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ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 

1. Εισαγωγή: Στοιχεία και πληροφορίες γενικής φύσης 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συνολικά οι έλεγχοι, παραβάσεις, μηνύσεις και πρόστιμα που έγιναν στις 
επιχειρήσεις από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) για θέματα ασφάλειας και υγείας 

 
1.1 Πίνακας στοιχείων   2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Απασχολούμενοι        
(στοιχεία ΕΣΥΕ)  

 4.519.100 4.553.600 4.476.800 4.299.00
0 

3.932.800 3.681.900 

Αριθμός εργατικών ατυχημάτων                     
(Σύνολο αναγγελθέντων χωρίς 
όριο απουσίας σε ημέρες 

εργασίας)  

Α 
άνδρες 

4845 4957 4551 3975 3577 3353 

 Θ 
γυναίκες 

1716 1700 1830 1746 1626 1505 

 Σ 
Σύνολο 

6561 6657 6381 5721 5203 4858 

Αριθμός εργατικών ατυχημάτων ανά 
100.000 εργαζόμενους 

145,2 146,2 142,5 133,1 132,3 131,9 

Ποσοστό ατυχημάτων 
εργαζομένων 55 ετών και άνω 

Α 5,2 5,6 5,6 5,5 5,5 6,1 

 Θ 1,1 1,1 1,6 1,4 1,9 2 

 Σ 6,3 6,7 7,2 6,9 7,4 8,1 

Αριθμός θανατηφόρων εργατικών 
ατυχημάτων (Δεν 

συμπεριλαμβάνονται τα τροχαία) 

Α 112 142 104 90 69 62 

 Θ 3 0 9 4 1 2 

 Σ 115 142 113 94 70 64 
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Αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων ανά 
100.000 εργαζόμενους 

2,54 3,12 2,52 2,19 1,78 1,74 

Αριθμός κρουσμάτων 
επαγγελματικών ασθενειών 

Α *      Δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα 
στοιχεία 

 Θ       

 Σ       

Ποσοστό επαγγελματικών ασθενειών ανά 
100000 εργαζόμενους 

      

Συνολικός αριθμός των 
Επιθεωρητών Εργασίας 

 262 255 248 228 231 222 Περιλαμβάνει 
όσους 
διενεργούν 
ελέγχους 

Αριθμός εργαζομένων ανά 
Επιθεωρητή Εργασίας 

 17248 17778 18051 18855 17025 16585 

Αριθμός επιθεωρήσεων ανά 
100000 εργαζόμενους 

 617 540 547 588 716 729 

Συνολικός αριθμός παραβάσεων που 
καταλήγουν σε νομική διαδικασία 

1132 1063 971 839 775 656 Περιλαμβάνει 
Μηνύσεις/ 
Μηνυτήριες 
αναφορές 

 

* Υπάρχει στο Εθνικό Σύστημα δυσκολία όσον αφορά τη δήλωση και αναγνώριση των επαγγελματικών ασθενειών. Σε 
πρώτη φάση καθορίστηκε νομοθετικά ενιαίος Εθνικός Κατάλογος Επαγγελματικών Ασθενειών και στη συνέχεια εξετάζονται 
τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα γίνεται η αναγνώριση των επαγγελματικών ασθενειών. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε 
εξέλιξη. 
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1.2. Περιγραφή των σημαντικών αλλαγών στο νομικό πλαίσιο για την υγεία και την 
ασφάλεια στην εργασία στα κράτη μέλη κατά την περίοδο αναφοράς. 

Με το ν. 3850/2010 στο πλαίσιο διευκόλυνσης εύρεσης και εφαρμογής της νομοθεσίας 
για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία έγινε κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας. Στην 
κωδικοποίηση αυτή συμπεριλαμβάνονται οι βασικοί νόμοι και το π.δ. 17/96  και μέρος του 
π.δ. 159/99 (τροποποίηση συμπλήρωση του π.δ. 17/96) με το οποίο έγινε η εναρμόνιση 
του εθνικού μας δικαίου με την οδηγία πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ «Μέτρα για τη βελτίωση της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 
89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ».  

Επίσης με  την υ.α. 15526/94/2010 «Εργασίες για τις οποίες απαγορεύεται η 
απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης» και το 
ν. 4052/12 άρθρο 125 «Ασφάλεια και υγεία στην εργασία για τους προσωρινά 
απασχολούμενους» ρυθμίστηκαν θέματα για την υγεία και ασφάλεια των προσωρινά 
απασχολούμενων. Ειδικότερα με το άρθρο 125 του ν. 4052/2012 προσδιορίζονται οι 
υποχρεώσεις των Ε.Π.Α. (Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης) για παροχή υπηρεσιών 
προστασίας και πρόληψης (απασχόληση τεχνικού ασφάλειας-ΤΑ και ιατρού εργασίας-ΙΕ 
ανεξάρτητα του αριθμού εργαζομένων που απασχολούν οι επιχειρήσεις αυτές. 

Διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία  προβλέπουν την εφαρμογή τους σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και 
εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα εκτός από το οικιακό προσωπικό. 

1.3. Περιγραφή των ρυθμίσεων για τις διαβουλεύσεις και τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στην προετοιμασία της παρούσας έκθεσης. 

Η προώθηση των διατάξεων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων γίνεται μέσω ενός 
θεσμοθετημένου οργάνου του «Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων» 
(Σ.Υ.Α.Ε.) όπου συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι και εκπρόσωποι από τους φορείς που 
εμπλέκονται με τα θέματα αυτά. Ειδικότερα στο Σ.Υ.Α.Ε. συμμετέχουν εκπρόσωποι: 

• της ΓΣΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος)  
•  της ΑΔΕΔΥ (Ανώτατη Δημοσιοϋπαλληλική Ένωση Δημοσίων Υπαλλήλων)  
• του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών) 
• της ΓΣΕΒΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος)  
• της ΕΣΕΕ (Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου)  
• της ΚΕΔΚΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας) 
• της ΠΟΕ-ΟΤΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης) 

• του ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος)  
• της ΕΕΧ (Ένωση Ελλήνων Χημικών) 
• του ΠΙΣ (Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος) 
• του Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας  
• του Υπουργείου Υγείας 
• του Υπουργείου Ανάπτυξης 
• του Υπουργείου Οικονομικών 
• του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
• επιστημονικός υπεύθυνος υγείας 
• επιστημονικός υπεύθυνος ασφάλειας 
• εκπρόσωπος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)  
• και τελευταία προστέθηκε και εκπρόσωπος του Σ.Ε.Τ.Ε. (Σύνδεσμος Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων). 
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Το Συμβούλιο συνεδριάζει στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας. 

Στο Συμβούλιο προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με αναπληρωτή τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής 
Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας. Στο όργανο αυτό πραγματοποιείται η 
διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και ουσιαστικά λαμβάνει χώρα ευρύτατος 
κοινωνικός διάλογος για όλα τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.  

Το κείμενο της έκθεσης εφαρμογής της οδηγίας αυτής συντάχθηκε από την αρμόδια 
Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου λαμβάνοντας υπόψη και τα στοιχεία που εστάλησαν από 
το Σ.ΕΠ.Ε. Από τα μέλη του ΣΥΑΕ έχει ζητηθεί οι φορείς τους εφόσον έχουν 
συμπληρωματικά στοιχεία να τα καταθέσουν σχετικά άλλως θεωρείται ότι εν γένει 
συμφωνούν με το κείμενο της έκθεσης. 

2. Περιγραφή συγκεκριμένων μέτρων που ελήφθησαν για την εφαρμογή των οδηγιών 
σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια (σχετικά μέτρα επιβολής της νομοθεσίας, 
ευαισθητοποίηση, εκστρατείες, κατευθυντήριες γραμμές κ.λπ.) κατά την περίοδο 
αναφοράς. 

Κατά τη διάρκεια του διαστήματος αναφοράς, εκπονήθηκε και εφαρμόζεται Εθνική 
Στρατηγική για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (ΕΣΑΥΕ) 2010-2013, για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα, η οποία θέτει το γενικό πλαίσιο πολιτικής για την πρόληψη των 
επαγγελματικών κινδύνων και τη μείωση τωνεργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών 
ασθενειών. 

