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Πρόλογος Προέδρου ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
Με την έκδοση αυτή τo ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. σε συνεργασία µε το ΕΚΑ επιθυµεί να συµβάλλει απο-
τελεσµατικά στη µείωση των εργατικών ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών. 

Χωρίς τον αγώνα των εργαζοµένων για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και
για εφαρµογή της νοµοθεσίας δεν µπορεί να επιτευχθεί αποτελεσµατική πρόληψη. 

Ο αριθµός των εργατικών ατυχηµάτων στη χώρα µας είναι απαράδεκτα µεγά-
λος. Επιπλέον οι επαγγελµατικές ασθένειες δεν καταγράφονται σε αντίθεση µε τις
άλλες ευρωπαϊκές χώρες και χωρίς καταγραφή δεν µπορεί να υπάρξει αποτελεσµα-
τική πρόληψη.

Ελπίζω η παρούσα έκδοση για την οποία συνεργάσθηκαν καταξιωµένοι επιστή-
µονες, να συµβάλλει στην επίτευξη του κοινού µας στόχου που είναι η πρόληψη των
ατυχηµάτων και των ασθενειών που συνδέονται µε τις συνθήκες εργασίας. 

Βασίλης Μακρόπουλος
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Πρόλογος Προέδρου Ε.Κ.Α.
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας και το Συνδικαλιστικό Κίνηµα γενικότερα
έχουν θέσει στην προτεραιότητα των δραστηριοτήτων τους, τα ζητήµατα που αφο-
ρούν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

∆εκαεννιά χρόνια µετά την ψήφιση του Ν. 1568/85 για την «Υγιεινή και
Ασφάλεια των Εργαζοµένων» η κατάσταση στους χώρους εργασίας σε ότι αφορά
την πρόληψη του επαγγελµατικού κινδύνου ελάχιστα έχει αλλάξει, µε αποτέλεσµα η
χώρα µας να έχει το θλιβερό προνόµιο να κατατάσσεται πρώτη µεταξύ των χωρών
της Ε.Ε. σε αριθµό εργατικών ατυχηµάτων, τα οποία έχουν σαν αποτέλεσµα ιδιαίτε-
ρα µεγάλο αριθµό θανάτων και πολύ µεγαλύτερο αριθµό µόνιµων αναπηριών. Την
κύρια ευθύνη γι’ αυτό το θλιβερό προνόµιο έχουν τόσο οι εργοδότες όσο και η πολι-
τεία η οποία δεν ενεργοποιεί στο βαθµό που οφείλει τα ελεγκτικά της όργανα.

Και όµως, τα περισσότερα απ’ αυτά τα ατυχήµατα, ίσως και στο σύνολό τους,
θα µπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν είχαµε αντιληφθεί όλοι µας (πολιτεία –
εργοδότες – εργαζόµενοι) την ιδιαίτερη σηµασία της πρόληψης.

Η νοµοθεσία από µόνη της δε λύνει τα προβλήµατα, παρέχει όµως τη δυνατό-
τητα της γνώσης, επιβάλλει τη συνεργασία των αρµόδιων Φορέων ή Oργάνων, µε
στόχο την ευρύτερη ενηµέρωση των Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας των
Eργαζοµένων καθώς και των υπόλοιπων εµπλεκόµενων Φορέων.

Αποφασίσαµε από κοινού, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και Ε.Κ.Α., τη δηµιουργία του παρόντος
οδηγού, την οποία και πετύχαµε µε τη βοήθεια εκλεκτών επιστηµονικών συνεργατών
του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Πιστεύουµε ότι θα αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο το οποίο θα αξιοποιηθεί
µε τον καλύτερο τρόπο ώστε ο στόχος για καλύτερες συνθήκες εργασίας, για ασφα-
λέστερο και υγιεινό εργασιακό περιβάλλον, να αποτελέσει µια ορατή πραγµατικότη-
τα, συµβάλλοντας έτσι στη γενικότερη προσπάθεια για µείωση των εργατικών ατυ-
χηµάτων και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Γρηγόρης Φελώνης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

1.1 Υποχρεώσεις του εργοδότη (N.1568/85 & Π.∆. 17/96)

1. Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των
εργαζοµένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαµβάνει µέτρα
που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων.

2. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζόµενους, ο εργοδότης
έχει την υποχρέωση να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας και
γιατρού εργασίας (Ν. 1568/85, Π.∆. 294/88).

3. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους ο εργο-
δότης έχει την υποχρέωση να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες Tεχνικού
Aσφάλειας (Ν. 1568/85, Π.∆. 294/88).

4. Eάν ο εργοδότης προσφεύγει σε άτοµα εκτός της επιχείρησης ή σε EΞYΠΠ
για την ανάθεση των καθηκόντων Tεχνικού Aσφάλειας ή/και Γιατρού
Eργασίας, αυτό δεν τον απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του στον τοµέα
αυτό.

5. Oι υποχρεώσεις του Tεχνικού Aσφάλειας, του Γιατρού Eργασίας και των εκπρο-
σώπων των εργαζοµένων, δε θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη.

6. O εργοδότης επίσης οφείλει να θέτει στη διάθεση των εκπροσώπων των εργα-
ζοµένων επαρκή απαλλαγή από την εργασία χωρίς απώλεια αποδοχών,
καθώς και τα αναγκαία µέσα προκειµένου να µπορούν να εκπληρώσουν τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κείµενες διατάξεις και το παρόν διά-
ταγµα. O χρόνος απαλλαγής από την εργασία συνολικά για όλους τους
εκπροσώπους των εργαζοµένων δεν µπορεί να είναι µικρότερος από το ένα
τρίτο (1/3) του ελάχιστου χρόνου απασχόλησης Tεχνικού Aσφάλειας σύµ-
φωνα µε το Π.∆. 294/88. Στο χρόνο αυτό δεν προσµετράται ο χρόνος των
συνεδριάσεων των εκπροσώπων των εργαζοµένων µε τον εργοδότη. 

7. Στα πλαίσια των ευθυνών του, ο εργοδότης λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για
την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων, συµπεριλαµ-
βανοµένων των δραστηριοτήτων πρόληψης των επαγγελµατικών κινδύνων,
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ενηµέρωσης και κατάρτισης, καθώς και της δηµιουργίας της απαραίτητης
οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων µέσων.

8. O εργοδότης υποχρεούται:

α) Nα φροντίζει ώστε να προσαρµόζονται τα µέτρα ανάλογα µε τις µεταβολές
των περιστάσεων και να επιδιώκει τη βελτίωση των υφιστάµενων καταστάσεων.

β) Nα εφαρµόζει τις υποδείξεις των τεχνικών και υγειονοµικών επιθεωρητών
εργασίας και γενικά να διευκολύνει το έργο τους µέσα στην επιχείρηση
κατά τους ελέγχους. 

γ) Nα επιβλέπει την ορθή εφαρµογή των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας.

δ) Nα γνωστοποιεί στους εργαζόµενους τον επαγγελµατικό κίνδυνο από την
εργασία τους.

ε) Nα καταρτίζει πρόγραµµα προληπτικής δράσης και βελτίωσης των συνθη-
κών εργασίας στην επιχείρηση.

στ)Nα εξασφαλίζει τη συντήρηση και την παρακολούθηση της ασφαλούς λει-
τουργίας µέσων και εγκαταστάσεων. 

ζ) Nα ενθαρρύνει και διευκολύνει την επιµόρφωση των εργαζοµένων και των
εκπροσώπων τους.

9. Ο εργοδότης εφαρµόζει τα µέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της
υγείας των εργαζοµένων, βάσει των ακόλουθων γενικών αρχών πρόληψης:

α) Aποφυγή των κινδύνων.

β) Eκτίµηση των κινδύνων που δεν µπορούν να αποφευχθούν.

γ) Προσαρµογή της εργασίας στον άνθρωπο, ειδικότερα όσον αφορά τη δια-
µόρφωση των θέσεων εργασίας, καθώς και την επιλογή των εξοπλισµών
εργασίας και των µεθόδων εργασίας και παραγωγής, προκειµένου ιδίως
να µετριασθεί η µονότονη και ρυθµικά επαναλαµβανόµενη εργασία και να
µειωθούν οι επιπτώσεις της στην υγεία. 

δ) Aντικατάσταση του επικίνδυνου από το µη επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίν-
δυνο.

ε) Προγραµµατισµός της πρόληψης µε στόχο ένα συνεκτικό σύνολο που να
ενσωµατώνει στην πρόληψη την τεχνική, την οργάνωση της εργασίας, τις
συνθήκες εργασίας, τις σχέσεις µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων και
την επίδραση των παραγόντων του περιβάλλοντος στην εργασία.

στ)Kαταπολέµηση των κινδύνων στην πηγή τους.
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ζ) Προτεραιότητα στη λήψη µέτρων οµαδικής προστασίας σε σχέση µε τα
µέτρα ατοµικής προστασίας. 

η) Προσαρµογή στις τεχνικές εξελίξεις. 

θ) Παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζόµενους.

10. O εργοδότης οφείλει, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων
της επιχείρησης:

α) Nα εκτιµά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµέ-
νων, µεταξύ άλλων κατά την επιλογή των εξοπλισµών εργασίας, των χηµι-
κών και βιολογικών παραγόντων ή παρασκευασµάτων, κατά τη διαρρύθ-
µιση των χώρων εργασίας καθώς και τους κινδύνους τους συναφείς µε
την παραγωγική διαδικασία. H εκτίµηση αυτή είναι γραπτή και συντάσσε-
ται από τον Tεχνικό Aσφάλειας, το Γιατρό Eργασίας, EΣYΠΠ ή EΞYΠΠ.
Στους ανωτέρω ο εργοδότης οφείλει να παρέχει κάθε βοήθεια σε µέσα
και προσωπικό για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού (για την εκτίµηση
του επαγγελµατικού κινδύνου βλ. κεφ. 2).

Mετά την εκτίµηση αυτή, οι δραστηριότητες πρόληψης και οι µέθοδοι
εργασίας και παραγωγής που χρησιµοποιούνται από τον εργοδότη πρέπει:

i) να εξασφαλίζουν τη βελτίωση του επιπέδου προστασίας και της
ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων και

ii) να ενσωµατώνονται στο σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρη-
σης και σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας. 

β) Όταν αναθέτει καθήκοντα σ' έναν εργαζόµενο, να λαµβάνει υπόψη τις
ικανότητες του εν λόγω εργαζόµενου σε θέµατα ασφάλειας και υγείας.

γ) Nα µεριµνά ώστε ο προγραµµατισµός και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών
να αποτελούν αντικείµενο διαβούλευσης µε τους εργαζόµενους και τους
εκπροσώπους τους, όσον αφορά στις συνέπειες της επιλογής του εξο-
πλισµού, στις συνθήκες εργασίας, καθώς και στο εργασιακό περιβάλ-
λον για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων.

δ) Nα φροντίζει ώστε να έχουν πρόσβαση στις ζώνες σοβαρού και ειδικού
κινδύνου µόνο οι εργαζόµενοι που έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες.

11. Όταν πολλές επιχειρήσεις µοιράζονται τον ίδιο τόπο εργασίας, οι εργοδότες
οφείλουν να συνεργάζονται για την εφαρµογή των διατάξεων σχετικά µε την
ασφάλεια, την υγεία και την υγιεινή και λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των δρα-
στηριοτήτων να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους για την προστασία των
εργαζοµένων και την πρόληψη των επαγγελµατικών κινδύνων, να αλληλοενη-
µερώνονται και να ενηµερώνει ο καθένας τους υπ' αυτόν εργαζόµενους και
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τους εκπροσώπους τους για τους κινδύνους αυτούς. Tην ευθύνη συντονισµού
των δραστηριοτήτων αναλαµβάνει ο εργοδότης που έχει υπό τον έλεγχό του
τον τόπο εργασίας, όπου εκτελούνται εργασίες, εξαιρουµένων των περιπτώ-
σεων που έχουν γίνει ειδικές ευνοϊκότερες νοµοθετικές ρυθµίσεις.

12. Tα µέτρα για την ασφάλεια, την υγιεινή και την υγεία κατά την εργασία σε καµ-
µία περίπτωση δεν συνεπάγονται την οικονοµική επιβάρυνση των εργαζοµένων.

Επίσης, ο εργοδότης οφείλει:

α) Nα αναγγέλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις αρµόδιες υπη-
ρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος
εντός 24 ωρών όλα τα εργατικά ατυχήµατα και εφόσον πρόκειται περί σοβα-
ρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που
δύνανται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος.

β) Nα τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια
και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το θέτει στη διάθεση των αρµό-
διων αρχών. Tα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης
παρόµοιων συµβάντων, καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο υποδείξεων
του Tεχνικού Aσφάλειας και του Γιατρού Eργασίας (βλ. παρ. 1.2).

γ) Nα τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια
για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργά-
σιµων ηµερών.

δ) Να λαµβάνει όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και
την εκκένωση των χώρων από εργαζόµενους τα αναγκαία µέτρα (βλ.
παρ. 4.2.6 και 4.2.7).

O εργοδότης πρέπει λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου οι εργαζόµενοι
και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση να λαµβάνουν, όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες όσον αφορά:

α) Tη νοµοθεσία που ισχύει σχετικά µε την υγιεινή και την ασφάλεια της
εργασίας και για τον τρόπο εφαρµογής της από την επιχείρηση.

β) Tους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και τα µέτρα και
τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης που αφορούν είτε τη επι-
χείρηση εν γένει, είτε κάθε είδος θέσης εργασίας ή/και καθηκόντων.

γ) Tα µέτρα που λαµβάνονται. 

O εργοδότης λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, προκειµένου οι εργοδότες των
εργαζοµένων των άλλων επιχειρήσεων που εκτελούν εργασίες στην επιχείρηση του,
να λαµβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες για την εφαρµογή των εδαφίων β και γ
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
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O εργοδότης λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, ώστε ο Tεχνικός Aσφάλειας, ο
Γιατρός Eργασίας, οι EΣYΠΠ, οι EΞYΠΠ και οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων, να
έχουν πρόσβαση για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους:

α) Στην εκτίµηση των κινδύνων και των µέτρων προστασίας.

β) Στον κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων (>3 ηµερών) και στο ειδικό
βιβλίο ατυχηµάτων (βλ. παρ. 1.2).

γ) Στις πληροφορίες που προέρχονται τόσο από τις δραστηριότητες προ-
στασίας και πρόληψης όσο και από τις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργα-
σίας όσον αφορά τους διενεργούµενους ελέγχους των συνθηκών υγιει-
νής και ασφάλειας της εργασίας.

Οι εργαζόµενοι εκπαιδεύονται κατάλληλα από τον εργοδότη, αµέσως µετά:

• την πρόσληψη

• τυχόν µετάθεση ή αλλαγή καθηκόντων

• την εισαγωγή ή αλλαγή εξοπλισµού εργασίας

• την εισαγωγή µιας νέας τεχνολογίας που αφορά ειδικά τη θέση εργασίας
ή τα καθήκοντά τους.

1. Η εκπαίδευση αυτή πρέπει:

• Να προσαρµόζεται στην εξέλιξη των κινδύνων και την εµφάνιση νέων.

• Αν χρειάζεται, να επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.

2. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, το Γενικό
Κανονισµό Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, τους ειδικούς κινδύνους και
τις διαδικασίες ασφάλειας που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση εργασίας,
καθώς και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.

3. Η εκπαίδευση µπορεί να επαναληφθεί µε την εµφάνιση νέων κινδύνων.

4. Οι εργαζόµενοι εκπαιδεύονται για τη χρήση των µέσων ατοµικής προστασίας.

5. Ενηµερώνονται για την ισχύουσα νοµοθεσία, τα µέτρα προστασίας και πρό-
ληψης, τα αποτελέσµατα των ελέγχων των επιθεωρητών εργασίας κ.λπ.

1.2 Απαιτούµενα έγγραφα

Στην επιχείρηση πρέπει να τηρούνται και να ενηµερώνονται τακτικά:

1. Ειδικό βιβλίο υποδείξεων του Tεχνικού Aσφάλειας και του γιατρού εργασίας,
σελιδοµετρηµένο και θεωρηµένο από την Επιθεώρηση Εργασίας.
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2. Γραπτή εκτίµηση των επαγγελµατικών κινδύνων (Γ.E.E.K.).

3. Βιβλίο ατυχηµάτων.

4. Βιβλίο καταχώρησης των µετρήσεων και των αποτελεσµάτων ελέγχου του
εργασιακού περιβάλλοντος.

5. Κατάλογος των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια την απουσία
εργαζόµενου από την εργασία του µεγαλύτερη των τριών ηµερών.

6. Ειδικό βιβλίο ελέγχου και συντήρησης των συστηµάτων ασφάλειας για την
πρόληψη και την άρση του επαγγελµατικού κινδύνου.

7. Βιβλίο καταχώρησης των συλλογικών ανώνυµων αποτελεσµάτων των βιολο-
γικών εξετάσεων των εργαζοµένων.

8. Ιατρικό φάκελο και ατοµικό βιβλιάριο του επαγγελµατικού κινδύνου για κάθε
εργαζόµενο.

Σε περίπτωση εργοταξίου θα πρέπει επίσης να τηρούνται και να αναθεωρούνται:

1. Ηµερολόγιο µέτρων ασφάλειας (Υ.Α. 130646/1984)

2. Εκ των προτέρων γνωστοποίηση του έργου. Πρέπει να κατατίθεται µε την
έναρξη του έργου. (Ισχύει για εργοτάξια που πληρούν προϋποθέσεις που ορί-
ζονται στο Π.∆. 305/1996). 

3. Σχέδιο και Φάκελος ασφάλειας και υγείας. Κατατίθενται µε την οικοδοµική
άδεια και αναθεωρούνται κατά τη διάρκεια της κατασκευής (Ισχύει για εργο-
τάξια που πληρούν προϋποθέσεις που ορίζονται στο Π.∆. 305/1996). 

1.3 Υποχρεώσεις και δικαιώµατα εργαζοµένων

1.3.1 Υποχρεώσεις

Οι εργαζόµενοι έχουν υποχρέωση να εφαρµόζουν τους κανόνες υγείας και ασφά-
λειας και να φροντίζουν ανάλογα µε τις δυνατότητές τους, για την ασφάλεια και την
υγεία τους καθώς και γι’ αυτή των άλλων ατόµων που επηρεάζονται από τις πράξεις
ή παραλείψεις τους κατά την εργασία, σύµφωνα µε την εκπαίδευσή τους και τις
κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη τους.

Ειδικότερα οφείλουν:

1. Να χρησιµοποιούν σωστά τις µηχανές, τις συσκευές, τα εργαλεία, τις επικίν-
δυνες ουσίες, τα µεταφορικά και άλλα µέσα.

2. Να χρησιµοποιούν σωστά τα ατοµικά µέσα προστασίας.
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3. Να διατηρούν τις διατάξεις και τους µηχανισµούς ασφάλειας.

4. Να αναφέρουν αµέσως στον εργοδότη όλες τις καταστάσεις που παρουσιά-
ζουν άµεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία τους.

5. Να συντρέχουν τον εργοδότη, ώστε να είναι δυνατή η εκπλήρωση όλων των
καθηκόντων ή απαιτήσεων που επιβάλλονται από την αρµόδια Eπιθεώρηση
Eργασίας για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας τους.

6. Να συντρέχουν τον εργοδότη, ώστε να µπορεί να εγγυηθεί ότι το περιβάλλον
και οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και χωρίς κινδύνους για την ασφά-
λεια και την υγεία εντός του πεδίου δραστηριότητάς τους.

7. Να παρακολουθούν τα σχετικά σεµινάρια ή άλλα επιµορφωτικά προγράµµα-
τα σε θέµατα υγείας και ασφάλειας της εργασίας.

1.3.2 ∆ικαιώµατα

Οι εργαζόµενοι δικαιούνται:

1. Να εκλέγουν τους εκπροσώπους τους σε θέµατα υγείας και ασφάλειας της
εργασίας τους.

2. Να έχουν επαρκή πληροφόρηση για τη σχετική νοµοθεσία και τους κινδύ-
νους που πιθανά διατρέχουν από την εργασία τους.

3. Να συµµετέχουν στην εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου και να πληρο-
φορούνται τα αποτελέσµατά της καθώς και τα µέτρα που λαµβάνονται για την
προστασία τους.

4. Να έχουν πρόσβαση στο βιβλίο ατυχηµάτων που τηρείται στην επιχείρηση.

5. Να υποβάλλουν στον εργοδότη προτάσεις για τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης
ή και εξάλειψης των κινδύνων.

6. Να απευθύνονται στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας και να παρίστανται
κατά τις επισκέψεις των επιθεωρητών εργασίας.

1.3.3 Εκλογή και αρµοδιότητες Eπιτροπής Yγιεινής και Aσφάλειας
Εργαζοµένων (Ε.Υ.Α.Ε.)

Εκλογή Ε.Υ.Α.Ε.

Σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τον αριθµό των εργαζοµένων, οι εργαζό-
µενοι έχουν δικαίωµα να επιλέγουν εκπροσώπους µε ειδική αρµοδιότητα σε θέµατα
προστασίας της ασφάλειας και της υγείας. 
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Η εκλογή της Ε.Υ.Α.Ε. γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 1568/85, άρθρο
3 του Π.∆.17/1996 και άρθρο 12, παρ. 7 του Ν. 1767/88). 

Αν στην επιχείρηση δεν υπάρχουν αντιπρόσωποι ή συµβούλια εργαζοµένων, που
προβλέπονται από το Ν.1767/88, οι εργαζόµενοι εκλέγουν σε γενική συνέλευση τα
µέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπό τους για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας.

• Η γενική συνέλευση γίνεται κάθε δύο χρόνια.

• Η ψηφοφορία είναι µυστική. 

• Η συνέλευση είναι σε απαρτία όταν παρίσταται τουλάχιστον το µισό των εργα-
ζοµένων της επιχείρησης.

• Αν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, τότε αρκεί το ένα τρίτο (1/3) των εργαζο-
µένων στην επόµενη συνέλευση. 

• Στη γενική συνέλευση απαγορεύεται να παρίστανται και να ψηφίζουν πρόσω-
πα που δεν είναι εργαζόµενοι της επιχείρησης. 

• Η πρώτη γενική συνέλευση συγκαλείται από το ένα εικοστό (1/20) τουλάχι-
στον των εργαζοµένων.

• Την προεδρία της αναλαµβάνουν οι τρεις πρώτοι που υπογράφουν την πρό-
σκληση. 

• Κάθε επόµενη γενική συνέλευση για εκλογές συγκαλείται και προεδρεύεται,
κατά περίπτωση, από τον αντιπρόσωπο ή τα µέλη της Ε.Υ.Α.Ε. 

• Κάθε εργαζόµενος έχει δικαίωµα να ψηφίσει για τον αντιπρόσωπο ή τα µέλη
της Ε.Υ.Α.Ε. και να εκλεγεί στα αξιώµατα αυτά. 

• Οι υποψήφιοι για την Ε.Υ.Α.Ε. αναγράφονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο µε αλφα-
βητική σειρά. 

• Κάθε εργαζόµενος έχει δικαίωµα να ψηφίσει τόσους υποψηφίους, όσος ο
αριθµός των µελών της Ε.Υ.Α.Ε. 

• Εκλέγονται οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους. 

• Σε περίπτωση ισοψηφίας ακολουθεί κλήρωση.

• Οι αµέσως επόµενοι σε αριθµό ψήφων αναδεικνύονται αναπληρωµατικά
µέλη. 

Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται και προκειµένου για εκλογή αντιπροσώπου
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

Αίτηση για αναγνώριση ακυρότητας απόφασης γενικής συνέλευσης για εκλογές
ασκείται στο ειρηνοδικείο της περιφέρειας που βρίσκεται η επιχείρηση, µέσα σε απο-
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κλειστική προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της γενικής συνέ-
λευσης από το ένα πέµπτο (1/5) του αριθµού των εργαζοµένων, καθώς και από όποι-
ον έχει προσωπικό έννοµο συµφέρον. 

Οι εκλογές διεξάγονται από τριµελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη
γενική συνέλευση των εργαζοµένων. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής εκλέ-
γεται από τα µέλη της. 

Η εφορευτική επιτροπή:

• µεριµνά για τη διεξαγωγή των εκλογών

• καταµετρά τις ψήφους και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες

• τηρεί τα πρακτικά

• γνωστοποιεί το αποτέλεσµα στους εργαζοµένους, τον εργοδότη και το σωµα-
τείο ή τα σωµατεία της επιχείρησης. 

Αν στην επιχείρηση υπάρχουν αντιπρόσωποι ή συµβούλια εργαζοµένων, που
προβλέπονται από το Ν.1767/88, υποδεικνύουν αυτοί τα µέλη της Ε.Υ.Α.Ε., από τα
µέλη τους.

Ο αριθµός των µελών της Ε.Υ.Α.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 1568/85 και
άρθρο 3 του Π.∆.17/1996, εξαρτάται από τον αριθµό των εργαζοµένων στην επιχείρηση.

Είναι:

• από 1 έως 50 εργαζόµενοι 1 µέλος Ε.Υ.Α.Ε.

• από 51 έως 100 εργαζόµενοι 2 µέλη Ε.Υ.Α.Ε.

• από 101 έως 300 εργαζόµενοι 3 µέλη Ε.Υ.Α.Ε.

• από 301 έως 600 εργαζόµενοι 4 µέλη Ε.Υ.Α.Ε.

• από 601 έως 1.000 εργαζόµενοι 5 µέλη Ε.Υ.Α.Ε.

• από 1.001 έως 2.000 εργαζόµενοι 6 µέλη Ε.Υ.Α.Ε.

• πάνω από 2.001 εργαζόµενοι 7 µέλη Ε.Υ.Α.Ε.

Παραρτήµατα, υποκαταστήµατα, χωριστές εγκαταστάσεις ή αυτοτελείς εκµε-
ταλλεύσεις εξαρτηµένες από την κύρια επιχείρηση, θεωρούνται αυτοτελείς επιχειρή-
σεις για την εκλογή Ε.Υ.Α.Ε. εφόσον η απόσταση µεταξύ τους ή από την κύρια επι-
χείρηση δικαιολογεί τη λειτουργία ιδιαίτερης Ε.Υ.Α.Ε. ή τον ορισµό ιδιαίτερου αντι-
προσώπου, κατά την απόφαση του επιθεωρητή εργασίας, στον οποίο µπορεί να προ-
σφύγει κάθε µέρος σε περίπτωση διαφωνίας. Κατά της απόφασης του επιθεωρητή
εργασίας επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του κατά τόπο αρµόδιου ειρηνοδίκη κατά
τις διατάξεις της πολιτικής δικονοµίας περί εργατικών διαφορών.

17

O ∆ H Γ O Σ  Γ I A  T H N  Y Γ E I A  &  T H N  A Σ Φ A Λ E I A  T Ω N  E P Γ A Z O M E N Ω N



Αρµοδιότητες Ε.Υ.Α.Ε.

Η Ε.Υ.Α.Ε. είναι όργανο συµβουλευτικό και έχει τις εξής αρµοδιότητες:

1. Συµµετέχει στην κατάρτιση του κανονισµού υγείας και ασφάλειας της εργασίας.

2. Συνεργάζεται µε τον τεχνικό ασφάλειας και το γιατρό εργασίας πραγµατο-
ποιώντας κοινούς ελέγχους στους χώρους εργασίας.

3. Συµµετέχει στις διαδικασίες εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου στην
επιχείρηση.

4. Μελετά τις συνθήκες εργασίας στην επιχείρηση και προτείνει µέτρα για τη
βελτίωση τόσο αυτών όσο και του περιβάλλοντος εργασίας. 

5. Παρακολουθεί την τήρηση των µέτρων υγείας και ασφάλειας και συµβάλλει
στην εφαρµογή τους από τους εργαζόµενους.

6. Σε περιπτώσεις σοβαρών εργατικών ατυχηµάτων ή σχετικών συµβάντων προ-
τείνει τα κατάλληλα µέτρα για την αποτροπή επανάληψής τους.

7. Επισηµαίνει τον επαγγελµατικό κίνδυνο στους χώρους ή τις θέσεις εργασίας και
προτείνει µέτρα για την αντιµετώπισή του, συµµετέχοντας έτσι στη διαµόρφωση
της πολιτικής της επιχείρησης για την πρόληψη του επαγγελµατικού κινδύνου.

8. Ενηµερώνεται από τη διοίκηση της επιχείρησης για τα στοιχεία των εργατικών
ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών που συµβαίνουν σ’ αυτή.

9. Ενηµερώνεται για την εισαγωγή στην επιχείρηση νέων παραγωγικών διαδι-
κασιών, µηχανηµάτων, εργαλείων και υλικών ή για τη λειτουργία νέων εγκα-
ταστάσεων και για το κατά πόσο επηρεάζει τις συνθήκες υγείας και ασφά-
λειας των εργαζοµένων.

10. Σε περίπτωση άµεσου και σοβαρού κινδύνου καλεί τον εργοδότη να λάβει
τα ενδεικνυόµενα µέτρα, χωρίς να αποκλείεται η διακοπή λειτουργίας µηχα-
νήµατος, εγκατάστασης ή παραγωγικής διαδικασίας.

11. Μπορεί να ζητά τη συνδροµή εµπειρογνωµόνων για θέµατα ασφάλειας της
εργασίας, µετά από σύµφωνη γνώµη του εργοδότη.

12. Ενηµερώνει τους υπόλοιπους εργαζόµενους για τα αποτελέσµατα της Ε.Ε.Κ.

1.4 Καθήκοντα Tεχνικού Aσφάλειας

Ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει ως καθήκον να συµβουλεύει την επιχείρηση σε θέµατα
σχετικά µε την υγεία και ασφάλεια της εργασίας και να επιβλέπει τις συνθήκες εργα-
σίας σε αυτή. Γενικότερα πρέπει να:
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• συµβουλεύει σε θέµατα 

- σχεδιασµού, προγραµµατισµού, κατασκευής και συντήρησης των εγκατα-
στάσεων

- εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών

- προµήθειας µέσων και εξοπλισµού

- επιλογής και ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των ατοµικών µέσων προ-
στασίας, καθώς και 

- διαµόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργα-
σίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας

• ελέγχει την ασφάλεια

- των εγκαταστάσεων και των τεχνικών µέσων πριν από τη λειτουργία τους,
καθώς και 

- των παραγωγικών διαδικασιών και µεθόδων εργασίας πριν από την εφαρ-
µογή τους, 

• επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων υγείας και ασφάλειας της εργασίας και
πρόληψης των ατυχηµάτων, 

• ενηµερώνει σχετικά τους αρµόδιους προϊσταµένους των τµηµάτων ή τη διεύ-
θυνση της επιχείρησης.

Ειδικότερα πρέπει να:

• επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας της
εργασίας, αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των µέτρων υγεί-
ας και ασφάλειας προκύπτει από τις επιθεωρήσεις, επεξεργάζεται και προτεί-
νει µέτρα αντιµετώπισης της παράλειψης που εντοπίστηκε και επιβλέπει την
εφαρµογή των µέτρων αυτών

• επιβλέπει την ορθή χρήση των ατοµικών µέσων προστασίας

• ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχηµάτων, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέ-
σµατα των ερευνών του και προτείνει µέτρα για την αποτροπή παρόµοιων ατυ-
χηµάτων στο µέλλον

• εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερµού για τη δια-
πίστωση ετοιµότητας προς αντιµετώπιση ατυχηµάτων

• µεριµνά ώστε οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας
και ασφάλειας της εργασίας, τους ενηµερώνει και καθοδηγεί για την αποτρο-
πή του επαγγελµατικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους

19

O ∆ H Γ O Σ  Γ I A  T H N  Y Γ E I A  &  T H N  A Σ Φ A Λ E I A  T Ω N  E P Γ A Z O M E N Ω N



• συµµετέχει στην κατάρτιση και εφαρµογή των προγραµµάτων εκπαίδευσης
των εργαζοµένων σε θέµατα υγείας και ασφάλειας της εργασίας

• συνεργάζεται µε το γιατρό εργασίας, µε την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας
της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.) ή τον αντιπρόσωπο των εργαζοµένων πραγµατοποιώ-
ντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας µαζί τους

• ενηµερώνει την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο των εργαζοµένων για κάθε σηµα-
ντικό ζήτηµα ασφάλειας της εργασίας στην επιχείρηση και τους παρέχει συµ-
βουλές στα θέµατα αυτά

• καταχωρεί τις υποδείξεις του στο ειδικό θεωρηµένο από την Επιθεώρηση
Εργασίας βιβλίο της επιχείρησης 

• τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

1.5 Καθήκοντα Γιατρού Eργασίας 

Ο Γιατρός Εργασίας έχει ως καθήκοντα: 

• να παρέχει υποδείξεις και συµβουλές στον εργοδότη, τους εργαζοµένους και
τους εκπροσώπους τους, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για
τη σωµατική και ψυχική υγεία των εργαζοµένων

• να επιβλέπει την υγεία των εργαζοµένων σε αυτή και 

• να επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας της υγείας των εργαζοµέ-
νων και πρόληψης των ατυχηµάτων.

Συγκεκριµένα πρέπει να συµβουλεύει σε θέµατα:

• σχεδιασµού, προγραµµατισµού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας
κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τους κανόνες υγεί-
ας και ασφάλειας της εργασίας

• λήψης µέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προµήθει-
ας µέσων και εξοπλισµού

• φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονοµίας και υγείας της εργα-
σίας, της διευθέτησης και διαµόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος
της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας 

• οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών

• αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας προ-
σωρινά ή µόνιµα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης µειονεκτούντων ατόµων
στην παραγωγική διαδικασία, ακόµη και σε υπόδειξη αναµόρφωσης της
θέσης εργασίας

20

EΛ.IN.Y.A.E. E.K.A.



Ειδικότερα για την επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων και την εφαρµογή των
µέτρων προστασίας και πρόληψης πρέπει να:

• προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζοµένων σχετικό µε τη θέση εργασίας τους

• µεριµνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και µετρήσεων παραγόντων του
εργασιακού περιβάλλοντος

• εκτιµά την καταλληλότητα των εργαζοµένων για την εργασία που τους ανατί-
θεται

• αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσµατα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση
των παραπάνω εκτιµήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη (Το περιεχόµενο
της βεβαίωσης εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζόµενου)

• τηρεί και ενηµερώνει το Ατοµικό Βιβλιάριο του Επαγγελµατικού Κινδύνου για
κάθε εργαζόµενο

• επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας, αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προ-
τείνει µέτρα αντιµετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρµογή τους

• επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατοµικών µέτρων προστασίας

• ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και
αξιολογεί τα αποτελέσµατα των ερευνών και προτείνει µέτρα για την πρόληψη
των ασθενειών αυτών

• επιβλέπει τη συµµόρφωση των εργαζοµένων στους κανόνες υγείας και ασφά-
λειας της εργασίας, ενηµερώνει τους εργαζοµένους για τους κινδύνους που
προέρχονται από την εργασία τους καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους 

• παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήµατος ή αιφνίδιας νόσου

• αναγγέλλει µέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας ασθένειες των
εργαζοµένων που οφείλονται στην εργασία

• καταχωρεί τις υποδείξεις του στο ειδικό θεωρηµένο βιβλίο της επιχείρησης 

• συνεργάζεται µε τον Τεχνικό Ασφάλειας, µε την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο
των εργαζοµένων πραγµατοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας
µαζί τους

• ενηµερώνει την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο των εργαζοµένων για κάθε σηµα-
ντικό ζήτηµα υγιεινής της εργασίας στην επιχείρηση και να τους παρέχει συµ-
βουλές σε θέµατα υγιεινής της εργασίας. 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας και ο Γιατρός Εργασίας υπάγονται απ’ ευθείας στη διοί-
κηση της επιχείρησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕKTIMHΣH TOY EΠAΓΓEΛMATIKOY ΚIN∆YNOY

2.1 Εισαγωγή στην Eκτίµηση του Eπαγγελµατικού Kινδύνου

Στην καθοµιλουµένη, η έννοια του κινδύνου εκφράζει το «επικείµενο κακό» καθώς
επίσης και την «πιθανή δυσάρεστη έκβαση» ενός συµβάντος.

