 λουδδίτες 
απαγχονίζονται στα τείχη του κάστρου του York.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ›
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Υ.Α. οικ. 16935/Δ10.104/2010 (ΦΕΚ 1346/Β/ 
31.8.2010): Όροι παροχής υπηρεσιών και χρονικά 
όρια υποχρεωτικής απασχόλησης του τεχνικού ασφά-
λειας κατά την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών ερ-
γασιών σε πλοία.

Η απόφαση αυτή καθορίζει τον μέγιστο αριθμό πλοίων 
στα οποία μπορεί ταυτόχρονα να παρέχει υπηρεσίες ο 
ίδιος τεχνικός ασφάλειας, όπως αυτός ορίζεται στις πα-
ραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του Κώδικα νόμων για 
την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ο οποίος 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 
84/Α) και στο ΠΔ 70/90 «Υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες» (ΦΕΚ 31/Α), 
καθώς και τον ελάχιστο ημερήσιο χρόνο υποχρεωτικής 
απασχόλησής του και παρουσίας του επί του πλοίου 
κατά το χρονικό διάστημα που εκτελούνται εργασίες, 
ανάλογα με το είδος των πλοίων, το είδος των εκτε-
λούμενων εργασιών, τις θέσεις και την περιοχή ελλι-
μενισμού.

Εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις και εγκαταστά-
σεις ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντή-
ρησης πλοίων, σύμφωνα με το Ν. 3551/2007 «Μητρώο 
επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και 
συντήρησης πλοίων (ΦΕΚ 76/Α)».

Υ.Α. οικ. 41871/3068/10 (ΦΕΚ 1519/Β/7.9.10) Κα-
θορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας συνερ-
γείων αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων, 
εσωτερική διάταξη, μηχανολογικός εξοπλισμός και 
απαγορευτικές διατάξεις.

Υ.Α. 15616/398/2010 (ΦΕΚ 1340/Β/31.8.2010) 
Διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων εκπαίδευσης 
όλων όσων εμπλέκονται σε εργασίες με αμίαντο ή αμια-
ντούχα υλικά. Οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία, είδος, 
διάρκεια, δαπάνες εκτέλεσης, φορείς που διενεργούν 
τα προγράμματα εκπαίδευσης, διδακτέα ύλη, προσόντα 
των διδασκόντων και των εκπαιδευομένων, πιστοποιη-
τικά που χορηγούνται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 

Υ.Α. Γ.Π. οικ. 104720/2010 (ΦΕΚ 1315/Β/ 
25.8.2010) Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας 
ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής 
των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κρι-
τηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της 
διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε 
άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας, για την εφαρμογή του 
νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/3.8.10). 

Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/ 
24.8.2010) Μέτρα, όροι και προγράμματα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). 

Υ.Α. 15526/94/2010 (ΦΕΚ 1295/Β/16.8.2010) 
Εργασίες για τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση 
μισθωτού με έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρι-
νής απασχόλησης. 

Υ.Α. Φ.102/2/7468/966/2010 (ΦΕΚ 973/Β/ 
30.6.2010) Τροποποίηση της υ.α 60740/1027/1995 

αφορά στις ασφαλείς εργασίες συντήρησης έκανε ο 
κος Α. Χριστοδούλου, Διευθ. του Υπουργείου και υπεύ-
θυνος για τη διοργάνωση της εκδήλωσης. Τη σημασία 
της πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων τόνισε ο κος 
Αλ. Καραγεωργίου, Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Ανω-
τέρων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC) της Ε.Ε.

Στη συνέχεια υπήρξε εισήγηση από εκπρόσωπο του 
ΤΕΕ που αφορούσε στις προτάσεις του επιμελητηρίου 
για τη βελτίωση της ασφάλειας σε εργασίες συντή-
ρησης ενώ ακολούθησαν παρουσιάσεις από εκπρο-
σώπους εταιρειών και φορέων σχετικές με τις πρα-
κτικές αλλά και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται ή 
αναπτύσσονται με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας κατά τις εργασίες συντήρησης. Οι παρουσι-

άσεις ολοκληρώθηκαν με την εισήγηση του κου Στ. 
Νάρη, εκπροσώπου του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., που αφορούσε 
στη σημασία της ασφαλούς συντήρησης στην πρόληψη 
ατυχημάτων και προβλημάτων υγείας.

Η εκδήλωση έκλεισε με ανασκόπηση των εισηγή-
σεων και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

Σημειώνεται ότι η σύσκεψη αποτελεί προπομπό της κε-
ντρικής ημερίδας που διοργανώνεται από το υπουργείο 
εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης στην Αθήνα, στις 26 
Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία 2010.