Η ΕΣΑΥΕ βασίστηκε στην Κοινοτική Στρατηγική για την Ασφάλεια και Υγεία στην 
Εργασία (2007-2012) και έλαβε υπόψη τις επιταγές της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 
187/2006 για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, καθώς και τις 
εθνικές ανάγκες και προτεραιότητες. 

Το σχέδιο ΕΣΑΥΕ 2010-2013 εκπονήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και 
Υγιεινής της Εργασίας και διαμορφώθηκε κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης στο Συμβούλιο 
Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ), όπου λαμβάνει χώρα ο κοινωνικός 
διάλογος μεταξύ των εκπροσώπων της πολιτείας, των εκπροσώπων των οργανώσεων των 
κοινωνικών εταίρων και των εκπροσώπων των αρμόδιων επιστημονικών φορέων. 

Η ΕΣΑΥΕ αναθεωρείται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και την αξιολόγηση της 
εφαρμογής της. Στο πλαίσιο της ΕΣΑΥΕ καθορίστηκαν οι στόχοι της εθνικής πολιτικής για την 
ΑΥΕ ως εξής: 

• Η ανάπτυξη κουλτούρας πρόληψης 
• Η αξιολόγηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων και ιδιαίτερα των νέων και 

αναδυόμενων και η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπισή τους 
• Η μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών 
• Η προαγωγή των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία στο χώρο των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 

Σε εφαρμογή των παραπάνω, το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας προγραμματίζει, αναλαμβάνει και υλοποιεί πρωτοβουλίες και δράσεις που 
υποστηρίζουν τους προαναφερθέντες στρατηγικούς στόχους και εντάσσονται στους εξής 
στρατηγικούς άξονες: 

• Άξονας-1: Απλούστευση και προσαρμογή νομοθετικού πλαισίου 
• Άξονας-2: Ενίσχυση εφαρμογής της νομοθεσίας 
• Άξονας-3: Διαμόρφωση και προώθηση κουλτούρας πρόληψης 
• Άξονας-4: Κατάρτιση εμπλεκομένων με την ΑΥΕ 
• Άξονας-5: Διαχείριση της πληροφόρησης 
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• Άξονας-6: Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
• Άξονας-7: Ενσωμάτωση της AYE στην εκπαίδευση 
• Άξονας-8: Ενθάρρυνση της επιστημονικής προόδου και της έρευνας – Νέοι και 

αναδυόμενοι κίνδυνοι 
• Άξονας-9: Ενδυνάμωση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων 
• Άξονας-10: Ενίσχυση συνεργασιών 

2.1. Εκτίμηση των κινδύνων στη θέση εργασίας και καθορισμός αντίστοιχων και 
προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. 

 Σε όλες τις επιχειρήσεις εφόσον σε αυτές απασχολείται έστω και ένας εργαζόμενος ο 
εργοδότης έχει υποχρέωση να διαθέτει μια γραπτή εκτίμηση κινδύνου.  Η εκτίμηση κινδύνου 
διενεργείται από τους τεχνικό ασφάλειας, ιατρό εργασίας, ΕΣ.Υ.Π.Π. ή ΕΞ.Υ.Π.Π. 
Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι ο τεχνικός ασφάλειας και ιατρός εργασίας παρέχουν στον 
εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές γραπτά ή προφορικά σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια 
και υγεία των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Η γραπτή εκτίμηση 
του κινδύνου τίθεται με ευθύνη του εργοδότη στη διάθεση εκπροσώπων των εργαζομένων 
σε θέματα ασφάλειας και υγείας και αποτελεί θέμα που συζητείται στις κοινές συνεδριάσεις 
τους. 

Οι επιχειρήσεις όσον αφορά την επικινδυνότητα κατατάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 
10 του ν. 3850/2010 σε τρεις κατηγορίες Α’, Β’ και  Γ’. Στις επιχειρήσεις της κατηγορίας Γ΄ 
εφόσον απασχολούνται έως 50 εργαζόμενοι μπορεί να επιμορφώνεται ο εργοδότης υπό 
προϋποθέσεις και να ασκεί ο ίδιος καθήκοντα ΤΑ στην επιχείρησή του. Στις επιχειρήσεις της 
κατηγορίας Β΄ η δυνατότητα αυτή υπάρχει για αριθμό εργαζομένων έως 6. Για τις 
επιχειρήσεις της κατηγορίας Γ΄ της παραπάνω περίπτωσης εφόσον ο εργοδότης έχει 
επιμορφωθεί ως τεχνικός ασφάλειας μπορεί ο ίδιος να διενεργεί την εκτίμηση κινδύνου. 

2.2.  Γενικές αρχές πρόληψης κινδύνων 

 Όλοι οι εργαζόμενοι προβλέπεται να αντιμετωπίζονται ισότιμα ως προς τα μέτρα 
ασφάλειας και υγείας τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο τομέα. 
 Ο εργοδότης προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις  για υποχρέωση 
χρησιμοποίησης υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης (τεχνικού ασφάλειας και ιατρού 
εργασίας) ή/και σε ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, δύναται να 
επιλέξει μεταξύ της ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή/και ιατρού εργασίας σε 
εργαζομένους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή της σύναψης σύμβασης 
με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) ή συνδυασμό μεταξύ 
αυτών των δυνατοτήτων. Στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας 
και ιατρού εργασίας συνδυασμένα από εργαζομένους στην επιχείρηση, ή/και από άτομα 
εκτός της επιχείρησης ή/και από ΕΞ.Υ.Π.Π., αυτοί οφείλουν να συνεργάζονται αναλόγως των 
αναγκών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 47 του ν. 3850/2010 (ενημέρωση 
εργαζομένων) 

Επίσης ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεσή του μία γραπτή εκτίμηση των 
υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων  που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε 
ιδιαίτερους κινδύνους. (όπως π.χ. εντοπισμό κινδύνων, συμμετοχή εργαζομένων, θέσπιση 
κατάλληλων μέτρων με προτεραιότητα την εξάλειψη των κινδύνων στην πηγή, τεκμηρίωση 
και περιοδική επανεκτίμηση των κινδύνων στους χώρους εργασίας). 
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2.3. Συμμετοχή των υπηρεσιών πρόληψης, κατά την έννοια του άρθρου 7 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ, στα μέτρα πρόληψης κινδύνου. 

Παράλληλα όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης έχουν 
δημιουργηθεί  Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) για τις οποίες 
υπάρχει σχετική διαδικασία «πιστοποίησης» από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας  προκειμένου να αρχίσουν να λειτουργούν. Οι υπηρεσίες στις 
επιχειρήσεις παρέχονται μέσω Τεχνικών Ασφάλειας και Ιατρών Εργασίας. Παράλληλα στις 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις συνιστώνται και λειτουργούν Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας 
και Πρόληψης (ΕΣ.Υ.Π.Π.). 

Νομοθετικά υπήρξαν αλλαγές στο έργο υπηρεσιών πρόληψης και προστασίας ως προς 
τον τρόπο υποβολής των δικαιολογητικών του Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ) και Ιατρού Εργασίας 
(ΙΕ). Για πρώτη φορά (2012) έχει αρχίσει η εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής των 
καταστάσεων προσωπικού, οι οποίες περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία των εργαζομένων σε 
μια επιχείρηση, στις οποίες απαραίτητα περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του ΤΑ και ΙΕ 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ). Έτσι στο μέλλον θα υπάρχει πλήρης δυνατότητα 
καταχώρισης και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων όσον αφορά τα στοιχεία των 
επιχειρήσεων κλπ. 

2.4. Παροχή πληροφοριών, οδηγιών και κατάρτισης των εργαζομένων 

 Στο πλαίσιο των ευθυνών του ο εργοδότης  σύμφωνα με τα άρθρο 40, 42,47   του ν. 
3850/2010 λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πρόληψης των επαγγελματικών 
κινδύνων, ενημέρωσης, κατάρτισης καθώς και της δημιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης 
και της παροχής των αναγκαίων μέσων, γνωστοποιεί στους εργαζόμενους τον 
επαγγελματικό κίνδυνο από την εργασία τους, καταρτίζει πρόγραμμα προληπτικής δράσης 
και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας.  Επίσης οι εργαζόμενοι  δικαιούνται να έχουν 
πληροφόρηση από τον εργοδότη για τους πιθανούς κινδύνους και την έκθεσή τους σε 
παράγοντες. 

