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Σε λίγες γραμμές τι περιέχει η Έκθεση Πεπραγμένων του Ιουλίου 2018:

Περιεχόμενα
Α. ΔΣ
Β. Περιβάλλον και Ανάπτυξη
ΠΔ 59 περί χρήσεων γης
Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)
Νέα μορφή δελτίων δραστηριότητας

Γ. Θέματα Επικοινωνίας
Επίσκεψη του κ. Σκρέκα, Τομεάρχη Περιβάλλοντος της Ν.Δ στα γραφεία του ΣΜΕ

Δ. Θέματα Υγείας και Ασφάλειας
Εκδήλωση με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Προκλήσεις και Προοπτικές για το
μέλλον

Ε. ΣΜΕ και ΜΜΕ

Α. ΔΣ

Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ ήταν:
•
•
•
•

Επικοινωνιακές δράσεις β’ εξαμήνου
Συνάντηση με Γεν. Γραμματέα Ενέργειας και ΟΠΥ κ. Μ. Βερροιόπουλο
Ενημέρωση- κριτική για το γεύμα εργασίας με τους δημοσιογράφους
Νομοσχέδια χρήσεων γης και Αιγιαλού και Παραλίας

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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ΠΔ 59 ΠΕΡΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ
Η εξορυκτική δραστηριότητα αναφέρεται σε δύο σημεία:
Στο άρθρο 1 «Ειδικές κατηγορίες χρήσεων» και στο άρθρο 13 «Ειδικές Χρήσεις». Στο άρθρο 13
αναφέρονται οι εξορυκτικές δραστηριότητες και οι χώροι επεξεργασίας, αποθήκευσης και
διάθεσης στερεών αποβλήτων. Δεν γίνεται αναφορά για τις εγκαταστάσεις καθετοποίησηςεπεξεργασίας ορυκτών πόρων παρά το ότι στο ΠΔ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε διάφορες
βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Αυτό αποτελεί πλεονέκτημα που θα δημιουργήσει πιθανόν
προβλήματα στην αδειοδότηση εξορυκτικών εγκαταστάσεων, εκτός μεταλλευτική ή λατομικής
περιοχής.

Στο τέλος του άρθρου 13 γράφεται: «Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό επιτρέπεται να επιλέγονται
χρήσεις από όλες τις ειδικές χρήσεις του άρθρου αυτού, ανάλογα με την επιδιωκόμενη μορφή
ανάπτυξης και τις ειδικές ανάγκες της περιοχής.
Αυτό καταστρατηγεί το ότι οι ορυκτοί πόροι χωροθέτησης από τη φύση και πρέπει με βιώσιμο
τρόπο να τους αξιοποιήσουμε, ανεξάρτητα από «επιλεγόμενα μοντέλα ανάπτυξης». Εάν λάβουμε
υπόψη τη σημερινή τάση στην ελληνική κοινωνία, οι περισσότερες τοπικές επιλογές αναφέρονται
οι μορφές ήπιας ανάπτυξης που αποκλείει τις εξορυκτικές δραστηριότητες.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ ΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΗΠΜ)
Τέθηκε σε λειτουργία το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, αίτημα πολλών ετών της
βιομηχανίας ώστε να μειωθεί η «γραφειοκρατία», ο χρόνος και το κόστος των περιβαλλοντικών
αδειοδοτήσεων.
Το ΗΠΜ θα υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες και όλα τα στάδια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Θα παρέχει επίσης όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις λειτουργίας ενός έργου, στο
πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος και την περιβαλλοντική επίδοση του έργου.
Στο ΗΠΜ θα καταχωρούνται όλα τα στοιχεία του έργου όπως ο Προκαταρκτικός Προσδιορισμός
Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), οι
ανανεώσεις ή τροποποιήσεις της ΑΕΠΟ, ο φάκελος συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού και η
Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη.
Το ΗΠΜ θα έχει τη δυνατότητα συνεχούς επικαιροποίησης όλων των πληροφοριών που σχετίζονται
με μία συγκεκριμένη δραστηριότητα, την περιβαλλοντική της απόδοση, αλλά και όλων των σταδίων
περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Το ΥΠΕΝ αναφέρει ότι η λειτουργία του ΗΠΜ κατοχυρώνει τα εξής:


αυτοματοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης με την εφαρμογή
ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης

 βελτίωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης με διαφανείς διαδικασίες
 μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών
περιβαλλοντικής αδειοδότησης και της συντόμευσης του απαιτούμενου χρόνου ελέγχου και
έγκρισης
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 δυνατότητα διαμοιρασμού υπηρεσιών και πληροφορίας από το ΗΠΜ προς τρίτα
συστήματα
 λειτουργία συστήματος περιβαλλοντικής αδειοδότησης μίας στάσης με ψηφιακή μεταφορά
αρχείων και ψηφιακή γνωμοδότηση όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών

ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΔΕΛΤΙ ΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Το ΥΠΕΝ (Γενική Διεύθυνση ΟΠΥ) σκέφτεται να προχωρήσει σε νέας μορφής δελτίων
δραστηριότητας. Ο ΣΜΕ βρίσκεται σε διάλογο με το υπουργείο ανταλλάσσοντας απόψεις επί
των αρχικών ιδεών. Σκοπός της προσπάθειας αυτής, είναι τα νέα δελτία να συμπεριλαμβάνουν
πληροφορίες ή μετρήσιμους δείκτες που αναδεικνύουν τη λειτουργία του έργου και την επίδοσή
του στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.
Το μεγάλο πλεονέκτημα της προσπάθειας αυτής είναι ότι για όλα τα εξορυκτικά έργα θα
ζητούνται πληροφορίες και δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης ίδιοι για όλους τους ασκούντες
εξορυκτική δραστηριότητα. Αυτό ήταν και άποψη του ΣΜΕ ότι όλος ο κλάδος θα πρέπει να
απολογίζεται με όμοιο καθαρισμένο πρότυπο.
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Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Κ. ΣΚΡΕΚΑ, ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ
Ν.Δ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΜΕ
Ο κ. Σκρέκας συνοδευόμενος από τη σύμβουλο της Ν.Δ. σε θέματα περιβάλλοντος και ανάπτυξης
και Α. Σδούκου επισκέφτηκαν τα γραφεία του ΣΜΕ όπου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από
τον Πρόεδρο του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα και το Γεν. Δν/τη του ΣΜΕ κ. Καβαλόπουλο για τον κλάδο και
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει .
Κύρια θέματα ήταν η περιβαλλοντική αδειοδότηση και τα εμπόδια – προκλήσεις στην ανάπτυξη της
εξορυκτικής βιομηχανίας.
Ο σκοπός της συνάντησης ήταν να ακουστούν τα προβλήματα του κλάδου στο πλαίσιο της
διαμόρφωσης του νέου αναπτυξιακού προγράμματος της Ν.Δ.

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙ ΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Η εκδήλωση αυτή διοργανώθηκε από το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης στο Λαύριο και ήταν στο πλαίσιο των δράσεων της ευρωπαϊκής εκστρατείας
«Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2018-2019 «Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών» και της Εθνικής
Στρατηγικής για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία 2016-2020. Πραγματοποιήθηκε στο Λαύριο
στις 9 Ιουλίου 2018.
Πιο συγκεκριμένα, οι προτεραιότητες της νέας εθνικής στρατηγικής, εστιάζονται σε τρία σημεία, τα
οποία είναι τα εξής:
- Η οικοδόμηση του εθνικού συστήματος υγείας και ασφάλειας στην εργασία στην Ελλάδα, που
δεν υπάρχει θεσμοθετημένο.
- Η εφαρμογή συνθηκών υγείας και ασφάλειας και συνεργασίας στο Δημόσιο και την
αυτοδιοίκηση και, κυρίως, στην αυτοδιοίκηση που καταγράφεται πυκνότητα εργατικών
ατυχημάτων και σχεδιάζονται παρεμβάσεις.
- Η σύσταση του φορέα ασφάλειας επαγγελματικού κινδύνου, για να επιτευχθεί μία ενιαία στάση
απέναντι στα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες, αλλά και για να απαλλαγεί το
ασφαλιστικό σύστημα από δαπάνες περίπου 1,5 δισ. ευρώ, ετησίως, που προκύπτουν από τη
διαδικασία αποκατάστασης εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών, κ.λπ.
Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε η ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) που αφορά στην υγεία και την ασφάλεια, κάνοντας λόγο για τους
καταλόγους των τεχνικών ασφαλείας και τους καταλόγους των γιατρών εργασίας. Σε αυτό το
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σημείο, ειπώθηκε ότι υπάρχει μία αντιπαράθεση με τον Πανελλαδικό Σύνδεσμο Μελών ΕΞΥΠΠ
(Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης), «ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να
υπάρχουν όροι διαφάνειας και κανόνες, οι οποίοι θα ορίζουν τις εργασιακές σχέσεις των γιατρών
εργασίας και των τεχνικών ασφαλείας στον χώρο των επιχειρήσεων είτε του δημόσιου, είτε του
ιδιωτικού τομέα». Διευκρινίστηκε, δε, ότι μέσα από τη διαδικασία του ολοκληρωμένου
πληροφοριακού συστήματος του ΣΕΠΕ, θα γίνονται οι διαδικασίες ορισμού γιατρών εργασίας και
τεχνικών ασφαλείας. Ωστόσο, προστέθηκε ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία τής τεχνικής
οργάνωσης του χώρου, η πιστοποίηση για το ποιος γιατρός εργασίας είναι διαθέσιμος θα γίνεται
από την επιστημονική εταιρεία των γιατρών εργασίας.