Όταν όµως αναφερόµαστε στον «επαγγελµατικό κίνδυνο», εννοούµε τον κίνδυνο
για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων ο οποίος προέρχεται από την επαγ-
γελµατική έκθεση στους βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος.

Ο επαγγελµατικός κίνδυνος εκφράζεται συνήθως ως συνώνυµο της επαγγελµα-
τικής «έκθεσης», µπορεί όµως να εκφρασθεί και ως συνώνυµο της «βλάβης» που
προκλήθηκε από την έκθεση αυτή. Έτσι, στην πρώτη περίπτωση µιλάµε π.χ. για «κίν-
δυνο από ακτινοβολία», «κίνδυνο από θόρυβο» ή «κίνδυνο από έκρηξη», εστιάζο-
ντας στην έκθεση του εργαζοµένου στον αναφερόµενο κίνδυνο, ενώ στη δεύτερη
περίπτωση µιλάµε για «κίνδυνο καρκίνου», «κίνδυνο βαρηκοΐας» ή «κίνδυνο τραυ-
µατισµού από το ωστικό κύµα» αντίστοιχα, εστιάζοντας στο αποτέλεσµα της επαγ-
γελµατικής έκθεσης, δηλαδή στη βλάβη. 

Μπορούµε να πούµε λοιπόν ότι ο «επαγγελµατικός κίνδυνος» σχετίζεται µε την
πιθανότητα ή συχνότητα έκθεσης των εργαζοµένων σε κάποια πηγή κινδύνου που βρί-
σκεται στον εργασιακό χώρο (π.χ. θόρυβος, χηµικές ουσίες, χειρωνακτική διακίνηση
φορτίων, µονότονη ή επαναληπτική εργασία, απροστάτευτα κινούµενα µέρη µηχανών
κ.λπ.), καθώς επίσης και µε τη σοβαρότητα των συνεπειών, δηλαδή τη βιολογική
βλάβη που προκλήθηκε από την έκθεση αυτή. Η συνθετική προσέγγιση της πιθανότη-
τας έκθεσης και της σοβαρότητας των συνεπειών, εκφράζεται από την έννοια της επι-
κινδυνότητας που προσδιορίζει το βαθµό του επαγγελµατικού κινδύνου.

Αυτές οι διαφορετικές ερµηνείες της έννοιας του επαγγελµατικού κινδύνου
σηµατοδοτούν όµως και την κυρίαρχη κατεύθυνση της συνισταµένης στην οποία
συγκλίνουν.

Η προστασία της υγείας και ασφάλειας καθώς επίσης και η πρόληψη των συνε-
πειών των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού χώρου, αποτελούν τον τελικό
στόχο των διαδικασιών εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου.

Η εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου του εργασιακού περιβάλλοντος απο-
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τελεί µια σύνθετη, διαχρονική και δυναµική διαδικασία που µέσω της αποδόµισης
και της ανάλυσης συντελεί στη συγκρότηση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού
περιβάλλοντος προσαρµοσµένου στις ανθρώπινες ικανότητες και δυνατότητες.

∆ε θα έπρεπε να κυριαρχήσει η άποψη ότι η Eκτίµηση του Επαγγελµατικού
Κινδύνου λειτουργεί σαν µέσο αποθήκευσης τεχνικών πληροφοριών που χρησιµεύ-
ουν αποκλειστικά για ποσοτικές µεθόδους εκτίµησης, µε τη χρήση δεικτών επικινδυ-
νότητας. Τα πληροφοριακά στοιχεία που προέρχονται από την ανάλυση του εργα-
σιακού περιβάλλοντος και των επιπτώσεών του στην υγεία και ασφάλεια, κατάλληλα
επεξεργασµένα, συντελούν στη συγκρότηση των παρεµβάσεων πρόληψης που οδη-
γούν στην προσαρµογή του εργασιακού περιβάλλοντος στις διαστάσεις του εργα-
ζόµενου ανθρώπου. 

Αυτές οι παρεµβάσεις πρέπει να είναι ικανές να ανατρέψουν την υπάρχουσα
κατάσταση, στοχεύοντας στην αποµάκρυνση των ενδογενών κινδύνων κάθε παρα-
γωγικής δραστηριότητας (στόχος εγγενούς ασφάλειας) δηλαδή να µην περιορίζο-
νται µόνο στη διαχείριση του κινδύνου µε την τιθάσευσή του.

Ο δυναµικός χαρακτήρας των διαδικασιών εκτίµησης του επαγγελµατικού κιν-
δύνου, εκφράζεται µέσω της αξιολόγησης των επεµβάσεων για την προστασία και
πρόληψη της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων, καθώς και τη διαχρονική
παρακολούθηση των βλαπτικών παραγόντων σε σχέση και µε την προσαρµογή της
τεχνολογίας στις νέες παραγωγικές απαιτήσεις.

Η Γραπτή Εκτίµηση του Επαγγελµατικού Κινδύνου, αναφέρεται στις διατάξεις
του Π.∆. 17/1996, συµπληρώνεται µε το Π.∆. 159/1999 και αποτελεί εργοδοτική
υποχρέωση καθώς επίσης και ένα βασικό µέσο αυτοέλεγχου της κάθε επιχείρησης,
εφόσον εξασφαλίζεται η ενεργός συµµετοχή των εργαζοµένων τόσο στις φάσεις
του ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισµού των κινδύνων του εργασιακού περι-
βάλλοντος, όσο και σε αυτές της πρόληψης και προαγωγής της εργασιακής υγείας
και ασφάλειας. 

Η έλλειψη θεσµοθετηµένου επιπέδου ποιότητας για τη γραπτή εκτίµηση των
Επαγγελµατικών Κινδύνων οδηγεί στην κατ’ όνοµα εφαρµογή των διατάξεων του
Π.∆. 17/1996, αλλοιώνοντας έτσι, τους βασικούς στόχους των διαδικασιών πρό-
ληψης της επαγγελµατικής υγείας και ασφάλειας.

Η εκτίµηση του Επαγγελµατικού Κινδύνου είναι µια συλλογική διαδικασία που
απαιτεί συγκεκριµένη ακολουθία βασικών ενεργειών, για να είναι πλήρης και απο-
τελεσµατική.

Οι βασικές ενέργειες περιλαµβάνουν:

• εντοπισµό των πηγών κινδύνου για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων
που χαρακτηρίζουν κάθε παραγωγική διαδικασία,



• εξακρίβωση των δυνητικών κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργα-
ζοµένων, προερχοµένων από τις παραγωγικές διαδικασίες,

• εκτίµηση του µεγέθους του κινδύνου και των επιπτώσεών του στην υγεία και
ασφάλεια,

• προγραµµατισµό και διαχείριση των διαδικασιών πρόληψης.

Αυτό το σχέδιο εκτίµησης οδηγεί στις εξής πιθανές υποθέσεις «κινδύνου» για
κάθε εργασιακό χώρο ή θέση εργασίας:

• στην απουσία κινδύνων έκθεσης στον εργασιακό χώρο,

• στην παρουσία κινδύνων «ελεγχόµενης» έκθεσης αναφορικά µε τα επίπεδα
που ορίζει κάθε φορά η εθνική νοµοθεσία,

• στην παρουσία κινδύνων µη ελεγχόµενης έκθεσης.

Στην πρώτη περίπτωση δεν αναδεικνύονται κίνδυνοι οι οποίοι συνδέονται άµεσα
µε την παραγωγική διαδικασία. Στη δεύτερη περίπτωση οι κίνδυνοι που προκύπτουν
από την παραγωγική διαδικασία, µπορούν να τεθούν υπό «έλεγχο» µε την εφαρµογή
των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας και σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία και πρα-
κτική σχετικά µε την προστασία και πρόληψη της υγείας και ασφάλειας των εργαζο-
µένων. Στην τρίτη περίπτωση πρέπει να εφαρµοστούν άµεσα οι επεµβάσεις πρόληψης
του επαγγελµατικού κινδύνου όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 4, 6 και 7 του
Π.∆. 17/96 και την εκάστοτε νοµοθεσία για την εργασιακή υγεία και ασφάλεια.

2.2 Ταξινόµηση και ορισµός των επαγγελµατικών κινδύνων

Οι κίνδυνοι που πηγάζουν από κάθε επαγγελµατική δραστηριότητα, αν και συνήθως
δρουν σε συνέργια (π.χ. η εντατικοποίηση της εργασίας σε ένα εργασιακό περι-
βάλλον µε υψηλά επίπεδα θορύβου δηµιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να εκδηλω-
θεί τόσο µια επαγγελµατική ασθένεια όσο και ένα εργατικό ατύχηµα), για λόγους
τακτοποίησης και καταγραφής, ταξινοµούνται σε τρεις µεγάλες οµάδες:
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1η οµάδα:
κίνδυνοι για την ασφάλεια ή κίνδυνοι εργατικού ατυχήµατος που οφείλονται (ενδεικτικά):
• στις κτιριακές δοµές (π.χ. µη τήρηση των πολεοδοµικών και υγειονοµικών κανονισµών, ανε-

πάρκεια εξόδων κινδύνου, ολισθηρά δάπεδα, ελλιπής συντήρηση κατασκευών, απουσία
προστατευτικών από πτώση κ.λπ.)

• στον εξοπλισµό εργασίας (π.χ. απουσία προστατευτικών διατάξεων επικίνδυνων ζωνών στις
µηχανές, ελλιπής συντήρηση, χρήση από µη εκπαιδευµένο προσωπικό κ.λπ.)

• στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (π.χ. µη τήρηση κανονισµού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων,
ελλιπής συντήρηση κ.λπ.)
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1. Κίνδυνοι για την ασφάλεια

Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια ή κίνδυνοι ατυχήµατος, περικλείουν την πιθανότητα να
προκληθεί τραυµατισµός ή βιολογική βλάβη στους εργαζόµενους, ως συνέπεια της
έκθεσης στην πηγή κινδύνου. 

Η φύση της πηγής κινδύνου καθορίζει την αιτία και το είδος του τραυµατισµού
ή της βιολογικής βλάβης, που µπορεί να είναι µηχανική, ηλεκτρική, χηµική, θερµική
κ.λπ.

2. Κίνδυνοι για την υγεία

Οι κίνδυνοι για την υγεία περικλείουν την πιθανότητα να προκληθεί αλλοίωση στη
βιολογική ισορροπία των εργαζοµένων (ασθένεια), συνέπεια της επαγγελµατικής
έκθεσης σε φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς βλαπτικούς παράγοντες του εργα-
σιακού περιβάλλοντος.

• σε χρήση εύφλεκτων ή/και εκρηκτικών ουσιών (π.χ. µη τήρηση προδιαγραφών ασφαλούς
χρήσης και αποθήκευσης των ουσιών, έλλειψη µέτρων ελέγχου πηγών έναυσης, ελλιπής εξα-
ερισµός, ανεπαρκής εξοπλισµός πυρανίχνευσης-συναγερµού-κατάσβεσης, απουσία διατά-
ξεων ασφαλείας του εξοπλισµού υπό πίεση κ.λπ.)

• σε χρήση άλλων επικίνδυνων ουσιών όπως τοξικές, διαβρωτικές κ.λπ. (π.χ. µη τήρηση προ-
διαγραφών ασφαλούς χρήσης και αποθήκευσης των ουσιών µε βάση το δελτίο δεδοµένων
ασφάλειας προϊόντων)

• σε φυσικούς παράγοντες (π.χ. απόσπαση προσοχής εργαζόµενου λόγω υψηλού θορύβου)

2η οµάδα:

κίνδυνοι για την υγεία που οφείλονται σε:

• χηµικούς παράγοντες (π.χ. υπέρβαση Οριακών Τιµών Έκθεσης)

• φυσικούς παράγοντες (π.χ. υπέρβαση Οριακών Τιµών Έκθεσης)

• βιολογικούς παράγοντες (π.χ. παρουσία βιολογικών ρύπων) 

3η οµάδα:

κίνδυνοι εργονοµικοί ή εγκάρσιοι (για την υγεία και την ασφάλεια) που οφείλονται σε:

• οργάνωση εργασίας (π.χ. εντατικοποίηση, µονοτονία, βάρδιες κ.λπ.)

• ψυχολογικούς παράγοντες (π.χ. άτυπες µορφές εργασίας, ηθική παρενόχληση κ.λπ.)

• εργονοµικούς παράγοντες (π.χ. µη εργονοµικός σχεδιασµός της θέσης εργασίας κ.λπ.)

• αντίξοες συνθήκες εργασίας (π.χ. εργασίες µε ακατάλληλο εξοπλισµό, εργασίες σε αντί-
ξοες κλιµατολογικές συνθήκες κ.λπ.)



3. Εργονοµικοί ή εγκάρσιοι κίνδυνοι (για την υγεία και την ασφάλεια)

Αυτοί οι κίνδυνοι χαρακτηρίζονται από την αλληλεπίδραση της σχέσης, εργαζόµε-
νου και οργάνωσης εργασίας στην οποία είναι ενταγµένος.

Οι αιτίες αυτών των κινδύνων εντοπίζονται στην ίδια τη δοµή της παραγωγικής
διαδικασίας, που οδηγεί στην αναγκαστική προσαρµογή του ανθρώπου στις απαι-
τήσεις της εργασίας.

Ο σχεδιασµός των επεµβάσεων για την πρόληψη ή/και την προστασία των εργα-
ζοµένων από αυτούς τους κινδύνους πρέπει να στοχεύει σε µία δυναµική ισορροπία
µεταξύ του ανθρώπου και του εργασιακού περιβάλλοντος, µε βασική συντεταγµένη
την προσαρµογή της εργασίας στον άνθρωπο, προσαρµογή που προϋποθέτει τη
γνώση των φυσιολογικών αλλά και παθολογικών µηχανισµών του ανθρώπινου οργα-
νισµού.

2.3 ∆ιαδικαστικές φάσεις εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου

Η διαδικασία εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου ακολουθεί βασικές ενέργειες
που οδηγούν στον εντοπισµό των πηγών κινδύνου, την εξακρίβωση, καθώς και τον
ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισµό των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού
περιβάλλοντος.

1. Εντοπισµός των πηγών κινδύνου (πρώτη φάση)

Αυτή η φάση περιλαµβάνει µια επιµεληµένη και πλήρη καταγραφή της παραγωγικής
διαδικασίας των υπό εξέταση χώρων ή θέσεων εργασίας.

Η καταγραφή αφορά:

1. Την καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και ροής, την περιγραφή της
παραγωγικής τεχνολογίας, των µηχανών, των εγκαταστάσεων, των χρησιµο-
ποιούµενων υλών και ουσιών, των διαδικασιών συντήρησης των µηχανών και
των εγκαταστάσεων, την επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων καθώς και
την εσωτερική και εξωτερική διακίνηση των φορτίων και των προϊόντων.

2. Τον προορισµό χρήσης των χώρων εργασίας (π.χ. εργαστήρια, γραφεία, απο-
θήκες κ.λπ.).

3. Τα κτιριακά χαρακτηριστικά του εργασιακού χώρου (αντισεισµική προστασία,
επιφάνεια, χωρητικότητα, ανοίγµατα κ.λπ.).

4. Τα χαρακτηριστικά των εργαζοµένων στα υπό εξέταση τµήµατα της παραγω-
γικής διαδικασίας (αριθµός εργαζοµένων, φύλο, βάρδιες εργασίας, εργα-
σιακή ηλικία κ.λπ.). 
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5. Τις πληροφορίες που προέρχονται από την ιατρική παρακολούθηση, εάν και
εφόσον παρέχεται, καθώς και αυτές που σχετίζονται µε τα εργατικά ατυχή-
µατα και τις επαγγελµατικές ασθένειες.

Αυτή η καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και του τεχνολογικού κύκλου
παρέχοντας µια ολοκληρωµένη γνώση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, επιτρέπει
τον εντοπισµό των πηγών κινδύνου για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων.

Για να επιτευχθεί µια ουσιαστική και όχι τυπική καταγραφή των παραγωγικών
διαδικασιών είναι απαραίτητη η άντληση πληροφοριών από τους εργαζόµενους
σχετικά µε τις πραγµατικές συνθήκες που επικρατούν στον εργασιακό χώρο.

2. Εξακρίβωση των κινδύνων έκθεσης (δεύτερη φάση)

Η εξακρίβωση των κινδύνων έκθεσης αποτελεί εκείνη τη διαδικασία η οποία µας επι-
τρέπει να προσδιορίσουµε ποιοτικά τους βλαπτικούς παράγοντες στους οποίους
εκτίθενται οι εργαζόµενοι.

Ως εκ τούτου εξετάζουµε και καταγράφουµε:

1. Τον τρόπο λειτουργίας (π.χ. χειροκίνητη, αυτοµατοποιηµένη, µηχανική, µικτή
κ.λπ.), καθώς και τη µορφή της παραγωγικής δραστηριότητας.

2. Την οργάνωση της παραγωγικής δραστηριότητας στο υπό εξέταση εργασια-
κό περιβάλλον (π.χ. χρόνος παραµονής στον εργασιακό χώρο, ταυτόχρονη
ύπαρξη άλλων δραστηριοτήτων κ.λπ.).

3. Τη λήψη ή µη µέτρων προστασίας και πρόληψης για την υγεία και ασφάλεια
των εργαζοµένων.

4. Την άποψη των εργαζοµένων για τις συνθήκες που επικρατούν στον εργασια-
κό χώρο στον οποίο εργάζονται καθώς και τις αναφορές τους για τις επιπτώ-
σεις των βλαπτικών παραγόντων στην κατάσταση της υγείας τους (µέσω της
εργατικής υποκειµενικότητας).

Στην υλοποίηση της συγκεκριµένης κατεύθυνσης ο ρόλος της Ε.Υ.Α.Ε. είναι ανα-
ντικατάστατος. Η Ε.Υ.Α.Ε. µπορεί αντικειµενικά να εξελιχθεί σε πόλο συγκέντρωσης
της εµπειρίας των εργαζοµένων. Ταυτόχρονα µπορεί να αναδείξει επικίνδυνες πρα-
κτικές που υπάρχουν στη ζωή της επιχείρησης και τις οποίες αποκρύπτει ο εργοδό-
της για ευνόητους λόγους.



3. Εκτίµηση των κινδύνων έκθεσης (τρίτη φάση)

Η εκτίµηση των κινδύνων έκθεσης που καταγράφηκαν και εξακριβώθηκαν στις δύο
προηγούµενες φάσεις ανάλυσης του εργασιακού περιβάλλοντος (φάση 1η και
φάση 2η), υλοποιείται δια µέσου:

1. Του ελέγχου της εφαρµογής των κανόνων ασφάλειας (π.χ. των µηχανών). 

2. Του ελέγχου των «αποδεκτών» για την υγεία και ασφάλεια συνθηκών εργα-
σίας (σχετικά µε τη φύση των κινδύνων, τη χρονική διάρκεια, τον τρόπο υλο-
ποίησης και τη µορφή των παραγωγικών δραστηριοτήτων), αναφορικά µε την
κείµενη νοµοθεσία. 

3. Του ποσοτικού προσδιορισµού των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού
περιβάλλοντος και των επιπτώσεών του στην υγεία και ασφάλεια των εργαζο-
µένων, µε τη διεξαγωγή τόσο στοχευµένων µετρήσεων όσο και στοχευµένων
ιατρικών εξετάσεων. 

Ο ποσοτικός προσδιορισµός αποτελεί το πιο κρίσιµο στάδιο κάθε διαδικασίας
εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου. Η αποτίµηση µιας βασικής παραµέτρου του
ποσοτικού προσδιορισµού, η οποία είναι η σοβαρότητα των συνεπειών από κάθε
πηγή κινδύνου δεν αποτελεί µια απλή, ουδέτερη, τεχνοκρατική διαδικασία. Ο ταξι-
κός προσανατολισµός της εκτίµησης επιδρά στο αποτέλεσµά της. (Σοβαρές συνέ-
πειες για ποιον; Για τον εργοδότη ή για τον εργαζόµενο;) Το αποτέλεσµα της εκτίµη-
σης εξαρτάται στην πράξη από ένα πλήθος παραγόντων που καθορίζουν την εργα-
σία του Τεχνικού Ασφάλειας και του Ιατρού Εργασίας (χρόνος απασχόλησης, εκπαί-
δευση, εργασιακές σχέσεις και βαθµός ανεξαρτησίας από τον εργοδότη κ.λπ.).

Η παρέµβαση εποµένως του συνδικαλιστικού κινήµατος στη συγκεκριµένη
θεµατολογία δεν εξαντλείται στην απαίτηση για τυπική ύπαρξη γραπτής εκτίµησης,
αλλά στους όρους διαµόρφωσης του περιεχοµένου της. Ανάλογος πρέπει να είναι
και ο προσανατολισµός του κρατικού έλεγχου.
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2.4 Σχηµατική παρουσίαση των διάφορων φάσεων εκτίµησης του επαγ-
γελµατικού κινδύνου.

1. Εντοπισµός των πηγών κινδύνου (πρώτη φάση)

2. Εξακρίβωση των κινδύνων έκθεσης (δεύτερη φάση)

Kαταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας (π.χ. παραγωγικός κύκλος,
υλικά, µηχανές, εγκαταστάσεις, οργάνωση εργασίας κ.λπ.)

Aνάλυση των παραγωγικών φάσεων
για τον εντοπισµό των πηγών κινδύνου

+

Aποτελέσµατα υποκειµενικής
εκτίµησης εργαζοµένων

Aποτύπωση των πηγών έκθεσης

Mη ελεγχόµενοι κίνδυνοι έκθεσης

Mέτρα για την ασφάλεια που λαµβάνονται: προφύλαξη από τις µηχανές,
κλειστός κύκλος παραγωγής, τοπικές και κεντρικές απαγωγές αέρα, ηχοµόνωση, αυτοµατισµοί

ασφάλειας, ατοµικά µέσα προστασίας, δυνατότητα παροχής πρώτων βοηθειών, εκπαίδευση,
πληροφόρηση, ενηµέρωση κ.λπ.

+

+

κίνδυνοι για την ασφάλεια κίνδυνοι για την υγεία εργονοµικοί ή εγκάρσιοι κίνδυνοι
(για την υγεία και την ασφάλεια)

• κτιριακές δοµές • χηµικοί παράγοντες • οργάνωση εργασίας
• εξοπλισµός εργασίας • φυσικοί παράγοντες • ψυχολογικοί παράγοντες
• ηλεκτρικές εγκαταστάσεις • βιολογικοί παράγοντες • εργονοµικοί παράγοντες
• επικίνδυνες ουσίες • αντίξοες συνθήκες εργασίας
• φυσικοί παράγοντες



3. Εκτίµηση των κινδύνων έκθεσης (τρίτη φάση)
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Aποτελέσµατα εκτίµησης των κινδύνων έκθεσης

Γραπτή εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου

1. Επαλήθευση της εφαρµογής των κανόνων ασφάλειας (π.χ. των µηχανών,
     της διαχείρισης εύφλεκτων ουσιών κ.α.) κατά τη διάρκεια της εργασίας.
2. Επαλήθευση των αποδεκτών για την υγεία και ασφάλεια συνθηκών εργασίας,
     αναφορικά µε την κείµενη νοµοθεσία καθώς και τη διεθνή επιστηµονική
     πρακτική και εµπειρία. 
3. Ποσοτικός προσδιορισµός των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού
    περιβάλλοντος µε τη διεξαγωγή στοχευµένων µετρήσεων και τη συσχέτιση
    των αποτελεσµάτων µε τις προτεινόµενες Οριακές Τιµές Έκθεσης της κείµενης
    Εθνικής ή Κοινοτικής Νοµοθεσίας και ∆ιεθνών Επιστηµονικών Οργανισµών.

σχεδιασµός:
• ολοκληρωµένου προγράµµατος παρέµβασης
    για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων
• περιοδική επανεκτίµηση 
• αξιολόγηση των επεµβάσεων
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2.5 Έντυπο γραπτής εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου1

Π.∆. 17/1996, άρθρο 8

1. Στοιχεία επιχείρησης:
1.α. Επωνυµία: ……………………………………………………………………................

1.β. Ονοµατεπώνυµο εργοδότη: ………………………………………………............

1.γ. ∆ιεύθυνση Κεντρικής Έδρας:
Οδός: ………………………………..........….……………Αριθµός:………………………

∆ήµος: …………………….………Πόλη:….…………….....……………Τ.Κ:….....………

Τηλ.: ……………………………..............……Fax: ………………………………………….

1.δ. ∆ιευθύνσεις παραρτηµάτων, υποκαταστηµάτων, αυτοτελών
παραγωγικών µονάδων κ.λπ.:2

Οδός: ……………………………….............………………Αριθµός:………….…………

∆ήµος: …….......……………………Πόλη:….……….....…………………Τ.Κ:………...…

Τηλ.: ……………………….................…………Fax: ……………………………………….

∆ραστηριότητα: ………………………………..............……………………………………

……………………………………………………………………………............………….......

Οδός: …………..............……………………………………Αριθµός:……………………

∆ήµος: …………………….......……Πόλη:….……...……………………Τ.Κ:……….....…

Τηλ.: ………………….................………………Fax: ……………………………………….

∆ραστηριότητα: ………..............……………………………………………………………

2. ∆ραστηριότητα της επιχείρησης: ……………...........................…………………

………………………………………………………………………………………….…………..

3. Έτος ίδρυσης της επιχείρησης:  

4. Συνολικός αριθµός ετών παραγωγικής δραστηριότητας:  

5. Αριθµός παραγωγικών τµηµάτων:  

6. Παραγωγική διαδικασία και τελικό προϊόν: ................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
1 Ενδεικτική κωδικοποίηση των επιµέρους ζητηµάτων που πρέπει να εξετάζονται στα πλαίσια της γραπτής
εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου. 
2 Υπογραµµίστε που αναφέρεστε.



Γενική κάτοψη της επιχείρησης και των εργασιακών τµηµάτων.

αναφορές: ............................................................................................................

................................................................................................................................

7. Πρωτόκολλο συντήρησης των µηχανών και των εγκαταστάσεων: 

................................................................................................................................

8. Χρησιµοποιούµενες πρώτες ύλες και χηµικές ουσίες επεξεργασίας:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

9. ∆ιάθεση αποβλήτων (στερεών, υγρών, αερίων, τοξικών κ.λπ.):

................................................................................................................................

................................................................................................................................

10. Αριθµός εργαζόµενων στην επιχείρηση:

32

EΛ.IN.Y.A.E. E.K.A.

• ανδρών

• γυναικών

• υπαλλήλων

• µαθητευοµένων

• ανηλίκων

• ατόµων µε ειδικές ανάγκες

• σύνολο
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Μέση εργασιακή ηλικία στην επιχείρηση:  

11. Μέση ηλικία των εργαζόµενων:  

12. Παρούσες ειδικότητες στην επιχείρηση: 

…............................................................................................................................

13. Βάρδιες εργασίας στην επιχείρηση: ..........................................................

................................................................................................................................

14. Αριθµός εργατικών ατυχηµάτων των πέντε τελευταίων χρόνων
λειτουργίας της επιχείρησης: 

15. Αριθµός Επαγγελµατικών Ασθενειών, των δέκα τελευταίων χρόνων 
λειτουργίας της επιχείρησης:

αριθµός

σύνολο ατυχηµάτων:

θανατηφόρα ατυχήµατα:

πόσα δηλώθηκαν στον Ασφλ. Φορέα:

πόσα δηλώθηκαν στην Επ. Εργασίας:

ατυχήµατα που διερευνήθηκαν:

επαγγελµατική παραγωγικό αριθµός αριθ. δηλωθέντων
ασθένεια τµήµα περιστατικών περιστατικών

σύνολο:



16. Εκτίµηση των κινδύνων έκθεσης και µέτρα πρόληψης:

17. Ποσοτικός προσδιορισµός φυσικών, χηµικών και βιολογικών παραγόντων:
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α Κίνδυνοι για την ασφάλεια
• κτιριακές δοµές:
• εξοπλισµός εργασίας:
• ηλεκτρικές εγκαταστάσεις:
• επικίνδυνες ουσίες – 

κίνδυνοι πυρκαγιάς - έκρηξης:
• φυσικοί παράγοντες:

β Κίνδυνοι για την υγεία
• χηµικοί παράγοντες:
• φυσικοί παράγοντες:
• βιολογικοί παράγοντες:

γ Eγκάρσιοι ή εργονοµικοί παράγοντες
(για την υγεία και την ασφάλεια)

• οργάνωση εργασίας:
• ψυχολογικοί παράγοντες:
• εργονοµικοί παράγοντες:
• αντίξοες συνθήκες εργασίας:

παράγοντας τµήµα θέσεις υπέρβαση 
παραγωγής δειγµατοληψίας Ορ.Τιµών

Ναι ή Όχι
Φυσικοί: • θόρυβος.

• δονήσεις.
• ακτινοβολίες.
• φωτισµός.
• µικροκλίµα.

Χηµικοί: • σκόνες/ίνες.
• ίνες αµιάντου.
• χηµικές ουσίες

Βιολογικοί: • βακτηρίδια.
• µύκητες.
• ιοί.
• ρικέτσιαι.
• πρωτόζωα.
• µετάζωα.
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18. Ιατρική παρακολούθηση των εργαζόµενων:

19. Εκπαίδευση των εργαζόµενων σε θέµατα υγείας και ασφάλειας:

20. Ενηµέρωση των εργαζόµενων για τους κινδύνους της
παραγωγικής διαδικασίας:

είδος ιατρικών παραγωγικό τµήµα αριθµός εργαζοµένων
εξετάσεων που εξετάστηκαν

Έγινε εκπαίδευση των εργαζόµενων επ’ ευκαιρία: Ναι Όχι

α) της πρόσληψης

β) µετάθεσης ή αλλαγής θέσης εργασίας

γ) εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισµού εργασίας

δ) εισαγωγής νέας τεχνολογίας 

ε) άλλη περίπτωση

Έγινε ενηµέρωση των εργαζόµενων: Ναι Όχι

α) κατ’ άτοµο

β) καθ’ οµάδες

γ) στο σύνολο των εργαζόµενων

δ) µε ανακοινώσεις

ε) µε άλλο τρόπο



21. Άλλα θέµατα:

22. Εκπρόσωπος των εργαζόµενων µε ειδική αρµοδιότητα σε θέµατα 
προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζόµενων

23. Στοιχεία προσωπικού που προσέφεραν υπηρεσίες Τεχνικού
Ασφάλειας, Γιατρού Εργασίας και Νοσηλευτικού Προσωπικού
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Ναι Όχι

α) έγιναν ασκήσεις διαφυγής και διάσωσης;

β) έγιναν ασκήσεις πυρασφάλειας;

γ) υπάρχει κατάλληλη υποδοµή και διασυνδέσεις µε
αρµόδιες υπηρεσίες προκειµένου να αντιµετωπισθούν 
άµεσα θέµατα πρώτων βοηθειών, επείγουσας ιατρικής
περίθαλψης, διάσωσης και πυρασφάλειας;

δ) έχουν ορισθεί εκπαιδευµένοι εργαζόµενοι, υπεύθυνοι για
την εφαρµογή των µέτρων που αφορούν τις πρώτες βοήθειες,
την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων;

ε) τηρείται ειδικό βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο
αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή του ατυχήµατος;

στ) τηρείται κατάλογος των εργατικών ατυχηµάτων που
είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργα-
σίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών;

Ναι Όχι

Yπάρχουν εκλεγµένοι εκπρόσωποι των εργαζόµενων
για θέµατα υγείας και ασφάλειας (EYAE);

α. Yπηρεσίες Tεχνικού Aσφάλειας

Oνοµατεπώνυµο:

Επίπεδο γνώσεων:

Ειδικότητα:

Χρόνος απασχόλησης:
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24. Σύνοψη των µη ελεγχόµενων κινδύνων έκθεσης της επιχείρησης: 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Το κείµενο της Γραπτής Εκτίµησης του Επαγγελµατικού Κινδύνου, επεξεργάστη-
καν και σύνταξαν :

Ο Τεχνικός Ασφάλειας

.............................................................. .........................................

(Ονοµατεπώνυµο) (Υπογραφή)

Ο Ειδικός Ιατρός Εργασίας

.............................................................. .........................................

(Ονοµατεπώνυµο) (Υπογραφή)       

Ο Εργοδότης

.............................................................. .........................................

(Ονοµατεπώνυµο) (Υπογραφή)

γ. Yπηρεσίες Nοσηλευτικού Προσωπικού και πλαισιώνει το Iατρείο

Oνοµατεπώνυµο:

Ειδικότητα:

Χρόνος απασχόλησης:

β. Yπηρεσίες Γιατρού Eργασίας

Oνοµατεπώνυµο:

Ειδικότητα:

Χρόνος απασχόλησης:



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ιατρική παρακολούθηση

3.1 Η ιατρική παρακόλουθηση των εκτεθειµένων στον επαγγελµατικό κίν-
δυνο, εργαζόµενων 

Η ιατρική παρακολούθηση είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας που
συµβάλλει στη διαφύλαξη και στην προαγωγή της υγείας των εργαζόµενων. 

Η έννοια της ιατρικής παρακολούθησης, αφενός προσδιορίζει το περιεχόµενο
των προγραµµάτων πρόληψης, µε βάση τις στοχευµένες ιατρικές εξετάσεις, αφετέ-
ρου ενισχύει την ανάγκη για µία σε βάθος ανάλυση των βλαπτικών παραγόντων του
εργασιακού περιβάλλοντος, εκτιµώντας τις συνθήκες έκθεσης δια µέσου των βιο-
λογικών δεικτών «έκθεσης» και «αποτελέσµατος».

Η εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου συντελεί στον προσδιορισµό και καταγρα-
φή της σωµατικής και ψυχικής καταπόνησης στην οποία υποβάλλεται ο εργαζόµενος.

Ο ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισµός των βλαπτικών παραγόντων αποτελεί
ένα βασικό οδηγό/ανάγκη για τη µορφή, την έκταση, τον προγραµµατισµό και την
υλοποίηση της «ιατρικής παρακολούθησης» των εργαζόµενων. 