Νομοθετικές εξελίξεις ›

Επιμέλεια: Αφροδίτη Δαΐκου
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Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & 
Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) 
διοργανώνει το «1ο Πανελλήνιο Συνέ-
δριο για την Υγεία και την Ασφάλεια 
της Εργασίας», που θα πραγματο-
ποιηθεί στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο 
Athens Hilton, στις 29 και 30 Νοεμ-
βρίου 2010.

Το συνέδριο έχει ως κύριο θέμα την 
πρόληψη και τίτλο «η πρόληψη συμ-
φέρει όλους». 

Σκοπός του συνεδρίου είναι να κατα-
δείξει τη σημασία της πρόληψης στην 
αποτελεσματική αποτροπή τόσο των 
ατυχημάτων, όσο και των επαγγελμα-
τικών ασθενειών, και να αναδείξει ότι 
η πρόληψη δεν είναι μόνο η εφαρ-
μογή κανόνων, οδηγιών και τεχνικών 
μέτρων αλλά, και θέμα νοοτροπίας, η 
οποία θα πρέπει να καλλιεργείται από 
πολύ μικρή ηλικία. Σκοπός, επίσης, 
του συνεδρίου είναι να αναδείξει ότι 
η πρόληψη είναι υπόθεση όλων: των 
επιχειρήσεων, των εργαζομένων, των 
ασφαλιστικών φορέων, του κράτους 
και της κοινωνίας γενικότερα.

Με το Συνέδριο αυτό το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε 
φιλοδοξεί να δημιουργήσει και να κα-
θιερώσει ένα θεσμό, ένα μόνιμο βήμα 
διαλόγου για την ανταλλαγή επιστη-
μονικών γνώσεων και εμπειριών σε 
θέματα υγείας και ασφάλειας στους 
χώρους εργασίας. 
Ιστότοπος: 
http://www.elinyaecongress2010.gr/

Κεντρική Ημερίδα (Αθήνα, 26 Οκτω-
βρίου 2010) κατά τη διάρκεια οργάνω-
σης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για 
την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία 
2010, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Εκστρατείας 2010-2011

Η οργάνωση των προγραμματιζό-
μενων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Εκστρατείας δράσεων αν και καλύ-
πτει χρονικά όλο το έτος, κορυφώνε-
ται κάθε χρόνο σε πανευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο κατά το τελευταίο δε-
καήμερο του Οκτωβρίου, στο πλαίσιο 
εορτασμού της Ευρωπαϊκής Εβδομά-
δας για την Ασφάλεια & Υγεία στην 
Εργασία. 

Ειδικότερα για το τρέχον έτος, η Ευ-
ρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια 
& Υγεία στην Εργασία 2010 έχει κα-
θοριστεί να εορταστεί την περίοδο από 
25 ως 29 Οκτωβρίου 2010. Μεταξύ 
άλλων δράσεων κατά το ίδιο χρονικό 
διάστημα, προγραμματίζεται στη χώρα 
μας η οργάνωση τής:

κεντρικής ημερίδας ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης για  
το 1ο έτος της Ευρωπαϊκής 
Εκστρατείας 2010-2011,  

η οποία θα πραγματοποιηθεί  
στην Αθήνα, στις 26 Οκτωβρίου 

2010-09-21 (ξενοδοχείο ATHENS 
IMPERIAL, Πλατεία Καραϊσκάκη, 

9.00 π.μ.)
Στην ημερίδα καλούνται να συμμετά-

σχουν ενεργά εργοδότες, εργαζόμενοι, 
εκπρόσωποι των εργαζομένων σε θέματα 
ασφάλειας και υγείας, επαγγελματίες, 
υπηρεσίες πρόληψης, υπεύθυνοι χάρα-
ξης πολιτικής και λοιποί ενδιαφερόμε-
νοι φορείς, προκειμένου να συμβάλουν 
στην προώθηση μιας προσέγγισης ολο-
κληρωμένης διαχείρισης όσον αφορά 
στις «Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης».