2.5 Συμμετοχή των εργαζομένων και των αντιπροσώπων τους (π.χ. διαβούλευση, 
συμμετοχή). 

 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.3850/2010, στις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω 
από 50 άτομα οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να συνιστούν Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας 
των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.), αποτελούμενη από εκλεγμένους εκπροσώπους της 
επιχείρησης. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 άτομα και πάνω  οι εργαζόμενοι 
έχουν δικαίωμα να επιλέγουν εκπροσώπους, με ειδική αρμοδιότητα σε θέματα προστασίας 
της ασφάλειας και της υγείας. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από 20 άτομα οι 
εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να διαβουλεύονται μεταξύ τους και να επιλέγουν με πλειοψηφία 
εκπρόσωπό τους για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.  
Η Ε.Υ.Α.Ε. ή ο εκπρόσωπος είναι όργανο συμβουλευτικό και έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

α) μελετά τις συνθήκες εργασίας στην επιχείρηση, προτείνει μέτρα για τη βελτίωση τους 
και του περιβάλλοντος εργασίας, παρακολουθεί την τήρηση των μέτρων για την υγεία και 
την ασφάλεια και συμβάλλει στην εφαρμογή τους από τους εργαζομένους, 
β) σε περιπτώσεις σοβαρών εργατικών ατυχημάτων ή σχετικών συμβάντων προτείνει τα 
κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή επανάληψής τους, 
γ) επισημαίνει τον επαγγελματικό κίνδυνο στους χώρους ή θέσεις εργασίας και προτείνει 
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μέτρα για την αντιμετώπισή του, συμμετέχοντας έτσι στη διαμόρφωση της πολιτικής της 
επιχείρησης, για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, 
δ)ενημερώνεται από τη διοίκηση της επιχείρησης για τα στοιχεία των εργατικών 
ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών που συμβαίνουν σε αυτή, 
ε) ενημερώνεται για την εισαγωγή στην επιχείρηση νέων παραγωγικών διαδικασιών, 
μηχανημάτων, εργαλείων και υλικών ή για τη λειτουργία νέων εγκαταστάσεων σε αυτή, 
στο μέτρο που επηρεάζουν τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας της εργασίας, 
στ) σε περίπτωση άμεσου και σοβαρού κινδύνου καλεί τον εργοδότη  να λάβει τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα, χωρίς να αποκλείεται και η διακοπή λειτουργίας μηχανήματος ή 
εγκατάστασης ή παραγωγικής διαδικασίας, 
ζ) μπορεί να ζητεί τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων για θέματα υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του εργοδότη.  

Η Ε.Υ.Α.Ε. ή ο εκπρόσωπος συνεδριάζει με τον εργοδότη ή τον εκπρόσωπό του μέσα 
στο πρώτο δεκαήμερο κάθε τριμήνου, για τη διευθέτηση των θεμάτων που ανακύπτουν μέσα 
στην επιχείρηση και σχετίζονται με τις παραπάνω αρμοδιότητες. Στις κοινές συνεδριάσεις 
μετέχουν ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας. 

Τα παραπάνω θέματα αρμοδιοτήτων καθώς και άλλα θέματα που αφορούν στη 
λειτουργία, την εκλογή και την προστασία των μελών των Ε.Υ.Α.Ε. καθορίζονται στα άρθρα 
5, 6 και 7 του ν.3850/2010. 

2.6 Επίβλεψη της υγείας 

Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 18  του 
ν.3850/2010. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό: 

1.  Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση 
εργασίας τους, μετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε 
περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της 
Ε.Υ.Α.Ε., όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων 
και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που 
ισχύουν κάθε φορά. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη 
εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των 
παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης 
πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί 
από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 
για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη. 

2. Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των 
εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό: 

α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει 
μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους, 
β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας, 
γ) 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, 
δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από 
την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους, 
ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί 
προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης 
υγιεινής της νομαρχίας, όπου εδρεύει η επιχείρηση. 
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3. Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 
4. Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας 

ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία. 
5. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους 

εργαζομένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην 
υγεία. 

6. Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί να 
συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση γι’ αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των 
ωρών εργασίας τους. 

7.  Ο ιατρός εργασίας έχει, κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία απέναντι 
στον εργοδότη και τους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα 
αρμοδιότητάς του,  δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε 
περίπτωση η απόλυση του ιατρού εργασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. 

8. Ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων του 
εργοδότη, σύμφωνα με τις κείμενες ειδικές διατάξεις, εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει την 
κατάλληλη υποδομή, έχει υποχρέωση να παραπέμπει τους εργαζομένους για συγκεκριμένες 
συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε ΕΞ.Υ.Π.Π., ή σε 
κατάλληλες υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα ή σε προσδιοριζόμενες από τους Υπουργούς 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρμόδιες 
μονάδες των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Στη 
συνέχεια ο ιατρός εργασίας λαμβάνει γνώση και αξιολογεί τα αποτελέσματα των παραπάνω 
εξετάσεων. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής 
βαρύνουν τον εργοδότη. 

9. Για κάθε εργαζόμενο ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό 
φάκελο. Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση του φακέλου του εργαζομένου οι υγειονομικοί 
επιθεωρητές της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και οι ιατροί του ασφαλιστικού 
οργανισμού, στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, καθώς και ο ίδιος ο εργαζόμενος.   

10.  Επιπλέον ιατρικά δεδομένα επιτρέπεται να συλλέγουν, με επιμέλεια του ίδιου του 
εργαζομένου προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, μόνο εφόσον αυτό 
είναι απολύτως απαραίτητο: α) για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς του για μια 
συγκεκριμένη θέση ή εργασία, β) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργοδότη για 
την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και γ) για τη θεμελίωση δικαιωμάτων του 
εργαζομένου και αντίστοιχη απόδοση κοινωνικών παροχών. 

11. Όσοι αναγράφουν ή συλλέγουν ή επεξεργάζονται στοιχεία ή δεδομένα κατά 
παράβαση της παραγράφου 10 τιμωρούνται με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που 
προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου 
από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 50/Α )́ αντίστοιχα. Σε 
περίπτωση πρόκλησης περιουσιακής ή ηθικής βλάβης εφαρμόζεται το άρθρο 23 του ν. 
2472/1997. 

2.7 Έχουν λάβει τα κράτη μέλη ή οι κοινωνικοί εταίροι ειδικά μέτρα για την 
υποστήριξη των ΜΜΕ κατά την εφαρμογή των οδηγιών; Παρακαλείσθε να 
περιγράψετε αυτά τα μέτρα. 

Αναφέρονται σχετικά στοιχεία στο μέρος ΙΙ της έκθεσης για κάθε οδηγία χωριστά. 

2.8 Αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ ιδιαίτερες δυσκολίες για την τήρηση των απαιτήσεων 
αυτών των οδηγιών; Αν ναι, να τις περιγράψετε. 
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Αναφέρονται σχετικά στοιχεία στο μέρος ΙΙ της έκθεσης για κάθε οδηγία χωριστά. 

3. Αξιολόγηση της εμπειρίας από την πρακτική εφαρμογή των βασικών αρχών που 
αναφέρονται στο σημείο 2. 

3.1 Να αναφέρετε παραδείγματα και δείκτες για να αποδείξετε σε ποιο βαθμό οι 
οδηγίες είναι είτε αποτελεσματικές είτε όχι για την επίτευξη των στόχων τους. 

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα από την πρακτική εφαρμογή της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ 
(π.δ. 17/96 - ν. 3850/2010) και των άλλων ειδικών οδηγιών εν γένει εκτιμώνται οπωσδήποτε 
ως θετικά για τις επιχειρήσεις.  

Επισημαίνεται ότι δεν είναι εύκολο να προκύψουν ειδικοί δείκτες όσον αφορά την 
εφαρμογή κάθε οδηγίας χωριστά οι οποίοι να δείχνουν τη θετική συμβολή της οδηγίας στη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των 
επαγγελματικών ασθενειών. Παράλληλα για τη εξαγωγή συμπερασμάτων πρέπει να ληφθεί 
υπόψη και η παράμετρος ότι τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης και ύφεσης 
στη χώρα μας έχει μειωθεί κατά πολύ η βιομηχανική δραστηριότητα και ιδίως εκείνη του 
κατασκευαστικού τομέα όπου κατά κανόνα συμβαίνουν τα πιο σοβαρά εργατικά ατυχήματα. 