Η περιοδικότητα του ιατρικού ελέγχου, συνδέεται άµεσα µε το συνεχή προσ-
διορισµό των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόµενοι.

Μπορούµε λοιπόν να υποστηρίξουµε ότι η ιατρική παρακολούθηση των εργαζόµε-
νων είναι άρρηκτα δεµένη µε τη γνώση των χρησιµοποιούµενων υλικών και µηχανών, της
παραγωγικής διαδικασίας αλλά και της οργάνωσης εργασίας, όλα στοιχεία του εργα-
σιακού περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσεται ο υπό παρακολούθηση εργαζόµενος.

Το εργασιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από πληθώρα βλαπτικών παραγό-
ντων, που µπορούν µόνοι τους, αθροιστικά ή σε συνέργια, να επιδράσουν αρνητικά
στην υγεία των εργαζόµενων, προκαλώντας σηµαντικές βιολογικές αλλοιώσεις που
παίρνουν την µορφή συγκεκριµένων επαγγελµατικών νοσηµάτων.

Χηµικές ουσίες όπως ο µόλυβδος, η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, οι πηγές
φυσικής ενέργειας όπως ο θόρυβος, οι µορφές οργάνωσης εργασίας που χαρα-
κτηρίζονται από µονοτονία και επαναληπτικότητα, οι εργασιακές σχέσεις που έχουν
έντονη ανταγωνιστικότητα προκαλούν βλάβες στην ανθρώπινη υγεία που εκδηλώνο-
νται µε την µορφή ασθενειών που ονοµάζονται επαγγελµατικές ασθένειες. 
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Παρουσιάζονται µ' αυτόν τον τρόπο «οξείες µορφές» όπως οι επαγγελµατικές
δηλητηριάσεις που εκδηλώνονται σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα, µετά από έκθε-
ση σε µεγάλες συγκεντρώσεις του βλαπτικού παράγοντα.

Οι περισσότερες όµως «επαγγελµατικές ασθένειες» αναπτύσσονται αργά, βαθµι-
αία, µετά από µια µακροχρόνια έκθεση σε χαµηλές δόσεις του βλαπτικού παράγοντα.

Υπάρχει λοιπόν, µεταξύ των καταστάσεων της «εκδηλωµένης ασθένειας» και της
«απουσίας της ασθένειας» µια σειρά από διαβαθµίσεις/αλλοιώσεις της κατάστα-
σης της υγείας, που εξαρτώνται από τις συγκεντρώσεις του βλαπτικού παράγοντα
και το χρόνο έκθεσης στο εργασιακό περιβάλλον. 

Αυτή η ενδιάµεση κατάσταση της υγείας ονοµάζεται «κατάσταση του βιολογι-
κού κινδύνου», χαρακτηρίζεται από την απόκλιση των βιολογικών δεικτών (δείκτης
δόσης ή έκθεσης) του εργαζόµενου και δηλώνει έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες
του εργασιακού περιβάλλοντος.

Στη φάση διεξαγωγής του Ιατρικού Ελέγχου, παρουσιάζονται µια σειρά από
καταστάσεις/περιπτώσεις, που καλό είναι να διερευνώνται από τους Ιατρούς
Εργασίας µε τη δέουσα προσοχή.

Ενδεικτικά θα αναφέρουµε:

• µια παραγωγική διαδικασία εκθέτει τους εργαζόµενους σε ιοντίζουσες ακτι-
νοβολίες.

• µια παραγωγική διαδικασία εκθέτει τους εργαζόµενους σε αλλεργιογόνους
παράγοντες.

Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να διερευνηθεί, το κατά πόσον προϋπάρ-
χουν λειτουργικές διαταραχές ή παθολογικές καταστάσεις ικανές να ενισχύσουν,
την υπάρχουσα κατάσταση κινδύνου (έκθεση στον βλαπτικό παράγοντα), ακόµα κι’
αν τηρούνται οι Οριακές Τιµές Έκθεσης.

Αυτή είναι µια διαπίστωση που ισχύει στις περισσότερες περιπτώσεις ιατρικής
παρακολούθησης των εκτεθειµένων στον επαγγελµατικό κίνδυνο, δίνοντας έµφαση
στον προληπτικό χαρακτήρα της Ιατρικής της Εργασίας αλλά και στην πρωτοβάθµια
επέµβαση στους εργασιακούς χώρους.

Η Ιατρική παρακολούθηση (σύµφωνα και µε την κείµενη νοµοθεσία), περιλαµ-
βάνει βασικά δύο µορφές «εκτίµησης της υγείας», συνισταµένες της ίδιας συνιστώ-
σας που λέγεται διαφύλαξη της υγείας των εργαζόµενων.

• τον ιατρικό έλεγχο των εργαζόµενων, µετά την πρόσληψη.

• τον περιοδικό ιατρικό έλεγχο των εργαζόµενων.

Αµέσως µετά την πρόσληψη, πραγµατοποιείται ιατρικός έλεγχος για να προ-
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στατευθεί ένα άτοµο που είναι φορέας διάφορων παθολογικών καταστάσεων και
ενδέχεται να τοποθετηθεί σε ένα ακατάλληλο για τις δυνατότητές του εργασιακό
περιβάλλον, µε ότι συνεπάγεται αυτό, για τη µελλοντική κατάσταση της υγείας του.

Αυτός ο ιατρικός έλεγχος πρέπει να συµπληρώνεται από µια σειρά εργαστηρια-
κών και κλινικών στοχευµένων εξετάσεων, που θα αποτελέσουν το σύνολο των πλη-
ροφοριών στο οποίο θα βασιστεί ο µετέπειτα ιατρικός περιοδικός έλεγχος.

Ο περιοδικός ιατρικός έλεγχος, έχει ως βασικό σκοπό τη συνεχή παρακολού-
θηση των δεικτών υγείας των εργαζόµενων, που εκτίθενται στους βλαπτικούς παρά-
γοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Όλα τα στοιχεία του ιατρικού ελέγχου
καθώς και τα αποτελέσµατα των ιατρικών εξετάσεων πρέπει να αναγράφονται στο
Ατοµικό Βιβλιάριο Επαγγελµατικού Κινδύνου (Π.∆. 17/96, αρθ. 4).

Εάν θέλουµε να προσδώσουµε στον «περιοδικό έλεγχο µια δυναµική πέρα από
την απλή νοµική υποχρέωση, θα πρέπει να τον εντάξουµε στις γενικότερες διαδικα-
σίες «εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου» και σε συνάρτηση µε τον προσδιο-
ρισµό των βλαπτικών παραγόντων, να συνεκτιµήσουµε τους βιολογικούς δείκτες.

Ο «Βιολογικός Έλεγχος» (Β.Ε) των εργαζόµενων που εκτίθενται στους βλαπτι-
κούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος, συνίσταται στον προσδιορισµό
των τοξικών ουσιών, των µεταβολιτών τους καθώς και των «δεικτών αποτελέσµατος»
στα βιολογικά δείγµατα και συντελεί στην εκ βάθους αναγνώριση των επαγγελµατι-
κών κινδύνων, εφόσον δίνει τη δυνατότητα:

• να εντοπιστούν πρώιµες βιολογικές αλλοιώσεις

• να προσδιοριστεί διαχρονικά η έκθεση στο βλαπτικό παράγοντα

• να χαρακτηριστούν οι συνθήκες έκθεσης στο βλαπτικό παράγοντα

• να προσδιοριστεί η απορροφηθείσα από τον οργανισµό δόση σε σχέση µε το
είδος και τη µορφή της εργασίας

Ο «Βιολογικός Έλεγχος» βασίζεται σε εξειδικευµένες εξετάσεις που στοχεύουν
στον προσδιορισµό του «βιολογικού δείκτη επαγγελµατικής έκθεσης ή δόσης», ο
οποίος εκφράζει την απορροφηθείσα δόση της τοξικής ουσίας και χαρακτηρίζει την
έκθεση στο βλαπτικό παράγοντα, καθώς και του «βιολογικού δείκτη αποτελέσµα-
τος» που εκφράζει τη βιολογική αλλοίωση του οργανισµού, συνέπεια της έκθεσης
στο βλαπτικό παράγοντα. 

Εκτός των συσχετισµών που µπορούν να γίνουν µεταξύ των δεικτών «δόσης» και
«αποτελέσµατος», για την ορθή εκτίµηση της βιολογικής παρακολούθησης των
εργαζόµενων πρέπει να συγκρίνουµε τους «βιολογικούς δείκτες» µε τους προτεινό-
µενους από την κείµενη νοµοθεσία ή από τους διεθνείς οργανισµούς «δείκτες βιο-
λογικής έκθεσης».
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Οι «δείκτες βιολογικής έκθεσης» (BEIs) είναι τιµές αναφοράς µε σκοπό να χρη-
σιµεύουν ως οδηγίες ή προτάσεις κατά την υλοποίηση του βιολογικού ελέγχου για τη
αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας των εκτεθειµένων εργαζόµενων. Εκφράζουν
συγκεντρώσεις τοξικών ουσιών ή των µεταβολιτών τους σε βιολογικά δείγµατα και
αναφέρονται σε 8ωρη ηµερήσια συνεχή έκθεση (40 ώρες εβδοµαδιαίως).

3.2 Πρωτόκολλα για την ιατρική παρακολούθηση.

Στους πίνακες που ακολουθούν τα προτεινόµενα πρωτόκολλα για την ιατρική παρα-
κολούθηση των εκτεθειµένων εργαζόµενων σε βιοµηχανικούς διαλύτες έχουν ως
σκοπό να συγκεκριµενοποιήσουν εκείνο το «στοχευµένο ιατρικό έλεγχο» που απο-
σκοπεί όχι µόνο στην πρώιµη διάγνωση της επαγγελµατικής ασθένειας αλλά συγ-
χρόνως και στην τοποθέτηση του εργαζόµενου σε µία παραγωγική διαδικασία ανά-
λογη των δυνατοτήτων του.

Ο κατάλογος των ιατρικών εξετάσεων που βασίζεται σε διατάξεις της κείµενης
εθνικής ή κοινοτικής νοµοθεσίας, τη διεθνή βιβλιογραφία καθώς και την επιστηµο-
νική πρακτική και εµπειρία της Ιατρικής της Εργασίας, δεν πρέπει σε καµία περίπτω-
ση να θεωρηθεί δεσµευτικός αλλά ενδεικτικός.

Σίγουρα στους εργασιακούς χώρους υπάρχει µια πληθώρα από παράγοντες
που επηρεάζουν αρνητικά την «κατάσταση υγείας» του εργαζόµενου ανθρώπου και
δεν είναι εφικτό τα «προτεινόµενα πρωτόκολλα» να περιλάβουν όλους τους πιθα-
νούς παράγοντες κινδύνου του εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και όλες τις
δυνατές καταστάσεις ή συνθήκες της επαγγελµατικής έκθεσης.

Εξάλλου σκοπός τους είναι η µύηση των ενδιαφερόµενων στη µεθοδολογία, το
περιεχόµενο και τις λειτουργίες της «ιατρικής παρακολούθησης» των εργαζόµενων.
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¶·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ E·ÁÁÂÏÌ. ŒÎıÂÛË ÛÙÔÓ I·ÙÚÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ EÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ
KÈÓ‰‡ÓÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· (ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ‹) 1Ô˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi˜ ÂÚ/ÙËÙ·

ΠΡΩΤOΚOΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚOΛOΥΘΗΣΗ 
ΤΩΝ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΙOΜΗΧΑΝΙΚOΥΣ ∆ΙΑΛΥΤΕΣ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΝ

1.
∞ÎÂÙfiÓË

·ÏÔÁÔÓˆÌ¤Ó·
·Ú¿ÁˆÁ· Î·È

ÔÍÈÎfi ÔÍ‡, ÔÍÈÎfi˜
·Ó˘‰Ú›ÙË˜,

¯ÏˆÚÔ·ÎÂÙ˘Ï¤ÓÈÔ,
·ÎÂÙ˘Ï·ÎÂÙfiÓË.

1.·.
OÍÈÎfi ÔÍ‡.

2.
∞ÏÎÔfiÏÂ˜.

·. ∞Ì˘ÏÈÎ‹.
‚. µÔ˘Ù˘ÏÈÎ‹.
Á. ¶ÚÔ˘ÏÈÎ‹.
‰. πÛÔÚÔ˘ÏÈÎ‹.
Â. ªÂı˘ÏÈÎ‹.

2.·.
µÔ˘Ù˘ÏÈÎ‹ Î·È

ÌÂı˘ÏÈÎ‹
·ÏÎÔfiÏË

3.
∞ÚˆÌ·ÙÈÎÔ› 

˘‰ÚÔÁÔÓ¿ıÚ·ÎÂ˜
·) µÂÓ˙fiÏÈÔ.
‚) ∆ÔÏÔ˘fiÏÈÔ.
Á) •˘ÏfiÏÈÔ.
‰) ™Ù˘ÚfiÏÈÔ.
Â) ∫Ô˘Ì¤ÓÈÔ.

ñ ™ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ·ÎÂÙfiÓË˜
Î·È ÙˆÓ ·ÏÔÁÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ·Ú·-
ÁÒÁˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ú·Áˆ-
Á‹ ÙÔ˘ ÔÍÈÎÔ‡ ÔÍ¤ˆ˜, ÙÔ˘ ÔÍÈ-
ÎÔ‡ ·Ó˘‰Ú›ÙË ÙÔ˘ ¯ÏˆÚÔ·ÎÂÙ˘-
ÏÂÓ›Ô˘ Î·È ÙË˜ ·ÎÂÙ˘Ï·ÎÂÙfiÓË˜. 

ñ ™ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÚÔ·Ó·-
ÊÂÚı¤ÓÙˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ ̂ ˜ ÚÒÙˆÓ ̆ -
ÏÒÓ ÛÙËÓ ̄ ËÌÈÎ‹ ‚ÈÔÌË¯·Ó›·.

ñ ™ÙË ¯Ú‹ÛË ‰È·Ï˘ÙÒÓ Ô˘ ÂÚÈ¤-
¯Ô˘Ó ·ÎÂÙfiÓË.

ñ ™ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ·Ì˘ÏÈÎ‹˜,
‚Ô˘Ù˘ÏÈÎ‹˜, ÚÔ˘ÏÈÎ‹˜, ÈÛÔ-
ÚÔ˘ÏÈÎ‹˜ Î·È ÌÂı˘ÏÈÎ‹˜ ·ÏÎÔ-
fiÏË˜.

ñ ™ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÚÔ·Ó·-
ÊÂÚıÂÈÛÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ̂ ˜ ÚÒÙˆÓ ̆ -
ÏÒÓ ÛÙË ̄ ËÌÈÎ‹ ‚ÈÔÌË¯·Ó›·.

ñ ™ÙË ¯Ú‹ÛË ‰È·Ï˘ÙÒÓ Ô˘ ÂÚÈ¤-
¯Ô˘Ó ÙÈ˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚıÂ›ÛÂ˜ Ô˘-
Û›Â˜.

ñ ™ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÚˆÌ·ÙÈÎÒÓ
˘‰ÚÔÁÔÓ·ÓıÚ¿ÎˆÓ.

ñ ™ÙË ‰È‡ÏÈÛË ÙÔ˘ ‚ÂÓ˙ÔÏ›Ô˘ Î·È
ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÙÔ˘.

ñ ™ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ·-
Ú·ÁˆÁÈÎ¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Û·Ó ÚÒ-
ÙÂ˜ ‡ÏÂ˜.

ñ ™ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‰È·Ï˘ÙÒÓ Î·È
¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó ·Úˆ-
Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ̆ ‰ÚÔÁÔÓ¿ıÚ·ÎÂ˜.

✓ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ-
¯Ô˜.

✓ ™ÈÚÔÌÂÙÚ›·.
✓ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤-

ÏÂÁ¯Ô˜.

ÂÈÏ¤ÔÓ,
✓ O‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ-

¯Ô˜.

✓ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ-
¯Ô˜.

✓ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤-
ÏÂÁ¯Ô˜.

✓ ∂ÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ Ë·ÙÈÎ‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:

∞) ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘: ALT,
ÁGT, CHE

B) ÔÌ¿‰· ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË˜:
AST, ALB, BILd, PT,
ALP.

ÂÈÏ¤ÔÓ,
✓ O Ê ı · Ï Ì Ô Ï Ô Á È Î fi ˜  

¤ÏÂÁ¯Ô˜.

✓ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ-
¯Ô˜.

✓ ™ÈÚÔÌÂÙÚ›·.
✓ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤-

ÏÂÁ¯Ô˜.

ÂÈÏ¤ÔÓ,

✓ O‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ-
¯Ô˜.

✓ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ-
¯Ô˜.

✓ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤-
ÏÂÁ¯Ô˜.

✓ ∂ÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ Ë·ÙÈÎ‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:

∞) ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘: ALT,
ÁGT, CHE

B) ÔÌ¿‰· ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË˜:
AST, ALB, BILd, PT,
ALP.

✓ ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙË˜
·Èı˘ÏÈÎ‹˜ ·ÏÎÔfiÏË˜
ÛÙÔÓ ÂÎÓÂfiÌÂÓÔ ·¤-
Ú·, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ·›-
Ì· (‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ‰Â›-
ÎÙË˜ ¤ÎıÂÛË˜)

ÂÈÏ¤ÔÓ,
✓ O Ê ı · Ï Ì Ô Ï Ô Á È Î fi ˜

¤ÏÂÁ¯Ô˜.

6ÌËÓÈ·›ˆ˜

6ÌËÓÈ·›ˆ˜
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∞ÚˆÌ·ÙÈÎÔ› 
˘‰ÚÔÁÔÓ¿ıÚ·ÎÂ˜

(™˘Ó¤¯ÂÈ·)

3.·.
µÂÓ˙fiÏÈÔ. 

3.‚.
∆ÔÏÔ˘fiÏÈÔ.

3.Á.
•˘ÏfiÏÈÔ.

ñ ™ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÚˆÌ·ÙÈÎÒÓ ˘-
‰ÚÔÁÔÓ·ÓıÚ¿ÎˆÓ ÛÂ ÂÚÁ·Û›Â˜
¯ËÌÈÎ‹˜ Û‡ÓıÂÛË˜.

ñ ™ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË ÚÔ˚-
fiÓÙˆÓ Ô˘ ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó ·ÚˆÌ·ÙÈ-
ÎÔ‡˜ ̆ ‰ÚÔÁÔÓ¿ÓıÚ·ÎÂ˜.

✓ °ÂÓÈÎ‹ ·›Ì·ÙÔ˜.
✓ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰ÔÎÈ-

Ì·Û›Â˜ ·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ.
✓ ¶ Ú Ô Û ‰ È Ô Ú È Û Ì fi ˜  

‰ÈÎÙ˘ÔÂÚ˘ıÚÔÎ˘ÙÙ¿-
ÚˆÓ.

✓ ∂ÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ Ë·ÙÈÎ‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:

∞) ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘: ALT,
ÁGT, CHE

B) ÔÌ¿‰· ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË˜:
AST, ALB, BILd, PT,
ALP.

✓ ¢ Â Ú Ì · Ù Ô Ï Ô Á È Î fi ˜  
¤ÏÂÁ¯Ô˜.

✓ °ÂÓÈÎ‹ ·›Ì·ÙÔ˜.

✓ ∞ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ıÒ-
Ú·ÎÔ˜.

✓ ™ÈÚÔÌÂÙÚ›·.

✓ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ-
¯Ô˜.

✓ ¢ Â Ú Ì · Ù Ô Ï Ô Á È Î fi ˜  
¤ÏÂÁ¯Ô˜.

✓ ∂Í¤Ù·ÛË ÙÔ˘ ÎÂÚ·ÙÔ-
ÂÈ‰‹ ̄ ÈÙÒÓ·.

✓ ∞ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ıÒ-
Ú·ÎÔ˜.

✓ °ÂÓÈÎ‹ ·›Ì·ÙÔ˜.

✓ ™ÈÚÔÌÂÙÚ›·.

✓ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜

✓ °ÂÓÈÎ‹ ·›Ì·ÙÔ˜.
✓ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰ÔÎÈ-

Ì·Û›Â˜ ·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ.
✓ ¶ Ú Ô Û ‰ È Ô Ú È Û Ì fi ˜  

‰ÈÎÙ˘ÔÂÚ˘ıÚÔÎ˘ÙÙ¿-
ÚˆÓ.

✓ ∂ÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ Ë·ÙÈÎ‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:

∞) ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘: ALT,
ÁGT, CHE

B) ÔÌ¿‰· ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË˜:
AST, ALB, BILd, PT,
ALP.

✓ ¢ Â Ú Ì · Ù Ô Ï Ô Á È Î fi ˜  
¤ÏÂÁ¯Ô˜.

✓ ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙË˜
Ê·ÈÓfiÏË˜ ÛÙ· Ô‡Ú·,
ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ÂÚÁ·-
Û›·˜ (‚¿Ú‰È·˜), ˆ˜
‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ‰Â›ÎÙË 
Â  · Á Á Â Ï Ì · Ù È Î ‹ ˜  
¤ÎıÂÛË˜. 

✓ ™ÈÚÔÌÂÙÚ›·.

✓ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ-
¯Ô˜.

✓ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤-
ÏÂÁ¯Ô˜.

✓ ∂Í¤Ù·ÛË ÙÔ˘ ÎÂÚ·ÙÔ-
ÂÈ‰‹ ̄ ÈÙÒÓ·.

✓ ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘
ÈÔ˘ÚÈÎÔ‡ ÔÍ¤ˆ˜
ÛÙ· Ô‡Ú· ˆ˜ ‚ÈÔÏÔÁÈ-
ÎÔ‡ ‰Â›ÎÙË Â·ÁÁÂÏ-
Ì·ÙÈÎ‹˜ ¤ÎıÂÛË˜ (‰È·-
ÊÔÚ¿ ÙÈÌÒÓ ÌÂÙ·Í‡
·Ú¯‹˜ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜
Î·È Ù¤ÏÔu˜ ÂÚÁ·Û›·˜). 

✓ ∞ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ıÒ-
Ú·ÎÔ˜.

✓ °ÂÓÈÎ‹ ·›Ì·ÙÔ˜.

✓ ™ÈÚÔÌÂÙÚ›·.

✓ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜

3ÌËÓÈ·›ˆ˜

3ÌËÓÈ·›ˆ˜ 

K¿ıÂ 3 ̄ ÚfiÓÈ·

3ÌËÓÈ·›ˆ˜
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3.Á.
•˘ÏfiÏÈÔ.

(™˘Ó¤¯ÂÈ·)

3.‰.
™Ù˘ÚfiÏÈÔ.

3.Â.
∫Ô˘Ì¤ÓÈÔ. 

4.
°Ï˘ÎfiÏÂ˜.

4.·.
°Ï˘ÎfiÏÂ˜.

ñ ™ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÏ˘ÎfiÏË˜, ÓÈ-
ÙÚÔÁÏ˘ÎÂÚ›ÓË˜ Î·È ÙˆÓ ÔÌÔÏfi-
ÁˆÓ ÙÔ˘˜.

ñ ™ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚıÂÈ-
ÛÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ˆ˜ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ
ÛÙËÓ ̄ ËÌÈÎ‹ ‚ÈÔÌË¯·Ó›·.

ñ ™ÙË ¯Ú‹ÛË ‰È·Ï˘ÙÒÓ Ô˘ ÂÚÈ¤-
¯Ô˘Ó ÁÏ˘ÎfiÏÂ˜.

✓ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤-
ÏÂÁ¯Ô˜.

✓ ∂Í¤Ù·ÛË ÙÔ˘ ÎÂÚ·ÙÔ-
ÂÈ‰‹ ̄ ÈÙÒÓ·.

✓ °ÂÓÈÎ‹ ·›Ì·ÙÔ˜.

✓ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Î·È „˘-
¯È·ÙÚÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜

✓ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤-
ÏÂÁ¯Ô˜.

✓ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Î·È „˘-
¯È·ÙÚÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜

✓ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤-
ÏÂÁ¯Ô˜.

✓ ∂ÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ Ë·ÙÈÎ‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:

∞) ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘: ALT,
ÁGT, CHE

B) ÔÌ¿‰· ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË˜:
AST, ALB, BILd, PT,
ALP.

✓ O˘Ú›· ·›Ì·ÙÔ˜.
✓ °ÂÓÈÎ‹ Ô‡ÚˆÓ.

✓ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤-
ÏÂÁ¯Ô˜.

✓ ∂Í¤Ù·ÛË ÙÔ˘ ÎÂÚ·ÙÔ-
ÂÈ‰‹ ̄ ÈÙÒÓ·.

✓ ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘
ÌÂı˘ÏÈÔ˘ÚÈÎÔ‡ Ô-
Í¤ˆ˜ ÛÙ· Ô‡Ú· ÛÙÔ Ù¤-
ÏÔ˜ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜
(‚¿Ú‰È·˜), ˆ˜ ‚ÈÔÏÔ-
ÁÈÎÔ‡ ‰Â›ÎÙË Â·Á-
ÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ ¤ÎıÂÛË˜.

✓ °ÂÓÈÎ‹ ·›Ì·ÙÔ˜.

✓ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Î·È „˘-
¯È·ÙÚÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜

✓ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤-
ÏÂÁ¯Ô˜.

✓ ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘
·Ì˘Á‰·ÏÈÎÔ‡ ÔÍ¤ˆ˜
ÛÙ· Ô‡Ú· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜
ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ (‚¿Ú-
‰È·˜), ˆ˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡
‰Â›ÎÙË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ-
Î‹˜ ¤ÎıÂÛË˜.

✓ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Î·È „˘-
¯È·ÙÚÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜

✓ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤-
ÏÂÁ¯Ô˜.

✓ ∂ÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ Ë·ÙÈÎ‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:

∞) ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘: ALT,
ÁGT, CHE

B) ÔÌ¿‰· ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË˜:
AST, ALB, BILd, PT,
ALP.

™ÙËÓ ÔÍÂ›· 
‰ËÏËÙËÚ›·ÛË.

¢ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.

3ÌËÓÈ·›ˆ˜

3ÌËÓÈ·›ˆ˜

6ÌËÓÈ·›ˆ˜
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5.
¶·Ú¿ÁˆÁ· ÙˆÓ

·ÏÂÈÊ·ÙÈÎÒÓ
·ÏÔÁÔÓˆÌ¤ÓˆÓ

˘‰ÚÔÁÔÓ·ÓıÚ¿ÎˆÓ
.

5.·.
∆ÂÙÚ·¯ÏˆÚÔ·Èı¿ÓÈÔ.

5.‚.
∆ÚÈ¯ÏˆÚÔÌÂı¿ÓÈÔ.

5.Á.
ÃÏˆÚÈÔ‡¯Ô
·Èı˘Ï¤ÓÈÔ.

5.‰.
ÃÏˆÚÈÔ‡¯Ô

ÌÂı‡ÏÈÔ.
5.Â.

µÚˆÌÈÔ‡¯Ô
ÌÂı‡ÏÈÔ.

5.ÛÙ.
∆ÚÈ¯ÏˆÚÔ·Èı˘Ï¤ÓÈÔ

ñ ™ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÏÔÁÔÓˆ-
Ì¤ÓˆÓ ·Ú·ÁÒÁˆÓ ÙˆÓ ·ÏÂÈ-
Ê·ÙÈÎÒÓ ̆ ‰ÚÔÁÔÓ·ÓıÚ¿ÎˆÓ.

ñ ™ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚıÂÈ-
ÛÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ̂ ˜ ÚÒÙˆÓ ̆ ÏÒÓ ÛÙË
¯ËÌÈÎ‹ ‚ÈÔÌË¯·Ó›·.

ñ ™ÙË ¯Ú‹ÛË ‰È·Ï˘ÙÒÓ Ô˘ ÂÚÈ¤-
¯Ô˘Ó ·Ú¿ÁˆÁ· ÙˆÓ ·ÏÂÈÊ·ÙÈÎÒÓ
·ÏÔÁÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ˘‰ÚÔÁÔÓ·ÓıÚ¿-
ÎˆÓ.

✓ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Î·È „˘-
¯È·ÙÚÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜

✓ O˘Ú›· ·›Ì·ÙÔ˜.

✓ °ÂÓÈÎ‹ Ô‡ÚˆÓ.
✓ ∏ÏÂÎÙÚ/ÊËÌ·.
✓ ∂ÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ Ë·ÙÈÎ‹˜

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:
∞) ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘: ALT,

ÁGT, CHE
B) ÔÌ¿‰· ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË˜:

AST, ALB, BILd, PT,
ALP.

✓ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤-
ÏÂÁ¯Ô˜.

✓ °ÂÓÈÎ‹ ·›Ì·ÙÔ˜.
✓ ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ

·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ.

✓ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Î·È „˘-
¯È·ÙÚÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜

✓ O˘Ú›· ·›Ì·ÙÔ˜.
✓ °ÂÓÈÎ‹ Ô‡ÚˆÓ.
✓ ∏ÏÂÎÙÚ/ÊËÌ·.
✓ ∂ÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ Ë·ÙÈÎ‹˜

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:
∞) ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘: ALT,

ÁGT, CHE
B) ÔÌ¿‰· ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË˜:

AST, ALB, BILd, PT,
ALP.

✓ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤-
ÏÂÁ¯Ô˜.

✓ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Î·È „˘-
¯È·ÙÚÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜

✓ O˘Ú›· ·›Ì·ÙÔ˜.
✓ °ÂÓÈÎ‹ Ô‡ÚˆÓ.
✓ ∏ÏÂÎÙÚ/ÊËÌ·.
✓ ∂ÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ Ë·ÙÈÎ‹˜

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:

✓ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Î·È „˘-
¯È·ÙÚÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜

✓ ∏ÏÂÎÙÚ/ÊËÌ·.

✓ ¢ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.

✓ ∂ÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ Ë·ÙÈÎ‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:

∞) ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘:
ALT, ÁGT, CHE

B) ÔÌ¿‰· ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË˜:
AST, ALB, BILd, PT,
ALP.

✓ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤-
ÏÂÁ¯Ô˜.

✓ °ÂÓÈÎ‹ ·›Ì·ÙÔ˜.
✓ ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ

·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ.

✓ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Î·È „˘-
¯È·ÙÚÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜

✓ ∏ÏÂÎÙÚ/ÊËÌ·.
✓ ¢ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
✓ ∂ÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ Ë·ÙÈÎ‹˜

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:
∞) ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘: ALT,

ÁGT, CHE
B) ÔÌ¿‰· ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË˜:

AST, ALB, BILd, PT,
ALP.

✓ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤-
ÏÂÁ¯Ô˜.

✓ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Î·È „˘-
¯È·ÙÚÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜

✓ ∏ÏÂÎÙÚ/ÊËÌ·.
✓ ¢ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
✓ ∂ÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ Ë·ÙÈÎ‹˜

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:

3ÌËÓÈ·›ˆ˜

3ÌËÓÈ·›ˆ˜

3ÌËÓÈ·›ˆ˜
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¶·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ E·ÁÁÂÏÌ. ŒÎıÂÛË ÛÙÔÓ I·ÙÚÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ EÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ
KÈÓ‰‡ÓÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· (ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ‹) 1Ô˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi˜ ÂÚ/ÙËÙ·

5.ÛÙ.
∆ÚÈ¯ÏˆÚÔ·Èı˘Ï¤ÓÈÔ

(™˘Ó¤¯ÂÈ·)

6.
¶ÂÙÚÂÏ·˚Îfi˜
·Èı¤Ú·˜ Î·È

‚ÂÓ˙›ÓË.

7.
¶˘ÚÈ‰›ÓË.

8.
∆ÂÙÚ·¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˜

¿ÓıÚ·Î·˜. 

ñ ™ÙË ‰È‡ÏÈÛË ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘.
ñ ™ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ‚ÂÓ˙›ÓË˜.
ñ ™ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ̄ Ú‹ÛË ‰È·Ï˘-

ÙÒÓ Ô˘ ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó ‚ÂÓ˙›ÓË.

ñ ™ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ˘ÚÈ‰›ÓË˜.
ñ ™ÙË ̄ Ú‹ÛË ÙË˜ ˘ÚÈ‰›ÓË˜ ̂ ˜ Úfi-

ÛıÂÙÔ˘ (ÓÔıÂ˘ÙÈÎÔ‡) ÛÙËÓ ‚ÂÓ˙›-
ÓË.

ñ ™ÙË ̄ Ú‹ÛË ÙË˜ ˘ÚÈ‰›ÓË˜ ÛÙË ‚ÈÔ-
ÌË¯·Ó›· ̄ ÚˆÌ¿ÙˆÓ.

ñ ™ÙË ¯Ú‹ÛË ‰È·Ï˘ÙÒÓ Ô˘ ÂÚÈ¤-
¯Ô˘Ó ˘ÚÈ‰›ÓË.

ñ ™ÙË ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ˘ÚÈ‰›ÓË˜ ÛÙË ¯Ë-
ÌÈÎ‹ Î·È Ê·ÚÌ·ÎÂ˘ÙÈÎ‹ ‚ÈÔ-
ÌË¯·Ó›·.

ñ ™ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·¯Ïˆ-
ÚÈÔ‡¯Ô˘ ¿ÓıÚ·Î·.

ñ ™ÙË ̄ Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˘
¿ÓıÚ·Î· ̂ ˜ ‰È·Ï‡ÙË.

ñ ™ÙÈ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó·ÁfiÌˆÛË˜ ÙˆÓ
˘ÚÔÛ‚ÂÛÙ‹ÚˆÓ.

ñ ™ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ „˘ÎÙÈÎÒÓ ÌÂÈÁ-
Ì¿ÙˆÓ (freon).

ñ ™ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚ÂÚÓÈÎÈÒÓ Î·È Ï¿-
Î·˜.

∞) ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘: ALT,
ÁGT, CHE

B) ÔÌ¿‰· ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË˜:
AST, ALB, BILd, PT,
ALP.

✓ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤-
ÏÂÁ¯Ô˜.

✓ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤-
ÏÂÁ¯Ô˜.

✓ ¢ÔÎÈÌ·Û›Â˜ Ï·‚˘Ú›Ó-
ıÔ˘.

✓ ∞ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ıÒÚ·-
ÎÔ˜.

✓ ™ÈÚÔÌÂÙÚ›·.
✓ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ-

¯Ô˜.
✓ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤-

ÏÂÁ¯Ô˜.

✓ ∞ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ıÒÚ·-
ÎÔ˜.

✓ ™ÈÚÔÌÂÙÚ›·.
✓ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Î·È „˘-

¯È·ÙÚÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô.
✓ °ÂÓÈÎ‹ Ô‡ÚˆÓ.
✓ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤-

ÏÂÁ¯Ô˜.

✓ ∞ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ıÒÚ·-
ÎÔ˜.

✓ ™ÈÚÔÌÂÙÚ›·.
✓ ∂ÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ Ë·ÙÈÎ‹˜

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:
∞) ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘: ALT,

ÁGT, CHE
B) ÔÌ¿‰· ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË˜:

AST, ALB, BILd, PT,
ALP.

✓ O˘Ú›· ·›Ì·ÙÔ˜.
✓ ™¿Î¯·ÚÔ ·›Ì·ÙÔ˜.
✓ ¢ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
✓ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ-

¯Ô˜.
✓ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤-

ÏÂÁ¯Ô˜.

∞) ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘:
ALT, ÁGT, CHE

B) ÔÌ¿‰· ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË˜:
AST, ALB, BILd, PT,
ALP.

✓ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤-
ÏÂÁ¯Ô˜.