Για όλες τις σχετικές πληροφορίες 
μπορείτε να απευθύνεστε στο: 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης
Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και 
Υγιεινής της Εργασίας
Δ/νση Διαχείρισης της Πληροφόρησης, 
Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης
Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας για 
θέματα Ασφάλειας & Υγείας 
Εθνικός Εστιακός Πόλος Πληροφόρη-
σης για θέματα Ασφάλειας & Υγείας 
στην Εργασία
(Α. Χριστοδούλου, Ι. Κωνσταντακόπου-
λος)
Διεύθυνση: Πειραιώς 40, Τ.Κ. 10182, 
Αθήνα 
Τηλ.: (+30) 210 321 43 10 
Φαξ: (+30) 210 321 43 10
E-mail: antchristodoulou@ypakp.gr
URL: http://www.ypakp.gr

27-29 October 2010, Conference 
Centre “Meervaart”, Amsterdam

2nd International Conference on 
Violence in the Health Sector “From 
awareness to sustainable action”

The conference is organized by Oud 
Consultancy and is at this moment 
supported by the following organi-
sations: BCNU, BILD, CONNECTING, 
DKIT, FIP, IAPO, ICDA, ICM, ICN, IHF, 
INTRAHEALTH, NU’91, PSI, PZR, STII, 
WCPT, WFOT & WMA, and some other 
international and national organiza-
tions have expressed their intention 
to do so as well.

The specific aims of the conference 
are:

•  To sensitize stakeholders to the is-
sue of violence in the health care 
sector

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις ›

1.

«Επαγγελματική κατάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφο-
ράς επικίνδυνων εμπορευμάτων». 

Υ.Α. 35043/2524/10 (ΦΕΚ 1385/B/2.9.10) Προσαρ-
μογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με 

τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/23.6.2010) Τροποποί-
ηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση 
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό 
Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών 
και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις. 

Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Καψάλη

2.

3.

Τα πλήρη κείμενα των νομοθετημάτων και των ευρωπαϊκών οδηγιών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ιν-
στιτούτου, στη διεύθυνση: http://www.elinyae.gr
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ΤΑ •  To understand the manifestations 
and the human, professional and 
economic implications of violence 
in the health care sector

•  To promote effective sustainable 
initiatives and strategies to create 
safe environments for workers and 
clients in the health care sector

Some facts on violence in the health 
sector:

•  As many as 72% of nurses do not 
feel safe from assault a work (ICN)

•  Health-care professionals are at 
the highest risk for being attacked 
at work, even when compared to 
prison guards, police officers, or 
bank personnel (Kingma)

•  Tens of thousands of women 
each year are subjected to sexual 
violence in health care settings 
(WHO)

•  Whilst the actual rates of horizon-
tal (care-worker to care-worker) 
violence and bullying remain un-
known these types of hostile be-
haviour are widespread and have 
devastating effects at personal, 
group and organisational levels

•  In a survey of 127 hospitalised psy-
chiatric patients 50% reported ex-
periences of abuse either by other 
patients or by staff (Lucas and Ste-
venson)

URL: http://www.oudconsultancy.
nl/Violence-Healthsector/violence/
invitation-viole.html
Venue
Conference Centre “Meervaart”
Meer en Vaart 300
1068 LE Amsterdam
Tel: ++ 31 (0)20 - 410 77 00
Fax: ++ 31 (0)20 - 410 77 89
E-mail: info@meervaart.nl
Web: www.meervaart.nl

 
 
 
 
 
 
 
 

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλάδου Κλι-
νικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της 
Υγείας της ΕΛΨΕ «Κοινοτική Κλινική 
Ψυχολογία / Ψυχολογία της Υγείας 
και Δημόσια Υγεία»

Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του 
Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και 
Ψυχολογίας της Υγείας της Ελλη-
νικής Ψυχολογικής Εταιρείας θα 
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στην 
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, από 

τις 4 έως τις 7 Νοεμβρίου 2010, σε 
συνδιοργάνωση με τον Τομέα Κοινω-
νιολογίας της ΕΣΔΥ.

Στόχος του συνεδρίου είναι να ανα-
ζητήσει τον κοινό τόπο τριών κλάδων 
της ψυχολογίας (Κοινοτική, Κλινική, 
Υγείας) και μιας θεματικής περιοχής 
(Δημόσια Υγεία) έχοντας ως ορίζοντα 
την κοινότητα.

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν 
ελεύθερες και αναρτημένες ανακοινώ-
σεις, στρογγυλά τραπέζια και προσκε-
κλημένες ομιλίες για γενικά θέματα, 
όπως: πολιτισμός, κοινωνία και υγεία, 
πρόληψη και προαγωγή της υγείας, ψυ-
χοκοινωνικές παρεμβάσεις στην κοινό-
τητα, επιδημιολογικά ζητήματα ψυχικής 
υγείας στην κοινότητα, πολιτικές υγείας 
στην κοινότητα, έρευνα στην κοινότητα 
κ.λπ. 