«Η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες είναι πολύ πιο συχνή από όσο μπορεί να φανταζόμαστε και στις
περισσότερες περιπτώσεις οι κίνδυνοι δεν είναι ορατοί και εύκολα αντιληπτοί». Αυτήν την επίσημη
θέση επί του θέματος διατύπωσε ο αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής, Πέτρος Φιλίππου.
Τέλος, τονίστηκε η ανάγκη κινητοποίησης όλων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας όσον
αφορά στην υγεία και την ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους. Δεδομένης της εξαιρετικά
επιβαρυμένης σε αυτόν τον τομέα, πόλης του Λαυρίου, υπογραμμίστηκε ότι οι «σκληρές και
απάνθρωπες συνθήκες εργασίας που επικρατούσαν για χρόνια στα μεταλλεία και τις στοές της
περιοχής», είχαν ως αποτέλεσμα από εκεί να ξεκινήσει, να ωριμάσει και να εξαπλωθεί το εργατικό
κίνημα στην Ελλάδα.
Ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με την εκστρατεία
Στόχος της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2018-2019 είναι να βοηθήσει στην
αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος μέσω της επίτευξης πέντε στρατηγικών στόχων:
1. Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία και τη συνάφεια της διαχείρισης
επικίνδυνων ουσιών στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη, μέσω της παρουσίασης γεγονότων
και αριθμητικών στοιχείων για την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες και τις επιπτώσεις της στους
εργαζομένους.
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2. Προαγωγή της εκτίμησης, της εξάλειψης και της υποκατάστασης των κινδύνων καθώς και
ιεράρχηση των μέτρων πρόληψης, μέσω της παροχής πληροφοριών για πρακτικά εργαλεία και
παραδείγματα καλής πρακτικής.
3. Αύξηση της ευαισθητοποίησης για τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε
καρκινογόνες ουσίες στην εργασία, μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών στο πλαίσιο της
υπογραφής της συμφωνίας τήρησης του Οδικού Χάρτη για τους καρκινογόνους παράγοντες
(Roadmap on Carcinogens).
4. Στόχευση σε ομάδες εργαζομένων με συγκεκριμένες ανάγκες και υψηλότερα επίπεδα κινδύνου,
για παράδειγμα ως αποτέλεσμα των περιορισμένων γνώσεων που έχουν σχετικά με τις επικίνδυνες
ουσίες, παρουσιάζοντας γεγονότα και αριθμητικά στοιχεία, καθώς και πληροφορίες σχετικά με
καλές πρακτικές.
5. Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις εξελίξεις σε επίπεδο πολιτικών για την ΕΑΥ και το
νομοθετικό πλαίσιο, μέσω της επισκόπησης του υφιστάμενου πλαισίου και της υπάρχουσας
καθοδήγησης. Μια εκστρατεία υπό την αιγίδα του EU-OSHA μπορεί να έχει μεγάλη συμβολή σε
πολλά από αυτά τα ζητήματα. Πάνω από όλα, ωστόσο, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει
συνεργασίες ώστε να εξασφαλιστεί ο συνδυασμός επιστημονικών και πρακτικών γνώσεων και
η μετουσίωσή τους σε πρακτικές λύσεις για τη διαχείριση των κινδύνων που οφείλονται στις
επικίνδυνες ουσίες στους χώρους εργασίας.
Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» επιδιώκει να επιτύχει τους στόχους της μέσω
ενδιάμεσων φορέων, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τον EU-OSHA να φτάσει στα πρόσωπα
που θα ωφεληθούν από την εκστρατεία, σε χώρους εργασίας σε όλη την Ευρώπη. Ο EU-OSHA θα
αναπτύξει διάφορους πόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να προσαρμοστούν από