✓ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤-
ÏÂÁ¯Ô˜.

✓ ¢ÔÎÈÌ·Û›Â˜ Ï·‚˘Ú›Ó-
ıÔ˘.

✓ ™ÈÚÔÌÂÙÚ›·.
✓ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ-

¯Ô˜.
✓ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤-

ÏÂÁ¯Ô˜.

✓ ™ÈÚÔÌÂÙÚ›·.
✓ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Î·È „˘-

¯È·ÙÚÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜
✓ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤-

ÏÂÁ¯Ô˜.
✓ ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙË˜

˘ÚÈ‰›ÓË˜ ÛÙÔÓ ÂÎ-
ÓÂfiÌÂÓÔ ·¤Ú· Î·È
ÛÙ· Ô‡Ú·, ˆ˜ ‚ÈÔÏÔ-
ÁÈÎÔ‡ ‰Â›ÎÙË ¤ÎıÂÛË˜.

✓ ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙË˜
¡-ÌÂı˘Ï˘ÚÈ‰ ›ÓË˜
ÛÙ· Ô‡Ú·, ˆ˜ ‚ÈÔÏÔ-
ÁÈÎÔ‡ ‰Â›ÎÙË Â·ÁÁÂÏ-
Ì·ÙÈÎ‹˜ ¤ÎıÂÛË˜.

✓ ™ÈÚÔÌÂÙÚ›·.
✓ ¢ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
✓ ∂ÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ Ë·ÙÈÎ‹˜

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:
∞) ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘: ALT,

ÁGT, CHE
B) ÔÌ¿‰· ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË˜:

AST, ALB, BILd, PT,
ALP.

✓ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ-
¯Ô˜.

✓ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤-
ÏÂÁ¯Ô˜.

6ÌËÓÈ·›ˆ˜

6ÌËÓÈ·›ˆ˜

6ÌËÓÈ·›ˆ˜
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¶·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ E·ÁÁÂÏÌ. ŒÎıÂÛË ÛÙÔÓ I·ÙÚÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ EÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ
KÈÓ‰‡ÓÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· (ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ‹) 1Ô˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi˜ ÂÚ/ÙËÙ·

9.
º·ÈÓfiÏÂ˜.

ıÂÈÔÊ·ÈÓfiÏÂ˜.
∫ÚÂÛfiÏÂ˜.

10.
ºÔÚÌ·Ï‰Â˛‰Ë Î·È
Ì˘ÚÌËÎÈÎfi ÔÍ‡.

ñ ™ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ê·ÈÓfiÏË˜, ıÂÈÔ-
Ê·ÈÓfiÏË˜ Î·È ÎÚÂÛfiÏË˜.

ñ ™ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚıÂÈ-
ÛÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ̂ ˜ ÚÒÙˆÓ ̆ ÏÒÓ ÛÙË
¯ËÌÈÎ‹ ‚ÈÔÌË¯·Ó›·.

ñ ™ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ¯Ú‹ÛË Ê˘-
ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ. 

ñ ™ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ÊÔÚÌ·Ï-
‰Â˛‰Ë˜ Î·È ÙÔ˘ Ì˘ÚÌËÎÈÎÔ‡ Ô-
Í¤ˆ˜.

ñ ™ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Û˘ÓıÂÙÈÎ‹˜ ÚËÙ›-
ÓË˜.

ñ ™ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·
ÎfiÓÙÚ· Ï·Î¤.

ñ ™ÙË ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ÊÔÚÌ·Ï‰Â˛‰Ë˜
ˆ˜ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡ ÛÙ· ̆ Ê¿ÛÌ·Ù·. 

✓ ∂ÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ Ë·ÙÈÎ‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:

∞) ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘: ALT,
ÁGT, CHE

B) ÔÌ¿‰· ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË˜:
AST, ALB, BILd, PT,
ALP.

✓ °ÂÓÈÎ‹ Ô‡ÚˆÓ.
✓ O˘Ú›· ·›Ì·ÙÔ˜.
✓ ¢ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
✓ ™ÈÚÔÌÂÙÚ›·.
✓ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤-

ÏÂÁ¯Ô˜.
✓ ∂Í¤Ù·ÛË ÙÔ˘ ÎÂÚ·ÙÔ-

ÂÈ‰‹ ̄ ÈÙÒÓ·.

✓ ∞ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ıÒÚ·-
ÎÔ˜.

✓ ™ÈÚÔÌÂÙÚ›·.
✓ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤-

ÏÂÁ¯Ô˜.
✓ ¢ÂÚÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰ÔÎÈÌ·-

Û›Â˜ (Patch testing).
✓ ƒÈÓÔÛÎÔÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ-

¯Ô˜.

✓ ∂ÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ Ë·ÙÈÎ‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:

∞) ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘: ALT,
ÁGT, CHE

B) ÔÌ¿‰· ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË˜:
AST, ALB, BILd, PT,
ALP.

✓ ¢ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.

✓ ™ÈÚÔÌÂÙÚ›·.
✓ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤-

ÏÂÁ¯Ô˜.
✓ ∂Í¤Ù·ÛË ÙÔ˘ ÎÂÚ·ÙÔ-

ÂÈ‰‹ ̄ ÈÙÒÓ·.

✓ ∞ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ıÒÚ·-
ÎÔ˜.

✓ ™ÈÚÔÌÂÙÚ›·.
✓ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤-

ÏÂÁ¯Ô˜.
✓ ¢ÂÚÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰ÔÎÈÌ·-

Û›Â˜ (Patch testing).
✓ ƒÈÓÔÛÎÔÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ-

¯Ô˜.

6ÌËÓÈ·›ˆ˜

∫¿ıÂ 3 ̄ ÚfiÓÈ·

6ÌËÓÈ·›ˆ˜

Για τον έλεγχο των ατόµων που εκτίθενται σε ηπατοτοξικές ουσίες προτείνουµε ο ιατρι-
κός έλεγχος να περιλαµβάνει δύο οµάδες εξετάσεων, την “οµάδα ελέγχου” και την “οµάδα
επιβεβαίωσης”.

Η “οµάδα ελέγχου” αποτελείται από 3 εξετάσεις:
3 ALT (αλανινο-αµινο-τρανσφεράση).
3 γGT (γ-γλουταµινική τρανσφεράση).
3 CHE (χολινεστεράση).
Η “οµάδα επιβεβαίωσης” αποτελείται από 5 εξετάσεις:
3 AST (ασπαρτική αµινοτρανσφεράση).
3 ALB (λευκωµατίνη).
3 BIL-d (χολερυθρίνη άµεσος)
3 PT (χρόνος προθροµβίνης).
3 ALP (αλκαλική φωσφατάση).
Στην περίπτωση που οι τιµές της “οµάδας ελέγχου” είναι φυσιολογικές µπορούµε να

αποκλείσουµε τη βλάβη στο ήπαρ.
Στην περίπτωση που έστω και µία τιµή της “οµάδας ελέγχου” δεν είναι φυσιολογική,

πρέπει να προχωρήσουµε για τη διάγνωση στην υλοποίηση της “οµάδα επιβεβαίωσης”.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Κ.Υ.Α.Ε.)

4.1 Βασικά περιεχόµενα

Σκοπός του συγκεκριµένου εγκολπίου όσον αφορά στην διαβούλευση για την
κατάρτιση κανονισµού υγείας και ασφάλειας της εργασίας (αρθ.10 παρ. στ του
Π.∆. 17/96) είναι να κωδικοποιήσει τα βασικά θεµατικά πεδία τα οποία θα πρέπει
οι εργαζόµενοι να θέτουν στο τραπέζι της διαβούλευσης, προκειµένου να ολοκλη-
ρωθεί η σύνταξη του συγκεκριµένου κανονισµού Υ.Α.Ε.

Με αυτήν την έννοια βασικά στοιχεία για τη σύνταξη του Κ.Υ.Α.Ε. αποτελούν:

1. Η εξειδικευµένη εφαρµογή των προβλεπόµενων από την υφιστάµενη νοµο-
θεσία µέτρων Υ.Α.Ε. για κάθε επιµέρους παραγωγική – εργασιακή δραστη-
ριότητα.

2. Ο κανονισµός εργασίας στον οποίο µε σαφήνεια περιγράφονται οι δρα-
στηριότητες για κάθε έναν από τους εργαζόµενους καθώς και οι οδηγίες
για ασφαλή εργασία (ενδεικτικά βλ. παρ. 4.2).

3. Τα αποτελέσµατα της γραπτής εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου για
θέµατα ΥΑΕ που έχει εκπονηθεί σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π.∆.
17/96 (βλ. κεφ 2)

4. Τα αποτελέσµατα των διενεργούµενων µετρήσεων βλαπτικών παραγόντων
και των αποτελεσµάτων του διενεργούµενου προληπτικού και περιοδικού
ελέγχου της υγείας των εργαζοµένων για την αποτροπή ασύµβατων κατα-
στάσεων (βλ. κεφ 2)

5. Ο προσδιορισµός σε κάθε επιµέρους εργασία των µέτρων και της προτε-
ραιότητας στα συγκεκριµένα συλλογικά µέσα προστασίας (π.χ. τοπικός
εξαερισµός, ελάχιστες εναλλαγές του αέρα, κλειστά συστήµατα παραγω-
γής, αποµάκρυνση ή εγκλωβισµός πηγής κινδύνου). 

6. Ο προσδιορισµός για κάθε επιµέρους εργασία των µέτρων και µέσων ατο-
µικής προστασίας που λαµβάνονται συµπληρωµατικά των προβλεπόµενων
συλλογικών µέτρων προστασίας.

49

O ∆ H Γ O Σ  Γ I A  T H N  Y Γ E I A  &  T H N  A Σ Φ A Λ E I A  T Ω N  E P Γ A Z O M E N Ω N



7. Εξειδίκευση και πρακτική εφαρµογή των υφισταµένων θεσµοθετηµένων
κανονισµών κατασκευής και λειτουργίας εγκαταστάσεων για την αποτροπή
µειζόνων κινδύνων (όπως: κανονισµοί πυροπροστασίας, ηλεκτρικών και
µηχανολογικών εγκαταστάσεων, κτιριακών υποδοµών, αντισεισµικής προ-
στασίας κ.λπ.).

8. Εξειδίκευση των µέτρων που αφορούν στην εξουδετέρωση των αρνητικών
επιπτώσεων από την αλληλεπίδραση εργασιακού και ευρύτερου περιβάλ-
λοντος, µε βάση και τις προβλέψεις µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
όπου αυτές έχουν θεσµοθετηθεί (βλ. κεφ 5).

9. Συλλογική αξιολόγηση των αιτιών εργατικού ατυχήµατος και των µέτρων
που υποδεικνύονται για την αποφυγή επανάληψής του µε την καταγεγραµ-
µένη γνώµη των εκπροσώπων των εργαζοµένων.

10. Συγκεκριµένη αξιολόγηση του βαθµού επικινδυνότητας και των µέτρων υγεί-
ας και ασφάλειας που συνοδεύουν κάθε επιλογή για εισαγωγή νέας τεχνο-
λογίας, νέων υλών και υλικών ή/και αλλαγών στις υφιστάµενες παραγωγι-
κές διαδικασίες και τις εγκαταστάσεις. Στην αξιολόγηση αυτή συµµετέχουν
µε τη σύνταξη πρακτικού και ο Τεχνικός Ασφάλειας, ο Γιατρός Εργασίας και
εκπρόσωποι των εργαζοµένων.

11. Κάθε στοιχείο των δραστηριοτήτων που προκύπτει από την εφαρµογή του
υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµέ-
νων και το οποίο έχει ή εµπεριέχει χαρακτηριστικά προσωπικών δεδοµένων,
δεν µπορεί να είναι προσβάσιµο από κανέναν πλην των αρµοδίων υπηρε-
σιών του γιατρού εργασίας και των αντίστοιχων ελεγκτικών κρατικών υπηρε-
σιών που δεσµεύονται νοµοθετικά και δεοντολογικά από την τήρηση του
ιατρικού απορρήτου.

12. ∆εν επιτρέπεται η ανάληψη καθηκόντων από οποιονδήποτε εργαζόµενο
χωρίς να έχει προηγηθεί η απαραίτητη εκπαίδευση όπως αυτή προσδιορίζε-
ται για κάθε επιµέρους εργασία µε βάση τις προβλέψεις του παρόντος κανο-
νισµού και της νοµοθεσίας και χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο προβλεπόµε-
νος ιατρικός έλεγχος και η έγγραφη γνωστοποίηση στον κάθε εργαζόµενο
του υφιστάµενου κανονισµού υγείας και ασφάλειας της εργασίας. 

13. Όλοι οι υπεργολάβοι και οι εξωτερικοί συνεργάτες έχουν λάβει γνώση των
επιµέρους διαδικασιών Υ.Α.Ε. για τις εργασίες που εκτελούν ή την απαραί-
τητη χρήση Μ.Α.Π. και υποχρεούνται να τα εφαρµόζουν. Γίνονται τακτικοί
έλεγχοι από την επιχείρηση για την εφαρµογή του κανονισµού από το προ-
σωπικό των υπεργολάβων.
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4.2 ∆ιαδικασίες/Οδηγίες/Κανόνες Υγείας, Υγιεινής & Ασφάλειας 

Για όλες τις εργασίες στην επιχείρηση πρέπει να υπάρχουν σαφείς διαδικασίες, οδη-
γίες, κανόνες και µέτρα υγείας και ασφάλειας. Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται µια
συνοπτική παρουσίαση της σχετικής νοµοθεσίας και των κανόνων πρόληψης των κιν-
δύνων για βασικές εργασίες και διαδικασίες ασφάλειας. Ωστόσο, επισηµαίνεται ότι
η παρουσίαση αυτή είναι ενδεικτική. ∆εν περιλαµβάνονται για παράδειγµα εργασίες
µε ηλεκτρικό ρεύµα, κανόνες ασφάλειας ειδικών τύπων µηχανών (π.χ. πρέσες), οι κτι-
ριολογικές απαιτήσεις των χώρων εργασίας και οι κανόνες υγιεινής κ.α. Οι διαδι-
κασίες ασφάλειας και υγείας θα πρέπει να σχεδιάζονται και να εφαρµόζονται σε
κάθε επιχείρηση µε βάση τους κανονισµούς εργασίας (ανά εργασία), τη σχετική
νοµοθεσία και τα αποτελέσµατα της εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου.

4.2.1 Ασφαλής ενδοεπιχειρισιακή µεταφορά

Παρακάτω παρατίθενται οι βασικές κατηγορίες µεταφορικών µέσων και ανυψωτικών
µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται συνήθως σε µια επιχείρηση καθώς και τα µέτρα
αντιµετώπισης των σχετικών κινδύνων .

4.2.1.1 Kατηγορίες µεταφορικών µέσων (1)

Οχήµατα

Περονοφόρα ανυψωτικά

Eκτελούν µεταφορές:

- Προϊόντων-πρώτων υλών µεταξύ αποθηκευτικών χώρων και χώρων παραγωγής
ή/και αντίστροφα.

- Εξοπλισµού κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στην εγκατάσταση.

Ανυψωτικά µηχανήµατα 

Eκτελούν µεταφορές:

- Εξοπλισµού κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στην εγκατάσταση.

- Οικοδοµικών υλικών κατά τη διάρκεια επισκευών ή/και κατασκευών εντός της
εγκατάστασης.

- Σε εργοτάξια.

Επιβατικά αυτοκίνητα

Eκτελούν µεταφορές:

- Προσωπικού από και προς την εγκατάσταση.



- Προσωπικού εγκατάστασης ή εργολάβων σε περιοχές της εγκατάστασης.

- Επισκεπτών και προµηθευτών.

4.2.1.2. Κατηγορίες µεταφορικών µέσων (2)

Οχήµατα

Φορτηγά αυτοκίνητα

Eκτελούν µεταφορές:

- Προϊόντων-πρώτων υλών από και προς την εγκατάσταση

- Οικοδοµικών υλικών κατά τη διάρκεια επισκευών ή/και κατασκευών εντός της
εγκατάστασης.

Βυτιοφόρα οχήµατα

Eκτελούν µεταφορές :

- Προϊόντων-πρώτων υλών από και προς την εγκατάσταση

- Αποβλήτων από την εγκατάσταση και καυσίµων προς την εγκατάσταση.

Ειδικά οχήµατα

Eκτελούν µεταφορές:

- Πυροσβεστικά

- Ασθενοφόρα

- Ποδήλατα

4.2.1.3. Τυπικές περιοχές µιας εγκατάστασης

- Αποθηκευτικοί χώροι εσωτερικοί

- Αποθηκευτικοί χώροι εξωτερικοί

- Χώροι παραγωγής

- Βοηθητικοί χώροι παραγωγής

- Γραφεία

- Βοηθητικοί χώροι προσωπικού

- Χώροι στάθµευσης οχηµάτων

- Χώροι απόθεσης απορριµµάτων
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4.2.1.4. Μέτρα αποτροπής επικίνδυνων καταστάσεων κατά τη διάρκεια ενδοεπι-
χειρησιακών µεταφορών

Τα µέτρα για την αποτροπή εκδήλωσης επικίνδυνων καταστάσεων κατά τη διάρκεια
ενδοεπιχειρησιακών µεταφορών αφορούν σε:

- Οδούς κυκλοφορίας

- Οχήµατα

- ∆ιαδικασίες

- Σήµανση

- Προσωπικό εγκατάστασης και τρίτων

- Χώρους εργασίας

Aναλυτικά:

Οδοί κυκλοφορίας-χώροι στάθµευσης

- Ύπαρξη διαβάσεων πεζών

- Καταλληλότητα των οδών κυκλοφορίας για το είδος και τον αριθµό των οχη-
µάτων από τα οποία χρησιµοποιούνται

- Κατάσταση οδοστρώµατος και διαστάσεις οδών κυκλοφορίας

- Ορατότητα-ύπαρξη απότοµων ή/και τυφλών στροφών

- Έλεγχος καταλληλότητας και διαχωρισµός χώρων στάθµευσης επιβατικών και
οχηµάτων µεταφοράς προσωπικού

- Μπάρες ασφάλειας και απαγόρευση πρόσβασης

- Τοποθέτηση µηχανισµών µείωσης ταχύτητας

∆ιαδικασίες κίνησης

- Μονοδρόµηση συγκεκριµένων οδών κυκλοφορίας για αποφυγή συγκρούσεων
ή ελιγµών οπισθοπορείας

- Όρια ταχύτητας για κίνηση εντός της εγκατάστασης

- Πρόστιµα για παραβάσεις σήµανσης, ειδικά για οχήµατα υπεργολάβων

Σήµανση 

-  Όρια ταχύτητας

- Προειδοποίηση για ποιότητα οδοστρώµατος

- Πραχώρηση προτεραιότητας
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- Σήµανση κατεύθυνσης-απαγόρευσης εισόδου

- Σήµανση οδοστρώµατος για ελιγµούς οπισθοπορείας

Οχήµατα

- Καταλληλότητα για τους χώρους εργασίας που χρησιµοποιούνται

- Τήρηση διαδικασιών συντήρησης (περιοδικοί έλεγχοι συστηµάτων οχήµατος,
βιβλία ελέγχου)

- Ύπαρξη και λειτουργία µέσων ασφάλειας (φώτα, καθρέπτες, κλάξον, ηχητική
και φωτεινή σήµανση οπισθοπορείας και ελιγµών, ζώνες ασφάλειας, flame
arrest-rs)

- Ύπαρξη πυροσβεστήρων

Οδηγοί-χειριστές εξοπλισµού

- Εκπαίδευση νέων και επανεκπαίδευση έµπειρων οδηγών-χειριστών

- Έλεγχος ενεργειών για τήρηση κανόνων ασφάλειας οδηγών-χειριστών και
χρήση των κατάλληλων χώρων ανάλογα µε την εργασία

- Ιατρικές εξετάσεις σε συνεργασία µε γιατρό εργασίας (όραση-ακοή)

Προσωπικό 

- Έλεγχος κίνησης προσωπικού από και προς τους χώρους στάθµευσης

- Απαγόρευση εισόδου προσωπικού σε χώρους που δεν απαιτείται

- Εκπαίδευση προσωπικού στην πύλη της εγκατάστασης για ενηµέρωση επισκε-
πτών ή προσωπικού εργολαβικών συνεργείων

- Εκπαίδευση προσωπικού σε καθήκοντα υπεύθυνου κυκλοφορίας κατά τη διάρ-
κεια εργασιών

Εξωτερικά συνεργεία

- Γνώση κανόνων ασφάλειας κατά την κίνηση και εκτέλεση εργασιών εντός της
εγκατάστασης

- Έλεγχος τήρησης κανόνων και διαδικασιών ασφάλειας.

Χώροι εργασίας-∆ιάδροµοι κυκλοφορίας

- Σχεδιασµός διαδρόµων κυκλοφορίας τέτοιων ώστε να εξασφαλίζεται η ασφα-
λής κίνηση σε αυτούς.

- ∆ιαστάσεις διαδρόµων κυκλοφορίας πρέπει να υπολογίζονται βάσει του ανα-
µενόµενου αριθµού χρηστών.
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- Χρήση µεταφορικών µέσων (κλαρκ, ανυψωτικά) στους διαδρόµους κυκλοφο-
ρίας επιβάλλει την πρόβλεψη επαρκούς χώρου για τη διέλευση πεζών.

- Σχεδιάγραµµα διαδρόµων κυκλοφορίας θα πρέπει να τοποθετείται σε χώρους
εξαιτίας του εξοπλισµού και της χρήσης τους.

- Σήµανση διαδρόµων σε περιπτώσεις χρήσης τους από µεταφορικά µέσα. 

Χώροι εργασίας – ∆άπεδα

- Σχεδιασµός δαπέδων τέτοιος ώστε να έχει προβλέψει τα µέγιστα δυνατά φορ-
τία που είναι δυνατό να αναπτυχθούν εξαιτίας της αποθήκευσης υλικών.

- Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αποθηκευτικών χώρων το µέγιστο επιτρεπόµενο φορ-
τίο θα πρέπει να αναγράφεται στην είσοδο του χώρου σε πίνακες.

- Τα καλύµµατα ανοιγµάτων δαπέδων (φρεάτια) θα πρέπει να είναι επαρκούς
αντοχής, αντιολισθηρά και να µην παρουσιάζουν προεξοχές.

- Προσωρινή αφαίρεση καλυµµάτων θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλα
µέτρα ώστε να αποφεύγονται οι πτώσεις σε αυτά.

- Ελεύθερα από επικίνδυνες κλίσεις και σταθερά

- Επαρκούς αντοχής για κρούσεις, τριβές και φορτία που δέχονται.

- Αντιολισθηρά και να µη δηµιουργούν σκόνες εξαιτίας φθοράς.

Χώροι εργασίας - Αποβάθρες/εξέδρες φόρτωσης

- Σχεδιασµός και διαστάσεις ανάλογα µε τις διαστάσεις των φορτίων

- Ύπαρξη επιστεγάσµατος επαρκών διαστάσεων για προστασία από τη βροχή

- Κατασκευή προστατευτικών διατάξεων εφόσον το ύψος τους είναι µεγαλύτερο
των 0,75 m.

- Ύπαρξη τουλάχιστον µιας εξόδου και εφόσον έχουν µήκος µεγαλύτερο από 20
m µία έξοδο σε κάθε άκρο.

- Η στοίβαξη των υλικών που αποθηκεύονται πρέπει να είναι τέτοια ώστε να απο-
φεύγονται συχνές στροφές του αυχένα του χειριστή.

4.2.1.5. Οδηγίες ασφάλειας για χειριστές

Γενικές Oδηγίες

- Οδήγηση οχήµατος µόνο από άτοµα µε κατοχή της κατάλληλης άδειας και
εντολές από υπεύθυνους.
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- Τήρηση ορίων ταχύτητας εφόσον υπάρχει σήµανση, διαφορετικά ανώτατο επι-
τρεπόµενο όριο 40 km/h3.

- Ελάττωση ταχύτητας σε οδούς κατηφορικές, ολισθηρές, σε στροφές και σε
σηµεία µε χαµηλή ορατότητα.

- Αποφυγή προσπεράσεων σε στενές οδούς κυκλοφορίας ή/και σε σηµεία µε
µεγάλη κίνηση πεζών.

- Σε περίπτωση βλάβης να προτιµάται ρυµούλκηση και όχι «σπρώξιµο» οχήµατος.

- Τακτικός έλεγχος φρένων, καθρεπτών, κλάξον, φώτων, υαλοκαθαριστήρων.

- Οδήγηση και στάθµευση στη δεξιά µεριά του δρόµου.

- Στάθµευση σε σηµεία που επιτρέπεται, δεν παρεµποδίζεται η κυκλοφορία και
δε γίνεται προβληµατική η πρόσβαση σε πυροσβεστικά µέσα ή άλλα µέσα που
χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

- Χρήση κόκκινης πινακίδας για υλικά που προεξέχουν από τα πλευρά ή τα άκρα
του οχήµατος.

- Καλή ακινητοποίηση και αποµάκρυνση κλειδιών από το όχηµα κατά τη στάθ-
µευση.

- Αποφυγή ανόδου ή καθόδου από το όχηµα κατά την κίνησή του.

Xειριστές περονοφόρων οχηµάτων

- Απαγόρευση οδήγησης µε ανυψωµένο φορτίο.

- Μέγιστη απόσταση περονών από το έδαφος 0,1m και ελάχιστη απόσταση
µεταξύ περονοφόρων εν κινήσεις τρία µήκη περονοφόρου.

- Απαγόρευση στάσης ή κίνησης ατόµων κάτω από ανυψωµένο φορτίο.

- Απαγόρευση παρκαρίσµατος µε ανεβασµένες περόνες.

- Κίνηση µε τη µικρότερη δυνατή ταχύτητα σε κλειστούς χώρους.

- Ιδιαίτερη προσοχή σε στροφές, εισόδους, εξόδους κτιρίων και κατά τη διάρ-
κεια οπισθοπορείας.

- Απαγόρευση µεταφοράς άδειων παλετών στοιβαγµένων σε ύψος µεγαλύτερο
από το ύψος των µατιών του χειριστή.

- Απαγόρευση ανεβοκατεβάσµατος φορτίων κατά την κίνηση.

- Το κατέβασµα και το σταµάτηµα του κατεβάσµατος βαριών φορτίων πρέπει να
γίνεται σιγά.

3 Για τα µηχανήµατα έργου που στερούνται ελαστικών µε αεροθάλαµο (σαµπρέλα) το ανώτατο επιτρεπτό όριο
ταχύτητας είναι 15 km/h (KOK)



- Απαγορεύεται η µεταφορά προσωπικού.

- Χρήση κατάλληλων ελαστικών 

Xειριστές φορτοτών - φορτηγών οχηµάτων

- Αποφυγή χρήσης κάδου για φρενάρισµα.

- Αποφυγή µεταφοράς προσωπικού.

- Κίνηση µε κάδο χαµηλά.

- Σε περίπτωση τάσης ανατροπής οχήµατος προς τα εµπρός, χαµήλωµα κάδου.

- Απαγορεύεται η άνοδος στην καρότσα οχήµατος που µεταφέρει µετακινούµε-
να φορτία.

- Ύπαρξη κουτιού Πρώτων Βοηθειών.

- Ύπαρξη και λειτουργία µέσων ασφάλειας (φώτα, καθρέπτες, κλάξον, ηχητική
και φωτεινή σήµανση οπισθοπορείας και ελιγµών, ζώνες ασφάλειας, flame
arrestors)

- Ύπαρξη πυροσβεστήρων

Xειριστές ανυψωτικών µηχανηµάτων και βοηθητικά εξαρτήµατα

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω µέτρα ασφάλειας:

- Έλεγχος κατάστασης ανυψωτικών µηχανηµάτων πριν από τη χρήση τους µε
βάρος και αποφυγή υπέρβασης επιτρεπόµενου φορτίου ανυψωτικών µηχανη-
µάτων, τροχαλιών, συρµατόσκοινων, σκοινιών.

- Καλή έδραση και στερέωση των γερανών.

- Απόρριψη συρµατόσκοινων όταν εµφανίζουν σπασµένους κλώνους σε ποσο-
στό µεγαλύτερο του 5%.

- Αποφυγή χρήσης αλυσίδας όταν κρίκος της παρουσιάσει φθορά µεγαλύτερη
του 25% της διαµέτρου της.

- Αποφυγή στάσης κοντά σε τεντωµένα συρµατόσκοινα ή/και κάτω από φορτία.

- Χρήση κατάλληλων λιπαντικών για συρµατόσκοινα για αποφυγή διάβρωσης
και φύλαξη σε σκεπασµένο χώρο.

- Χρησιµοποίηση κατάλληλων σφικτήρων και βοηθητικών εξαρτηµάτων (αλυσί-
δων, γάντζων) που βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

- Προστασία σκοινιών και συρµατόσκοινων από τριβές και κοφτερά αντικείµενα.

- Απαγορεύεται να αφήνεται αιωρούµενο φορτίο σε ανυψωτικό µηχάνηµα εφό-
σον δεν υπάρχει χειριστής.
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Σχετική νοµοθεσία:

Αναλυτικότερη παρουσίαση των µέτρων ασφάλειας γίνεται στα παρακάτω νοµο-
θετήµατα. 

1. ΦΕΚ 272/Α/5-10-51: Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και
συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων.

2. Π.∆. 22/76, (6/Α/9-12/1/76): Περί επίβλεψης της λειτουργίας, χειρι-
σµού και συντήρησης µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων.

3. Π.∆. 212/76, (78/Α/6-4-76): Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζο-
µένων εις µεταφορικάς ταινίας και προωθητάς εν γένει. (διόρθωση στο 93/Α/76).

4. Π.∆. 827/77, (267/Α/19-9-77): Τροποποίηση του υπ' αριθ. 22/9-1-76
Π.∆./τος «περί επίβλεψης της λειτουργίας χειρισµού και συντήρησης µηχα-
νηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων».

5. Υ.Α. Α5/2375/78, (689/Β/18-8-78): Περί της χρήσεως κατασιγασµένων
αεροσφυρών.

6. Π.∆. 1073/81, (260/Α/16-9-81): Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέ-
λεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµο-
διότητος Πολιτικού Μηχανικού.

7. Υ.Α. 56206/1613/86, (570/Β/9-9-86): Προσδιορισµός της ηχητικής
εκποµπής των µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου Οδηγίες ΕΟΚ
79/113-81/1051-85/405.

8. Υ.Α. 69001/1921/88, (751/Β/18-10-88): Για έγκριση τύπου ΕΟΚ για την
οριακή τιµή στάθµης θορύβου µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου και
ειδικότερα των µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών, των πυργογερανών, των ηλε-
κτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών
ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέµατος και αεροσφυρών. 

9. Π.∆. 31/90, (11/Α/5-2-90): Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και
συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων.

10. Υ.Α. 765/91, (81/Β/21-2-91): Περί καθορισµού των οριακών τιµών
στάθµης θορύβου των υδραυλικών πτύων µε καλώδια, των προωθητών
γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών –εκσκαφέων.

11. Π.∆. 499/91, (180/Α/28-11-91): Τροποποίηση και συµπλήρωση του
Π.∆. 31/90 (11/A/5-2-90) «επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και
συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων».

12. Υ.Α. 10399 Φ 5.3/361/91, (359/Β/28-5-91): Καθορισµός της οριακής
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τιµής στάθµης θορύβου των πυργογερανών σε συµπλήρωση της υ.α αριθ.
69001/1921/18-10-88.

13. Π.∆. 292/99, (262/Α/24-11-99): Καθορισµός µεγίστων ορίων διαστά-
σεων και βαρών µηχανηµάτων έργων Μ.Ε.]

14. Υ.Α. Ε Φ2 64580 2288/99, (1523/Β/27-7-99): Τεχνικός έλεγχος µηχανοκίνητων
οχηµάτων και ρυµουλκούµενων τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 96/96/ΕΚ.

15. Υ.Α. ∆ 17α 0488ΦΝ 416/99, (2076/Β/25-11-99): Χορήγηση ειδικής
άδειας για κυκλοφορία µηχανηµάτων έργων.

16. Υ.Α. 20172 1954/00, (183/Β/17-2-00): Συµµόρφωση µε Οδηγία
99/14/ΕΚ της Επιτροπής της 16-3-99 για προσαρµογή στην τεχνική πρόο-
δο Οδηγίας 77/538/ΕΟΚ του Συµβουλίου για οπίσθιους φανούς οµίχλης
µηχανοκίνητων οχηµάτων και ρυµουλκουµένων τους.

17. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε 7-9-01: Πιστοποιητικά καταλληλότητας- βεβαιώσεις περιοδι-
κού επανελέγχου ανυψωτικών Μηχανηµάτων Έργων (ΜΕ) (Γερανοί, γερανοί
εκσκαφείς, γερανογέφυρες, καλαθοφόρα, αναβατόρια, αντλίες σκυροδέ-
µατος περονοφόρα, εξέδρες εργασίας).

18. Έγγρ. ∆13ε/0/4068/13-5-02: Χορήγηση Γενικής Έγκρισης Τύπου
Μηχανηµάτων Έργων.

19. N. 2696/99: Kύρωση του Kώδικα Oδικής Kυκλοφορίας, Φ.E.K.
57/A/23/3/99.

4.2.2 Ασφάλεια κατά τις εργασίες συγκόλλησης – οξυγονοκόλλησης - κοπής

4.2.2.1. Γενικές πληροφορίες

Ο εξοπλισµός µιας συσκευής συγκόλλησης και κοπής µε οξυακετυλενική
φλόγα, ή φλόγα οξυγόνου - προπανίου περιλαµβάνει τα εξής µέρη :

α. Φιάλες αερίων

β. Ρυθµιστές πίεσης 

γ. Εύκαµπτους αγωγούς 

δ. Καυστήρα

Πηγές παροχής οξυγόνου και ασετιλίνης

Οι χαλυβδοφιάλες αποτελούν σήµερα κλασικό µέσο µεταφοράς και αποθήκευσης
των βιοµηχανικών αερίων. Το ποσοστό των βιοµηχανικών αερίων που διακινείται
µέσα σε φιάλες έχει την τελευταία δεκαετία σηµαντικά µειωθεί, λόγω αντίστοιχης



αύξησης της χρήσης δεξαµενών υγροποιηµένων βιοµηχανικών αερίων. Εν τούτοις,
για την ελληνική πραγµατικότητα παραµένει σηµαντικό, λόγω ύπαρξης πολλών
µικροκαταναλωτών.

Σήµερα στην Ελλάδα εκτιµάται ότι κυκλοφορούν 0,6 εκατοµµύρια φιάλες δια-
φόρων βιοµηχανικών αερίων και διαφόρων µεγεθών.