3.2 Ποιες πρακτικές δυσκολίες αντιμετωπίζονται για να εξασφαλιστεί ότι οι οδηγίες 
επιτυγχάνουν τους στόχους τους; Να αναφέρετε παραδείγματα. 

(αναφέρονται αναλυτικά ανά οδηγία) 

3.3 Ποια είναι η σωρευτική και αμφίδρομη επίδραση των οδηγιών (συνέργειες, 
αλληλεπικαλύψεις, αντιφάσεις, κενά); 

Εν γένει δεν έχουν διαπιστωθεί προβλήματα σωρευτικής και αμφίδρομης επίδρασης 
των οδηγιών. Όσον αφορά την συμπλήρωση διόρθωση του κοινοτικού δικαίου αυτό 
πιστεύουμε ότι πρέπει να εξετασθεί και στο πλαίσιο της εξέλιξης της τεχνολογίας και των 
νέων δεδομένων που προκύπτουν (βλ. αναλυτικότερα περίπτωση 3.4). 

3.4 Περίληψη και ενδεχομένως προτάσεις για αλλαγές στις οδηγίες ή για τη λήψη 
άλλων μέτρων σε επίπεδο ΕΕ. 

 Σε γενικές γραμμές οι οδηγίες καλύπτουν ικανοποιητικά το νομικό πλαίσιο     
εφαρμογής τους. Εν τούτοις υπάρχουν ορισμένες που θα έπρεπε να  τροποποιηθούν. Η 
οδηγία 90/270/ΕΟΚ για τις οθόνες οπτικής απεικόνισης  οφείλει να προσαρμοστεί στις 
εξελίξεις της τεχνολογίας δεδομένων των τεράστιων αλλαγών που έχουν λάβει χώρα τα 
τελευταία χρόνια (χρήση  επίπεδων οθονών, φορητών υπολογιστών, tablets, κλπ). Η οδηγία 
90/269/ΕΟΚ για τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων ενδεχομένως να  απαιτεί προσαρμογή 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο αύξηση του  ποσοστού μυοσκελετικών παθήσεων που 
παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια. Στην περίπτωση των οδηγιών 98/24/ΕΚ και 2004/37/ΕΚ 
για τους  χημικούς και καρκινογόνους παράγοντες αντίστοιχα, θα πρέπει να συμπληρωθούν 
οπωσδήποτε βάση των νέων κανονισμών που ήδη εφαρμόζονται 1272/2008/ΕΚ και 
1907/2006/ΕΚ. Όσον αφορά τη χρήση των νανοϋλικών  απαιτείται περαιτέρω έρευνα και 
γνώση προκειμένου να φανεί εάν απαιτείται επιπλέον νομικό πλαίσιο και επέκταση της 
οδηγίας  98/24/ΕΚ.  

4. Ποιες είναι οι απόψεις των κοινωνικών εταίρων σχετικά με το περιεχόμενο της εν 
λόγω έκθεσης; 
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Το κείμενο της έκθεσης εφαρμογής της οδηγίας αυτής συντάχθηκε από την αρμόδια 
Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου λαμβάνοντας υπόψη και τα στοιχεία που εστάλησαν από 
το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε), το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α) και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Το κείμενο 
υιοθετήθηκε στην τελική του μορφή στο ΣΥΑΕ που πραγματοποιήθηκε την 8/1/2014. 

Υπενθυμίζεται ότι το ΣΥΑΕ είναι συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας για όλα τα θέματα 
ασφάλειας και υγείας στην εργασία, στο οποίο συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι και 
εκπρόσωποι από τους φορείς που εμπλέκονται με τα θέματα αυτά. Ειδικότερα στο Σ.Υ.Α.Ε. 
συμμετέχουν εκπρόσωποι: 

• της ΓΣΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος)  
•  της ΑΔΕΔΥ (Ανώτατη Δημοσιοϋπαλληλική Ένωση Δημοσίων Υπαλλήλων)  
• του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών) 
• της ΓΣΕΒΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος)  
• της ΕΣΕΕ (Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου)  
• της ΚΕΔΚΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας) 
• της ΠΟΕ-ΟΤΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης) 

• του ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος)  
• της ΕΕΧ (Ένωση Ελλήνων Χημικών) 
• του ΠΙΣ (Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος) 
• του Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας  
• του Υπουργείου Υγείας 
• του Υπουργείου Ανάπτυξης 
• του Υπουργείου Οικονομικών 
• του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
• επιστημονικός υπεύθυνος υγείας 
• επιστημονικός υπεύθυνος ασφάλειας 
• εκπρόσωπος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)  
• και τελευταία προστέθηκε και εκπρόσωπος του Σ.Ε.Τ.Ε. (Σύνδεσμος Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων). 

Στο Συμβούλιο προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας με αναπληρωτή τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης 
Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας.  

Η εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ στο ΣΥΑΕ εξέφρασε τις απόψεις της επί του θέματος οι 
οποίες παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας έκθεσης. 
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ΜΕΡΟΣ II: ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

 
 
 
 
Οδηγία πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 
91/383/ΕΟΚ».  

Εισαγωγή 

Η εναρμόνιση του εθνικού μας δικαίου με την οδηγία 89/391/ΕΟΚ έγινε αρχικά με το 
π.δ. 17/96. Οι διατάξεις του διατάγματος αυτού ήδη έχουν συμπεριληφθεί από το 2010 στο ν. 
3850/2010 με τον οποίο έγινε κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας. Στην κωδικοποίηση 
αυτή συμπεριλαμβάνονται οι βασικοί νόμοι και κάποια προεδρικά διατάγματα γενικότερης 
εφαρμογής. 

1) Πως προσαρμόζεται στην πράξη η εφαρμογή της οδηγίας, έτσι ώστε να 
συνυπολογίζονται οι αλλαγές στη φύση του περιβάλλοντος εργασίας, πχ εργαζόμενοι 
κατ’ οίκον μετακινούμενοι εργαζόμενοι, μερική απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων 
των πολλαπλών θέσεων εργασίας μερικής απασχόλησης του αυξανόμενου αριθμού 
των εργαζομένων γυναικών, των μεταναστών εργαζομένων και της υπεργολαβίας. 

  Όλοι οι εργαζόμενοι προβλέπεται να αντιμετωπίζονται ισότιμα ως προς τα μέτρα 
ασφάλειας και υγείας τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο τομέα (εργαζόμενοι με 
μερική απασχόληση, προσωρινά απασχολούμενοι, εργαζόμενοι κατ΄ οίκον (τηλεργασία), 
μετανάστες εργαζόμενοι, εργαζόμενες γυναίκες και εργαζόμενοι σε υπεργολαβίες.  Όσον 
αφορά τις έγκυες και γαλουχούσες υπάρχει ειδική νομοθεσία που παρέχει επί πλέον 
προστασία (π.δ. 176/97, π.δ. 41/2003). Επίσης υπάρχουν επιπλέον προβλέψεις που 
καθορίσθηκαν με το άρθρο 125 του ν. 4052/2012 για την υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων μέσω των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ). 

Οι σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας (άρθρο 3 του ν. 3850/2010)  αναφέρονται στον 
ορισμό του εργαζόμενου όπου δεν περιλαμβάνεται το οικιακό προσωπικό.    

Για τους εργαζόμενους στα μεταλλεία – λατομεία ισχύουν πέραν των διατάξεων της 
οδηγίας πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ και των άλλων ειδικών οδηγιών και οι ειδικότερες διατάξεις του 
κώδικα Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 
Στις επιχειρήσεις αυτές τον έλεγχο εφαρμογής έχουν οι Επιθεωρήσεις Μεταλλείων. Επίσης 
για τους εργαζόμενους στην αλιεία υπάρχουν και επί πλέον διατάξεις του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου. 

Ειδικότερα για την απασχόληση μεγάλου αριθμού αλλοδαπών εργαζομένων έχουν 
εκδοθεί δύο έντυπα σε ένδεκα γλώσσες με πρακτικές οδηγίες για την ενημέρωση τους όσον 
αφορά την εφαρμογή των διατάξεων για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.  