Επίσης, ειδικότερα θέματα, όπως 
ψυχολογία, ψυχική υγεία και ΜΜΕ, ψυ-
χοκοινωνικοί παράγοντες και στρες, 
μετανάστευση, ψυχολογία και Δημό-
σια Υγεία, γήρανση, παγκοσμιοποίηση 
και κοινοτική ψυχολογία, πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας, ψυχολογία της υγείας 
και Δημόσια Υγεία, αναπαραγωγική ψυ-
χολογία, εξαρτήσεις κ.λπ.

Περισσότερες πληροφορίες στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 

URL: http://clinconf2010.gr/

8-10 November 2010 - Interna-
tional Conference on Commercial 
Driver Health and Wellness, Shera-
ton Inner Harbor Hotel, 300 South 
Charles Street, Baltimore, USA

Sponsored by
Transportation Research Board of 

the National Academies
Federal Motor Carrier Safety Admin-

istration, 
U.S. Department of Transportation
 With the Partnership of
National Institute for Occupational 

Safety and Health
Contact: Transportation Research 
Board (TRB) and Department of 
Transportation Federal Motor Carrier 
Safety Administration (FMCSA), Ger-
ald P. Krueger, Ph.D. 
tel: +1 703 850 6397 
fax: +1 707 768-3421 

e-mail: JerryKrueg@aol.com 
URL: www.trb.org/Conferences/
HealthWellness2010.aspx

5-7th April 2011 at the Holiday Inn, 
Stratford upon Avon.
OCCUPATIONAL HYGIENE 2011
OH2011

The BOHS Annual Conference is a 
major international conference pro-
moting the science and practice of 
addressing 
health haz-
ards in the 
workplace. 
The Confer-
ence brings 
t o g e t h e r 
r e s e a r c h -
ers, prac-
t i t i o n e r s , 
regulators 
and business leaders from around the 
world to discuss issues - current and 
on the horizon - that affect health at 
work.
e-mail:louise.hall@bohs.org
URL: http://www.bohs.org/events/
annual-conference/

Διεθνές Forum (επιστημονική συνά-
ντηση) για την υγιεινή και την ασφά-
λεια της εργασίας 2011 International 
Forum on Occupational Health and 
Safety 2010

20-22 Ιουνίου 2011, Πολιτιστικό Κέ-
ντρο Hanasaari, Espoo, Φινλανδία.

Διοργάνωση: Φινλανδικό Ινστιτούτο 
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
(FIOH), Υπουργείο Υγείας Φινλανδίας 
σε συνεργασία με την Παγκόσμια Ορ-
γάνωση Υγείας (ΠΟΥ), το Γραφείο Ευ-
ρώπης του ΠΟΥ, το Διεθνές Γραφείο 
Εργασίας, τη Διεθνή Επιτροπή Ιατρικής 
και Υγιεινής της Εργασίας ((ICOH), τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφά-
λεια και την Υγεία στην Εργασία, το Ευ-
ρωπαϊκό Ίδρυμα για την Βελτίωση των 
Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας.

Σκοπός: Η διερεύνηση πολιτικών 
και διαφόρων ειδών συστημάτων υγι-
εινής και ασφάλειας της εργασίας, 
η καταγραφή τους, η εισαγωγή και η 
περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών ιατρι-

5.

6.

7.

4.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ›

Βιβλιογραφία για θέματα ασφαλούς συντήρησης
Επιμέλεια: Φανή Θωμαδάκη

Η βιβλιογραφία που ακολουθεί είναι ενδεικτική. Τα παρακάτω ντοκουμέντα (βιβλία και άρθρα) υπάρχουν στη βιβλι-
οθήκη του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Aircraft fuel tank maintenance: several atmospheric 
hazards are unique to the inside of these tanks which 
are involved in an FAA-mandated maintenance pro-
gram / Allen, James W., Vendetti, Victor, Occupational 
health and safety, 1999 68(8), σ. 34-43 

Approved code of practice for safety and health in tree 
work. 2/2, Maintenance of trees around power lines / 
Occupational Safety and Health Service, Wellington ;  
NZ : OSHS, 1996.- 80 σ. 
ISBN 0-477-03591-4 

Asbestos essentials : a task manual for building, 
maintenance and allied trades on ono-licenced asbes-
tos work / HSE.- Sudbury, Suffolk : HSE, c2008.- v, 139 
σ. ISBN 978-0-7176-6263-0 

Aviation maintenance / Drury, C. G. Gramopadhye, 
A. K., Special issue International journal of industrial 
ergonomics, 2000, 26(2), σ. 125-325 