Η βελτίωση της τεχνολογίας στον τοµέα των βιοµηχανικών αερίων είχε αντίκτυ-
πο και στην κατασκευή των φιαλών. Έτσι π.χ., έχει σηµαντικά µειωθεί σε σχέση µε
λίγες δεκαετίες πριν το πάχος του τοιχώµατος των χαλυβδοφιαλών λόγω ανάπτυξης
νέων ανθεκτικών κραµάτων (χρωµιοµολυβδενιούχοι χάλυβες), µε αποτέλεσµα τη
µείωση του βάρους των φιαλών, το οποίο αποτελεί νεκρό βάρος κατά τη µεταφορά
των βιοµηχανικών αερίων. Επίσης για τον ίδιο λόγο έχει αρχίσει να διαδίδεται η
χρήση φιαλών από αλουµίνιο, οι οποίες όµως προς το παρόν έχουν υψηλό κόστος
παραγωγής, λόγω της τιµής της πρώτης ύλης. Επίσης, τις τελευταίες δεκαετίες η
πίεση λειτουργίας των φιαλών πεπιεσµένων αερίων αυξήθηκε από 125-150 ΑΤΜ σε
200 ΑΤΜ µε αποτέλεσµα να αυξηθεί και η ωφέλιµη χωρητικότητα ανά φιάλη. Οι φιά-
λες αυτές των συµπιεσµένων αερίων είναι µονοκόµµατης κατασκευής, είναι δηλ. οι
λεγόµενες φιάλες χωρίς ραφή ή τραβηχτές (από τον τρόπο κατασκευής τους).

Το πιο διαδεδοµένο µέγεθος είναι εσωτερικού όγκου 50 λίτρων και ονοµαστικής
χωρητικότητας 10 κυβικών µέτρων αερίων συµπιεσµένων σε πίεση 200 ατµοσφαιρών.
Έχουν σχήµα κυλινδρικό µε πυθµένα ελαφρά κυρτό, διάµετρο 25 cm και ύψος 1,60 cm.

Το οξυγόνο αποθηκεύεται σε χαλύβδινες φιάλες υπό πίεση 150-200 ατµο-
σφαιρών (πίεση δοκιµής 250-300 ατµόσφαιρες). Η βαλβίδα φιάλης φέρει δεξιό-
στροφο σπείρωµα.

Οι φιάλες ασετιλίνης - κατασκευασµένες από χαλύβδινο έλασµα - είναι γεµι-
σµένες στο εσωτερικό τους µε κατάλληλη πορώδη ουσία εµποτισµένη µε ακετόνη η
οποία συγκρατεί σε διάλυση την ασετιλίνη. Η βαλβίδα φιάλης φέρει αριστερόστρο-
φο σπείρωµα. Η ασετιλίνη παρουσιάζει την ιδιοµορφία να µην ανέχεται συµπίεση,
διότι πέραν των 2 ατµοσφαιρών καθίσταται ασταθής µε τάση να εκραγεί αποσυντι-
θέµενη σε C και Η2. Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν να αποθηκευθεί εντός φια-
λών υπό πίεση. Ο χρησιµοποιούµενος τρόπος ασφαλούς αποθηκεύσεως της ασετι-
λίνης συνίσταται στη χρήση ειδικών γι’ αυτό φιαλών οι οποίες περιέχουν αδρανή
πορώδη µάζα διαποτισµένη µε ακετόνη, µέσα στην οποία η ασετιλίνη διαλύεται υπό
πίεση. Οι χρησιµοποιούµενες πιέσεις για την ασετιλίνη είναι περίπου 15-20 ατµό-
σφαιρες, για το λόγο δε αυτό οι φιάλες ασετιλίνης επιτρέπεται να είναι συγκολλητές.

Ρυθµιστές πίεσης

Μειωτήρες πίεσης οι οποίοι επιτρέπουν την εκτόνωση ενός αερίου από την υψηλή
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του πίεση (της φιάλης) στη χαµηλή πίεση που απαιτεί το ακροφύσιο που χρησιµο-
ποιείται. Στα όργανα αυτά διακρίνεται ο θάλαµος υψηλής πίεσης, (εισόδου του αερί-
ου από τη φιάλη µέσω του συνδέσµου εισαγωγής) ο οποίος επικοινωνεί µέσω στραγ-
γαλιστή και διαφράγµατος µε το θάλαµο χαµηλής πίεσης (εξόδου του αερίου προς
το ακροφύσιο). Απαραίτητο εξάρτηµα του ρυθµιστή πίεσης είναι η ανακουφιστική
βαλβίδα (relief valve) η οποία ανοίγει εφόσον η πίεση υπερβεί µία προκαθορισµένη
τιµή που προκαλείται κατά το απότοµο άνοιγµα της βαλβίδας της φιάλης.

Εύκαµπτοι αγωγοί

Οι ελαστικοί αγωγοί φέρουν το αέριο από το ρυθµιστή στη λαβίδα και πρέπει να
έχουν µήκος τουλάχιστον 5 µέτρα. Τα ελαστικά των διαφόρων αερίων δεν πρέπει να
εναλλάσσονται καθόσον είναι κατασκευασµένα για διαφορετικές πιέσεις.
Υπενθυµίζεται ότι δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σύνδεσµοι από χαλκό στην ασε-
τιλίνη. Όλα τα εξαρτήµατα των αγωγών είναι ειδικά κατασκευασµένα και δεν πρέπει
να αντικαθίστανται µε αντίστοιχα εξαρτήµατα κοινών εφαρµογών.

Καυστήρας (εργαλείο ή σαλµός)

Το όργανο αυτό δέχεται, σε ορισµένη πίεση, ένα καύσιµο αέριο και το οξυγόνο, τα
αναµειγνύει καλά στην κατάλληλη επιθυµητή αναλογία και οδηγεί το µίγµα µέσω
ενός αυλού ως το ακροφύσιο ώστε στην άκρη του να επιτευχθεί µία φλόγα µε τα επι-
θυµητά χαρακτηριστικά. Τόσο στον καυστήρα συγκόλλησης όσο και στον καυστήρα
κοπής διακρίνονται η λαβή µε τους συνδέσµους προσαγωγής του αερίου και τις
στρόφιγγες ρύθµισης της παροχής, ο θάλαµος ανάµιξης των αερίων και το ακρο-
φύσιο.

4.2.2.2. Αέρια συγκόλλησης και κοπής 

Οξυγόνο

Το οξυγόνο είναι αέριο χωρίς χρώµα, οσµή και γεύση και γι’ αυτό το λόγο η παρου-
σία του δε γίνεται αµέσως αντιληπτή µε τις αισθήσεις. Σε περίπτωση που είναι κρύο,
είναι βαρύτερο από τον ατµοσφαιρικό αέρα και έτσι υπάρχει ενδεχόµενο να συγκε-
ντρωθεί στα χαµηλότερα σηµεία του χώρου όταν δεν υπάρχει καλός αερισµός.
Κυριότερα χαρακτηριστικά του είναι ότι συντηρεί και ενισχύει την καύση. Όταν
καθαρό οξυγόνο έλθει σε επαφή µε εύφλεκτες ουσίες µπορεί να προκληθεί βίαιη
ανάφλεξη. Επαφή καθαρού οξυγόνου µε κοινά λιπαντικά δηµιουργεί συνθήκες εκρή-
ξεως. Το ίδιο συµβαίνει και σε περίπτωση αναµίξεως εύφλεκτων αερίων µε οξυγόνο.
Τέλος, η παρουσία του και µάλιστα στη συγκεκριµένη αναλογία που βρίσκεται στον
ατµοσφαιρικό αέρα (21 %) είναι απαραίτητη στην αναπνοή.
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Ασετιλίνη

Η ασετιλίνη είναι αέριο επίσης χωρίς χρώµα και γεύση, ενώ αντίθετα η οσµή της
είναι χαρακτηριστική (µυρίζει σαν κρεµµύδι). Είναι πολύ εύφλεκτη και ελαφρύτερη
από τον αέρα.

Τα όρια περιεκτικότητας σε ασετιλίνη αερίων µιγµάτων σε 20 °C και 1 ΑΤΜ που
αναφλέγονται είναι:

στον αέρα : ελάχιστο 2,2% και µέγιστο 84% 

στο οξυγόνο : ελάχιστο 2,8% και µέγιστο 93%

Η θερµοκρασία ανάφλεξης είναι 300°C περίπου.

Σε επαφή µε χαλκό, ασήµι, κράµατα τους και υδράργυρο σχηµατίζει τα αντί-
στοιχα καρβίδια που είναι εκρηκτικές ενώσεις Όταν συµπιέζεται σε πίεση µεγαλύτε-
ρη των 2 ΑΤΜ, έχει τάση να αυτοδιασπάται σε C και Η2. Η αντίδραση αυτή είναι εξώ-
θερµη και έχει όλα τα χαρακτηριστικά της καύσης.

Προπάνιο

Καύσιµο αέριο βαρύτερο από τον αέρα µε ιδιάζουσα οσµή (µυρίζει σαν ψάρι).
Τυχόν διαρροή προπανίου είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη διότι συγκεντρώνεται στα κάτω
στρώµατα του χώρου σχηµατίζοντας εκρηκτικό µίγµα µε τον αέρα και µε την παρου-
σία κάποιου εναύσµατος µεταφέρει τη φλόγα µέχρι την πηγή παροχής του.

4.2.2.3. Κίνδυνοι και µέτρα προστασίας 

Φιάλες αερίων

Τα µέτρα ασφάλειας συνδέονται µε τη φύση κάθε αερίου. Υπάρχουν όµως και ορι-
σµένοι γενικοί κανόνες καλής χρήσης των φιαλών.

Οι κίνδυνοι από τις φιάλες αερίων µπορούν να καταταγούν σε τρεις βασικές
κατηγορίες:

α. Γενικοί κίνδυνοι από το µεγάλο βάρος των φιαλών

Μέτρα προστασίας

1. Αποθηκεύετε και χρησιµοποιείτε τις φιάλες σε κάθετη θέση.

2. ∆ιασφαλίστε τις φιάλες από πτώση. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείστε
κατάλληλες αλυσίδες ή µεταλλικά πλαίσια. 

3. Μεταφέρετε τις φιάλες χρησιµοποιώντας όλα τα µέσα µεταφοράς βαρειών
αντικειµένων (π.χ. καρότσια, κλαρκ, γερανούς κ.λπ.).



4. Κατά τις µεταφορές προστατεύετε τις βαλβίδες της φιάλης µε το ειδικό µεταλ-
λικό κάλυµµα.

β. Κίνδυνοι από την υψηλή πίεση ή τη χαµηλή θερµοκρασία κατά την εκτό-
νωση των αερίων

Μέτρα προστασίας

1. Αποφύγετε τη µηχανική βλάβη των φιαλών (π.χ. χαλασµένες βόλτες κ.λπ.).

2. Συνδέετε τις φιάλες µόνο µε κατάλληλο για αυτές εξοπλισµό (π.χ. µειωτήρες
και µανόµετρα κατάλληλων διαστάσεων).

3. Αποφεύγετε τα υπερβολικά συστήµατα ασφάλειας πάνω στη φιάλη. Όσο
περισσότερα είναι τα συστήµατα αυτά, τόσο περισσότερες είναι και οι πιθα-
νές πηγές βλαβών ή διαρροών.

4. Αποθηκεύετε τις φιάλες µακριά από πηγές θερµότητας, µακριά από τον ήλιο.

5. Αποµακρύνετε τις φιάλες από φωτιές.

6. Αποφεύγετε τη διάβρωση των φιαλών που µειώνει την αντοχή των τοιχωµάτων.

7. Σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες αποφεύγετε τις µηχανικές κρούσεις γιατί ο
χάλυβας γίνεται εύθραυστος.

8. Η απότοµη εκτόνωση αερίου προκαλεί ψύξη και «ψυχρά εγκαύµατα».
Φοράτε γάντια.

γ. Κίνδυνοι από τις ιδιότητες του κάθε αερίου (π.χ. αέρια οξειδωτικά, εύφλε-
κτα, ερεθιστικά, διαβρωτικά, αδρανή κ.λπ.)

γ.1. Εύφλεκτα αέρια (π.χ. ασετιλίνη)

Μέτρα προστασίας

1. Αποθηκεύετε τις φιάλες µακριά από άλλα αέρια σε καλά αεριζόµενο χώρο.

2. Αποφεύγετε τις διαρροές. Ο έλεγχος των διαρροών να γίνεται µε σαπου-
νόνερο (π.χ. ένα αραιό διάλυµα απορρυπαντικού σε νερό) στα σηµεία σύν-
δεσης ή και στις σωληνώσεις. Η εµφάνιση φυσαλίδων προδίδει την παρου-
σία διαρροής στο συγκεκριµένο σηµείο. Ποτέ µη χρησιµοποιείτε τη φλόγα
του αναπτήρα για τον εντοπισµό διαρροής εύφλεκτου αερίου.

3. Εφόσον υπάρχουν διαρροές, αποφύγετε οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης και
αερίσατε.

4. Απαγορεύεται το κάπνισµα σε χώρους αποθήκευσης εύφλεκτων ή σε
χώρους που αυτά χρησιµοποιούνται.

5. Σε ορισµένες εγκαταστάσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η τοποθέτηση των φια-

63

O ∆ H Γ O Σ  Γ I A  T H N  Y Γ E I A  &  T H N  A Σ Φ A Λ E I A  T Ω N  E P Γ A Z O M E N Ω N



64

EΛ.IN.Y.A.E. E.K.A.

λών εύφλεκτων αερίων σε ειδικές µεταλλικές θήκες υψηλής θερµικής αντο-
χής εφοδιασµένες µε κατάλληλους αισθητήρες θερµοκρασίας.

6. Κλείστε τη βαλβίδα (χρησιµοποιώντας προστατευτικά γάντια) και αποµα-
κρύνετε τη φιάλη από τη φωτιά.

7. Εάν τµήµα της φιάλης είναι θερµότερο, ψύξτε το µε νερό. 

8. Εάν η φιάλη είναι ιδιαίτερα θερµή, καταβρέξτε την µε νερό από ασφαλή
απόσταση.

9. Συνεχίστε την ψύξη µέχρι η φιάλη να παραµείνει από µόνη της ψυχρή.

10. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, ο ασφαλέστερος τρόπος κατάσβεσης είναι η δια-
κοπή της παροχής αερίου. Στην αντίθετη περίπτωση δηµιουργούνται εύφλε-
κτα νέφη. Κλείστε τη βαλβίδα χρησιµοποιώντας προστατευτικά γάντια.

11. Οι φιάλες της ασετιλίνης να χρησιµοποιούνται πάντοτε µε ειδική βαλβίδα
αντεπιστροφής (φλογοπαγίδα) διότι διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος έκρη-
ξης της φιάλης.

12. Χρησιµοποιείτε την ασετιλίνη στην κατάλληλη χαµηλή πίεση (η βαλβίδα
ασφάλειας να είναι προρυθµισµένη π.χ. στα 1,8 bar).

γ.2. Οξειδωτικά αέρια (π.χ. οξυγόνο)

Μέτρα προστασίας

1. Λειτουργείτε τις βαλβίδες µε χαµηλή πίεση.

2. Κρατάτε το σύστηµα παροχής οξυγόνου (π.χ. τις σωληνώσεις) καθαρό από
λάδια ή βρωµιές.

3. Αποφεύγετε να λαδώνετε το σύστηµα παροχής οξυγόνου.

4. Χρησιµοποιείτε υλικά που είναι αποδεδειγµένα ασφαλή µε το οξυγόνο,
δηλαδή υλικά που δεν αναφλέγονται.

5. Αποφεύγετε την είσοδο σε κλειστούς χώρους όπου πιθανόν υπάρχει οξυ-
γόνο σε υψηλές συγκεντρώσεις. Ελέγχετε την ατµόσφαιρα των χώρων
αυτών µε ειδικά φορητά όργανα ανίχνευσης.

6. Αποφεύγετε αυστηρά τη χρήση οξυγόνου εάν για την ίδια δουλειά µπορεί-
τε να χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο αέρα ή άλλα αέρια.

γ.3. Αδρανή αέρια (π.χ. άζωτο, ήλιο, αργό κ.λπ.)

Μέτρα προστασίας

Αερίζετε καλά τους κλειστούς χώρους διότι οι διαρροές δηµιουργούν έλλειµµα
οξυγόνου και είναι δυνατό να προκαλέσουν ασφυξία.
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γ.4. Τοξικά, ερεθιστικά, διαβρωτικά αέρια

Μέτρα προστασίας

1. Ελέγχετε τακτικά για πιθανές διαρροές.

2. Χρησιµοποιείτε προστατευτικό εξοπλισµό (π.χ. µάσκες)

3. Ο χειρισµός των φιαλών να γίνεται από εκπαιδευµένο προσωπικό.

δ. Γενικά µέτρα για τη χρήση φιαλών αερίων

Μέτρα προστασίας

1. Χρησιµοποιείτε τις φιάλες για το σκοπό που κατασκευάστηκαν (όχι ως
υποστηρίγµατα ή κυλίνδρους κύλισης).

2. Η αποθήκευση και ο χειρισµός τους δεν πρέπει να µειώνει τη µηχανική τους
αντοχή (αποφυγή κτυπηµάτων, τοµών, διάβρωσης).

3. Αποθηκεύστε τις σε καλά αεριζόµενους χώρους, µακριά από βροχή, χιόνι ή
καύσιµα.

4. Βαριά αέρια συγκεντρώνονται στο πάτωµα και είναι πιθανό ο εξαερισµός
οροφής να µην αρκεί.

5. Μην αποθηκεύετε φιάλες χωρίς επισήµανση του περιεχοµένου τους.

6. Μη διατηρείτε περισσότερες φιάλες από τις απαραίτητες σε χώρους εργα-
σίας Φύλαξη κατά προτίµηση κοντά σε πόρτες και µακριά από διαδρόµους
διαφυγής ή δυσπρόσιτα σηµεία.

7. Σηµειώστε τις φιάλες που εκτέθηκαν σε πυρκαγιά και αναφέρατε το γεγονός
στον προµηθευτή σας. Τέτοιες φιάλες είναι δυνατό να χάσουν την αντοχή τους.

8. Χρησιµοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία κατά τη σύνδεση των φιαλών ( π.χ.
κάβουρα ή κλειδί κατάλληλου διαµετρήµατος και µήκους). Μη σφίγγετε
υπερβολικά το µειωτήρα πάνω στη φιάλη γιατί είναι πιθανό να καταστρα-
φούν οι βόλτες.

9. Για να σφίξετε µια βαλβίδα διακόψτε τη λειτουργία της φιάλης.

10. Κλείνετε τη βαλβίδα όταν η φιάλη δε λειτουργεί.

11. Κρατάτε τις συνδέσεις καθαρές. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση τους.

12. Συνδέετε µόνον τον κατάλληλο για δεδοµένη χρήση εξοπλισµό.

13. Βεβαιωθείτε για το περιεχόµενο µιας φιάλης πριν τη χρήση. Οι κατασκευαστές
έχουν υιοθετήσει ένα χρωµατικό κώδικα για το είδος των φιαλών (π.χ. κόκκινο
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για το υδρογόνο, πράσινο για το άζωτο, γκρίζο για τα αδρανή, κίτρινο για την
ασετιλίνη κ.λπ.). ∆ιαβάζετε πάντοτε τις οδηγίες και τα σήµατα µε προσοχή.

Επιστρέφετε τη φιάλη στον προµηθευτή µε κλειστή τη βαλβίδα και µε το προ-
στατευτικό κάλυµµα. Να παραµένει πάντοτε µικρή ποσότητα αερίου µέσα στη φιάλη
ώστε να αποφεύγεται η επιµόλυνση από τον αέρα ή την υγρασία.

Κίνδυνοι από τους ρυθµιστές πίεσης

Οι ρυθµιστές πίεσης είναι πολύ ευαίσθητα όργανα και πρέπει να χρησιµοποιούνται µε
µεγάλη προσοχή. ∆ύο ανωµαλίες που σχετίζονται άµεσα µε τη λειτουργία τους και
µπορεί να προκαλέσουν δυσκολίες ή και ατυχήµατα κατά τη διάρκεια εργασίας, είναι:

α. το πάγωµα

β. η εσωτερική ανάφλεξη

Η εκτόνωση του αερίου προκαλεί ψύξη. Κατά συνέπεια η υγρασία που περιέχε-
ται σ' αυτό καταψύχεται και σε συνδυασµό µε πιθανές χαµηλές θερµοκρασίες σε
περιβάλλον χειµώνα προκαλεί το πάγωµα. Ο πάγος προκαλεί το φράξιµο του ρυθ-
µιστή µε συνέπεια να εµποδίζεται η οµαλή διέλευση του αερίου. Σ' αυτή την περί-
πτωση θερµαίνουµε τον ρυθµιστή πίεσης µε ένα κοµµάτι ύφασµα βρεγµένο σε ζεστό
νερό. Ποτέ µε φλόγα! Για την αποφυγή του ανωτέρω φαινοµένου, υπάρχουν στο
εµπόριο ειδικοί προθερµαντήρες (220 V).

Η εσωτερική ανάφλεξη αφορά µόνο το ρυθµιστή οξυγόνου και µπορεί να συµ-
βεί χωρίς να έχει προηγηθεί αναστροφή φλόγας από τον καυστήρα. Μπορεί να συµ-
βεί από το συνδυασµό πολλών αιτιών όπως: η παρουσία λιπαρών ουσιών στα σπει-
ρώµατα του ρυθµιστή, η κακή ποιότητα και η αναφλεξιµότητα του εβονίτη, απ' τον
οποίο είναι κατασκευασµένο το διάφραγµα και η πιθανή παραγωγή στατικού ηλε-
κτρισµού και θερµότητας που προκαλείται κατά το απότοµο άνοιγµα της βαλβίδας
της φιάλης.

Κίνδυνοι από τους εύκαµπτους αγωγούς

1. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται ελαστικοί σωλήνες παρά µόνο για το αέριο
για το οποίο προορίζονται. Είναι υποχρεωτικό να τηρούµε τα συµβατικά
χρώµατα. Οξυγόνο = µπλε ή γκρι ή µαύρο. Ασετιλίνη = κόκκινο.

2. Η σύνδεση των σωλήνων µε τα όργανα να γίνονται µε κολιέ συσφίξεως. Να
παρακολουθείται τακτικά η κατάσταση των σωλήνων.

3. Αποφεύγουµε να κυλούµε βαριά αντικείµενα πάνω στους σωλήνες ή να
τους αφήνουµε σε χώρους µε σπινθήρες ή πυρακτωµένες σκουριές.
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4. Αποφεύγουµε την επαφή των σωλήνων µε λιπαρές ουσίες (λάδι, γράσο κ.λπ.)

5. Οι σωλήνες πρέπει να έχουν µήκος τουλάχιστον 5 µέτρα.

6. ∆εν πρέπει να τυλίγονται γύρω από τις φιάλες. Τα στηρίγµατα που είναι κρε-
µασµένοι πρέπει να τους επιτρέπουν να έχουν αρκετή καµπυλότητα.

7. Για ενδιάµεση σύνθεση σε σωλήνα ασετιλίνης δεν πρέπει να χρησιµοποιεί-
ται χαλκοσωλήνας περιεκτικότητας µεγαλύτερης του 63% σε χαλκό γιατί
σχηµατίζονται καρβίδια που είναι εκρηκτικά σε κρούσεις.

Κίνδυνοι από τους καυστήρες (εργαλεία ή σαλµοί)

1. Κρατάµε τους σαλµούς πάντοτε σε απόσταση µεγαλύτερη των 3 µέτρων από
τις φιάλες.

2. Πριν βάλουµε το σαλµό σε λειτουργία βεβαιωνόµαστε για την τέλεια στε-
γανότητά του.

3. Κοντά στη θέση εργασίας πρέπει να υπάρχει ένα δοχείο µε νερό για την
ψύξη του σαλµού σε περίπτωση επαναλαµβανόµενων σκασιµάτων ή εσωτε-
ρικής ανάφλέξης. Εάν συµβούν αυτά κλείνουµε τη στρόφιγγα του σαλµού
και ύστερα ψύχουµε. Στη συνέχεια κάνουµε εξαέρωση των σωλήνων.

4. Τοποθέτηση οπωσδήποτε ασφαλιστικού αντεπιστροφής.

5. Το ασφαλιστικό αντεπιστροφής της φλόγας είναι ιδιαίτερο εξάρτηµα και
τοποθετείται ανάλογα µε τον τύπο του στην έξοδο του µανοεκτονωτή ή στην
είσοδο του σαλµού.

6. Η τοποθέτησή του γίνεται πάντοτε κάτω από τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Η εκλογή ενός τέτοιου ασφαλιστικού πρέπει να γίνεται αφού λάβουµε
υπόψη τη φύση, την παροχή και την πίεση του χρησιµοποιουµένου αερίου.

7. Ο έλεγχος των φλογοπαγίδων πρέπει να γίνεται ανά 1 χρόνο.

Κίνδυνοι από εκρήξεις και αναστροφή φλόγας

Έκρηξη φιάλης µπορεί να προκληθεί είτε από διαρροή και εποµένως πιθανή ανά-
φλεξη αερίου (ασετιλίνης, προπανίου), είτε από φλογοεπιστροφή από το ακροφύσιο
του αυλού προς το εσωτερικό του. Η φλόγα µέσα από τους ελαστικούς αγωγούς και
τους ρυθµιστές πίεσης φθάνει και εισχωρεί µέσα στη φιάλη.

Οι αιτίες που προκαλούν αναστροφή της φλόγας είναι είτε ο ελαττωµατικός εξο-
πλισµός (έλλειψη στεγανότητας του καυστήρα), είτε λανθασµένος χειρισµός (κακή
ρύθµιση πιέσεων στους δύο ρυθµιστές, υψηλές πιέσεις για τον καυστήρα, παράλειψη



καθαρισµού των εύκαµπτων αγωγών από τον αέρα που περιέχουν αρχικά, αναδίπλω-
ση και στραγγαλισµός των αγωγών που οδηγούν σε απότοµη µεταβολή της πίεσης).

∆ιατάξεις ασφάλειας

Φλογοπαγίδες εργαλείου οι οποίες βιδώνονται πάνω στα ρακόρ του σαλµού και
περιλαµβάνουν: 

• Ανεπίστροφη βαλβίδα

• Ανοξείδωτη πορώδη φλογοπαγίδα

• Φίλτρο

Οι βαλβίδες αυτές µπορούν να συγκρατούν όχι µόνο τα αέρια αλλά και τη φλόγα.

Φλογοπαγίδες ελαστικών τοποθετούνται στα ελαστικά και των δύο αερίων. 

Φλογοπαγίδες φιαλών τοποθετούνται στην έξοδο των ρυθµιστών πίεσης.

Μ.Α.Π.

Τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας περιλαµβάνουν: ασπίδια, µάσκες, γυαλιά, ποδιά,
γκέτες, γάντια.

Νοµοθεσία

Π.∆. 95/78 (ΦΕΚ 20/Α/17-02-1978)
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4.2.3 Εργασία σε επικίνδυνες µηχανές και εξοπλισµό 

Σε όλους σχεδόν τους χώρους εργασίας οι εργαζόµενοι χειρίζονται µηχανές η
χρήση των οποίων εγκυµονεί κινδύνους για την ασφάλεια τους. 

Το βασικότερο νοµοθέτηµα για την ασφάλεια µηχανών είναι το Π.∆. 395/1994
«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού
εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την Οδηγία του
Συµβουλίου 89/655/ΕΟΚ» και οι τροποποιήσεις του Π.∆.: 89/99 και Π.∆. 304/00.

Η νοµοθεσία αυτή ορίζει καταρχήν ότι ο εξοπλισµός εργασίας πρέπει να είναι
κατάλληλος για την προς εκτέλεση εργασία. Κάθε τύπος εξοπλισµού εργασίας πρέ-
πει να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας οι οποίες περιέχονται στο
σχετικό Παράρτηµα. Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν µεταξύ άλλων σε:

• κατάλληλα συστήµατα ασφάλειας ανάλογα µε τους κινδύνους (π.χ. προφυ-
λακτήρες µε µηχανισµούς ενδοµανδάλωσης ή φωτοκύτταρα ανίχνευσης
ανθρώπινης παρουσίας),

• διάταξη επείγουσας διακοπής, (υποχρεωτική σε κάθε µηχανή)

• όργανα ελέγχου, (πχ. απόσταση από τις επικίνδυνες ζώνες, εργονοµικές προ-
διαγραφές)

• σχεδιασµός που µειώνει την επιβάρυνση του µυοσκελετικού συστήµατος κ.λπ. 

Οι µηχανές και γενικά ο εξοπλισµός εργασίας πρέπει να έχει CE και να πληροί
τις προδιαγραφές ασφάλειας που προβλέπονται στη σχετική νοµοθεσία. 

Οι χειριστές ορισµένων µηχανηµάτων όπως για παράδειγµα εκσκαφέων, γερα-
νοφόρων, διατρητικών µηχανηµάτων περονοφόρων κ.α. πρέπει να έχουν ειδική άδεια
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ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία εµπίπτει το µηχάνηµα και την ιπποδύναµή του
(Άδεια µηχανοδηγού – χειριστή Α’, Β’, Γ’ και ∆’ τάξης), σύµφωνα µε το Π.∆.
31/1990: «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέ-
λεσης τεχνικών έργων». Επιπλέον οι εργαζόµενοι πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαι-
δευµένοι για τη χρήση επικίνδυνων µηχανών.

Για κάθε µηχανή πρέπει να υπάρχουν γραπτές οδηγίες ασφαλούς χρήσης που
θα περιλαµβάνουν:

• τα απαιτούµενα προσόντα των χειριστών, 

• τα συστήµατα ασφάλειας που υπάρχουν, 

• τις συνθήκες χρήσης του εξοπλισµού, 

• τις προβλέψιµες έκτακτες καταστάσεις, 

• τα µέσα ατοµικής προστασίας (Μ.Α.Π.)4 εφόσον απαιτούνται (πχ. µάσκα για
την προστασία από ρινίσµατα µετάλλων κατά το τρόχισµα) κ.λπ. 

Οι οδηγίες αυτές πρέπει να γίνονται κατανοητές από τους εργαζόµενους για
τους οποίους προορίζονται. 

Το εγχειρίδιο του κατασκευαστή το οποίο συνοδεύει τη µηχανή πρέπει να υπάρ-
χει στα ελληνικά και να φυλάσσεται στο χώρο εργασίας. 

4.2.4 ∆ιαδικασία ασφαλούς συντήρησης µηχανών

H ορθή συντήρηση των µηχανών αποτελεί προϋπόθεση ασφαλούς λειτουργίας τους.
Επιπλέον οι εργασίες συντήρησης, παρότι σπάνιες εγκυµονούν σοβαρούς κινδύ-
νους για την Υ.Α.Ε. των συντηρητών. Παρακάτω παρατίθενται οι βασικές προβλέψεις
που διέπουν τις εργασίες συντήρησης. 

• Το βιβλιάριο προληπτικού ελέγχου και συντήρησης, όπου πρέπει να υπάρχει,
πρέπει να τηρείται ενηµερωµένο (Π.∆. 395/1994). 

• Οι εργασίες επισκευής, µετατροπής, προληπτικού ελέγχου και συντήρησης
του εξοπλισµού µε ιδιαίτερο κίνδυνο, πρέπει να εκτελούνται από εργαζόµε-
νους που έχουν ειδική αρµοδιότητα για το σκοπό αυτό (Ν. 6422/34 «Περί
ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου, και του
Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού»). 

4.  Τα Μ.Α.Π. πρέπει να έχουν σήµα CE και να είναι κατάλληλα για τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται οι εργαζόµενοι που
τα χρησιµοποιούν. Η επιλογή των Μ.Α.Π. πρέπει να γίνεται µετά από εκτίµηση των κινδύνων σύµφωνα µε τις προβλέψεις του
Π.∆. 396/1994: "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµών ατοµικής προστασίας
κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την Οδηγία του Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ». Ο τρόπος χρήσης, καθαρισµού, συντή-
ρησης καθώς και ο χρόνος αντικατάστασης των Μ.Α.Π. πρέπει να τηρούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
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• Στο Π.∆. 31/1990: «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση
µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών έργων», και στο άρθρο 4: «∆ικαιούχοι επί-
βλεψης – συντήρησης -χειρισµού» αναφέρονται τα µηχανήµατα για τα οποία
τα προσόντα των συντηρητών πρέπει να είναι σύµφωνα µε το N. 6422/34.

Πρέπει να υπάρχει γραπτή οδηγία ασφαλούς συντήρησης για κάθε µηχανή,
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, που να προβλέπει διακοπή της λειτουρ-
γίας του εξοπλισµού ή αν αυτό δεν είναι δυνατό, λήψη κατάλληλων προστατευτικών
µέτρων ή εργασία έξω από τις επικίνδυνες ζώνες. 

Επίσης πρέπει να υπάρχουν µέτρα προστασίας ώστε να αποφευχθεί εγκλωβι-
σµός του συντηρητή αλλά και να είναι δυνατή η κλήση για βοήθεια όταν προκύψει
ανάγκη (π.χ. ύπαρξη δεύτερου εργαζόµενου κοντά στο συντηρητή).

4.2.5 Χρήση και αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών

4.2.5.1. Η σωστή χρήση και αποθήκευση των επικινδύνων ουσιών προϋποθέτει
την ταξινόµηση και επισήµανσή τους

Οι χηµικές ενώσεις (ουσίες) που χρησιµοποιούνται διεθνώς στους χώρους
εργασίας υπερβαίνουν σήµερα τις εκατό χιλιάδες. Τα παρασκευάσµατα (µίγµατα
ουσιών) είναι ασφαλώς πολύ περισσότερα. Είναι, συνεπώς, εξαιρετικά πολύπλοκο
το πρόβληµα της αντιµετώπισης των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια από τη
χρήση και την αποθήκευση τέτοιων ουσιών. 

Κάθε ένωση (ουσία) χαρακτηρίζεται από ένα πλήθος ιδιοτήτων. Ο κίνδυνος για
την υγεία και την ασφάλεια λαµβάνει διαφορετικές µορφές. Υπάρχουν ενώσεις τοξι-
κές, εύφλεκτες, διαβρωτικές, καρκινογόνες κ.λπ. Ο απλούστερος τρόπος αντιµετώ-
πισης των κινδύνων είναι η ταξινόµηση των ουσιών σε λίγες βασικές κατηγορίες
και η κατάλληλη επισήµανσή τους µε εύκολα αναγνωρίσιµα σύµβολα. Η ταξινό-
µηση δε βασίζεται κατ’ ανάγκη σε ανάλογη χηµική δοµή. Η οδηγία 67/548/ΕΟΚ
για την ταξινόµηση, τη συσκευασία και την επισήµανση των επικινδύνων ουσιών
καθώς και η ανάλογη οδηγία 88/379/ΕΟΚ για τα παρασκευάσµατα (µίγµατα
ουσιών) έχουν θέσει τις βάσεις για µια ενοποιηµένη αντίληψη αντιµετώπισης των κιν-
δύνων. Οι ορισµοί που περιέχονται στα κείµενα αυτά είναι απλοί και γενικοί και
σκοπό έχουν την ταχεία κατάταξη. Εκρηκτικές είναι π.χ. «ουσίες και παρασκευά-
σµατα που δύνανται να εκραγούν υπό την επίδραση φλογός ή που είναι πλέον ευαί-
σθητα σε κρούσεις ή τριβές από το δινιτροβενζόλιο». Τοξικές είναι οι «ουσίες και
παρασκευάσµατα που δια της εισπνοής, καταπόσεως ή δια της διεισδύσεως δια του
δέρµατος δύνανται να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, οξείς ή
χρόνιους, ακόµη και το θάνατο». ∆εδοµένου ότι µια ουσία µπορεί να παρουσιάζει
ταυτόχρονα περισσότερες ιδιότητες, είναι δυνατός ο πολλαπλός χαρακτηρισµός
(π.χ. ουσία εύφλεκτη και επιβλαβής) που συνοδεύεται από τα αντίστοιχα σήµατα. Το
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σήµα κάθε κατηγορίας (βλ. Εικόνα 1) είναι ένα τετράγωνο σε πορτοκαλί φόντο µε
ένα σχέδιο που απεικονίζει ή συµβολίζει τη δράση των χηµικών της οµάδας. Το σήµα
συνοδεύεται από ένα λατινικό γράµµα το οποίο σε ορισµένες περιπτώσεις ακολου-
θείται από ένα δείκτη ή το σύµβολο + (π.χ. οι εξαιρετικά εύφλεκτες ουσίες φέρουν
το F+, οι επιβλαβείς το Xn, οι διαβρωτικές το C κ.λπ.). Τα σήµατα αποτελούν το
πρώτο επίπεδο πληροφοριών που είναι δυνατόν να αντλήσει ένας εργαζόµενος για
τη δράση ενός χηµικού. 