Σε κάθε περίπτωση πριν ο εργοδότης αναθέσει εργασία σε εργαζόμενο πρέπει να είναι 
βέβαιος ότι ο εργαζόμενος έχει τις δυνατότητες να ανταποκριθεί στις σχετικές απαιτήσεις για 
την προστασία της ζωής του.  
 Όσον αφορά τις υπεργολαβίες  κατά κανόνα οι μεγαλύτερες των επιχειρήσεων 
επιδιώκουν τη χρησιμοποίηση πιστοποιημένων «μόνιμων» εξωτερικών υπεργολάβων  για 
τους οποίους προηγείται πληροφόρηση-εκπαίδευση για θέματα ασφάλειας και υγείας στην 
εργασία και την υποχρέωσή τους για την τήρηση εντός της επιχείρησης των κανόνων ΑΥΕ. Η 
εκπαίδευση αυτή επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

1 
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 Στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην πράξη δεν μπορεί να εφαρμοσθεί η 
παραπάνω συστηματική εκπαίδευση κυρίως λόγω της έλλειψης σχετικών πόρων. Εν μέρει 
όμως η συγκεκριμένη αδυναμία αντισταθμίζεται από την πληροφόρηση των εργοδοτών μέσω 
των προγραμμάτων επιμόρφωσης προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν οι ίδιοι 
καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε συνδυασμό με το ότι στις επιχειρήσεις αυτές κατά κανόνα 
οι εργαζόμενοι εργάζονται υπό την άμεση επίβλεψη του ίδιου του εργοδότη ο οποίος και 
συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία. 

2) Με βάση την αποκτηθείσα πείρα, εξακολουθεί να είναι κατάλληλο το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας – πλαισίου, π.χ. το ότι δεν εφαρμόζεται σε ορισμένες ομάδες; 

Όπως προαναφέρθηκε οι διατάξεις της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία προβλέπεται να εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες 
του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα εκτός από το οικιακό προσωπικό.  Λαμβανομένου 
υπόψη ότι ο έλεγχος των χώρων εργασίας στην περίπτωση του οικιακού προσωπικού είναι 
ουσιαστικά έλεγχος σε χώρο κατοικίας είναι πρακτικά δύσκολο να διενεργηθεί. Ως εκ τούτου 
πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη εξαίρεση θα μπορούσε να καταργηθεί αφού προηγουμένως 
εξετασθούν από την Επιτροπή σε βάθος όλες οι πτυχές του θέματος και προταθεί ειδική 
ρύθμιση. Επίσης διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση των αυτοαπασχολούμενων (πλην 
εκείνων που απασχολούνται στα τεχνικά έργα) οι διατάξεις για την ασφάλεια και την υγεία εν 
γένει δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας καθόσον στις επιχειρήσεις αυτές 
δεν απασχολούνται εργαζόμενοι. 

3) Σε ποιο βαθμό η εφαρμογή στην πράξη της οδηγίας χρησιμοποιεί τη δυνατότητα να 
προσαρμοστεί στο μέγεθος της επιχείρησης και της φύσης της δραστηριότητας; 

Όπως αναφέρεται στις άλλες ειδικές οδηγίες, σε ορισμένες περιπτώσεις π.χ. χώρος 
παροχής Α’ Βοηθειών, Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.) στα 
τεχνικά έργα-εργοτάξια κ.λ.π. καθορίζονται οι ανωτέρω υποχρεώσεις σε συνάρτηση με 
συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων. 

Παράλληλα το ύψος της διοικητικής κύρωσης του προστίμου που επιβάλλεται από τους 
επιθεωρητές εργασίας λαμβάνει μεταξύ άλλων υπόψη το μέγεθος της επιχείρησης. 

Επίσης στις μικρές επιχειρήσεις όπου ο ίδιος ο εργοδότης ασκεί καθήκοντα τεχνικού 
ασφάλειας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής με ηλεκτρονικό τρόπο ορισμένων στοιχείων 
στην επιθεώρηση εργασίας χωρίς να απαιτείται ό ίδιος να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην 
επιθεώρηση εργασίας. Παράλληλα στην περίπτωση αυτή απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
θεώρησης και τήρησης βιβλίου γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας. 

Από το 2014 για τις μικρές επιχειρήσεις μέσω της σχετικής πληροφόρησης και 
εκπαίδευσης παρέχεται η δυνατότητα να συντάσσουν την γραπτή εκτίμηση κινδύνου 
κάνοντας χρήση της εφαρμογής OIRA στις περιπτώσεις που υπάρχει για τον αντίστοιχο 
κλάδο οικονομικής δραστηριότητας καθιερωμένη τέτοια εφαρμογή (συνεργεία αυτοκινήτων, 
κομμωτές, κρεοπωλεία, γραφεία κλπ.). 

4) Πως λαμβάνεται υπόψη κατά την πρακτική εφαρμογή της οδηγίας η ανάγκη 
συνεργασίας μεταξύ εργοδοτών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο εργασίας; 

  Η συνεργασία θεωρείται πολύ σημαντική. Σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 3850/2010 
προβλέπεται ότι: “οι εργοδότες όταν μοιράζονται τον ίδιο τόπο εργασίας οφείλουν να 
συνεργάζονται  για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και την 
υγιεινή και λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων να συντονίζουν τις 
δραστηριότητές τους για την προστασία των εργαζομένων και την πρόληψη των 
επαγγελματικών κινδύνων, να αλληλοενημερώνονται και να ενημερώνει ο καθένας τους υπ’ 
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αυτόν εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους για τους κινδύνους αυτούς. Την ευθύνη 
συντονισμού των δραστηριοτήτων αναλαμβάνει ο εργοδότης που έχει υπό τον έλεγχο του τον 
τόπο όπου εκτελούνται εργασίες, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που έχουν γίνει ειδικές 
ευνοϊκότερες νομοθετικές ρυθμίσεις”. 

Σε μερικές περιπτώσεις όπου ο συντονισμός αυτός είναι «καθοριστικός» για την 
εφαρμογή των μέτρων για την Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία όπως  στις ναυπηγικές 
εργασίες, προβλέπεται από το π.δ. 70/90 υποχρεωτικά η ύπαρξη ενός Τεχνικού Ασφάλειας ο 
οποίος ορίζεται από τον γενικό εργολάβο και αν δεν υπάρχει γενικός εργολάβος ο τεχνικός 
ασφάλειας ορίζεται από τον κύριο του έργου.  

Στην πράξη για τα μεγάλα τεχνικά έργα προβλέπεται συντονιστής ασφάλειας και υγείας 
(π.δ. 305/96). Σε περιπτώσεις οργανωμένων επιχειρήσεων (οι οποίες συνήθως είναι μεγάλες 
επιχειρήσεις) χρησιμοποιούνται κατά το δυνατόν κοινοί εργολάβοι στους οποίους 
πραγματοποιούνται συνεχή εκπαιδευτικά σεμινάρια προκειμένου να συμμορφώνονται με 
τους κανόνες Ασφάλειας και Υγείας των επιχειρήσεων χωρίς να αποκλείονται και οι 
περιπτώσεις «αποκλεισμού τους» εφόσον δεν συνεργάζονται στην για την τήρηση ασφαλών 
διαδικασιών για την προστασία των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της 
συνεργασίας υπογράφονται σχετικά συμφωνητικά. 