τα κράτη μέλη, τους οργανισμούς εταίρους και τις επιχειρήσεις, ενώ θα οργανώσει επίσης
ορισμένες βασικές δράσεις και εκδηλώσεις. Σε αυτές θα περιλαμβάνονται τα Βραβεία Καλής
Πρακτικής για τους «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας» Ο EU-OSHA θα φιλοξενήσει επίσης την
τελική εκδήλωση της εκστρατείας, την Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για τους Ασφαλείς και Υγιείς
Χώρους Εργασίας, η οποία θα δώσει την ευκαιρία στα δίκτυα και τους εταίρους που έχουν
συμβάλει στην εκστρατεία, να αναλογιστούν και να αξιοποιήσουν τα επιτεύγματα και τα διδάγματα
των δύο προηγούμενων ετών.
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Τι είναι οι επικίνδυνες ουσίες;
Για τους σκοπούς της παρούσας εκστρατείας, επικίνδυνη ουσία στους χώρους εργασίας είναι
οποιαδήποτε ουσία σε αέρια, υγρή ή στερεά μορφή, συμπεριλαμβανομένων των αερολυμάτων,
των αναθυμιάσεων και των ατμών, η οποία θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των
εργαζομένων . (Ωστόσο, οι βιολογικοί παράγοντες δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της
εκστρατείας.) Οι εν λόγω ουσίες περιλαμβάνουν παρασκευασμένα χημικά προϊόντα, ουσίες
προερχόμενες από διεργασίες, όπως καυσαέρια πετρελαιοκινητήρων ή σκόνη χαλαζία, καθώς και
ουσίες που απαντούν στη φύση και χρησιμοποιούνται σε διεργασίες παραγωγής, όπως αργό
πετρέλαιο ή σκόνη αλευριού.
Οι επικίνδυνες ουσίες μπορούν να προκαλέσουν πολλά διαφορετικά είδη βλάβης, ορισμένα από
τα οποία είναι δυνητικώς πολύ σοβαρά. Βλάβη από επικίνδυνες ουσίες μπορεί να προκληθεί από
μεμονωμένη βραχεία έκθεση, από μακροχρόνια έκθεση ή από τη μακροχρόνια συσσώρευση
ουσιών στο σώμα.
Περιλαμβάνει:
• μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία, παραδείγματος χάριν αναπνευστικά νοσήματα (άσθμα,
ρινίτιδα, αμιάντωση και πυριτίαση), βλάβη σε εσωτερικά όργανα, συμπεριλαμβανομένου του
εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος, και επαγγελματικούς καρκίνους (λευχαιμία, καρκίνο των
πνευμόνων, μεσοθηλίωμα και καρκίνο της ρινικής κοιλότητας),
• επιπτώσεις στην υγεία οι οποίες μπορεί να είναι οξείες ή μακροχρόνιες, όπως δηλητηρίαση,
δερματικές παθήσεις, προβλήματα στην αναπαραγωγή και συγγενείς ανωμαλίες καθώς και
αλλεργίες.
Ορισμένες επικίνδυνες ουσίες θέτουν κινδύνους για την ασφάλεια, όπως κίνδυνο πρόκλησης
πυρκαγιάς, έκρηξης ή ασφυξίας. Επίσης, οι επικίνδυνες ουσίες έχουν συνήθως περισσότερες από
μία από αυτές τις ιδιότητες. Επιπλέον, υπάρχουν διαφορετικές «οδοί» μέσω των οποίων οι
εργαζόμενοι μπορεί να εκτεθούν σε επικίνδυνες ουσίες. Ορισμένες ουσίες μπορεί να εισπνέονται,
ενώ άλλες μπορεί να απορροφούνται μέσω της επιδερμίδας. Οι εργαζόμενοι που εκτελούν «υγρές
εργασίες» (δηλαδή χρησιμοποιούν νερό ή διαλύτες που μπορούν να σπάσουν το φυσικό φράγμα
άμυνας της επιδερμίδας) αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο έκθεσης μέσω αυτής της οδού.
Επικίνδυνες ουσίες ενδέχεται να διεισδύσουν επίσης στο σώμα μέσω κατάποσης, παραδείγματος
χάριν όταν οι εργαζόμενοι καταναλώνουν τρόφιμα ή ποτά στον χώρο εργασίας τους, παρόλο
που αυτό απαγορεύεται, όταν ο χώρος εργασίας είναι μολυσμένος ή όταν εισπνέουν σωματίδια
σκόνης και τα καταπιούν.
Η έντονη σωματική εργασία ή η θερμότητα μπορούν επίσης να αυξήσουν τους κινδύνους που