Dangerous maintenance: a study of maintenance acci-
dents & how to prevent them / HSE HMSO.-2nd ed. UK :  
HMSO, 1992.- 32 σ. ISBN 0-11-886347-9 

Do you take your fire extinguishers for granted? : 
don't wait until fire strikes to think about maintenance, 
testing and training / Lani Sinclair, Safety+Health, 
1997, 156(3), σ. 62-66 

Explosion protection : electrical apparatus and sys-
tems for chemical plants, oil and gas industry, coal 
mining / Heinrich Groh.- Amsterdam : Elsevier, c2004.-
xv, 524 σ. ISBN 0-7506-4777-9 

Gaseous systems : the importance of design, instal-
lation and maintenance / Adkins, David, Fire safety 
engineering, 1999, 6(5), σ. 32-33 

Gliomas among men employed in the Swedish pulp 
and paper industry / Eva Andersson, Ralph Nilsson, 
Kjell Toren, Scandinavian journal of work, environment 
and health, 2002, 28(5), σ. 333-340 

Guidelines for writing effective operating and main-

tenance procedures / American Institute of Chemical 
Engineers. Center for Chemical Process Safety.- New 
York : AICHE.CCPS, c1996.- xv, 144 σ. ISBN 0-8169-
0658-0 

Health and safety in motor vehicle repair / Norwich, 
UK : HSE, c1991.- iv, 40 σ. ISBN 0-7176-0483-7

Incidence of work-related asthma in members of a 
health maintenance organization / William M. Vollmer, 
...[et.al.], Journal of occupational and environmental 
medicine. 2005, 47(12), σ. 1292-1297 

Industrial machinery repair : best maintenance practices 
pocket guide / Ricky Smith, R. Keith Mobley.- Amsterdam:  
Butterworth-Heinemann, c2003.- 544 σ. 
ISBN 978-0-7506-7621-2

Introduction to asbestos essentials : comprehen-
sive guidance on working with asbestos in the build-
ing maintenance and allied trades / Health and Safety 
Executive Sudbury, Suffolk : HSE Books, c2001.-viii, 
80 σ. 

Maintenance operations : workstation adjusment, 
working posture and workers' perceptions / Delleman, 
Nico J., International journal of occupational safety 
and ergonomics, 2000, 6(1), σ . 3-46 

Managing maintenance shutdowns and outages / Joel 
Levitt.- New York : Industrial Press, c2004.- viii, 244 
σ. ISBN 0-8311-3173-X 

Repair of vehicle bodies / A Robinson, A. Livesey.- Am-
sterdam : 2005.- xxxi, 642 σ. ISBN  978-0-7506-6753-1

Safety management systems and safety culture in air-
craft maintenance organisations / Corrigan, S.Cromie, 
S.Daly, C.McDonald, N., Safety science 2000, 34(1-3),  
σ. 151-176 

Ασφάλεια εξαρτισμού (safety equipment) : πρακτικός 
οδηγός διευθετήσεως, συντηρήσεως, λειτουργίας και 
χειρισμού μέσων ασφάλειας πλοίου. Προετοιμασία 
επιθεωρήσεως σύμφωνα με διεθνείς και ελληνικούς 

κής, υγιεινής και ασφάλειας της ερ-
γασίας (ΥΑΕ). Επιπλέον, η συζήτηση 
για πρακτικά εργαλεία για λύσεις και 
καλές πρακτικές. 

Ενδιαφέρον για συμμετοχή: Δια-
μορφωτές πολιτικών και αποφάσεων, 

εμπειρογνώμονες ΙΥΑΕ, ιατροί εργα-
σίας, νοσηλεύτριες υγιεινής εργασίας, 
υγιεινολόγοι εργασιακού περιβάλλο-
ντος, ψυχολόγοι της εργασίας, υγειο-
νομικοί επιθεωρητές εργασίας, υγιει-
νολόγοι, εμπλεκόμενοι στην ανάπτυξη 

των συνθηκών εργασίας
Πληροφορίες: 
Για Πρόγραμμα: forum2011@ttl.fi, 
Για Εγγραφή: OSH.Forum@tavicom.fi, 
++358 32330450.
URL: www.ttl.fi/forum2011
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Industrial Machinery 
repair - Best 
Maintenance Practices 
Pocket Guide
Συγγραφείς: Ricky 
Smith, R. Keith Mobley
Εκδοτικός οίκος: 
Butterworth – 
Heinemann (Elsevier)
Σελίδες: 544
Έκδοση: 2003
ISBN-13: 978-0-7506-
7621-2
ISBN-10: 0-7506-7621-3

Τα στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων στην 
Ευρώπη, την Αμερική και γενικότερα, αναδεικνύουν 
την επικινδυνότητα των εργασιών συντήρησης και τη 
σημασία της τήρησης οδηγιών και της εφαρμογής κα-
λών πρακτικών ασφαλούς εργασίας από τους εργαζό-
μενους για την πρόληψη των κινδύνων. 