5) Κατά την πρακτική εφαρμογή της οδηγίας, υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στο έργο 
των υπηρεσιών πρόληψης και προστασίας;  

Με την οδηγία 89/391/ΕΟΚ δόθηκε η δυνατότητα ίδρυσης Εξωτερικών Υπηρεσιών 
Προστασίας και Πρόληψης. Συγκεκριμένα με το π.δ. 95/99 ιδρύθηκαν οι Εξωτερικές 
Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) και οι Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας 
και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) που μέχρι τότε δεν υπήρχαν. Έτσι δίδεται η δυνατότητα για παροχή 
υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης με πιο «συστηματικό τρόπο» αφού οι ΕΞΥΠΠ είναι 
πιστοποιημένες δομές, διαθέτουν εξοπλισμό και προσωπικό το οποίο διαθέτει σε αρκετές 
περιπτώσεις ειδική εκπαίδευση. Οι ΕΞΥΠΠ ελέγχονται κατά τη λειτουργία τους από το Σώμα 
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και υποβάλλουν απολογισμό ανά 6μηνο στη Γενική 
Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας. Με το δεδομένο ότι σε αρκετές περιπτώσεις 
υπάρχουν ενδείξεις για μη παροχή από ΕΞΥΠΠ ποιοτικών υπηρεσιών προστασίας και 
πρόληψης μελετάται εντός τους έτους 2014 η τροποποίηση-συμπλήρωση  του υφιστάμενου 
κανονιστικού πλαισίου. 
 Ο εργοδότης προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί 
προστασίας και πρόληψης (υποχρέωση χρησιμοποίησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού 
εργασίας) ή και σε ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και ασφάλειας  σύμφωνα με το άρθρο 9 του 
ν. 3850/2010 δύναται να επιλέξει μεταξύ της ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας 
ή  και ιατρού εργασίας  σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης 
ή της σύναψης σύμβασης με Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) ή 
συνδυασμό μεταξύ αυτών των δυνατοτήτων ή να αναλάβει καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας ο 
ίδιος υπό προϋποθέσεις, εφόσον έχει τα προσόντα των περιπτώσεων α’ ή β΄ ή γ΄ της παρ 1 
του άρθρου 11 του ν. 3850/2010 και μία από τις ειδικότητες που προβλέπονται για τον κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρηση. Στην περίπτωση που δεν έχει τα 
παραπάνω προσόντα και επιθυμεί να αναλάβει καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας ο ίδιος 
πρέπει να επιμορφωθεί κατάλληλα (άρθρο 22 ν. 3850/2010).  

Όπως ήδη έχει προαναφερθεί γίνεται επιμόρφωση του εργοδότη που ανήκει στη Γ’ ή Β’ 
κατηγορία  εφόσον ο ίδιος επιθυμεί να ασκεί καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας στην επιχείρησή 
του και πάντα υπό προϋποθέσεις εφόσον οι επιχειρήσεις είναι μικρές και ο εργοδότης 
επιμορφωθεί σχετικά. 

 Συγκεκριμένα όσον αφορά την επιμόρφωση των εργοδοτών σε θέματα τεχνικού 
ασφάλειας στις επιχειρήσεις που απασχολούν μικρό αριθμό εργαζομένων (μικρότερο από 
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50) και ανήκουν στη χαμηλή κατηγορία επικινδυνότητας εκδόθηκαν σχετικές ΥΑ και εγκύκλιοι 
βάσει των οποίων εγκρίνεται και ελέγχεται η πραγματοποίηση επιμόρφωσης και η υποβολή 
στοιχείων στις αρμόδιες επιθεωρήσεις Εργασίας. Κατά τα έτη 2006-2012 έγιναν 1468 
προγράμματα από φορείς που έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν προγράμματα και 
επιμορφώθηκαν περί τα 16.000 άτομα στη Β’ κατηγορία επικινδυνότητας και περί τα 29.000 
άτομα στη Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας.  

Επιπρόσθετα με εκδόσεις για την εκτίμηση κινδύνου και με το διαδραστικό εργαλείο 
Oira «εκτίμηση κινδύνου» δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις 
απαιτήσεις της νομοθεσίας μέσω της αντίστοιχης εκτίμησης κινδύνου που διατίθεται μέσω 
της ιστοθέσης του Υπουργείου Εργασίας. Επίσης μέσω φυλλαδίων που εκδόθηκαν σε 
μεγάλο αριθμό δόθηκε η δυνατότητα σχετικής ενημέρωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας. 

6) Έλαβε το κράτος μέλος πρόσθετα μέτρα που δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία; Αν 
ναι παρακαλείσθε να τα περιγράψετε κι να αναφέρετε  τους λόγους για τους οποίους 
ελήφθησαν αυτά τα πρόσθετα μέτρα. 

Με τη σύμφωνη γνώμη των κοινωνικών εταίρων και όπως υπήρχε πρόβλεψη για τέτοια 
δυνατότητα από το κείμενο της οδηγίας δόθηκε η δυνατότητα στους εργοδότες που η 
επιχείρησή τους ανήκει στη μεσαία κατηγορία επικινδυνότητας να επιμορφωθούν υπό 
προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας μόνο στην επιχείρησή τους. 
Παράλληλα λόγω σχετικών ιδιαιτεροτήτων καθορίστηκε ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης 
ΤΑ και ΙΕ προκειμένου να ελέγχονται με ουσιαστική παροχή των υπηρεσιών αυτών. Ανάλογη 
ρύθμιση έγινε και για την Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων (ΕΥΑΕ) άρθρο 4 
παρ 4 του ν. 3850/2010 όπου υπάρχει πρόβλεψη για χρόνο απαλλαγής από την εργασία για 
θέματα υγείας και ασφάλειας. Έτσι διευκολύνονται και προτρέπονται οι εργαζόμενοι για 
δημιουργία ΕΥΑΕ  και δόθηκε η δυνατότητα σύστασης ΕΥΑΕ ή ορισμού εκπροσώπου για 
υγεία και ασφάλεια σε όλες τις επιχειρήσεις σε συνάρτηση και με τον αριθμό των 
εργαζομένων σ’ αυτές. 

 7) Έχουν  λάβει τα κράτη μέλη ή οι κοινωνικοί εταίροι ειδικά μέτρα για την 
υποστήριξη των ΜΜΕ κατά την εφαρμογή της οδηγίας; Παρακαλείσθε να περιγράψετε 
τα εν λόγω μέτρα. 

Ελήφθησαν ειδικά μέτρα που είχαν σαν σκοπό την υποστήριξη των ΜΜΕ κατά την 
εφαρμογή της οδηγίας με την έκδοση εύχρηστων και κατανοητών ενημερωτικών εντύπων και 
τη διενέργεια δράσεων ενημέρωσης-πληροφόρησης . Πιο συγκεκριμένα: 

 
� Με την έκδοση του «ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 
(ΦΕΚ Α’ 84), πραγματοποιήθηκε η κωδικοποίηση των βασικών νομοθετικών διατάξεων για 
την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Με τον τρόπο αυτό γίνεται πρακτικά σε κάποιο 
βαθμό πιο εύκολη η μελέτη και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας από τους εκπροσώπους 
των ΜΜΕ. 
� Με την έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου με πρακτικές οδηγίες για τη σύνταξη 
εκτίμησης κινδύνου σε μικρές επιχειρήσεις. 
� Με τη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας με θέμα «Ασφάλεια και Υγεία στην 
Εργασία - Πρόληψη Επαγγελματικού Κινδύνου», την 12-5-2008, στην Αθήνα.  
� Με τη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας με θέμα «Ασφαλείς και υγιείς χώροι 
εργασίας - Οφέλη για εσένα προσωπικά - Οφέλη για τις επιχειρήσεις - Ευρωπαϊκή εκστρατεία 
για την Εκτίμηση Κινδύνου», για την Ευρωπαϊκή εβδομάδα, την 24-11-2008, στην Αθήνα.  
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� Με τη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας με θέμα «Εκτίμηση κινδύνου, Βασικό 
εργαλείο πρόληψης στους τομείς: Τεχνικά έργα - Γεωργία - Εκπαίδευση», στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2008 - 2009,  την 8-12-2009, στην Αθήνα. 
 