δημιουργούν οι επικίνδυνες ουσίες, επειδή ενδέχεται να διευκολύνουν την απορρόφησή τους. Στις
ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν μακροχρόνια βλάβη στην υγεία των εργαζομένων
περιλαμβάνονται και οι καρκινογόνες ουσίες, οι οποίες απαντώνται σε πολλές εργασιακές
καταστάσεις. Η αντιμετώπιση των κινδύνων που δημιουργούν αυτές οι ουσίες αποτελεί
προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σύμφωνα με το Στρατηγικό Πλαίσιο για την
Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία (ΕΑΥ) για την περίοδο 2014-2020 .
Ρόλος των επικίνδυνων ουσιών στους χώρους εργασίας
Οι εργαζόμενοι σε πολλούς χώρους εργασίας στην Ευρώπη επηρεάζονται από την έκθεση σε
επικίνδυνες ουσίες. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η χρήση ορισμένων ουσιών όπως του αμιάντου
(ο οποίος προκαλεί σοβαρές και σε ορισμένες περιπτώσεις, θανατηφόρες ασθένειες στους
πνεύμονες) και του βινυλοχλωριδίου (το οποίο προκαλεί καρκίνο του ήπατος) απαγορεύτηκε,
περιορίστηκε ή τέθηκε υπό αυστηρό κανονιστικό έλεγχο. Ωστόσο, οι επικίνδυνες ουσίες
εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό ζήτημα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας.
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Στη δεύτερη έκδοση της ευρωπαϊκής έρευνας για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους
αναδυόμενους κινδύνους (ESENER-2) που διεξήγαγε ο EU-OSHA, το 38% των επιχειρήσεων
ανέφεραν παρουσία χημικών ή βιολογικών ουσιών υπό μορφή υγρών, αναθυμιάσεων ή σκόνης
στους χώρους εργασίας τους . Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας, το
2015, το 18% των ερωτηθέντων εργαζομένων στην ΕΕ ανέφεραν ότι εκτίθενται σε χημικά προϊόντα
ή χημικές ουσίες τουλάχιστον κατά το ένα τέταρτο του χρόνου εργασίας τους . Αυτό το αριθμητικό
στοιχείο ελάχιστα έχει αλλάξει από το 2000.
Γιατί είναι τόσο σημαντική η διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών;
Νομοθεσία για τις επικίνδυνες ουσίες στους χώρους εργασίας εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ΕΕ.
Ωστόσο, η τελευταία εκστρατεία επιθεωρήσεων που οργανώθηκε από την Επιτροπή Ανωτέρων
Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC) σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες έδειξε ότι οι επιχειρήσεις
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην αντιμετώπιση των κινδύνων που
σχετίζονται με αυτές τις ουσίες . Ακόμα και ουσίες που έχουν απαγορευτεί, όπως ο αμίαντος,
εξακολουθούν να αποτελούν κίνδυνο για τους εργαζομένους σε ορισμένους τομείς, καθώς
αμίαντος υπάρχει ενσωματωμένος σε πάρα πολλά κτίρια, συσκευές και υλικά. Επιπλέον,
αναδύονται νέες προκλήσεις για τη διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών στους χώρους εργασίας,
παραδείγματος χάριν στον κλάδο των «πράσινων» θέσεων εργασίας (παραγωγή βιοενέργειας,
νέοι τύποι αποθήκευσης ενέργειας κ.ά.) και σε σχέση με τη χρήση καινοτόμων υλικών (π.χ.
νανοϋλικών) και τεχνολογιών που μπορεί να σχετίζονται με άγνωστους επί του παρόντος
κινδύνους για την υγεία (όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση) και ουσιών που προκαλούν ενδοκρινικές
διαταραχές (οι οποίες επηρεάζουν ολόκληρο το ενδοκρινικό σύστημα και βλάπτουν την
αναπαραγωγική υγεία, προκαλούν συγγενείς ανωμαλίες και συμβάλλουν στην ανάπτυξη
παχυσαρκίας και διαβήτη).