Ένα απλό σήµα συχνά δεν αρκεί για να µεταφέρει το σύνολο των πληροφοριών
που είναι ενδιαφέρουσες ή και απαραίτητες στο χρήστη τους. Η ποικιλία των κινδύ-
νων και των µέτρων για την αντιµετώπισή τους απαιτεί περισσότερο εξειδικευµένη
γνώση. Αυτό επιτυγχάνεται µε τις τυποποιηµένες φράσεις κινδύνου (φράσεις R,
όπου R=risk) και τις τυποποιηµένες φράσεις προφυλάξεων ή ασφαλούς χρήσης
(φράσεις S, όπου S=safety). Οι πρώτες προσφέρουν πληροφορίες για τους κινδύ-
νους που εγκυµονεί η χρήση της εκάστοτε ουσίας ενώ οι δεύτερες αναφέρονται σε
µέτρα που είναι απαραίτητο να λάβει κάποιος ώστε να αποφευχθεί η βλάβη της υγεί-
ας του. Οι φράσεις είναι κωδικοποιηµένες και φέρουν έναν αριθµό µετά το γράµµα
R ή S. Π.χ. η φράση R27 σηµαίνει «Πολύ τοξικό σε επαφή µε το δέρµα», η φράση
S37 σηµαίνει «Φοράτε κατάλληλα γάντια» ενώ είναι δυνατές και µικτές φράσεις σε
κάθε κατηγορία που συνδυάζουν τις επιµέρους. Η φράση π.χ. R36/38 σηµαίνει
«Ερεθίζει τα µάτια και το δέρµα» ενώ η φράση S3/7/9 «∆ιατηρήσατε το δοχείο κλει-
σµένο σε χώρο δροσερό και καλώς αεριζόµενο». 

Σ’ έναν εργασιακό χώρο βρίσκονται συχνά µεγάλες ποσότητες χηµικών ουσιών
σε διάφορες συσκευασίες. Κάθε συσκευασία πρέπει να φέρει ετικέτα µε όλες τις
βασικές πληροφορίες για την περιεχόµενη ουσία: Την ταυτότητα του προϊόντος, την
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καθαρότητα της ουσίας, τα σήµατα ταξινόµησης (π.χ. διαβρωτική κ.λπ.), τις φράσεις
κινδύνου και προφυλάξεων, το όνοµα και τη διεύθυνση του παραγωγού κ.λπ.
Σηµειώνεται ότι στα προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ευρώπη, οι βασικές πληροφο-
ρίες για τους κινδύνους ή τα µέτρα πρέπει να είναι γραµµένα και στην τοπική γλώσσα. 

4.2.5.2. ∆ελτία δεδοµένων ασφάλειας (MSDS)

Τη σηµερινή εποχή ανταλλάσσεται πλήθος προϊόντων σε όλο τον κόσµο. Είναι πρα-
κτικά αδύνατο για το χρήστη να γνωρίζει τους κινδύνους για την υγεία και την ασφά-
λεια από τη χρήση ενός προϊόντος. Ένα σηµαντικό ποσοστό χρηστών των προϊόντων
αυτών είναι εργοδότες που τα χρησιµοποιούν στην επιχείρησή τους είτε ως πρώτες
ύλες, είτε και ως βοηθητικά υλικά (π.χ. καθαριστικά). Το άρθρο 25 του Ν.1568/1985
αναφέρει ότι «ο εργοδότης οφείλει να γνωρίζει τους κινδύνους τους οποίους συνε-
πάγονται για την υγεία των εργαζοµένων παράγοντες που χρησιµοποιούνται ή δηµι-
ουργούνται στους τόπους εργασίας και, προκειµένου να συµµορφωθεί µε τις παρα-
πάνω απαιτήσεις, δικαιούται να ζητά από τον παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προµηθευ-
τή των παραγόντων αυτών πληροφορίες τόσο για τους κινδύνους που συνεπάγονται
για την υγεία των εργαζοµένων όσο και για τις µεθόδους ασφαλούς χρήσης τους». Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την οδηγία 91/155/ΕΟΚ (Υ.Α. 378/94) όπου προ-
βλέπεται η υποχρέωση παροχής δωρεάν πληροφοριών από τον παραγωγό, τον εισα-
γωγέα ή το διανοµέα προς το χρήστη. Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται υπό τη
µορφή ενός δελτίου δεδοµένων ασφάλειας (Material Safety Data Sheets, συντοµο-
γραφία: MSDS). Το άρθρο 3 της οδηγίας αναφέρει τις πληροφορίες που υποχρεωτι-
κά πρέπει να περιέχονται σ’ ένα δελτίο δεδοµένων ασφάλειας. Συγκεκριµένα: 

• Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος και στοιχεία για την επιχείρη-
ση/εταιρεία (¶1 του δελτίου)

• Σύσταση και στοιχεία για τα συστατικά του παρασκευάσµατος, προσδιορι-
σµός των κινδύνων, πρώτες βοήθειες (ανάλογα µε τον τρόπο έκθεσης του
θύµατος) (¶2,3,4 του δελτίου)

• Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς (κατάλληλα και ακατάλληλα
µέσα πυρόσβεσης) (¶5 του δελτίου)

• Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης (προσωπικές και περιβαλλοντο-
λογικές προφυλάξεις και µέτρα καθαρισµού) (¶6 του δελτίου)

• Χειρισµός και αποθήκευση, έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν και ατοµική προ-
στασία (π.χ. τύπος εξοπλισµού για την προστασία χεριών, οφθαλµών κ.λπ.)
(¶7,8 του δελτίου)

• Φυσικές και χηµικές ιδιότητες (π.χ. οσµή, pH, σηµείο ή περιοχή ζέσης, τήξης,
ανάφλεξης, τάση ατµών κ.λπ.) (¶9 του δελτίου)
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• Σταθερότητα και δραστικότητα (συνθήκες ή υλικά που πρέπει να αποφεύγο-
νται, επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης) (¶10 του δελτίου)

• Τοξικολογικά στοιχεία (¶11 του δελτίου)

• Οικολογικά στοιχεία (π.χ. ικανότητα αποικοδόµησης, δυνατότητα βιοσυσσώ-
ρευσης κ.λπ.) (¶12 του δελτίου)

• Μέθοδοι εξάλειψης της ουσίας ή του παρασκευάσµατος (¶13 του δελτίου)

• Στοιχεία σχετικά µε τη µεταφορά (¶14 του δελτίου)

• Στοιχεία σχετικά µε τις κανονιστικές διατάξεις (¶15 του δελτίου)

• Άλλα στοιχεία (¶16 του δελτίου) 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το άρθρο 3 της Υ.Α. 508/91 (συµπλήρωση της
Υ.Α.1197/89 σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 91/155/ΕΟΚ) αναφέρει ότι «Το
δελτίο δεδοµένων ασφαλείας…πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τις ακόλουθες
ενδείξεις στην ελληνική ή και στην ελληνική».

Οι πληροφορίες που περιέχονται στα δελτία δεδοµένων ασφάλειας είναι ο ακρο-
γωνιαίος λίθος για τη χάραξη πολιτικής υγείας και ασφάλειας στον τοµέα των επικιν-
δύνων χηµικών ουσιών. ∆εν νοείται εκπαίδευση των εργαζοµένων στη σωστή χρήση
ή αποθήκευση ουσιών που δε βασίζεται στο κείµενο των δελτίων δεδοµένων. 

4.2.6 ∆ιαδικασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πυρκαγιάς - έκρηξης

Σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτες ή/και εκρηκτικές ουσίες (βλ. παρ. 4.2.5.) υπάρ-
χει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς ή/και έκρηξης όταν δηµιουργηθούν οι κατάλ-
ληλες συνθήκες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συνυπάρχουν καύσιµη ύλη, υψηλή
θερµοκρασία, οξυγόνο και κάποια πηγή έναυσης (υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις
όπου µπορεί στην κατάλληλη θερµοκρασία να υπάρξει και αυτανάφλεξη, χωρίς δηλ.
τη συνδροµή εξωτερικής πηγής έναυσης). Η επικινδυνότητα αυξάνεται όταν το εύφλε-
κτο υλικό βρίσκεται εντός περιορισµένου χώρου (π.χ. δοχεία υπό πίεση).

Ανάλογα µε το είδος των υλικών που χρησιµοποιούνται, τον τρόπο χρήσης και
αποθήκευσης, πρέπει να γίνεται εκτίµηση των κινδύνων δηµιουργίας πυρκαγιάς
ή/και έκρηξης, στα πλαίσια της γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου (βλ.
κεφ. 2). Βασικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην εκτίµηση αυτή πρέπει να
περιέχονται στα MSDS (βλ. παρ. 4.2.5). Με βάση την επικινδυνότητα πρέπει να
λαµβάνονται κατάλληλα προληπτικά µέτρα για την αποφυγή πυρκαγιάς ή έκρη-
ξης. Επίσης µε βάση τη σχετική νοµοθεσία ανάλογα µε τη χρήση του κτιρίου, θα
πρέπει να τηρούνται οι προβλέψεις για την παθητική και ενεργητική πυροπροστα-
σία. Η παθητική πυροπροστασία περιλαµβάνει τις δοµικές απαιτήσεις που είναι
συνυφασµένες αφενός µε τη δυνατότητα αποφυγής έναρξης πυρκαγιάς και αφετέ-
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ρου µε τον περιορισµό της διάδοσης της πυρκαγιάς µέσα στο κτίριο αλλά και την
επίτευξη ικανοποιητικού βαθµού πυραντίστασης των διαφόρων οικοδοµικών στοι-
χείων. Παράλληλα στην παθητική πυροπροστασία επιδιώκεται η ύπαρξη των ανα-
γκαίων οδεύσεων διαφυγής για την ασφαλή εκκένωση του κτιρίου στην περίπτωση
έναρξης πυρκαγιάς. Η ενεργητική πυροπροστασία περιλαµβάνει όλα τα κατασταλ-
τικά ή ενεργητικά µέτρα πυροπροστασίας που απαιτούνται κατά την έναρξη και κατά
τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Περιλαµβάνει το σύνολο του ηλεκτροµηχανολογικού
εξοπλισµού που είναι απαραίτητος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς είτε µε χειρο-
κίνητη επέµβαση, είτε µέσω αυτόµατης ενεργοποίησης κατά την εµφάνιση πυρκαγιάς
από κάποιο αισθητήριο που µπορεί να είναι η θερµοκρασία, ο καπνός κ.λπ.

Ενδεικτικά αναφέρονται στη συνέχεια ορισµένα θέµατα για τα οποία θα πρέπει
να υπάρχουν συγκεκριµένες οδηγίες και διαδικασίες για την πρόληψη των κινδύνων
πυρκαγιάς - έκρηξης:

- Έλεγχος των πηγών έναυσης και απαγόρευση ορισµένων ενεργειών (π.χ. κάπνι-
σµα) που θα µπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ιδιαίτερα σε χώρους διαχείρι-
σης/αποθήκευσης εύφλεκτων υλικών. Πιθανές πηγές έναυσης σε ένα χώρο εργασίας
ενδεικτικά µπορεί να είναι: γυµνή φλόγα, σπινθήρες (µηχανές, εργασίες συγκόλλησης
κ.λπ.), υπολείµµατα καπνίσµατος, στατικός ηλεκτρισµός, βραχυκύκλωµα κ.α.

- Συνεχής καθαρισµός όλων των διαµερισµάτων, γραφείων, διαδρόµων, προαυ-
λίων, αποθηκών κ.λπ. της επιχείρησης και άµεση αποµάκρυνση των άχρηστων υλικών
που µπορούν να αναφλεγούν (π.χ. υλικά αποσυσκευασίας).

- Αποθήκευση υλικών µε βάση την επικινδυνότητά τους (πληροφορίες από τα
MSDS). Για παράδειγµα, αποφυγή επικίνδυνων γειτνιάσεων για εγκαταστάσεις και
αποθηκεύµατα, αποθήκευση εύφλεκτων υγρών σε κατάλληλα κλειστά δοχεία.

- Τήρηση διόδων µεταξύ των αποθηκευµένων υλικών για τη διευκόλυνση επέµ-
βασης σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς σ' αυτά. ∆ιατήρηση των οδών διαφυγής και
των εξόδων κινδύνου ελεύθερων (ο απαραίτητος αριθµός καθορίζεται ανάλογα µε
τη χρήση του κτιρίου µε βάση τη σχετική νοµοθεσία).

- Επαρκής και συχνός αερισµός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων παραγωγής
και αποθήκευσης (αποφυγή δηµιουργίας αναφλέξιµου µίγµατος).

- Τακτική επιθεώρηση και κατάλληλη συντήρηση θερµικών, χηµικών και ηλεκτρι-
κών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και συσκευών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθε-
σία. Έκτακτες επιθεωρήσεις. Επιθεώρηση µετά το τέλος των εργασιών.

- Σήµανση θέσης πυροσβεστικών υλικών και µέσων, οδών διαφυγής και εξόδων
κινδύνου, σήµανση επικίνδυνων υλικών και χώρων (σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία).

- Ανάλογα µε τη χρήση του κτιρίου ύπαρξη και συντήρηση κατάλληλων µέτρων
ενεργητικής πυροπροστασίας (συναγερµός, πυρανίχνευση, εξοπλισµός πυρόσβεσης). 
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- Ανάρτηση πινακίδων σε εµφανή σηµεία της εγκατάστασης µε οδηγίες πρόλη-
ψης πυρκαγιάς και τρόπους ενέργειας του προσωπικού της επιχείρησης σε περίπτω-
ση έναρξης πυρκαγιάς. Κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης (βλ. παρ. 4.2.7.).
Εκπαίδευση προσωπικού και ασκήσεις ετοιµότητας. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, για την πυροπροστασία (παθητική και ενεργητι-
κή) πρέπει να εφαρµόζονται ορισµένες νοµοθετικές διατάξεις, ανάλογα µε το είδος των
επιχειρήσεων και το έτος έκδοσης της άδειας οικοδοµής. Ενδεικτικά αναφέρουµε: 

- Π.∆. 71/1988, «Κανονισµός Πυροπροστασίας Κτιρίων»5

- ΚΥΑ 5905/839/1995, «Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις βιοµηχανικές -
βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλε-
κτων και εκρηκτικών υλών»

- Πυροσβ.∆ιάταξη 2/1979, «Ξενοδοχειακά Καταλύµατα»

- Πυροσβ.∆ιάταξη 3/1981, «Αίθουσες συγκέντρωσης κοινού»

- Πυροσβ.∆ιάταξη 6/1996, «Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες»

- Πυροσβ.∆ιάταξη 8/1997, «Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε εµπορικά καταστήµατα»

- Ν. 2801 3-3-2000, «Μέτρα πυροπροστασίας πρατηρίων υγρών καυσίµων και
σταθµών αυτοκινήτων»

Σύµφωνα µε το Π.∆. 42/2003, «Σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελ-
τίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων οι οποίοι
είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατµόσφαιρες σε συµµόρφω-
ση µε την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης ∆εκεµβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε.L23/57/28.1.2000)», πρέπει να πραγµα-
τοποιείται κατάταξη των χώρων εργασίας σε ζώνες ως προς την πιθανότητα δηµι-
ουργίας εκρήξιµης ατµόσφαιρας. Ανάλογα µε την κατάταξη, πρέπει να λαµβάνο-
νται κατάλληλα προστατευτικά µέτρα: οργανωτικά (εκπαίδευση, γραπτές οδηγίες)
και τεχνικά (αποφυγή δηµιουργίας εκρηκτικής ατµόσφαιρας, έλεγχος πηγών έναυ-
σης, κατάλληλος εξοπλισµός αντιεκρηκτικού τύπου). Επίσης, πρέπει να τηρείται ειδι-
κή σήµανση στους χώρους και όλα τα παραπάνω µέτρα να καταχωρούνται σε ειδι-
κό έγγραφο («έγγραφο προστασίας από εκρήξεις»).

Σε χώρους όπου έχει εφαρµογή η Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7/1996, «Λήψη
µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών», πριν την έναρξη
θερµών εργασιών (π.χ. εργασίες συγκόλλησης) θα πρέπει να εκδίδεται ειδική  άδεια
θερµής εργασίας και να λαµβάνονται συγκεκριµένα µέτρα πρόληψης
πυρκαγιάς/έκρηξης. 

5 Για τα κτίρια που έχουν πάρει άδεια οικοδοµής µετά την έκδοση του συγκεκριµένου κανονισµού. Για τα παλαι-
ότερα κτίρια ισχύουν οι σχετικές πυροσβεστικές διατάξεις.



Στους χώρους εργασίας όπου υπάρχει εξοπλισµός υπό πίεση (π.χ. φιάλες
αερίων, λέβητες κ.λπ.) πρέπει να λαµβάνονται ιδιαίτερες προφυλάξεις για την απο-
φυγή εκρήξεων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου ο εξοπλισµός περιέχει εύφλεκτα
αέρα ή υγρά. Ο εξοπλισµός θα πρέπει να πληροί τις κατάλληλες προδιαγραφές
όσον αφορά στα υλικά κατασκευής και τις διατάξεις ασφάλειας (π.χ. ο εξοπλισµός
ο οποίος έχει τη σήµανση CE, απαραίτητη σύµφωνα µε το νόµο, θεωρείται ότι πλη-
ροί τις σχετικές προδιαγραφές). Όσον αφορά τη σχετική νοµοθεσία ενδεικτικά ανα-
φέρουµε τα ακόλουθα νοµοθετήµατα:

- Κοινή Υ.Α. 16289/230/1999, «Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε
την οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου σχετικά µε
τον εξοπλισµό υπό πίεση»

-  Υ.Α. 14132/618/2001, «Συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας
1999/36 του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 σχετικά µε τον µεταφερόµενο
εξοπλισµό υπό πίεση όπως αυτή τροποποιήθηκε µε νεώτερη οδηγία 2001/12/ΕΚ
της Επιτροπής της 4ης Ιανουαρίου 2001 (παράρτηµα V) για προσαρµογή στην τεχνι-
κή πρόοδο της οδηγίας 1999/36/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον µεταφερόµε-
νο εξοπλισµό υπό πίεση»

- Υ.Α. Β 3380/737/1995, «Τροποποίηση της αριθ. 15233/91 απόφασης σχε-
τικά µε τις συσκευές αερίου, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 93/68/ΕΟΚ»

Ιδιαίτερη σηµασία έχει επίσης η τήρηση των προδιαγραφών που αναφέρονται
στους κανονισµούς κατασκευής και λειτουργίας εγκαταστάσεων που λειτουργούν
σε χώρους εργασίας (π.χ. εγκαταστάσεις υγραερίων, φυσικού αερίου, µηχανολογικές
και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κ.λπ.). Στους κανονισµούς αυτούς υπάρχει αναφορά
στα υλικά κατασκευής, τις διαστασιολογήσεις, τα συστήµατα ασφάλειας που πρέπει
να περιλαµβάνονται, τις προδιαγραφές συντήρησης κ.λπ. Ενδεικτικά αναφέρουµε:

- Κ.Υ.Α ∆3/14858/1993, «Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφω-
σης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκατα-
στάσεων αποθήκευσης, εµφιάλωσης διακίνησης και διανοµής υγραερίου καθώς και
εγκαταστάσεων για την χρήση αυτού σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές και επαγγελµατι-
κές δραστηριότητες»

- Π.∆. 595/1984, «Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρα-
τηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG)»

- Π.∆. 269/1981, «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουρ-
γίας συσκευών διανοµής υγραερίων (GPL) πρατηρίων διαθέσεως υγρών καυσίµων»

- Υ.Α. 34628/1985, «Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουρ-
γίας, διαµόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευ-
σης υγρών καυσίµων των εταιρειών εµπορίας πετρελαιοειδών»

77

O ∆ H Γ O Σ  Γ I A  T H N  Y Γ E I A  &  T H N  A Σ Φ A Λ E I A  T Ω N  E P Γ A Z O M E N Ω N



78

EΛ.IN.Y.A.E. E.K.A.

- Υ.Α. ∆3 Α 5286/1997, «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού
αερίου µε πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και µέγιστη πίεση λειτουργίας έως και
16 bar».

- Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων Φ.Α. µε πίεση λειτουργίας έως και 1
BAR, ΦΕΚ Β' 963/2003.

- Τεχνικός κανονισµός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια, ΦΕΚ Β'
1257/2003.

- Κανονισµός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Υ.Α. Φ. 7.5/1816/88
του 2004).

Θα επίσης να αναφέρουµε ότι για τις εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται µεγά-
λες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών (εύφλεκτων, εκρηκτικών, τοξικών κ.λπ.) πρέπει
να εφαρµόζεται και η ΚΥΑ 5697/590, ΦΕΚ 405/Β/29-3-2000, «Καθορισµός
µέτρων και όρων για την αντιµετώπιση των κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτα-
σης σε εγκαταστάσεις ή µονάδες λόγω ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών». Από την από-
φαση αυτή επιβάλλεται η ύπαρξη συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας στον οποίο
θα πρέπει να υπάρχουν οι σχετικές διαδικασίες για την πρόληψη και αντιµετώπιση
πυρκαγιών ή/και εκρήξεων (βλ. αναλυτικά κεφ. 5).

4.2.7 Σχεδιασµός έκτακτης ανάγκης

Ένα από τα σηµαντικότερα µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων σε έκτακτες
καταστάσεις κινδύνου (πυρκαγιά, σεισµός, διαρροή µεγάλης ποσότητας τοξικών
ουσιών κ.λπ.) είναι η ύπαρξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης. 

Σύµφωνα µε το Π.∆. 17/96, Άρθρο 9 (Πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια, εκκένωση των
χώρων από τους εργαζόµενους, σοβαρός και άµεσος κίνδυνος), «ο εργοδότης οφείλει:

α) Nα λαµβάνει όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την
εκκένωση των χώρων από εργαζόµενους τα αναγκαία µέτρα τα οποία θα
είναι προσαρµοσµένα στο µέγεθος και στη φύση των δραστηριοτήτων της
επιχείρησης και θα λαµβάνουν υπόψη τα άλλα πρόσωπα που είναι παρόντα.

β) Nα οργανώνει την κατάλληλη υποδοµή και να εξασφαλίζει τις κατάλληλες
διασυνδέσεις µε αρµόδιες εξωτερικές υπηρεσίες προκειµένου να αντιµετω-
πισθούν άµεσα θέµατα πρώτων βοηθειών, επείγουσας ιατρικής περίθαλψης,
διάσωσης και πυρασφάλειας.

γ) Nα ελέγχει τις εγκαταστάσεις και τα µέσα παροχής πρώτων βοηθειών τακτι-
κά, όσον αφορά την πληρότητα και την ικανότητα χρησιµοποίησής τους».

Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του αρ.9, ο εργοδότης πρέπει µεταξύ άλλων να ορί-
ζει τους εργαζόµενους που είναι υπεύθυνοι για την εφαρµογή των µέτρων που αφορούν
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τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων από τους εργαζό-
µενους. Aυτοί οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν λάβει κατάλληλη επιµόρφωση να είναι
επαρκείς σε αριθµό και να τίθεται στη διάθεσή τους το κατάλληλο υλικό, ανάλογα µε
το µέγεθος και τους ειδικούς κινδύνους της επιχείρησης και της εγκατάστασης. 

Σύµφωνα µε τον N. 1568/85, Αρθ.18 (Σχέδιο διαφυγής και διάσωσης-Οδός
διάσωσης και έξοδοι κινδύνου): «Ο εργοδότης οφείλει να καταρτίσει σχέδιο δια-
φυγής και διάσωσης από τους χώρους εργασίας, εφόσον απαιτείται από τη θέση,
την έκταση και το είδος της εκµετάλλευσης. Το σχέδιο διαφυγής και διάσωσης πρέ-
πει να αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους εργασίας. Το σχέδιο πρέπει
να δοκιµάζεται τακτικά, µε ασκήσεις ή άλλο πρόσφορο τρόπο, ώστε σε περίπτωση
κινδύνου ή καταστροφής να µπορούν οι εργαζόµενοι να διασωθούν».

Ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις αντιµετώπισης πυρκαγιάς, απαιτείται η συγκρότηση
οµάδας πυροπροστασίας (ανάλογα µε τη χρήση του κτιρίου). Η οµάδα πυροπρο-
στασίας εκτελεί συγκεκριµένες ενέργειες που αποβλέπουν στην πρόληψη µεν της
πυρκαγιάς, αλλά και την καταστολή της εάν αυτή προκληθεί. Γι’ αυτό πρέπει να υπάρ-
χει η κατάλληλη εκπαίδευση.

Τέλος, για τις εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται µεγάλες ποσότητες επικίνδυνων
ουσιών (εύφλεκτων, εκρηκτικών, τοξικών κ.λπ.) όπου υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης
βιοµηχανικού ατυχήµατος µεγάλης έκτασης, υπάρχουν ειδικές προβλέψεις σχετικά
µε το σχεδιασµό έκτακτης ανάγκης για το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της
εγκατάστασης και για την ευρύτερη περιοχή σύµφωνα µε την ΚΥΑ 5697/590/2000
(βλ. κεφάλαιο 5).

Γενικά, η διαδικασία του σχεδιασµού έκτακτης ανάγκης πρέπει να βασίζεται
στους παρακάτω βασικούς άξονες, αποτελώντας µια χρήσιµη και διδακτική εµπειρία
για τους συµµετέχοντες σε αυτήν:

• Εντοπισµός, αναγνώριση και καταγραφή όλων των επικίνδυνων σηµείων που
θα µπορούσαν να προκαλέσουν έκτακτη κατάσταση (π.χ. χώρος παραγωγής
ή αποθήκευσης µε εύφλεκτες ουσίες, χρήση εξοπλισµού υπό πίεση κ.λπ.).

• Ανάλυση όλων των πιθανών σεναρίων ατυχηµάτων (πυρκαγιά, έκρηξη, σεισµός κ.α.).

• Αναγνώριση των περιπλοκών που θα µπορούσαν να υπάρξουν (π.χ. αδυναµία
χρήσης κάποιας εξόδου κινδύνου, σοβαρός τραυµατισµός εργαζόµενου που
πρέπει άµεσα να µεταφερθεί, αδυναµία κατάσβεσης πυρκαγιάς µε τα υπάρ-
χοντα µέσα κ.λπ.)

• Καταγραφή των διαθέσιµων µέσων αντιµετώπισης και σύγκριση µε τα κατ’ εκτί-
µηση αναγκαία µέσα.

• Ορισµός των ρόλων και των αρµοδιοτήτων όσων συµµετέχουν στην αντιµε-
τώπιση (π.χ. οµάδα πυρασφάλειας).



• Κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης.

• Γνωστοποίηση του σχεδίου σε όλους τους συµµετέχοντες και κατάλληλη εκπαίδευση.

Στα πλαίσια αυτά, έχει ιδιαίτερη σηµασία η οργάνωση της υπηρεσίας παροχής
πρώτων βοηθειών και ο εξοπλισµός των ειδικών χώρων πρέπει να έχει γίνει σε συνερ-
γασία µε το Γιατρό Εργασίας. 

4.2.8 ∆ιαδικασία ασφάλειας σε εργασία σε ύψος

Οι εργασίες σε ύψος είναι πολύ συχνές στους χώρους εργασίας. Ο κίνδυνος πτώ-
σης υπάρχει όχι µόνο σε εργασιακούς χώρους όπου είναι προφανές όπως οι οικο-
δοµικές εργασίες αλλά και σε άλλους χώρους όπως χώρους γραφείων. 

• Στο Π.∆. 16/1996: «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους
χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 89/654/ΕΟΚ» και συγκε-
κριµένα στο Παράρτηµα Ι: «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας
για τους χώρους εργασίας που χρησιµοποιούνται για πρώτη φορά ή υφίστα-
νται µεταβολές, επεκτάσεις ή και µετατροπές µετά την 31/12/1994», στην
παράγραφο 14 αναφέρεται ότι θέσεις εργασίας, διάδροµοι, εξέδρες, πλατύ-
σκαλα, πεζογέφυρες, κεκλιµένα επίπεδα και κάθε άλλο δάπεδο στο οποίο
έχουν πρόσβαση οι εργαζόµενοι και το οποίο βρίσκεται σε ύψος µεγαλύτερο
του 0,75 µέτρων πρέπει να έχει σε κάθε ελεύθερη πλευρά προστατευτικό ένα-
ντι πτώσης προπέτασµα. Το ύψος του πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,10
µέτρων από το δάπεδο, να είναι συµπαγές στηθαίο ή κιγκλίδωµα µε κουπαστή,
σοβατεπί ύψους τουλάχιστον 0,15 µέτρα και ράβδο µεσοδιαστήµατος ή αντ'
αυτής να έχει πλέγµα ή άλλη κατάλληλη κατασκευή που να µην επιτρέπει τη
διαµέσου χειρολισθήρα και θωρακίου πτώση εργαζόµενου. 

Γενικά τα προστατευτικά πρέπει να τοποθετούνται σε ανοίγµατα δαπέδων όπως τάφροι,
σε δοχεία ή δεξαµενές µε επικίνδυνα υγρά όπως καυστικά ή διαβρωτικά, σε ανοίγµατα τοί-
χων και σε διαβάσεις πάνω από επικίνδυνες ζώνες, όπως µεταφορικές ταινίες. 

• Επίσης υπάρχει το Π.∆. 778/1980: «Περί των µέτρων ασφάλειας κατά την
εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών» που προβλέπει προδιαγραφές για ξύλινα
και µεταλλικά ικριώµατα καθώς και για εργασία σε στέγες. 

• Το Π.∆. 1073/1981: «Περί µέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεσιν εργασιών
εις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού
Μηχανικού» προβλέπει στο Τµήµα ΙΙΙ, Κεφάλαιο Α’, Άρθρο 34 τεχνικές προ-
διαγραφές για ικριώµατα και στο Κεφάλαιο ∆’ προδιαγραφές για κινητές και
σταθερές κλίµακες. 

• Οι φορητές κλίµακες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο
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Π.∆. 22/12/1993 «Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων
επί φορητών κλιµάκων» όπως συµπληρώθηκε από το Π.∆. 17//7/78.

• Επιπλέον για εργασία σε εργοτάξια πρέπει να γίνει αναφορά στο Π.∆.
305/1996: «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την
Οδηγία 92/57/ΕΟΚ» όπου προβλέπονται στο Μέρος Β: «Ελάχιστες ειδικές
προδιαγραφές για τις θέσεις εργασίας στα εργοτάξια», Τµήµα ΙΙ και στα Άρθρα
4, 5 και 6 προδιαγραφές για πτώσεις από ύψος και ικριώµατα και κλίµακες. 

• Τέλος πρέπει να γίνει αναφορά στη νέα «Οδηγία 2001/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, για την τροποποίη-
ση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες προ-
διαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας
από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους» Στην τροποποίηση αυτή έχει
προστεθεί ένα παράρτηµα µε διατάξεις για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργα-
σίας που διατίθεται για την εκτέλεση προσωρινών εργασιών σε ύψος. 

4.2.9 Εργασίες µε Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης (Ο.Ο.Α)

Το Π.∆. 398/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργα-
σία µε οθόνες οπτικής απεικόνισης σε συµµόρφωση µε την Οδηγία του Συµβουλίου
90/270/ΕΟΚ» δίνει τις βασικές προδιαγραφές για το σχεδιασµό µιας θέσης εργα-
σία µε ΟΟΑ. 

Σύµφωνα µε το Π.∆. 398 ο εργοδότης οφείλει να κάνει ειδική εκτίµηση των κιν-
δύνων στις εργασίες µε Ο.Ο.Α. Η νοµοθεσία ορίζει ελάχιστες προδιαγραφές για
τον εξοπλισµό εργασίας, το περιβάλλον, το λογισµικό και το οργανωτικό περιβάλ-
λον. Όσον αφορά στις προδιαγραφές για την οθόνη, το πληκτρολόγιο, το γραφείο
και το κάθισµα, αυτές αφορούν σε:

• εικόνα της οθόνης, 

• δυνατότητες ρύθµισης, 

• διαστάσεις και 

• σωστή τοποθέτηση των οθονών για την αποφυγή ανεπιθύµητων αντανακλάσεων
(Οι Ο.Ο.Α πρέπει να τοποθετούνται παράλληλα στα παράθυρα και τα φωτιστι-
κά σώµατα).

Τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται είναι:

• Ο φωτισµός που είναι βασική παράµετρος σε εργασία µε Ο.Ο.Α. Στο παράρ-
τηµα προτείνονται συγκεκριµένες εντάσεις φωτισµού (για ανοιχτόχρωµη
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οθόνη επίπεδο φωτισµού >500 - 700 lux, για σκουρόχρωµη οθόνη >300 lux)
καθώς και αντιθέσεις λαµπρότητας µεταξύ του άµεσου πεδίου εργασίας του
χρήστη και του γύρω χώρου. (Aντίθεση λαµπρότητας µεταξύ επιφανειών στο
κεντρικό οπτικό πεδίο < (3:1)).

• Το µικροκλίµα όπου δίνονται προτεινόµενες τιµές για την σχετική υγρασία (50-
70%), εναλλαγή του αέρα (20-30 µ3 ανά άτοµο), ταχύτητα αέρα (0,1 m/sec
για 20 °C και 0,3 m/sec για 26 °C). 

• Ο θόρυβος όπου προτείνεται εκποµπή από εξοπλισµό µικρότερη από 50 dB. 

• Οι ακτινοβολίες από την οθόνη που πρέπει να περιορίζονται σε αµελητέα επίπεδα 

• Το ηλεκτροστατικό πεδίο όπου για την αποφυγή του τα πρέπει να λαµβάνονται
σχετικά µέτρα. 

Το λογισµικό πρέπει να είναι φιλικό προς το χρήστη και προσαρµοσµένο στην
εργασία. 

Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να απέχουν από την οθόνη µπροστά τους, αλλά και
περιµετρικά από το πίσω µέρος άλλων οθονών, 50 – 70 εκατοστά. 

Τέλος όσον αφορά στο οργανωτικό περιβάλλον προβλέπονται από το Π.∆. 398
είτε 15λεπτα διαλείµµατα κάθε 2 ώρες εργασίας είτε αλλαγή δραστηριότητας. 