To βιβλίο αυτό αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για 
ασφαλείς εργασίες συντήρησης που σχετίζονται με μη-
χανήματα. Περιλαμβάνει γενικά κεφάλαια που αναφέ-
ρονται στις γενικές αρχές και τους κανόνες ασφαλούς 
εργασίας, καθώς και ειδικά κεφαλαία που αφορούν 
σε πρακτικές εργασίας για συντήρηση συγκεκριμένου 
μηχανολογικού εξοπλισμού (π.χ. συμπιεστές, αντλίες, 
ρουλεμάν, συλλέκτες σκόνης, μεταφορικές ταινίες). 
Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους εμπλεκόμενους 
με την εκτίμηση και την πρόληψη των κινδύνων κατά 
τις εργασίες συντήρησης.

Guidelines for Writing 
Effective Operating 
and Maintenance 
Procedures
Συγγραφέας: Center 
for Chemical Process 
Safety (CCPS), American 
Institute for Chemical 
Engineers (AIChE)
Εκδοτικός οίκος: 
American Institute for 
Chemical Engineers 
(AIChE)
Σελίδες: 144
Έκδοση: 1996
ISBN: 0-8169-0658-0

H σημασία της ασφαλούς λειτουργίας και της ολο-
κληρωμένης προληπτικής συντήρησης για τις εγκατα-
στάσεις υψηλού κινδύνου, όπως οι χημικές βιομηχα-
νίες, έχει αναδειχθεί από πλήθος ατυχημάτων μεγάλης 
έκτασης που έχουν συμβεί διεθνώς (π.χ. πλατφόρμα 
άντλησης πετρελαίου Piper Alpha, χημική εγκατά-
σταση στην πόλη Flixborough). 

Το βιβλίο αυτό αποτελεί έναν οδηγό για την εκ-
πόνηση γραπτών διαδικασιών για ασφαλή λειτουρ-
γία και συντήρηση των εγκαταστάσεων της χημικής 
βιομηχανίας και είναι χρήσιμο εργαλείο για όλους 
όσους ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Αναφέρεται 
στη σημασία της νομοθεσίας, των κανονισμών και της 
τήρησης διαδικασιών, στο σχεδιασμό και την εκπό-
νηση γραπτών οδηγιών, στους δείκτες αξιολόγησης 
της αποτελεσματικότητας και ελέγχου των διαδικα-
σιών αυτών και στην εκπόνηση σχεδίων έκτακτης 
ανάγκης.

κανονισμούς ασφάλειας και ενδιαιτήσεως / Μιχαήλ 
Γ.Μηνάτσης.- Πειραιάς ; Εμμ. Σταυριδάκης ; [χ.χ].- 200 σ. 

Κανονισμός ασφάλειας κατά την λειτουργία, συντήρηση 
και επισκευή εγκαταστάσεων αποχέτευσης πόλεων / 
Αγγελούδης, Κ….[κ.α], Ενημερωτικό δελτίο ΤΕΕ, 1991, 
(1650), σ. 45-58 

Το μάνατζμεντ της συντήρησης / Αποστολίδης, Χαραλ. -  
Αθήνα, 1993, [100]σ. 

Μελέτη, κατασκευή, επιθεώρηση και συντήρηση ηλεκ- 
τρικών εγκαταστάσεων : νέος κανονισμός (ΕΛΟΤ HD 384) /  
Β.Η. Σελλούντος, Τεχνικά , 2004, 21(209), σ. 58-61 

Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, 
επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις 
(νόμος υπ' αριθ.2642, ΦΕΚ 216-17/09/1998 – τ.Α), 
Χρονικά ναυπηγών μηχανικών, 1998, (69), σ. 6-9 

Προληπτικός έλεγχος διάγνωσις βλαβών μηχανών = Ma-
chine health monitoring / Κανδύλης, Εμμανουήλ Ε..-47σ.  
Συντήρηση εφοδίων προστασίας και ασφαλούς εργασίας /  
Σαραμαντής, Α. Θ. - Αθήνα : ΔΕΗ, 1982.- 56σ. 