Νομοθεσία σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες
Όλοι όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση επικίνδυνων ουσιών σε χώρους εργασίας πρέπει να
γνωρίζουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις επικίνδυνες ουσίες στην ΕΕ (20).
Η περισσότερο σχετική με το θέμα νομοθεσία είναι η νομοθεσία για την ΕΑΥ, στόχος της οποίας
είναι η προστασία των εργαζομένων από κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία
εν γένει αλλά και ειδικότερα, από τους κινδύνους που οφείλονται στις επικίνδυνες ουσίες στους
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χώρους εργασίας (π.χ. η οδηγία πλαίσιο για την ΕΑΥ, η οποία ορίζει τις βασικές αρχές ΕΑΥ, η
οδηγία για τους χημικούς παράγοντες, η οδηγία για τις καρκινογόνες ουσίες και οι οδηγίες για τις
οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης). Θεσπίζει τη νομική ευθύνη των εργοδοτών να
διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας.
Μέσω της ενσωμάτωσής της στην εθνική νομοθεσία, η νομοθεσία της ΕΕ για την ΕΑΥ υποχρεώνει
τους εργοδότες να διεξάγουν εκτιμήσεις κινδύνου για όλους τους κινδύνους για την ασφάλεια και
την υγεία στην εργασία, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που οφείλονται στις επικίνδυνες
ουσίες
Η νομοθεσία ορίζει επίσης συγκεκριμένη ιεραρχία μέτρων πρόληψης, την οποία οι εργοδότες
υποχρεούνται να εφαρμόζουν βάσει του νόμου. Η εξάλειψη των κινδύνων βρίσκεται στην κορυφή
της ιεραρχίας. Έπεται η υποκατάσταση των επικίνδυνων ουσιών από λιγότερο επικίνδυνες ουσίες
ή ασφαλέστερα υλικά ή η υποκατάσταση μιας διαδικασίας από άλλη που δεν είναι επικίνδυνη ή
που είναι λιγότερο επικίνδυνη.
Ακολουθούν τα τεχνικά μέτρα, τα οργανωτικά μέτρα και τέλος, τα μέτρα ατομικής προστασίας
(συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας-ΜΑΠ).
Η ιεράρχηση αυτή ονομάζεται συχνά αρχή STOP:
• Substitution (Υποκατάσταση)
• Technological measures (Τεχνικά μέτρα)
• Organizational measures (Οργανωτικά μέτρα)
• Personal protection (21) (Ατομική προστασία).
Στόχος είναι να διασφαλιστεί η αντιμετώπιση των κινδύνων στην πηγή και να δοθεί προτεραιότητα
στην εφαρμογή συλλογικών μέτρων, δηλαδή μέτρων που προστατεύουν τους εργαζομένους
ως σύνολο και κατά τρόπο συστηματικό.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι εργοδότες ότι εφαρμόζονται αυστηρότερα μέτρα για τις
καρκινογόνες ουσίες. Τα κράτη μέλη δικαιούνται να εφαρμόζουν επιπρόσθετους,
λεπτομερέστερους ή αυστηρότερους κανονισμούς από αυτούς που ορίζονται στις γενικές αρχές
που προβλέπουν οι οδηγίες της ΕΕ για την ΕΑΥ. Επομένως, είναι ουσιώδους σημασίας να
συμβουλεύονται οι εργοδότες τη σχετική εθνική νομοθεσία για την ΕΑΥ.
Οι ευρωπαϊκές οδηγίες για την ΕΑΥ προβλέπουν επίσης δεσμευτικές(που σημαίνει ότι τηρούνται
υποχρεωτικά) και ενδεικτικές (ως ένδειξη των όσων θα πρέπει να επιτυγχάνονται) οριακές τιμές