Επιπλέον για τους δηµόσιους οργανισµούς και Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου
∆ικαίου (ΝΠ∆∆) υπάρχει πρόσθετη ελληνική νοµοθεσία όπου προβλέπονται επιδό-
µατα για τους προγραµµατιστές (40%), χειριστές Η/Υ, κοπτικών µηχανηµάτων και
εισαγωγή στοιχείων (33%), και κωδικογράφους (20%) {Απόφαση
2048842/6017/0022/89 Υπ. Προεδρίας της Κυβερνήσεως Οικονοµικών και
Εργασίας «Χορήγηση ειδικού επιδόµατος σε προσωπικό των Κέντρων
Πληροφορικής και ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆» }. 

Για τα µηχανογραφικά κέντρα του δηµοσίου, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ προβλέπεται υπο-
χρεωτική αποµάκρυνση των εγκύων καθόλη τη διάρκεια της εγκυµοσύνης {Απόφαση
130558/89 Υπ. Προεδρίας της Κυβερνήσεως Εθνικής Αµύνης, Εσωτερικών,
Εργασίας και Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων «Υγιεινή και Ασφάλεια των
εργαζοµένων σε µηχανογραφικά κέντρα του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ»}. 

Η οδηγία για εργασία σε Ο.Ο.Α σε ένα κανονισµό πρέπει να περιέχει προδια-
γραφές για 

• την αγορά εξοπλισµού, 

• κανόνες τοποθέτησης των οθονών στους χώρους εργασίας, 

• σωστή καθιστική στάση και 

• ανάγκες για διαλείµµατα. 



Πληροφοριακά αναφέρεται ότι όσον αφορά στην εκποµπή ακτινοβολιών, και τις
εργονοµικές προδιαγραφές του εξοπλισµού, υπάρχει το διεθνώς αναγνωρισµένο
Σουηδικό πρότυπο TCO. 

Τέλος το Π.∆. 398/94 προβλέπει για όλους τους εργαζόµενους σε ΟΟΑ εξε-
τάσεις της όρασης και του µυοσκελετικού συστήµατος. 

4.2.10 ∆ιαδικασία ασφαλούς χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων

Στο Π.∆. 397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνα-
κτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή
χώρα των εργαζοµένων σε συµµόρφωση προς την Οδηγία του Συµβουλίου
90/269/ΕΟΚ» προβλέπονται µέτρα πρόληψης κινδύνων από χειρωνακτική διακίνηση
φορτίων. 

Οι αρχές πρόληψης κινδύνων για εργασία µε χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
απαιτούν καταρχήν την αποφυγή αν είναι δυνατόν της χειρωνακτικής διακίνησης. 

Αν αυτό δεν είναι δυνατό, ο εργοδότης πρέπει να κάνει εκτίµηση των κινδύνων
και να λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα. 

Στην εκτίµηση των κινδύνων λαµβάνονται υπόψη: 

• τα χαρακτηριστικά του φορτίου όπως το βάρος του και το σχήµα του,

• η απαιτούµενη σωµατική προσπάθεια όπως η στάση του σώµατος κατά τη δια-
κίνηση, 

• τα χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος όπως το είδος του εδά-
φους, το ύψος του δαπέδου εργασίας

και τέλος 

• τα χαρακτηριστικά της εργασίας όπως ο ρυθµός εργασίας και η δυνατότητα
ανάπαυσης. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τεχνικά, εργονοµικά και οργανωτικά µέτρα για τη µείω-
ση των κινδύνων για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα κατά τη χειρωνακτική διακίνηση
φορτίων. 

• Τα τεχνικά µέτρα για τη διακίνηση φορτίων µπορεί να είναι
µηχανικά βοηθήµατα ανύψωσης βαρών όπως τα ψαλιδωτά
τραπέζια, οι µηχανισµοί ρυµούλκησης κ.α.

• Εργονοµικά µέτρα είναι η κατάλληλη διαµόρφωση της
θέσης εργασίας ώστε να µην υπάρχει επιβάρυνση του εργα-
ζόµενου (π.χ. το ύψος ανύψωσης να είναι στο ύψος των
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βραχιόνων ώστε να µη σκύβει ο εργαζόµενος), η αλλαγή της µάζας του φορ-
τίου (π.χ. προµήθεια φορτίων σε πακέτα µικρότερου βάρους, 2χ25 Kg αντί
1χ50 kg) κ.α. 

• Οργανωτικά µέτρα είναι η µείωση του ρυθµού ανύψωσης φορτίων µέσα στο
8ωρο και τα συχνά διαλείµµατα. 

Ο ειδικός κανονισµός για µια επιχείρηση πρέπει να αναφέρει όλα τα φορτία που
µεταφέρονται στους χώρους εργασίας, τη σήµανση που πρέπει να υπάρχει όπου
απαιτείται (π.χ. ότι πρέπει να γίνει µεταφορά από δύο άτοµα), όπως και άλλες σχετι-
κές πληροφορίες για την ασφαλή διακίνηση των φορτίων. 

Μνεία πρέπει να γίνεται για την εκπαίδευση που προβλέπεται από τη νοµοθεσία
για τους εργαζόµενους που διακινούν χειρωνακτικά φορτία. 

Τέλος πρέπει να αναφέρονται ορθές πρακτικές διαχείρισης φορτίων. 

4.2.11 Σήµανση χώρων εργασίας

Όλοι οι χώροι εργασίας πρέπει να έχουν την κατάλληλη οριζόντια και κάθετη σήµαν-
ση. Οι σχετικές πινακίδες ελέγχονται τακτικά για το αν βρίσκονται στη σωστή θέση
και σε καλή κατάσταση. 

4.2.11.1 Σήµανση χώρων εργασίας

Όλοι οι χώροι εργασίας έχουν την κατάλληλη οριζόντια και κάθετη σήµανση. Οι
σχετικές πινακίδες ελέγχονται τακτικά για το αν βρίσκονται στη σωστή θέση και σε
καλή κατάσταση. Το Π.∆. 105 / 95 περιλαµβάνει σε σχέση µε το Π.∆. 422 / 79 το
οποίο έχει καταργηθεί, τα παρακάτω: 

• Περισσότερες απαγορευτικές και προειδοποιητικές πινακίδες, καθώς και πινα-
κίδες υποχρεώσεων.

• Εισάγει νέες πινακίδες, που αφορούν το πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισµό. 

• Καθορίζει ελάχιστες προδιαγραφές σχετικά µε:

α) την επισήµανση δοχείων και σωληνώσεων 

β) την αναγνώριση και τον εντοπισµό του πυροσβεστικού εξοπλισµού 

γ) την σήµανση εµποδίων, επικίνδυνων σηµείων και οδών κυκλοφορίας 

δ) τα φωτεινά και ηχητικά σήµατα 

ε) την προφορική ανακοίνωση 

ζ) τα σήµατα µε χειρονοµίες.
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Συνδυασµοί σχηµάτων και χρωµάτων και η σηµασία τους για τα σήµατα
ασφάλειας και υγείας.

4.2.11.2.  Χαρακτηριστικά των σηµάτων

Τα εικονοσύµβολα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλά και πρέπει να παραλεί-
πονται οι άχρηστες, όσον αφορά την κατανόησή τους, λεπτοµέρειες.

Τα εικονοσύµβολα που χρησιµοποιούνται µπορεί να ποικίλουν ελαφρά ή να είναι
αναλυτικότερα σε σχέση µε τις παραστάσεις που έχουν υπό τον όρο ότι η σηµασία
τους θα είναι ισοδύναµη και ότι δεν θα συγχέεται από διάφορες ή προσαρµογές.

Οι πινακίδες κατασκευάζονται από υλικό µε την καλύτερη δυνατή αντοχή σε
κρούσεις, σε κακές συνθήκες και σε δυσµενείς επιδράσεις του περιβάλλοντος.

Οι διαστάσεις καθώς και τα χρωµατοµετρικά και φωτοµετρικά χαρακτηριστικά
των πινακίδων πρέπει να εξασφαλίζουν την καλή ορατότητα και την κατανόησή τους. 

Γεωµετρικό σχήµα Σηµασία

Σήµατα απαγόρευσης

Σήµατα υποχρέωσης

Σήµατα προειδοποίησης

Σήµατα διάσωσης ή βοήθειας

Σήµατα που αφορούν το πυρο-
σβεστικό υλικό ή εξοπλισµό
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4.2.12 Βιολογικoί Βλαπτικοί Παράγοντες

Η µεγάλη προσοχή του ιατρικού κόσµου για την πρόληψη και κυρίως τη θεραπεία
των χρόνιων και εκφυλιστικών ασθενειών που στη σηµερινή εποχή κυριαρχούν στις
στατιστικές των αιτιών θανάτου στις βιοµηχανικά ανεπτυγµένες χώρες, προκάλεσε
τη µείωση του γενικότερου ενδιαφέροντος για τις ασθένειες που προκαλούνται από
τους βιολογικούς (µολυσµατικούς) παράγοντες.

Η σχετική ύφεση στη συχνότητα εµφάνισης των ασθενειών αυτών καθώς και οι
διαφοροποιήσεις στη νοσολογική συµπεριφορά τους, κάνει ακόµα πιο επίκαιρο
σήµερα το κλασικό ερώτηµα του θεµελιωτή της σύγχρονης Ιατρικής της Εργασίας,
γιατρού και φιλόσοφου Bernardino Ramazzini (1633-1714), προς τον άρρωστο
εργαζόµενο: τι δουλειά κάνεις;

Θα ήταν δύσκολο να κατανοηθούν τα κλινικά και επιδηµιολογικά χαρακτηρι-
στικά αυτών των ασθενειών, χωρίς να εκτιµηθούν πρώτα οι «καταστάσεις έκθεσης»
του περιβάλλοντος ζωής και δουλειάς των ανθρώπων.

• Με τον όρο «βιολογικοί παράγοντες» εννοούµε τους κινδύνους για την υγεία
που προέρχονται από την επαγγελµατική έκθεση σε παθογόνους οργανι-
σµούς ή µικροοργανισµούς όπως: βακτηρίδια, µύκητες, ιοί, ρικέτσιαι, πρωτό-
ζωα, µετάζωα κ.λπ.

Πληθώρα εργαζόµενων εκτίθενται σήµερα σε βιολογικούς (µολυσµατικούς)
παράγοντες:

- το ιατρικό, κτηνιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό

- το προσωπικό των µικροβιολογικών, τοξικολογικών, γενετικών και άλλων εργαστηρίων

- οι απασχολούµενοι σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες

- οι απασχολούµενοι στα σφαγεία, στη µεταφορά και επεξεργασία κρέατος

- οι απασχολούµενοι στη διακοµιδή και ταφή των οικιακών απορριµµάτων

- οι απασχολούµενοι στους βιολογικούς καθαρισµούς, τις εκκενώσεις και στη
µεταφορά λυµάτων

- οι εργαζόµενοι στην παρασκευή τροφίµων

- οι εργαζόµενοι στην φαρµακοβιοµηχανία (τµήµα καλλιέργειας)

- οι εργαζόµενοι στην βυρσοδεψία και στα γουνοποιεία.

- οι ναυτικοί καθώς και οι εργαζόµενοι στις διεθνείς µεταφορές, λόγω των
συχνών µετακινήσεών τους σε περιοχές όπου τα µολυσµατικά νοσήµατα εµφα-
νίζονται συχνά

Επίσης είναι γνωστό ότι οι εργαζόµενοι σε κτίρια όπου υπάρχει κεντρικό σύστη-



87

O ∆ H Γ O Σ  Γ I A  T H N  Y Γ E I A  &  T H N  A Σ Φ A Λ E I A  T Ω N  E P Γ A Z O M E N Ω N

µα για τον έλεγχο της θερµοκρασίας και της υγρασίας (κεντρικό κλιµατιστικό µηχά-
νηµα) παρουσιάζουν µια σειρά από συµπτώµατα τα οποία εν µέρη αποδίδονται στην
εισπνοή αέρα που εµπεριέχει µολυσµατικούς ή/και αλλεργιογόνους βιολογικούς
παράγοντες (σύνδροµο του άρρωστου κτιρίου).

Για την πρόληψη των βιολογικών παραγόντων στους εργασιακούς χώρους, πρέ-
πει να εφαρµόσουµε το Π.∆. 186/95 που αναφέρεται στην «Προστασία των εργα-
ζόµενων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς
παράγοντες κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του Συµβουλίου
90/679/EOK και 93/88/ EOK» (ΦΕΚ 97/Α/ 30.5.95) καθώς και το Π.∆. 15/99
(ΦΕΚ 9/Α/2.2.1999).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ & ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1 Εισαγωγή

Η ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών στους χώρους εργασίας όταν δεν τηρούνται τα απα-
ραίτητα µέτρα ασφάλειας, µπορεί να αποτελέσει αιτία πρόκλησης εργατικών ατυ-
χηµάτων. Η φύση και το µέγεθος των συνεπειών εξαρτάται από το είδος, τις ποσό-
τητες και τον τρόπο χρήσης των ουσιών αυτών.

Ενδεικτικά αναφέρου-
µε ατυχήµατα που οφείλο-
νται σε εισπνοή τοξικών
ουσιών µε πιθανό αποτέλε-
σµα το θάνατο ή την πρό-
κληση σοβαρών προβλη-
µάτων υγείας των εργαζο-
µένων, σε επαφή µε δια-
βρωτικές ουσίες, σε έκθε-
ση σε ουσίες που επηρεά-
ζουν τα αντανακλαστικά
του εργαζόµενου (π.χ. η
έκθεση σε διαλύτες µπο-
ρεί να οδηγήσει σε νάρκω-
ση) και τραυµατισµό του
στο χώρο εργασίας από
άλλη αιτία (π.χ. µηχανήµα-
τα). Ιδιαίτερα σηµαντική
είναι η κατηγορία των ατυ-
χηµάτων που οφείλονται
σε φωτιές ή εκρήξεις
λόγω της ύπαρξης εύφλε-
κτων ή/και εκρηκτικών
ουσιών. Τα ατυχήµατα
τέτοιου είδους εκτός από
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τις άµεσες επιπτώσεις στους εργαζόµενους (τραυµατισµός ή θάνατος, εγκαύµατα,
αναπνευστικά και καρδιακά προβλήµατα κ.λπ.) µπορεί να έχουν και µακροπρόθε-
σµες, εξαιτίας για παράδειγµα της τοξικότητας των υλικών που καίγονται. Σε εγκα-
ταστάσεις που διαχειρίζονται µεγάλες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών υπάρχει η
πιθανότητα πρόκλησης βιοµηχανικών ατυχηµάτων µε σοβαρές συνέπειες όχι µόνο
για τους εργαζόµενους αλλά και για τους κατοίκους της περιοχής καθώς και για το
περιβάλλον.

5.2 Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Μεγάλης Έκτασης (Β.Α.Μ.Ε.)

Περισσότεροι από 3.800 άνθρωποι πέθαναν και πάνω από 11.000 αντιµετώπισαν
και αντιµετωπίζουν µέχρι σήµερα προβλήµατα υγείας εξαιτίας της διαρροής µιας
πολύ τοξικής ουσίας από εγκατάσταση παρασιτοκτόνων στην πόλη Bhopal της Ινδίας
το 1984. Οι αλλεπάλληλες εκρήξεις στις εγκαταστάσεις υγραερίου σε πόλη του
Μεξικού την ίδια χρονιά, είχαν σαν αποτέλεσµα το θάνατο περισσότερων από 500
και τον τραυµατισµό πάνω από 7000 ανθρώπων. Πρόκειται για δυο από τα πιο αντι-
προσωπευτικά παραδείγµατα από το µακρύ κατάλογο των βιοµηχανικών ατυχηµά-
των µεγάλης έκτασης (Β.Α.Μ.Ε.) που έχουν συµβεί διεθνώς. Ατυχήµατα που οδη-
γούν σε µεγάλες πυρκαγιές, εκρήξεις, διαρροές µεγάλων ποσοτήτων τοξικών ουσιών
ή και συνδυασµό αυτών, οι συνέπειες των οποίων συχνά επεκτείνονται και εκτός των
ορίων µιας εγκατάστασης και µπορεί να επηρεάσουν γειτονικές εγκαταστάσεις (φαι-
νόµενο ντόµινο) ή και κατοικηµένες περιοχές. Ατυχήµατα που µπορεί να έχουν σαν
αποτέλεσµα το θάνατο και τον τραυµατισµό µεγάλου αριθµού εργαζοµένων και
κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και πολύ σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον
(καταστροφές από τις καύσεις, ρύπανση ατµόσφαιρας, εδάφους και νερών από επι-
κίνδυνες ουσίες). Σε πολλές περιπτώσεις οι συνέπειες αυτές µπορεί να είναι και
µακροπρόθεσµες (τερατογενέσεις, δυσκολία αποκατάστασης περιβάλλοντος κ.λπ.). 

Ο κίνδυνος πρόκλησης ενός τέτοιου ατυχήµατος είναι µεγάλος σε περιοχές
της χώρας µας όπου µπορεί να γειτνιάζουν κατοικηµένες περιοχές µε εγκαταστά-
σεις ή αποθηκευτικούς χώρους διυλιστηρίων πετρελαίου, υγραερίων, φυτοφαρµά-
κων, εκρηκτικών υλών καθώς και µε πολλές άλλες µικρότερες επιχειρήσεις (π.χ.
Θριάσιο, Πέραµα, βιοµηχανική περιοχή Θεσ/κης κ.α.). Ενδεικτικά αναφέρουµε ορι-
σµένα µεγάλα ατυχήµατα που έχουν καταγραφεί στη χώρα µας όπως η έκρηξη στην
Πετρόλα το 1992 µε τραγικό απολογισµό το θάνατο 13 και τον τραυµατισµό αρκε-
τών ακόµη εργαζοµένων, η πυρκαγιά στην Jet Oil στη Θεσσαλονίκη το 1987 η οποία
έκαιγε εφτά ηµέρες, απείλησε γειτονικές εγκαταστάσεις και είχε σαν αποτέλεσµα
την έκλυση τοξικών ουσιών στην ατµόσφαιρα, το ατύχηµα στην προβλήτα φορτοεκ-
φόρτωσης της ΕΚΟ στη Θεσσαλονίκη το 1998 µε 4 νεκρούς κ.α. 
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5.3 Νοµοθεσία για την πρόληψη και αντιµετώπιση Β.Α.Μ.Ε.

Σε διεθνές επίπεδο, για «την πρόληψη των σοβαρών βιοµηχανικών ατυχηµάτων»
έχουν ψηφιστεί από το 1993 η 174 ∆ιεθνής Σύµβαση Εργασίας και η 181 ∆ιεθνής
Σύσταση Εργασίας.

Ιδιαίτερα για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 1982 ψηφίστηκε η οδηγία
82/501/Ε.Ο.Κ., γνωστή και ως οδηγία Σεβέζο (Seveso) η οποία ονοµάστηκε έτσι
µε αφορµή το ατύχηµα στην οµώνυµη πόλη της Ιταλίας το 1976. Η οδηγία αυτή τρο-
ποποιήθηκε δυο φορές (οδηγίες 87/216/Ε.Ο.Κ. και 88/610/Ε.Ο.Κ.) και το 1996
αντικαταστάθηκε από την οδηγία 96/82/Ε.Κ. γνωστή και ως οδηγία Seveso II. Το
∆εκέµβρη του 2003 ψηφίστηκε η οδηγία 2003/105/Ε.Κ., για την τροποποίηση
της οδηγίας Seveso II.

Η Ελλάδα εναρµόνισε το εθνικό της δίκαιο µε τις προαναφερόµενες οδηγίες µε
τις ακόλουθες αποφάσεις:

• Κοινή Υπ. Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 18187/272, Φ.Ε.Κ. 26/Β/3-3-1988, (εναρµό-
νιση µε τις οδηγίες 82/501/E.O.K. και 87/216/E.O.K.).

• Κ.Υ.Α. 77119/4607, Φ.Ε.Κ. 532/Β/19-7-1993 (τροποποίηση και συµπλή-
ρωση της απόφασης 18187/272/88, εναρµόνιση µε την οδηγία
88/610/ΕΟΚ).

• Κ.Υ.Α. 5697/590, Φ.Ε.Κ. 405/Β/29-3-2000: «Καθορισµός µέτρων και
όρων για την αντιµετώπιση των κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης
σε εγκαταστάσεις ή µονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών»,
(αντικατάσταση των αποφάσεων 18187/272/88 & 77119/4607, εναρµό-
νιση µε την οδηγία Seveso II). Η απόφαση αυτή καθορίζει σήµερα τα µέτρα
που πρέπει να λαµβάνονται στη χώρα µας για την πρόληψη και αντιµετώπι-
ση των Β.Α.Μ.Ε. και θα πρέπει να τροποποιηθεί µέχρι την 1η Ιούλη του
2005, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/105/Ε.Κ.

5.4 Βασικές προβλέψεις της νοµοθεσίας

5.4.1 Εισαγωγή

Η εφαρµογή της νοµοθεσίας αφορά τόσο σε νέες όσο και σε υφιστάµενες βιοµη-
χανικές δραστηριότητες που είναι δυνατό να περικλείουν κινδύνους Β.Α.Μ.Ε., µε
σηµαντικές επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο περιβάλλον (εξαιρούνται ορισµένες,
όπως π.χ. οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, η µεταφορά επικίνδυνων ουσιών µέσω
αγωγών κ.α.). Συγκεκριµένα, εφαρµόζεται στις µονάδες όπου υπάρχουν επικίνδυνες
ουσίες (υπό µορφή πρώτης ύλης, προϊόντων, παραπροϊόντων, καταλοίπων ή ενδιά-

90

EΛ.IN.Y.A.E. E.K.A.



91

O ∆ H Γ O Σ  Γ I A  T H N  Y Γ E I A  &  T H N  A Σ Φ A Λ E I A  T Ω N  E P Γ A Z O M E N Ω N

µεσων προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που αναµένεται να προκύψουν
σε περίπτωση ατυχήµατος), σε ποσότητες ίσες ή ανώτερες από ορισµένες οριακές
τιµές που αναφέρονται στο Μέρος 1 και 2 του παραρτήµατος Ι της απόφασης. Στο
Μέρος 1 αναφέρονται συγκεκριµένες (κατονοµαζόµενες) ουσίες7 ενώ στο Μέρος
2 αναφέρονται κατηγορίες ουσιών8 µε βάση την ταξινόµηση των χηµικών ουσιών
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Και στα δύο Μέρη υπάρχουν δυο κατηγορίες
οριακών ποσοτήτων (στήλες 2 και 3). Τα όρια που αναφέρονται στη στήλη 3 είναι
υψηλότερα αυτών της στήλης 2.

Ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή9 µέσα σε
συγκεκριµένες προθεσµίες την κοινοποίηση και ανάλογα µε τις υπάρχουσες ποσό-
τητες επικίνδυνων ουσιών την πολιτική πρόληψης µεγάλων ατυχηµάτων (υπέρβαση
ορίων στήλης 2) ή τη µελέτη ασφάλειας (υπέρβαση ορίων στήλης 3). Η αδειοδο-
τούσα αρχή απαγορεύει τη λειτουργία ή την έναρξη λειτουργίας µιας εγκατάστασης,
µονάδας ή αποθήκης, ή τµήµατός τους, εάν τα µέτρα που έλαβε ο «ασκών την εκµε-
τάλλευση» (υπεύθυνος εγκατάστασης) µε σκοπό την πρόληψη ή µείωση των κινδύ-
νων µεγάλου ατυχήµατος είναι ανεπαρκή. Επίσης µπορεί να επιβληθούν στον υπεύ-
θυνο της εγκατάστασης και άλλες κυρώσεις (π.χ. σε περίπτωση µη έγκαιρης υποβο-
λής των απαιτούµενων από τη νοµοθεσία µελετών και πληροφοριών). Τα παραπάνω
αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 19 (Κυρώσεις) της Κ.Υ.Α. 5697/590/00

Σε περίπτωση µεγάλου ατυχήµατος, ο εργοδότης υποχρεούται στην παροχή
πληροφοριών στην αδειοδοτούσα αρχή.

5.4.2 Κοινοποίηση

Η κοινοποίηση υποβάλλεται στην αδειοδοτούσα αρχή η οποία την αποστέλλει
εντός ενός µήνα προς ενηµέρωσή τους στα Υπουργεία Ανάπτυξης, ΠΕΧΩ∆Ε, Υγείας
και Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Γεωργίας και στη Γεν.
Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος και στο
Γενικό Χηµείο του Κράτους.

Η κοινοποίηση περιέχει στοιχεία που αφορούν την εγκατάσταση, τη δραστηριό-
τητα, τις επικίνδυνες ουσίες, το άµεσο περιβάλλον της εγκατάστασης και εκτίµηση
της πιθανότητας πρόκλησης ατυχήµατος µεγάλης έκτασης, λόγω της θέσης της

7 Π.χ. νιτρικό αµµώνιο, αρσενικά άλατα, βρώµιο, χλώριο, φθόριο, φορµαλδεΰδη, υδρογόνο, υδροχλώριο,
αλκυλοµολυβδικές ενώσεις, υγροποιηµένα αέρια εξαιρετικά εύφλεκτα, ακετυλένιο, αιθυλενοξείδιο, προπυλε-
νοξείδιο, φωσγένιο, πολυχλωροδιβενζοφουράνια, πολυχλωροδιβενζοδιοξίνες, βενζίνη και άλλα πτητικά ορυ-
κτέλαια κ.α.
8 Π.χ. πολύ τοξικές, τοξικές, εκρηκτικές, εύφλεκτες, εξαιρετικά εύφλεκτες, επικίνδυνες για το περιβάλλον κ.α.
9 H αρµόδια για τη χορήγηση άδειας της εγκατάστασης ή και λειτουργίας, κεντρική υπηρεσία του Yπ.
Aνάπτυξης ή υπηρεσία Bιοµηχανίας της οικείας Nοµαρχιακής Aυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εγκατά-
σταση ή η µονάδα.



εγκατάστασης και της εγγύτητάς της µε άλλες επικίνδυνες εγκαταστάσεις (φαινόµε-
νο ντόµινο). 

5.4.3 Πολιτική Πρόληψης Μεγάλων Ατυχηµάτων (Π.Π.Μ.Α.)

Η Π.Π.Μ.Α. θα πρέπει να περιλαµβάνει τους γενικούς στόχους και αρχές δράσης
που καθορίζει ο «ασκών την εκµετάλλευση» για τον έλεγχο των κινδύνων µεγάλων
ατυχηµάτων. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται µαζί µε την κοινοποίηση ή κάποια τροπο-
ποίησή της και σε κάθε περίπτωση κάθε 5 χρόνια. Το διαχειριστικό σύστηµα ασφά-
λειας θα πρέπει να ενσωµατώνει το τµήµα του γενικού διαχειριστικού συστήµατος το
οποίο περιλαµβάνει την οργανωτική δοµή, τις αρµοδιότητες, τις πρακτικές, τις δια-
δικασίες, τις διεργασίες και τους πόρους για τον καθορισµό και την εφαρµογή της
πολιτικής πρόληψης µεγάλων ατυχηµάτων. Στα πλαίσια του διαχειριστικού συστήµα-
τος ασφάλειας θα πρέπει να θίγονται τα ακόλουθα θέµατα:

- οργάνωση και προσωπικό (ρόλοι και αρµοδιότητες, εκπαιδευτικές ανάγκες,
σύµπραξη εργαζοµένων κ.λπ.)

- προσδιορισµός και αξιολόγηση κινδύνων µεγάλου ατυχήµατος

- έλεγχος λειτουργίας (οδηγίες ασφαλούς λειτουργίας, συντήρηση κ.λπ.)

- διαχείριση αλλαγών

- σχεδιασµός έκτακτης ανάγκης

- παρακολούθηση επιδόσεων – έλεγχος και επανεξέταση (θέσπιση και εφαρµο-
γή διαδικασιών για αξιολόγηση της τήρησης των στόχων της Π.Π.Μ.Α.).

5.4.4 Μελέτη Ασφάλειας (Μ.Α.)

Μέσω της Μ.Α. θα πρέπει να καταδεικνύεται ότι: 

• Εφαρµόζεται µια πολιτική πρόληψης µεγάλων ατυχηµάτων και ένα σύστηµα
διαχείρισης ασφάλειας προς υλοποίησή της (σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στην παρ. 5.4.3.).

• Έχουν επισηµανθεί οι κίνδυνοι µεγάλου ατυχήµατος και έχουν ληφθεί τα απα-
ραίτητα µέτρα για την πρόληψη και τον περιορισµό των συνεπειών τους στον
άνθρωπο και το περιβάλλον.

• Έχει εξασφαλισθεί επαρκής πληροφόρηση των αρµοδίων αρχών, ώστε να
µπορούν να αποφασίζουν για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων ή για
διευθετήσεις γύρω από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

• Σε περίπτωση εγγύτητας της εγκατάστασης µε άλλες επικίνδυνες εγκαταστά-
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σεις (φαινόµενο ντόµινο) έχει συνεκτιµηθεί δεόντως η φύση και η έκταση ενός
συνολικού κινδύνου ατυχήµατος µεγάλης έκτασης. 

Η Μ.Α. υποβάλλεται στην αδειοδοτούσα αρχή η οποία αποστέλλει αντίγραφά της
µέσα σε ένα µήνα, στις ακόλουθες αρµόδιες αρχές: Υπ. Ανάπτυξης, ΠΕΧΩ∆Ε,
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας & Πρόνοιας, Γεωργίας (σε περίπτωση
εγκαταστάσεων στις οποίες υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες που χαρακτηρίζονται ως
φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή/και λιπάσµατα), στο Γενικό Χηµείο του Κράτους, στο
Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώµατος και στην Τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Παράλληλα µε τη Μ.Α., ο ασκών την εκµετάλλευση υποβάλλει απευθείας στην
αρµόδια για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ένα
αντίγραφο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

H καταχώρηση της µελέτης ασφάλειας γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή µε
βάση τις αναφερόµενες παραπάνω γνωµοδοτήσεις, και γνωστοποιείται εγγράφως
στον ασκούντα την εκµετάλλευση, µε κοινοποίηση στις αρµόδιες αρχές. Η µελέτη
ασφάλειας επανεξετάζεται περιοδικά και εν ανάγκη ενηµερώνεται:

- τουλάχιστον κάθε πέντε (5) χρόνια,

- οποτεδήποτε µε πρωτοβουλία του ασκούντος την εκµετάλλευση ή µετά από αίτη-
µα της αδειοδοτούσας αρχής, όταν το δικαιολογούν νέα δεδοµένα, ή προκειµέ-
νου να ληφθούν υπόψη νέες τεχνικές γνώσεις σχετικά µε την ασφάλεια, οι οποί-
ες προέρχονται π.χ. από την ανάλυση ατυχηµάτων ή κατά το δυνατό, «παρ’ ολίγον
ατυχηµάτων» και την εξέλιξη των γνώσεων σχετικά µε την εκτίµηση κινδύνων,

- σε περίπτωση µετατροπής (εγκατάστασης, µονάδας ή χώρου αποθήκευσης).

Τα συµπεράσµατα από τις επανεξετάσεις υποβάλλονται από τον ασκούντα την
εκµετάλλευση στην αδειοδοτούσα αρχή.

5.4.5 Σχέδια έκτακτης ανάγκης

Ο υπεύθυνος κάθε εγκατάστασης που υποχρεούται στην υποβολή Μ.Α. πρέπει να
καταρτίζει σε συνεργασία µε το προσωπικό εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης µε
τα µέτρα που λαµβάνονται στη µονάδα και να παρέχει στις αρµόδιες αρχές τις ανα-
γκαίες πληροφορίες ώστε να µπορούν να καταρτίζουν το εξωτερικό σχέδιο έκτα-
κτης ανάγκης.

Τα εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης πρέπει να επανεξετάζονται, να δοκιµά-
ζονται και ενδεχοµένως να αναθεωρούνται και να εκσυγχρονίζονται, τουλάχιστον
κάθε τρία χρόνια. Το Πυροσβεστικό Σώµα µεριµνά για την πραγµατοποίηση ασκή-
σεων ετοιµότητας σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο της επιχείρησης, για την εφαρ-
µογή και εκπαίδευση µε βάση το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης.
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Προβλέπεται επίσης η εκπόνηση εξωτερικών σχεδίων για κάθε εγκατάσταση και
για βιοµηχανικές περιοχές, τα λεγόµενα Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. (Σχέδια Αντιµετώπισης
Τεχνολογικού Ατυχήµατος Μεγάλης Έκτασης). Συγκεκριµένα, το ΥΠΕΧΩ∆Ε µέσω
της Κεντρικής ∆ιεύθυνσης Π.Σ.Ε.Α. (Πολιτικού Σχεδιασµού Εκτάκτου Ανάγκης)
µεριµνά για την κατάρτιση ενός γενικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης (Γενικό
Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) σε συνεργασία µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας
& Πρόνοιας, Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Αρχηγείο Πυροσβεστικού
Σώµατος και άλλους κατά περίπτωση συναρµόδιους φορείς. Το σχέδιο αυτό ανα-
φέρεται στο χώρο έξω από τις εγκαταστάσεις που υπάγονται στη συγκεκριµένη
νοµοθεσία για συγκεκριµένες βιοµηχανικές περιοχές (π.χ. Γενικό Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.
Θριασίου Πεδίου).

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
µεριµνά ώστε σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες της οικείας νοµαρχιακής αυτοδιοίκη-
σης και της περιφέρειας, άλλα κατά περίπτωση συναρµόδια υπουργεία, καθώς και
µε έναν εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώµατος του νοµού και έναν εκπρόσωπο
της εγκατάστασης, να καταρτίσει το ειδικό Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε., µε τα µέτρα που πρέπει να
λαµβάνονται στον εκτός της εγκατάστασης χώρο, µε βάση το γενικό Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.
και την καταχωρηµένη µελέτη ασφάλειας, συνεκτιµώντας και το ενδεχόµενο των πολ-
λαπλασιαστικών φαινοµένων (φαινόµενο ντόµινο).

Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης επιδιώκουν: 

- τον περιορισµό και τη θέση υπό έλεγχο περιστατικών, ούτως ώστε να ελαχι-
στοποιούνται οι επιπτώσεις τους στον άνθρωπο, το περιβάλλον και τα αγαθά, 

- την εφαρµογή των αναγκαίων µέτρων προστασίας ανθρώπου και περιβάλλο-
ντος από τις επιπτώσεις µεγάλων ατυχηµάτων, 

- την ανακοίνωση των αναγκαίων πληροφοριών στο κοινό και τις οικείες υπηρε-
σίες ή αρχές της περιοχής, 

- την αποκατάσταση και τον καθαρισµό του περιβάλλοντος κατόπιν µεγάλου
ατυχήµατος.

Στα πλαίσια των προβλέψεων για τα σχέδια, περιλαµβάνονται ζητήµατα οργά-
νωσης και εκπαίδευσης µε βάση την εκτίµηση των κινδύνων, η ενηµέρωση και συµ-
µετοχή όλων των εµπλεκόµενων, η πραγµατοποίηση ασκήσεων ετοιµότητας, οι δια-
δικασίες επανεξέτασης και αναθεώρησής τους κ.λπ.