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία / Υπουργείο Εργα- 
σίας. Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας. - Αθήνα : Υπουρ- 
γείο Εργασίας, 1987.- 688 σ.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ›
Επιμέλεια: Εύη Γεωργιάδου



To K.E.K. EΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., στο πλαίσιο των καταστατικών του αρχών, διενεργεί σεμινάρια κατάρτισης εργοδοτών, εργαζομένων και 
ελεύθερων επαγγελματιών, στοχεύοντας στην επιμόρφωση και την υποκίνησή τους στην εφαρμογή κανόνων και καλών πρακτι-
κών Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας (Υ&Α). Tα σεμινάρια επαναλαμβάνονται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σε όλα τα 
παραρτήματα του Κ.Ε.Κ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Ενδεικτικοί τύποι σεμιναρίων είναι οι ακόλουθοι:

• Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια. Η διάρκειά τους ποικίλει. Καθορίζεται από τις προτεραιότητες και τα θεματικά πεδία, στα οποία η 
κάθε επιχείρηση επιθυμεί να δώσει βαρύτητα. Το βασικό πακέτο ενδοεπιχειρησιακού προγράμματος είναι 4ωρης διάρκειας και πε-
ριλαμβάνει τα εξής αντικείμενα: γενικά θέματα Υ&Α, πυροπροστασία, ηλεκτρικός κίνδυνος, εργονομία-μυοσκελετικές παθήσεις. 

Το πρόγραμμα αυτό είναι μεταβλητό και μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες της επιχείρησης, καλύπτοντας ποικίλα θεματικά 
πεδία. Κατόπιν αιτήματος από την επιχείρηση και σχετικής συνεννόησης, παρέχεται και υπηρεσία επί τόπου επίσκεψης κλιμακίου 
εμπειρογνωμόνων του Ινστιτούτου, οι οποίοι παρατηρούν το χώρο εργασίας, εντοπίζουν τις ανάγκες εκπαίδευσης και συλλέγουν 
υλικό, προκειμένου η εκπαίδευση να είναι το δυνατόν προσαρμοσμένη στις ανάγκες και την καθημερινότητα της επιχείρησης. 

• Τεχνικών Ασφάλειας αποφοίτων ΑΕΙ1  διάρκειας 100 ωρών με τίτλο «Υγιεινή & Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημάτων». Απευ-
θύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού 
Ασφάλειας σε Βιομηχανίες. Το περιεχόμενο του προγράμματος καλύπτει τις απαιτήσεις του Ν. 3144/03, εγκρίνεται από το Συμ-
βούλιο Υ&Α της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας, ενώ με το πέρας του, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, 
που αποτελεί αποδεικτικό για μείωση της απαιτούμενης προϋπηρεσίας για ανάληψη των καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας, 
για μεν τους αποφοίτους Πανεπιστημίων από δύο (2) σε ένα (1) έτος, για δε τους αποφοίτους ΤΕΙ από πέντε (5) σε δύο (2) 
έτη από κτήσεως του βασικού τίτλου σπουδών (πτυχίου).

• Τεχνικών Ασφάλειας αποφοίτων ΑΕΙ1 διάρκειας 100 ωρών με τίτλο «Υγιεινή & Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημάτων στα Τεχνικά 
Έργα». Απευθύνεται σε στελέχη τεχνικών εταιρειών και ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην ανάληψη καθη-
κόντων Τεχνικού Ασφάλειας σε Τεχνικά Έργα. Για τα συγκεκριμένα σεμινάρια ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις, ενώ χορηγούνται 
ιδίου τύπου βεβαιώσεις παρακολούθησης με τα σεμινάρια Βιομηχανίας.

• Εργοδοτών επιχειρήσεων Β΄ και Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας διάρκειας 35 και 10 ωρών αντίστοιχα, με θέμα «Ο Εργοδότης 
ως Τεχνικός Ασφάλειας». Στόχος του προγράμματος είναι η επιμόρφωση εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων (< από 50 εργαζό-
μενους) στην ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας στις επιχειρήσεις που διατηρούν. Τα σεμινάρια εγκρίνονται, ως προς 
το περιεχόμενο και τις προϋποθέσεις υλοποίησης από το Σ.Υ.Α.Ε., ενώ χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, που αποτελεί 
αποδεικτικό προσόντων για ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας.