� Με τη διοργάνωση συνέντευξης τύπου με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς χώροι εργασίας - 
Οφέλη για εσένα προσωπικά, οφέλη για τις επιχειρήσεις», στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Εκστρατείας 2010 - 2011 «Για ασφαλείς εργασίες συντήρησης», την 28-4-2010, στην Αθήνα. 
� Με τη διοργάνωση σύσκεψης με θέμα «Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης», στα 
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2010 - 2011, την 1-7-2010, στην Αθήνα. 
� Με τη διοργάνωση εσπερίδας με θέμα «Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης», στα 
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2010 - 2011, την 24-9-2010, στον Βόλο. 
� Με τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης», στα πλαίσια 
της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2010 - 2011, την 26-10-2010, στην Αθήνα. 
� Με τη διοργάνωση εσπερίδας από το Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων 
& Υπηρεσιών (ΙΔΙΠ-ΠΥ) της ΕΕΔΕ με θέμα «Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης», στα πλαίσια 
της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2010 - 2011, την 10-11-2010, στην Αθήνα. 
� Με τη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας με θέμα «Ασφαλείς Εργασίες 
Συντήρησης», από τον Εθνικό Εστιακό Πόλο Πληροφόρησης για θέματα Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Α.Υ.Ε.) και το Εθνικό Δίκτυο Enterprise Europe (EEN - Hellas), την 8-
12-2010, στην Αθήνα. 
� Με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας για την ασφάλεια και την 
υγεία στην εργασία, την 28-4-2011, σε συνεργασία με το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. εκδόθηκε αφίσα με 
θέμα «Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: Ένα εργαλείο για συνεχή 
βελτίωση». 
� Με τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Προαγωγή της Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία», στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2010 - 2011, την 13-5-2011, στο 
Ηράκλειο Κρήτης. 
� Με τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Προαγωγή της Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία», στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2010 - 2011, την 22-6-2011, στην 
Πάτρα. 
� Με τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Προαγωγή της Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία - Οφέλη για εσένα προσωπικά, οφέλη για τις επιχειρήσεις», στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2010 - 2011, την 30-9-2011, στη Λάρισα. 
� Με τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης Προαγωγή της 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία», στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2010 - 
2011, την 21-10-2011, στη Θεσσαλονίκη. 
� Με τη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας με θέμα «Ενημέρωση και 
Ευαισθητοποίηση των ΜΜΕ σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ)», από τη 
Γενική Διεύθυνση Συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης - την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας και το 
Εθνικό Δίκτυο Enterprise Europe (EEN - Hellas), με στόχο την αποτελεσματικότερη 
προαγωγή των θεμάτων Α.Υ.Ε. σε εθνικό επίπεδο, την 16-11-2011, στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2011, στην Αθήνα (αμφιθέατρο ΓΣΕΒΕΕ). 
� Με τη διοργάνωση εσπερίδας με θέμα «Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη 
συμμετοχή όλων», στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2012 - 2013, την 23-5-2012, 
στο κτίριο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, στην 
Αθήνα. 
� Με τη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας με θέμα «Πρόληψη των κινδύνων στην 
εργασία με τη συμμετοχή όλων», στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2012, την 6-7-
2012, στην Αθήνα. 
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� Με τη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας με θέμα «Πρόληψη των κινδύνων στην 
εργασία με τη συμμετοχή όλων», στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2012, την 8-10-
2012, στην Πάτρα. 
� Με τη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας με θέμα «Προαγωγή των θεμάτων 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία», στο πλαίσιο της συνεργασίας του Εθνικού Εστιακού 
Πόλου Πληροφόρησης για θέματα Ασφάλειας και Υγείας με το Δίκτυο Enterprise Europe 
Network - Hellas προς ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
την 29-10-2012, στην Αθήνα. 
� Με τη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας με θέμα «Ενηµέρωση και 
Ευαισθητοποίηση των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων σε θέµατα Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (ΑΥΕ)», στο πλαίσιο της συνεργασίας του Εθνικού Εστιακού Πόλου Πληροφόρησης 
για θέματα Ασφάλειας και Υγείας με το Δίκτυο Enterprise Europe Network - Hellas προς 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την 6-11-2012, στη 
Θεσσαλονίκη. 
� Με τη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας με θέμα «Πρόληψη των κινδύνων στην 
εργασία με τη συμμετοχή όλων», στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2012, την 7-11-
2012, στη Θεσσαλονίκη. 
� Με τη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας με θέμα «Ενηµέρωση και 
Ευαισθητοποίηση των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων σε θέµατα Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (ΑΥΕ)», στο πλαίσιο της συνεργασίας του Εθνικού Εστιακού Πόλου Πληροφόρησης 
για θέματα Ασφάλειας και Υγείας με το Δίκτυο Enterprise Europe Network - Hellas προς 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την 9-11-2012, στη 
Χαλκίδα. 
� Με την έναρξη ανάπτυξης του εργαλείου OIRA (διαδικτυακό, διαδραστικό εργαλείο για 
την εκτίμηση κινδύνου) για την διενέργεια εκτίμησης κινδύνου σε ΜΜΕ. Όπως 
προαναφέρθηκε το εργαλείο ουσιαστικά θα αρχίσει να εφαρμόζεται σε ορισμένους κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας από το έτος 2014. 
� Εκδόθηκαν δύο βιβλία στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος PROGRESS  το 
2009 με τίτλους «Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας» και «Πρόληψη 
Ατυχημάτων στους χώρους εργασίας» σε ένδεκα γλώσσες. Τα έντυπα αυτά με παραστατικές 
εικόνες και σύντομες οδηγίες απευθύνονται στους μετανάστες εργαζόμενους προκειμένου να 
συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη ενημέρωσή τους για βασικούς κανόνες ασφάλειας και 
υγείας στην εργασία. 
� Παρέχεται η δυνατότητα «δωρεάν» επιμόρφωσης εργαζομένων σε ΜΜΕ σε θέματα 
Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία με τη στήριξη του λογαριασμού ΛΑΕΚ (οι πόροι του 
λογαριασμού αυτού προέρχονται από τις εισφορές εργοδοτών (επιχειρήσεων). 

8) Αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ ιδιαίτερες δυσκολίες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
της οδηγίας; Αν ναι, παρακαλείσθε να τις περιγράψετε. 

Το βασικότερο πρόβλημα των ΜΜΕ για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της 
οδηγίας αποτελεί η έλλειψη οικονομικών και ανθρώπινων πόρων. Οι περιορισμένοι 
οικονομικοί πόροι δυσχεραίνουν την υλοποίηση μέτρων με σημαντικό κόστος σε συνδυασμό 
με την ύπαρξη νοοτροπίας – κουλτούρας πρόληψης.  

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει δοθεί από την πολιτεία μεγάλη έμφαση στην 
αποτελεσματικότερη ενημέρωση των επιχειρήσεων αυτών σε συνεργασία και με τους 
κοινωνικούς εταίρους. Όπως προαναφέρθηκε με τα σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών 
επιτυγχάνεται σε κάποιο βαθμό ο συγκεκριμένος στόχος. 

Ήδη εξετάζεται για τα επόμενα έτη η δυνατότητα στήριξης των ΜΜΕ με την παροχή 
συμπληρωματικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης εκ μέρους 
κάποιου φορέα τους π.χ. Επιμελητήριο. Με τον τρόπο αυτό οι ΜΜΕ θα βοηθηθούν 
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προκειμένου να βελτιώσουν τις προσφερόμενες στους εργαζόμενους υπηρεσίες προστασίας 
και πρόληψης χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων. 
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Οδηγία 89/654/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 1989 (E.E. L. 393/30-12-1989) 
«Σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους 
εργασίας» 
 
Εισαγωγή 
 
• Η οδηγία 89/654/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 1989 (E.E. L. 393/30-12-1989) 
«Σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας» 
αποτελεί την πρώτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παρ. 1 της οδηγίας 
89/391/EOK. Η εναρμόνιση του εθνικού μας δίκαιου με τη συγκεκριμένη οδηγία έγινε με το 
π.δ. 16/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε 
συμμόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK» (ΦEK Α΄ 10).  
• Η εναρμόνιση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ ήταν θετικό σημείο για τη χώρα μας, γιατί 
συνετέλεσε στη συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος σχετικού νομοθετικού 
πλαισίου για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. 
• Το σχέδιο του παραπάνω διατάγματος, όπως και όλα τα σχέδια των νομοθετημάτων που 
αφορούν σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, υποβλήθηκε για γνωμοδότηση σε 
ένα θεσμοθετημένο όργανο το "Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας" (ΣΥΑΕ), 
όπου συμμετέχουν  οι κοινωνικοί εταίροι και εκπρόσωποι του δημοσίου και των 
επιστημονικών φορέων που εμπλέκονται στα θέματα αυτά.  Στο όργανο αυτό 
πραγματοποιείται η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και ουσιαστικά λαμβάνει 
χώρα ευρύτατος κοινωνικός διάλογος.  
• Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα από την πρακτική εφαρμογή της οδηγίας με το π.δ. 16/96, 
που εναρμόνισε την οδηγία αυτή, εκτιμώνται ως θετικά για το σύνολο των επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων και των μικρομεσαίων (ΜΜΕ), αν και δεν διατίθενται σε εθνικό 
επίπεδο λεπτομερή στατιστικά στοιχεία για την εφαρμογή στην πράξη των ειδικότερων 
επιμέρους σχετικών προβλέψεων του διατάγματος στις επιχειρήσεις συναρτήσει του κλάδου 
οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο υπάγονται, του αριθμού των εργαζομένων, της 
περιοχής στην οποία βρίσκονται κλπ.  
• Σε ότι αφορά ενδεχόμενες ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιθυμητό είναι να 
συνεχίσει την προσπάθεια έκδοσης κατευθυντήριων οδηγιών και εντύπου υλικού για την 
πρακτική εφαρμογή της οδηγίας.  
• Να αναφέρουμε επίσης ότι θα ήταν χρήσιμη η εξειδίκευση σε κάποιες προδιαγραφές που 
αναφέρονται με γενικό τρόπο στην οδηγία (π.χ. πλάτος διαδρόμων κυκλοφορίας, σταθερές 
σκάλες κλπ), καθόσον δημιουργούνται προβληματισμοί τόσο εκ μέρους των επιχειρήσεων 
όσο και εκ μέρους των ελεγκτικών οργάνων ως προς τις ορθές για την ασφάλεια και την υγεία 
διαστάσεις ή άλλες τεχνικές προδιαγραφές. 
 