επαγγελματικής έκθεσης για τις επικίνδυνες ουσίες. Τα όρια επαγγελματικής έκθεσης (OEL) για τις
επικίνδυνες ουσίες αποτελούν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εκτίμηση και τη διαχείριση
των σχετικών κινδύνων. Τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ καθορίζουν τα δικά τους εθνικά όρια
επαγγελματικής έκθεσης, τα οποία περιλαμβάνουν συνήθως περισσότερες ουσίες από ό,τι οι
οδηγίες της ΕΕ.
Ωστόσο, όρια επαγγελματικής έκθεσης έχουν θεσπιστεί μόνο για περιορισμένο αριθμό ουσιών
που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος στους χώρους εργασίας.
«... ο εργοδότης οφείλει, καταρχήν, να αξιολογήσει εάν στο χώρο εργασίας υφίστανται επιβλαβείς
χημικοί παράγοντες. Εάν αυτό συμβαίνει, τότε αξιολογεί κάθε κίνδυνο για την ασφάλεια και την
υγεία των εργαζομένων ο οποίος οφείλεται στην παρουσία των εν λόγω χημικών παραγόντων.»
Άλλοι κανονισμοί και κατευθυντήριες οδηγίες καλύπτουν συγκεκριμένες πτυχές, όπως είναι η
παρασκευή, η προμήθεια, η μεταφορά και η επισήμανση επικίνδυνων ουσιών, οι οποίες αφορούν
επίσης συχνά τους χώρους εργασίας.
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Παραδείγματος χάριν, η νομοθεσία REACH και ο κανονισμός CLP έχουν στόχο να εξασφαλίσουν
τη διαθεσιμότητα πληροφοριών που είναι ζωτικής σημασίας για την εκτίμηση του κινδύνου στους
χώρους εργασίας. Προβλέπουν ότι οι παρασκευαστές και οι προμηθευτές χημικών ουσιών πρέπει
να εξασφαλίζουν την παροχή τυποποιημένων σημάτων ασφαλείας, εικονογραμμάτων κινδύνου
και δελτίων δεδομένων ασφάλειας. Αυτά παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες των
ουσιών και τους σχετικούς με αυτές κινδύνους, καθώς και οδηγίες σχετικά με την αποθήκευση, το
χειρισμό των επικίνδυνων ουσιών και την πρόληψη του κινδύνου.
Οι κανονισμοί REACH και CLP επέφεραν ορισμένες αλλαγές που συνδέονται κατά τρόπο
σημαντικό με τη νομοθεσία για την ΕΑΥ, όπως οι εξής:
• νέες πληροφορίες στα δελτία δεδομένων ασφάλειας (δεδομένα από εκθέσεις χημικής ασφάλειας,
σενάρια έκθεσης, προβλεπόμενες χρήσεις),
• περιορισμός και ανάγκη έγκρισης της χρήσης
ορισμένων ουσιών,
• νέες απαιτήσεις ταξινόμησης και επισήμανσης, συμπεριλαμβανομένων νέων συμβόλων
επικινδυνότητας και ετικετών.
(Στοιχεία από euoshα)
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Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ
Πλούσιος ήταν ο Ιούλιος σε δημοσιεύσεις και αναρτήσεις με ιδιαίτερη προβολή των ανακοινώσεων
της έρευνας του ΙΟΒΕ.
Με τίτλους που αφορούσαν το επενδυτικό πρόγραμμα των επιχειρήσεων συνεχίστηκε η πολύ
καλή προβολή που προϋπήρχε από τον Ιούνιο.
Ενδεικτικά κάποιοι τίτλοι:
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Σημειώνεται ότι κι αυτό το μήνα οι αναρτήσεις κυρίως αλλά και οι δημοσιεύσεις ξεπέρασαν τις
εκατό.
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