• Σεμινάρια Επιτροπών Υ&Α της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.), διάρκειας 20 ωρών, με τίτλο «Υ&Α της Εργασίας – Ο ρόλος των Ε.Υ.Α.Ε.». 
Τα σεμινάρια αφορούν μέλη εκλεγμένων Επιτροπών Υ&Α επιχειρήσεων και σκοπό έχουν την ενημέρωσή τους για θέματα Υ&Α 
της Εργασίας, ώστε να τους καταστήσει ικανούς αρωγούς της επιχείρησης και του Τεχνικού Ασφάλειας, στην εφαρμογή κανόνων 
που προάγουν την ασφάλεια και την υγεία στους εργασιακούς χώρους.

• Επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα επαγγελματικής υγείας, διάρκειας 20 ή 30 ωρών, με τίτλο «Επαγγελματική Υγεία». 
Απευθύνονται σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και σκοπό έχουν την ενημέρωσή τους για το θεσμό του Ιατρού Εργασίας και τα 
ζητήματα Υγιεινής & Υγείας της Εργασίας.

• Εξειδικευμένα μικρής διάρκειας (10 ωρών). Στοχεύουν στην εκπαίδευση των ενδιαφερομένων σε συγκεκριμένα προεπιλεγ-
μένα θεματικά πεδία. Τα σεμινάρια εκτελούνται σε ολιγομελή τμήματα που δεν ξεπερνούν τους 15 εκπαιδευόμενους. Ενδεικτικοί 
τύποι εξειδικευμένων σεμιναρίων μικρής διάρκειας είναι οι ακόλουθοι: 

- «Χρήση Ανυψωτικών Μηχανημάτων-Περονοφόρα» (ενδεικτικά θέματα εισηγήσεων: νομοθεσία, έλεγχοι ανυψωτικών μηχα-
νημάτων, περονοφόρα, χειρισμός και ασφάλεια περονοφόρων κ.λπ.).

- «Πρώτες Βοήθειες» (ενδεικτικά θέματα εισηγήσεων: βασική υποστήριξη ζωής, αυτόματη εξωτερική απινίδωση, κατάγματα, 
τραυματισμοί κεφαλής κ.λπ.).

- «Εργονομία» (ενδεικτικά θέματα εισηγήσεων: χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, μέθοδοι εκτίμησης κινδύνων, εργονομικοί 
παράγοντες κ.λπ.).

- «Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου» (ενδεικτικά θέματα εισηγήσεων: μεθοδολογία εκτίμησης κινδύνων, λίστες 
ελέγχου, διακρίβωση κινδύνων Υ&Α - ποσοτικός προσδιορισμός, σχεδιασμός παρεμβάσεων-λήψη μέτρων κ.λπ.).

- «ΣΑΥ - ΦΑΥ» (ενδεικτικά θέματα εισηγήσεων: 
μεθοδολογία σύνταξης ΣΑΥ-ΦΑΥ, υποχρεώσεις πα-
ραγόντων τεχνικού έργου, προετοιμασία εργοταξίου, 
μέτρα προστασίας ανά φάση του έργου κ.λπ.).

Εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται  
από τα K.Ε.Κ. του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

1. Σύμφωνα με το ν.2916/2001, τα ελληνικά Πανεπιστήμια, 
τα Πολυτεχνεία και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) χαρακτηρίζονται ως Ανώ-
τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)

Πληροφορίες για συμμετοχή στα σεμινάρια στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου http://www.elinyae.gr και στις κατά τόπους γράμματείες των Κ.Ε.Κ.

ΑΘΗΝΑ: Λιοσίων 143 και Θειρσίου 6, Πλατεία Αττικής, Τηλ.: 210 8200136, 210 8200111, 210 8200139, φαξ: 210 8200103
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 26ης Οκτωβρίου 90, Περιοχή Σφαγεία, Porto Center, Γ1 κτήριο, 1ος όροφος. Τηλ.: 2310 501020, 2310 501033, φαξ: 2310 501055ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Καπλάνη 7, Τηλ.: 26510 83290, φαξ: 26510 83294ΤΡΙΠΟΛΗ: Γρ. Λαμπράκη και Σπηλιωτοπούλου 1, Πλ. Κολοκοτρώνη, Τηλ.: 2710 221100, φαξ: 2710 221122

ΒΟΛΟΣ: Αλαμάνας 33 και Κωλέτη, Τηλ.: 24210 91670, φαξ: 24210 91671ΚΟΜΟΤΗΝΗ: Αλβίνης Ιωαννίδου 9 & Γ. Μανούδη,Τηλ./φαξ: 25310 84603ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Λεωφ. Ανδρ. Παπανδρέου 61,Τηλ. 2810 215220, φαξ: 2810 215221
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“η πρόληψη συμφέρει όλους”
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