5.4.6 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα (φαινόµενο ντόµινο) 

Η αδειοδοτούσα αρχή, βασιζόµενη στις πληροφορίες που παρέχει ο υπεύθυνος
κάθε εγκατάστασης πρέπει να καθορίζει τις µονάδες ή οµάδες µονάδων όπου η
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πιθανότητα και η δυνατότητα ή οι συνέπειες µεγάλου ατυχήµατος µπορεί να αυξά-
νονται λόγω της θέσης και της εγγύτητάς τους, των ειδών και των ποσοτήτων επι-
κίνδυνων ουσιών που διαθέτουν. Η αδειοδοτούσα αρχή υποχρεούται να µεριµνά
ώστε γι’ αυτές τις εγκαταστάσεις να ανταλλάσσονται κατάλληλα σχετικές πληρο-
φορίες που τους επιτρέπουν να συνεκτιµούν δεόντως τη φύση και έκταση του συνο-
λικού κινδύνου µεγάλου ατυχήµατος. Σε συνεργασία µε τις κατά περίπτωση αρµό-
διες νοµαρχιακές υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται σχετικές πληροφορίες στις αρµό-
διες αρχές κατά την εκπόνηση των εξωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης και να
ενηµερώνεται ο πληθυσµός που κατοικεί στην ευρύτερη περιοχή.

5.4.7 Σχεδιασµός χρήσεων γης 

Αναφέρεται για πρώτη φορά στην οδηγία SevesoII και την αντίστοιχη απόφαση σε
εθνικό επίπεδο, ότι οι αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για το
χωροταξικό, περιβαλλοντικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό, µεριµνούν ώστε οι στόχοι
της πρόληψης µεγάλων ατυχηµάτων και του περιορισµού των συνεπειών τους να
λαµβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση των σχεδίων χρήσεων γης µέσα από τις
κείµενες διαδικασίες σχεδιασµού του χώρου και κατά τη διαδικασία έγκρισης περι-
βαλλοντικών όρων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Για την υλοποίηση των στό-
χων ελέγχεται η ίδρυση νέων εγκαταστάσεων, οι µετατροπές στις υπάρχουσες εγκα-
ταστάσεις, τα νέα έργα και οι γενικότερες δραστηριότητες που λόγω της θέσης και
της γειτνίασής τους µε αυτές ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο µεγάλου ατυχή-
µατος ή να επιδεινώσουν τις συνέπειές του. 

5.4.8 Πληροφορίες για τα µέτρα ασφάλειας – Ενηµέρωση κοινού

Ιδιαίτερη σηµασία έχει το ζήτηµα της πληροφόρησης του πληθυσµού σε περιοχές
όπου βρίσκονται εγκαταστάσεις που µπορεί να προκαλέσουν ατύχηµα µεγάλης
έκτασης. Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και το
Νοµαρχιακό Συµβούλιο έχουν υποχρέωση να πληροφορούν µε συγκεκριµένες δια-
δικασίες τον πληθυσµό για την επικινδυνότητα των εγκαταστάσεων που λειτουργούν
στην περιοχή, για τα κατάλληλα µέτρα ασφάλειας που έχουν ληφθεί και τη στάση
που θα πρέπει να τηρείται σε περίπτωση ατυχήµατος, για τη διενέργεια ασκήσεων
ετοιµότητας του πληθυσµού, σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας
της Νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης και τον(τους) οικείο(ους) δήµο(ους) του(των) οποί-
ου(ων) οι κάτοικοι είναι δυνατόν να προσβληθούν από ατύχηµα µεγάλης έκτασης
κ.λπ. Επίσης, η αδειοδοτούσα αρχή µεριµνά ώστε το κοινό να µπορεί να δίνει τη
γνώµη του στο σχεδιασµό για νέες εγκαταστάσεις που αναφέρονται που υποχρε-
ούνται να Μ.Α., στη µετατροπή υφιστάµενων εγκαταστάσεων και στη διαρρύθµιση
των χώρων γύρω από αυτές.
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5.4.9 Επιθεωρήσεις – Έλεγχοι

Η αδειοδοτούσα αρχή υποχρεούται να οργανώνει, σε συνεργασία µε τις συναρ-
µόδιες αρχές, σύστηµα επιθεωρήσεων ή άλλων µέτρων ελέγχου ανάλογα µε τον
τύπο της εγκατάστασης. Αυτές οι επιθεωρήσεις ή µέτρα ελέγχου δεν εξαρτώνται
από την παραλαβή της µελέτης ασφάλειας, ή άλλων υποβαλλόµενων στοιχείων
και πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να επιτρέπουν οργανωµένη και συστη-
µατική εξέταση των τεχνικών, οργανωτικών και διαχειριστικών συστηµάτων της µονά-
δας. Τα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα των επιθεωρήσεων σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία, πρέπει να κοινοποιούνται και στο προσωπικό της εγκατάστασης.

5.5 Συνδυασµένη εφαρµογή της νοµοθεσίας για την πρόληψη και αντιµε-
τώπιση των κινδύνων εργασιακού και ευρύτερου περιβάλλοντος

Σε κάθε εγκατάσταση, είτε υπάγεται είτε όχι στην οδηγία Seveso, υπάρχουν µια σειρά
βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος στους οποίους εκτίθενται οι
εργαζόµενοι, οι οποίοι µπορεί να αποτελέσουν αιτίες πρόκλησης εργατικών ατυχη-
µάτων και επαγγελµατικών ασθενειών. Επιπλέον, η καθηµερινή δραστηριότητα κάθε
επιχείρησης επιβαρύνει το ευρύτερο περιβάλλον. Η συνδυασµένη εφαρµογή της
νοµοθεσίας για την προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των Εργαζοµένων
(Υ+ΑΕ), της προστασίας του περιβάλλοντος, της πρόληψης και αντιµετώπισης των
Β.Α.Μ.Ε., καθώς και άλλων σχετικών κανονισµών (π.χ. κανονισµοί για τη µεταφορά
επικίνδυνων φορτίων), είναι αναγκαία για την ολοκληρωµένη εκτίµηση της επικιν-
δυνότητας και την αποτελεσµατική προστασία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για
κάθε εγκατάσταση και για την ευρύτερη βιοµηχανική περιοχή. Μπορεί επίσης να
συµβάλλει στην αναβάθµιση της ελεγκτικής διαδικασίας από τις αρµόδιες αρχές. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε τις δυνατότητες συµβολής της γραπτής εκτίµησης του
επαγγελµατικού κινδύνου (Π.∆. 17/96), στην ολοκληρωµένη εκτίµηση των κινδύνων
Β.Α.Μ.Ε. στα πλαίσια της πολιτικής πρόληψης µεγάλων ατυχηµάτων και της µελέτης
ασφάλειας. Η ολοκληρωµένη ανάλυση επικινδυνότητας που µπορεί να προκύψει από
τη συνδυασµένη εφαρµογή, συµβάλλει στην επιλογή των κατάλληλων µέτρων και
µέσων αντιµετώπισης. Συµβάλλει δηλαδή στην κατάρτιση ολοκληρωµένου εσωτερι-
κού σχεδίου έκτακτης ανάγκης. Επίσης, σε βιοµηχανικές περιοχές, είναι συχνό το
φαινόµενο της γειτνίασης εγκαταστάσεων που υπάγονται στην οδηγία Seveso µε
άλλες που δεν υπάγονται, αλλά ένα ατύχηµα σε αυτές µπορεί να αποτελέσει αφορµή
για Β.Α.Μ.Ε.. Η συνδυασµένη εφαρµογή της νοµοθεσίας µπορεί να συµβάλλει στην
εφαρµογή των νοµοθετικών απαιτήσεων για επαρκή πληροφόρηση των αρµοδίων
αρχών ώστε να µπορούν να καταρτίζουν τα Ειδικά και Γενικά Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε., στο σχε-
διασµό χρήσεων γης και την πρόληψη ενός φαινοµένου ντόµινο.

96

EΛ.IN.Y.A.E. E.K.A.



Οι εργαζόµενοι σε κάθε εγκατάσταση, είτε υπάγεται είτε όχι στην οδηγία
Seveso, θα πρέπει να έχουν ενεργό συµµετοχή στις διαδικασίες εκτίµησης της επι-
κινδυνότητας, σχεδιασµού, αξιολόγησης των µέτρων πρόληψης των κινδύνων, σχε-
διασµού έκτακτης ανάγκης και αξιολόγησης των σχεδίων (π.χ. ασκήσεις ετοιµότη-
τας) κ.λπ. Αντίστοιχα, ενεργό συµµετοχή θα πρέπει να έχουν οι εργαζόµενοι-κάτοι-
κοι της ευρύτερης βιοµηχανικής περιοχής. Η νοµοθεσία για τα Β.Α.Μ.Ε. δεν προσ-
διορίζει σαφώς την ενεργό εµπλοκή τους στις σχετικές διαδικασίες, εκτός από
ορισµένες γενικόλογες αναφορές (π.χ. αναφέρεται ότι θα πρέπει να ζητείται η γνώµη
του προσωπικού για το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και η γνώµη του πληθυ-
σµού για τα εξωτερικά σχέδια, ενώ στην περιγραφή των πληροφοριών για το σύστη-
µα διαχείρισης ασφάλειας στο κεφάλαιο για την οργάνωση και το προσωπικό υπάρ-
χει αναφορά στη «σύµπραξη των εργαζοµένων»). Ωστόσο, το νοµοθετικό πλαίσιο
για την Υ+ΑΕ δίνει ορισµένες δυνατότητες µέσα από το θεσµό των Επιτροπών
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.

Θα πρέπει βέβαια να επισηµάνουµε στο σηµείο αυτό ότι η πορεία εφαρµογής
της νοµοθεσίας στη χώρα µας δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική. Ιδιαίτερα
όσον αφορά στη νοµοθεσία για τα Β.Α.Μ.Ε., αναφέρουµε ενδεικτικά ότι η εναρµό-
νιση µε τη Seveso II έγινε µε καθυστέρηση ενώ δεν υπάρχουν επίσηµα ολοκληρω-
µένα στοιχεία σχετικά µε το πως προχωρά η διαδικασία υπαγωγής των επιχειρήσεων
στις διατάξεις της. Είναι όµως ενδεικτικό, ότι σύµφωνα και µε το αρµόδιο τµήµα του
ΥΠΕΧΩ∆Ε, κατά την εφαρµογή της Seveso I παρουσιάστηκαν µια σειρά προβλήµα-
τα (υπήρξε για παράδειγµα προσπάθεια από επιχειρήσεις να αποκρύψουν στοιχεία,
µόνο για 2 επιχειρήσεις είχε εκπονηθεί το Ειδικό Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε., παρουσιάστηκαν προ-
βλήµατα στις επιθεωρήσεις και στην αξιολόγηση των Μ.Α. κ.α.). Οι όποιες προσπά-
θειες έχουν γίνει (π.χ. εκπόνηση Γενικό Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. Θριασίου Πεδίου,
Επιχειρησιακό Κέντρο αντιµετώπισης Β.Α.Μ.Ε.) δεν έχουν δοκιµαστεί σε πραγµατι-
κές συνθήκες (π.χ. κυκλοφοριακής συµφόρησης) για να αξιολογηθεί η ετοιµότητα
εκκένωσης, δεν έχει ενηµερωθεί και εκπαιδευτεί κατάλληλα ο πληθυσµός κ.λπ. 

Εκτός από την ελλιπή εφαρµογή, υπάρχουν και ορισµένες ασάφειες της νοµο-
θεσίας που συµβάλλουν στο να µην εφαρµόζεται αποτελεσµατικά. Για παράδειγµα,
δεν έχει θεσµοθετηθεί αποδεκτή µεθοδολογία εκτίµησης επικινδυνότητας και υπάρχει
ασάφεια σχετικά µε τα κριτήρια αξιολόγησης των Μ.Α.. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
αποτελεί το γεγονός ότι ενώ η SevesoΙΙ σωστά αναφέρεται στον κίνδυνο ενός φαινο-
µένου ντόµινο και στην ανάγκη σχεδιασµού των χρήσεων γης, δε θέτει συγκεκριµένες
οριοθετήσεις για το σκοπό αυτό, έστω ελάχιστες ή ενδεικτικές ανά περίπτωση (π.χ. δεν
θεσπίζονται αποδεκτά κριτήρια σχετικά µε τις αποστάσεις ασφάλειας και γενικότερα
για τη δυνατότητα γειτνίασης βιοµηχανικών µονάδων διαφορετικών κλάδων). 

Αντίστοιχα είναι τα προβλήµατα εφαρµογής και των κενών και όσον αφορά στη
νοµοθεσία για την Υ+ΑΕ, την προστασία του περιβάλλοντος και τη µεταφορά επι-
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κίνδυνων φορτίων (π.χ. απουσία δηµόσιων υποδοµών για υποστήριξη των σχετικών
διαδικασιών, απουσία συστηµατικών ελέγχων από τις αρµόδιες αρχές, απουσία
θεσµοθετηµένων αποδεκτών µεθοδολογιών εκτίµησης κ.α.).

Οι προαναφερόµενες ασάφειες και κενά της σχετικής νοµοθεσίας, οι σηµαντικές
ελλείψεις αναγκαίων κρατικών υποδοµών, η υποβάθµιση του κρατικού ελέγχου, ανα-
δεικνύουν σε τελευταία ανάλυση, τον πολιτικό χαρακτήρα του προβλήµατος.
Αναδεικνύουν την απαίτηση να προσαρµοσθεί το εργασιακό περιβάλλον στις ανά-
γκες των εργαζοµένων και γενικότερα το περιβάλλον στις ανάγκες των κατοίκων της
περιοχής. Η υλοποίηση αυτής της απαίτησης προϋποθέτει την ανατροπή κάθε πολιτι-
κής που θέτει σαν βασικό κριτήριο των επιλογών της τη µεγιστοποίηση της κερδοφο-
ρίας των επιχειρήσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, η χώρα µας θα περιορισθεί στην ύπαρ-
ξη µερικών ανεφάρµοστων σχεδίων επί χάρτου και ορισµένων τυπικών ψευδεπίγρα-
φων διαδικασιών κάλυψης των νοµοθετικών υποχρεώσεων της εργοδοσίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
6.1 Εισαγωγή

Η ύπαρξη του επαγγελµατικού κινδύνου, άλλοτε άλλου, προσδιορίζεται από:

1. το συγκεκριµένο περιεχόµενο – αντικείµενο της εργασίας,

2. τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν στη συγκεκριµένη κάθε φορά περί-
πτωση και

3. τα εφαρµοζόµενα µέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας σύµφωνα και
µε τις προβλέψεις της σχετικής νοµοθεσίας.

Οι βασικές συνέπειες – επιπτώσεις για τους εργαζόµενους που είναι εκτεθειµέ-
νοι στους κινδύνους αυτούς είναι :

1. Τα εργατικά «ατυχήµατα» (Ασφαλιστική Νοµοθεσία).

2. Οι επαγγελµατικές ασθένειες (Αρθ. 40 του Κανονισµού Ασθένειας του ΙΚΑ).

3. Η πρόωρη φθορά της υγείας των εργαζοµένων από την απασχόλησή τους σε ιδιαί-
τερα φθοροποιές δραστηριότητες (π.χ. νυχτερινή εργασία, υπόγειες και υποθαλάσ-
σιες εργασίες, οδηγοί κ.λπ.) – Θεσµός Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων (ΒΑΕ).

Είναι χαρακτηριστικά από την άποψη αυτή, τα στοιχεία (∆ιεθνές Γραφείο
Εργασίας 2002) που αποτυπώνουν µε πλέον αδιαµφισβήτητο τρόπο τις συνέπειες
αυτής της ευθύνης διεθνώς: 1,1  εκατοµµύρια εργαζόµενοι ανά έτος χάνουν την ζωή
τους εξαιτίας συνθηκών εργασίας

Συγκριτικά: - 999.000 είναι οι αντίστοιχες ετήσιες απώλειες σε τροχαία ατυ-
χήµατα,

- 502.000 οι απώλειες σε πολέµους για την ίδια χρονική περίοδο,

- 563.000 οι απώλειες σε περιστατικά βίας,

- 312.000 οι απώλειες ανθρωπίνων ζώων από AIDS.

∆ηλαδή: - 3.000 θάνατοι την ηµέρα ή 2 θάνατοι / λεπτό,

- 300.000 θάνατοι έχουν αιτία την έκθεση των εργαζοµένων σε
επικίνδυνες ουσίες,

- σε 250 εκατοµµύρια ανέρχονται τα Εργατικά Ατυχήµατα κάθε έτος,
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- 160 εκατοµµύρια είναι οι Επαγγελµατικές Ασθένειες αντίστοιχα,

- 65.000 Εργατικά Ατυχήµατα συµβαίνουν κάθε µέρα, δηλαδή 8
κάθε δευτερόλεπτο.

Παρατηρείται δηλαδή µια αύξηση των Εργατικών Ατυχηµάτων και
Επαγγελµατικών Ασθενειών που τα τελευταία χρόνια πλησιάζει το 67%, ενώ το 2020
αναµένεται ότι θα  διπλασιαστούν.

Το ποσοστό του εργαζόµενου πληθυσµού που εκτίθεται στους κινδύνους
αυτούς ξεπερνά το 40  - 50%. Ιδιαίτερα ανησυχητικός είναι ο κίνδυνος ανάπτυξης
καρκίνου επαγγελµατικής αιτιολογίας που ξεπερνά το 5% του συνόλου των περι-
πτώσεων καρκίνου ενώ έχουν καταγραφεί 350 τουλάχιστον αποδεδειγµένα καρκι-
νογόνοι παράγοντες στους οποίους συχνά εκτίθενται οι εργαζόµενοι, όπως:

• Βενζόλιο και γενικότερα ΑΠΥ (Αρωµατικοί Πολυκυκλικοί Υδρογονάνθρακες),

• Αµίαντος,

• Χρώµιο, νιτρωζαµίνες, ιονίζουσα ακτινοβολία κ.λπ.

Παράλληλα δε µε την εφαρµογή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία
και την υποχώρηση κάποιων από τις επαγγελµατικές ασθένειες που χαρακτηρίζουν
τις αρχές της βιοµηχανικής επανάστασης, νέες κάνουν την εµφάνισή τους. Έτσι σήµε-
ρα, εκτιµάται ότι ανέρχονται σε 3.000 περίπου οι παράγοντες εκείνοι στους χώρους
εργασίας που µπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες, δερµατοπάθειες και άσθµα. Η
υπερκόπωση και το στρες που επιβαρύνουν το 30 – 50% των εργαζοµένων στις βιο-
µηχανικά ανεπτυγµένες χώρες (τους άλλους τους θερίζει η πείνα, ο πόλεµος και ο
νέος µεσαίωνας), είναι δυνατόν να προκαλέσουν διαταραχές του ύπνου, νευροψυχι-
κές διαταραχές όπως η κατάθλιψη, όπως επίσης και να συµβάλλουν στην αύξηση του
κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων και κυρίως της υπέρτασης.

Το οικονοµικό κόστος αυτών των απωλειών, που σίγουρα δεν είναι και το σηµα-
ντικότερο αφού η ανθρώπινη ζωή δεν µετριέται µε χρήµα, µπορεί να αγγίζει και
ποσοστά της τάξης του 10 και 15% του ΑΕΠ.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), σύµφωνα µε στοιχεία πριν την τελευταία διεύρυν-
σή της, και σε σύνολο 150 εκατοµµυρίων εργαζόµενων, καταγράφονται:

- 10 εκατοµµύρια είναι κάθε χρόνο τα θύµατα των εργατικών ατυχηµάτων και
των επαγγελµατικών ασθενειών, 

- 8.000 από αυτά είναι θανατηφόρα,

- σε 20 δις ECU ανέρχεται το άµεσο κόστος από τις καταβαλλόµενες αποζηµιώσεις 

- 350 εκατοµµύρια είναι οι ηµέρες εργασίας που χάνονται λόγω επαγγελµατικών ασθε-
νειών στην Ε.Ε. από τις οποίες πάσχουν 7 εκατοµµύρια εργαζόµενοι (Eurostat 2002). 
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Στη χώρα µας το συνολικό (άµεσο + έµµεσο) εκτιµώµενο κόστος µόνο από τα
εργατικά ατυχήµατα για τους ασφαλισµένους του ΙΚΑ, ξεπερνά τα 55 δις δρχ. κάθε
χρόνο (εκτιµήσεις της Επιτροπής Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας της ΓΣΕΕ και
του πρώην ∆ιοικητή του ΙΚΑ, 1996).

Ενώ από την άλλη, οι µεν επαγγελµατικές ασθένειες παραµένουν αδιάγνωστες, τα
δε θύµατα τους άγνωστα, αφού σύµφωνα µε τις επίσηµες στατιστικές οι επαγγελµατι-
κές ασθένειες στη χώρα µας έχουν καθηλωθεί από το 1985 σε µηδενικά επίπεδα. 

Και όλα αυτά την ίδια στιγµή που κάθε χρόνο στην Ελλάδα 11.000 περίπου εργα-
ζόµενοι από τους ασφαλισµένους µόνο του ΙΚΑ οδηγούνται σε καθεστώς πρόωρης
συνταξιοδότησης  για λόγους υγείας, γενικά µε τον χαρακτηρισµό …«κοινή νόσος»; …,
τροφοδοτώντας έτσι άλλη µια µαύρη τρύπα του κοινωνικοασφαλιστικού µας συστήµατος.

Αξίζει στο σηµείο αυτό να παραθέσουµε ορισµένα στοιχεία που αφορούν το συγκρι-
τικό κόστος Εργατικών Ατυχηµάτων και Επαγγελµατικών Ασθενειών (βλ. πίνακα 1).

Πίνακας 1: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ - 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

Xώρα Aτυχήµατα Aσθένειες Έτος

∆ανία 370 εκ. ECU 2,33 δις ECU 1990

Σουηδία 780 εκ. ECU 6,7 δις ECU 1990

Nορβηγία 370 εκ. ECU 6,3 δις ECU 1992

Φιλανδία 460 εκ. ECU 2,8 δις ECU 1992

Kόστος εργατικών ατυχηµάτων
Kόστος επαγγελµατικών ασθενειών

ΣTHN EΛΛA∆A

Kόστος εργατικών ατυχηµάτων
µόνο για τους ασφαλισµένους του IKA ≈ 50 δις δρχ./έτος

Kόστος επαγγελµατικών ασθενειών ≈ κόστος εργ. ατυχ. χ 7 ≈  
(κατά προσέγγιση) ≈ 50 χ 7 = 350 δις δρχ./έτος περίπου

ΣYNOΛIKO KOΣTOΣ
(µόνο για IKA) ≈ 0,5 τρις δρχ./έτος (2,9 δις ευρώ)

1
7

* ''Cost and benefits of preventive measures'' Euro Echo, No 2. July 1996, p. 2-4.
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Είναι χαρακτηριστικές και αξίζει να κατατεθούν, δύο σχετικά πρόσφατες επιση-
µάνσεις του προηγούµενου ∆ιοικητή του ΙΚΑ.  Η µια προφορική σε συνάντηση µε
τη ∆ιοίκηση της ΓΣΕΕ όπου σύµφωνα µε την αίσθησή του «οι επαγγελµατικές ασθέ-
νειες κυριολεκτικά θερίζουν …..» (1998). Η δεύτερη γραπτή σε επίσηµο υπόµνηµα
προς τον τότε Υπουργό Υγείας κο Κρεµαστινό, µε ηµεροµηνία 25.10.1995, όπου
επί λέξει αναφέρει: «Παρά τις πιέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ∆ιεθνούς
Γραφείου Εργασίας, δεν έχει γίνει τίποτα στον τοµέα των επαγγελµατικών παθήσε-
ων.  Μια προσπάθεια που έγινε πριν από χρόνια µε την ίδρυση του Κέντρου
∆ιάγνωσης και Ιατρικής της Εργασίας, ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ του ΙΚΑ, εγκαταλείφθηκε και
σήµερα βρισκόµαστε σε κατάσταση που προκαλεί ντροπή για την χώρα µας…» -
και καταλήγει… «Πρέπει κάτι να γίνει…».

Είναι επίσης σηµαντικό να υπογραµµιστεί ότι για τις επαγγελµατικές ασθένειες δεν
υπάρχει γενική ασφαλιστική νοµοθεσία.  Έτσι, πλην του ΙΚΑ, δυνατότητα χαρακτηρισµού
µιας νόσου σαν επαγγελµατικής δεν υφίσταται εξ’ ορισµού στο σύνολο των υπολοίπων
300 περίπου ασφαλιστικών φορέων της χώρας όπως π.χ. ∆ηµόσιο, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ κ.λπ.

Βέβαια τα τελευταία 10 χρόνια έχουµε την παραγωγή ενός «πλούσιου» θεωρη-
τικά νοµοθετικού πλαισίου για τα θέµατα Υγείας & Ασφάλειας των Εργαζοµένων και
της πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου (αρ. 40 Κανονισµού Ασθενείας του
ΙΚΑ/78, Ν.1568/85 για την Υ&ΑΕ, Νόµος για την συγκρότηση υπηρεσιών Ιατρικής
της Εργασίας στα Κέντρα Υγείας στο ΕΣΥ, Π.∆.213/86 για θέσπιση της ειδικότητας
Ιατρικής της Εργασίας, Π.∆. 17/96 που ανάµεσα στα άλλα επιβάλλει τη γραπτή
εκτίµηση των επαγγελµατικών κινδύνων από τον εργοδότη και τη συγκρότηση
Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου στους τόπους
δουλειάς), όπως επίσης και την κύρωση µιας σειράς οδηγιών της Ε.Ε., όχι τόσο από
ενδιαφέρον για τις κατακτήσεις των εργαζοµένων, που σίγουρα υπάρχουν και δεν
µπορούν να αγνοηθούν, όσο για την παρεµπόδιση όρων και καταστάσεων αναφορι-
κά µε το κόστος αναπαραγωγής και συντήρησης της εργατικής δύναµης που να στοι-
χειοθετεί αθέµιτο ανταγωνισµό στην Ε.Ε. Aνάµεσα π.χ. στο κόστος που για το λόγο
αυτό είναι υποχρεωµένη να καταβάλλει µια επιχείρηση στη Γερµανία και στο αντί-
στοιχο κόστος – που δεν καταβάλλει – µια «ανταγωνιστική» επιχείρηση στην Ελλάδα.

Στην πράξη δυστυχώς όλα εξαντλούνται σ’ ένα απλό ονοµατισµό των θεσµών που η
ίδια η νοµοθεσία επιβάλλει, διαµορφώνοντας και εδώ µια «εικονική πραγµατικότητα» ανά-
µεσα σε νοµοθεσία και καθηµερινή πρακτική στους περισσότερους χώρους εργασίας.

6.2 Ασφαλιστική κάλυψη του Επαγγελµατικού Κινδύνου

Πραγµατικότητα και Προοπτικές

Και βέβαια οι εξελίξεις δε σταµατούν ως εδώ. Κυρίαρχη τάση αποτελεί η απαίτηση της
πλήρους κατάργησης ακόµα και αυτής της ευτελούς εργοδοτικής «εισφοράς επαγ-
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γελµατικού κινδύνου» ίσης µε το 1% επί των αποδοχών των ασφαλισµένων, που πλη-
ρώνουν οι βιοµηχανίες που ανήκουν στην περιοχή του Λεκανοπεδίου (…«περιοχή πρω-
τευούσης»...), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 3 του Ν.∆. 4104/60 για τους ασφα-
λισµένους του ΙΚΑ και µάλιστα µε το «αστείο» επιχείρηµα ότι…« εφόσον υπάρχει πλού-
σια νοµοθεσία, για την Υ.Α.Ε., την οποία σαν εργοδότες πρέπει να τηρούν, δε χρειάζε-
ται να πληρώνουν κανένα ειδικό ασφάλιστρο»… Κι αυτό ανεξάρτητα από το τι εφαρ-
µόζεται στην πράξη αφού ακόµα και στις περιπτώσεις που θα ελεγχθούν για τις όποιες
παραβάσεις και ελλείψεις - µε βάση το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο- συµφέρει να πλη-
ρώνουν τα όποια πρόστιµα παρά να αναλάβουν το κόστος των µέτρων βελτίωσης των
συνθηκών εργασίας που επιβάλλει η νοµοθεσία. Με βάση το ίδιο σκεπτικό αφού υπάρ-
χει κώδικας οδικής κυκλοφορίας γιατί να πληρώνουµε ασφάλιστρα για το αυτοκίνητο;

Αξίζει νοµίζω, στο σηµείο αυτό, να αναφερθεί η «αδυναµία» γενικευµένης εφαρ-
µογής από το ΙΚΑ του θεσµού της εργοδοτικής εισφοράς για τον επαγγελµατικό κίν-
δυνο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προαναφερόµενου άρθρου 3 του Ν.∆.
4104/1969 που διατυπώνεται σε απαντητικό έγγραφο του ΙΚΑ προς τη ΓΣΕΕ, µε θέµα
«εισφορά επαγγελµατικού κινδύνου» (Αρ. Πρωτ. Α27/262 της 03/04/1996).

Τα σχόλια περισσεύουν….

Με άλλα λόγια, στον τοµέα αυτό αποτελούµε µια παγκόσµια σχεδόν πρωτοτυ-
πία αφού σ’ όλες τις βιοµηχανικά αναπτυγµένες χώρες και ανεξάρτητα από το χαρα-
κτήρα του ασφαλιστικού συστήµατος, κάθε εργοδότης είναι υποχρεωµένος να
ασφαλίσει τον εργαζόµενο, ειδικά για τον επαγγελµατικό κίνδυνο.

6.3 Η πρόταση

Είναι άµεσα αναγκαία:

1. Συγκρότηση και λειτουργία ασφαλιστικού κλάδου/φορέα πρόληψης και
αντιµετώπισης του επαγγελµατικού κινδύνου και των συνεπειών του.

2. Σ’ αυτόν εντάσσονται όλοι οι εργαζόµενοι υποχρεωτικά που παρέχουν εξαρ-
τηµένη εργασία οποιασδήποτε µορφής σε κάθε τοµέα της οικονοµικής και
κοινωνικής δραστηριότητας και των υπηρεσιών δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα.

3.  Την ευθύνη της διοίκησης έχουν εκπρόσωποι των εργαζοµένων και των εργο-
δοτών µε την εποπτεία της πολιτείας.

4.  Κάθε εργοδότης καταβάλλει υποχρεωτικά εισφορά επαγγελµατικού κινδύ-
νου για κάθε εργαζόµενο.

Το ύψος της εισφοράς αυτής θα καθορίζεται µε βάση:

(α)  το βαθµό επικινδυνότητας του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση
(πχ. µε βάση το Π.∆. 294/88),



(β)  τους δείκτες επικινδυνότητας της συγκεκριµένης επιχείρησης, ήτοι:

• αριθµό ατυχηµάτων / έτος,

• επαγγελµατικών ασθενειών / έτος,

• αποτελέσµατα µετρήσεων βλαπτικών παραγόντων για τη διαπίστωση τυχόν
υπερβάσεων των συγκεντρώσεων και εκποµπών στη συγκεκριµένη κάθε
φορά επιχείρηση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη σχετική νοµοθεσία,

• τα στοιχεία της γραπτής εκτίµησης των επαγγελµατικών κινδύνων που
οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εκπονούν µε βάση τις προβλέψεις
του Π.∆. 17/96,

• το βαθµό τήρησης της σχετικής µε την Υ&ΑΕ νοµοθεσίας,

• τους γενικούς και ειδικούς δείκτες νοσηρότητας και απουσιασµού για
λόγους υγείας κατά επιχείρηση και κλάδο παραγωγικής δραστηριότητας.

Το ασφάλιστρο αυτό θα αναπροσαρµόζεται κάθε χρόνο µε βάση τα παρα-
πάνω δεδοµένα.

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό ο εργοδότης θα είναι αναγκασµένος να παίρνει µέτρα βελτίω-
σης των συνθηκών εργασίας και τήρησης της νοµοθεσίας που αφορά την Υ&ΑΕ
αφού – αν δεν το κάνει – οι δαπάνες για την ασφαλιστική κάλυψη θα του στοιχίζουν
– αν όχι πολύ περισσότερο – τουλάχιστον το ίδιο.

Έτσι θα διασφαλίζονται και οι απαραίτητοι πόροι ώστε να καλύπτονται ουσια-
στικά οι εργαζόµενοι που είναι θύµατα εργατικού ατυχήµατος ή επαγγελµατικής
νόσου τουλάχιστον σε εκείνο το επίπεδο των οικονοµικών απολαβών που είχαν όταν
τους συνέβη το εργατικό ατύχηµα ή η επαγγελµατική νόσος, όπως επίσης και οι
πόροι που απαιτούνται για τη συγκρότηση και λειτουργία υπηρεσιών αποκατάστασης
και προσθετικής, κυρίως των θυµάτων από εργατικό ατύχηµα, που στη χώρα µας εξα-
κολουθούν να είναι από ανύπαρκτες έως υποτυπώδεις.

Βασικές δραστηριότητες του κλάδου αυτού θα είναι:

• Η συστηµατική διερεύνηση, διάγνωση και καταγραφή των επαγγελµατικών
παθήσεων και των εργατικών ατυχηµάτων.

• Η συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή της επικινδυνότητας των συνθηκών
εργασίας, µέσω των ειδικών προγραµµάτων µετρήσεων κατά κλάδο ή και επιχείρηση.

• ∆ιενέργεια κλινικό–εργαστηριακών εξετάσεων εξειδικευµένων ανάλογα µε τον
συναντώµενο κάθε φορά επαγγελµατικό κίνδυνο για την περιοδική επίβλεψη της
υγείας των εργαζοµένων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη σχετική νοµοθεσία.
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• Οι εργαζόµενοι µικρών επιχειρήσεων που εκτίθενται σε συγκεκριµένους επαγ-
γελµατικούς κινδύνους, για τους οποίους υπάρχει συγκεκριµένη νοµοθεσία,
θα µπορούν να απευθύνονται στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό κλάδο για τη
διενέργεια των ειδικών περιοδικών ιατρικών εξετάσεων που προβλέπονται, µε
αντίστοιχη επιβάρυνση του ασφάλιστρου επαγγελµατικού κινδύνου που κατα-
βάλλει ο εργοδότης εφόσον δεν καλύπτεται διαφορετικά.

Προς την κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαία και δυνατή η άµεση αξιοποίηση της
σηµερινής υποδοµής του ΙΚΑ (Κέντρο ∆ιάγνωσης και Ιατρικής της Εργασίας) και
του Υπ. Υγείας (Ιν. Ερ. Νοσ. Θώρακος – Υ&ΑΕ) µε τη διαµόρφωση ενιαίου οργανι-
σµού και κατάλληλης στελέχωσης σε εξειδικευµένους ιατρούς εργασίας και άλλες
σχετικές ειδικότητες, ώστε να µπορεί να εκπονεί συγκεκριµένα προγράµµατα εκτί-
µησης και πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου, που µε την επιστηµονική ευθύνη
και επίβλεψη, θα µπορούσαν να αναπτυχθούν και στις περιφερειακές δοµές
(Πολυιατρεία του ΙΚΑ, κέντρα υγείας).

Προς την κατεύθυνση αυτή προσανατολίζει τη δράση του το συνδικαλιστικό
κίνηµα στη χώρα µας.
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