1) Εξακολουθεί να είναι ορθός ο ορισμός του χώρου εργασίας στο άρθρο 2, με βάση 
την αποκτηθείσα πείρα; 
 

Ο ορισμός στο άρθρο 2 της οδηγίας φαίνεται ότι καλύπτει ικανοποιητικά την έννοια του 
χώρου εργασίας, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα ή ασάφειες. 
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2) Υπάρχουν διατάξεις της οδηγίας οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται ή να μην 
εφαρμόζονται σε ορισμένους χώρους εργασίας, με βάση την αποκτηθείσα πείρα; 

Με βάση την μέχρι τώρα εμπειρία, οι διατάξεις της οδηγίας είναι σαφείς και θα πρέπει 
να εφαρμόζονται σε όλους τους χώρους και περιπτώσεις που προβλέπονται από την οδηγία. 

3) Εξακολουθούν να ισχύουν τα σημεία των παραρτημάτων 1 και 2, με βάση την 
αποκτηθείσα πείρα; 

Σύμφωνα με την μέχρι τώρα εμπειρία από ελέγχους σε χώρους εργασίας εξακολουθεί 
να ισχύουν οι  διαφοροποιήσεις για τους χώρους πριν από την 1-1-1995 και μετά από την 31-
12-1994, όπως αυτές αποτυπώνονται στο παραρτήματα Ι και ΙΙ του π.δ. 16/1996.  

4) Έλαβε το κράτος μέλος πρόσθετα μέτρα που δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία; Αν 
ναι, παρακαλείσθε να τα περιγράψετε και να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους 
ελήφθησαν αυτά τα πρόσθετα μέτρα. 

Δεν έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα σχετικά µε τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
στους χώρους εργασίας που να μην περιλαμβάνονται στην οδηγία. 

5) Έχουν λάβει τα κράτη μέλη ή οι κοινωνικοί εταίροι ειδικά μέτρα για την υποστήριξη 
των ΜΜΕ κατά την εφαρμογή της οδηγίας; Παρακαλείσθε να περιγράψετε αυτά τα 
μέτρα. 

Είναι γεγονός ότι η εφαρμογή των απαιτήσεων της οδηγίας στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, λόγω τις έλλειψης πόρων και 
ανθρώπινου δυναμικού στο συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα. Για το λόγο αυτό λήφθηκαν 
ειδικά μέτρα που είχαν σαν σκοπό την υποστήριξη των ΜΜΕ κατά την εφαρμογή της 
οδηγίας. Πιο συγκεκριμένα: 

• Με υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που εκδίδονται σε ετήσια βάση, δόθηκε η 
δυνατότητα, σε επιχειρήσεις μικρής και μεσαίας επικινδυνότητας που απασχολούν 
λιγότερο από 50 εργαζόμενους, να μπορεί ο ίδιος ο εργοδότης ή οι εργαζόμενοι της 
επιχείρησης να ασκήσουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας, μετά την παρακολούθηση 
σχετικών προγραμμάτων επιμόρφωσης. 

• Με την έκδοση του «ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 
3850/2010 (ΦΕΚ Α’ 84), πραγματοποιήθηκε η κωδικοποίηση των βασικών νομοθετικών 
διατάξεων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Με τον τρόπο αυτό είναι 
γίνεται πρακτικά πιο εύκολη η μελέτη και επεξεργασία της σχετικής νομοθεσίας από 
τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.  
 Αναλυτικά οι δράσεις της υπηρεσίας μας για την υποστήριξη των ΜΜΕ αναφέρονται 

στην έκθεση πρακτικής εφαρμογής της οδηγίας πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ. 

6) Αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ ιδιαίτερες δυσκολίες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
της οδηγίας; Αν ναι, παρακαλείσθε να τα περιγράψετε. 

Το βασικότερο πρόβλημα των ΜΜΕ για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της οδηγίας 
αποτελεί η έλλειψη οικονομικών και ανθρώπινων πόρων. Οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι 
δυσχεραίνουν την υλοποίηση μέτρων με σημαντικό κόστος (π.χ.  εγκατάσταση συστημάτων 
εξαερισμού, κλιματισμού, φωτισμού, πυρανίχνευσης κ.λπ.) ενώ οι περιορισμένοι ανθρώπινοι 
πόροι δυσχεραίνουν την παρακολούθηση και επίβλεψη των συνθηκών υγείας και ασφάλειας. 
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Ήδη εξετάζεται για τα επόμενα έτη η δυνατότητα στήριξης των ΜΜΕ με την παροχή 
συμπληρωματικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης εκ μέρους 
κάποιου φορέα τους π.χ. Επιμελητήριο. Με τον τρόπο αυτό οι ΜΜΕ θα βοηθηθούν 
προκειμένου να βελτιώσουν τις προσφερόμενες στους εργαζόμενους υπηρεσίες προστασίας 
και πρόληψης χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων. 
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Οδηγία 2009/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Σεπτεμβρίου 2009 (E.E. L 260/3-10-2009) «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους 
εργαζομένους κατά την εργασία τους» (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του 
άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). 
 
Εισαγωγή 

Η οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 1989 (E.E. L. 393/30-12-
1989) «Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού 
από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους» (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του 
άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) τροποποιήθηκε με τις παρακάτω 
κοινοτικές οδηγίες: 

• 95/63/ΕΚ του Συµβουλίου της 5ης Δεκεµβρίου 1995 (E.E. L. 393/30-12-1989) «Για την 
τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 
και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την 
εργασία τους» (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παρ. 1 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ). 

• 2001/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 
(E.E. L. 195/19-7-2001) «Για την τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιμοποίηση 
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους» (δεύτερη ειδική 
οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παρ. 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). 
Η εναρμόνιση του εθνικού μας δικαίου με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ έγινε με το π.δ. 

395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού 
εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 
89/655/ΕΟΚ» (ΦΕΚ Α΄ 220). 

Η εναρμόνιση του εθνικού μας δικαίου με την οδηγία 95/63/ΕΚ έγινε με το π.δ. 89/1999 
«Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (220/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ 
του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Α΄ 94). 

Η εναρμόνιση του εθνικού μας δικαίου με την οδηγία 2001/45/ΕΚ έγινε με το π.δ. 
155/2004 «Τροποποίηση του Π.Δ. 395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους 
σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (Α΄ 220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 2001/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Ιουνίου 2001» (ΦΕΚ Α΄ 121). 

Επίσης στο π.δ. 395/1994 έχει περιληφθεί το π.δ. 304/2000 «Τροποποίηση του Π.Δ. 
395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού 
εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 
89/655/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 220/Α/19-12-94) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 89/99 
«Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου» 
(ΦΕΚ 94/Α/13-5-1999)» (ΦΕΚ Α΄ 241) χωρίς αυτό να προβλέπεται από κάποια κοινοτική 
οδηγία. Σκοπός του π.δ. 304/2000 είναι η συµπλήρωση του παραρτήµατος Ι του π.δ. 395/94 
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3 
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Για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού της αρχικής οδηγίας 89/655/ΕΟΚ και των 
μετέπειτα τροποποιήσεων της, εκδόθηκε η οδηγία 2009/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 (E.E. L 260/3-10-2009) 
«σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση 
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους» (δεύτερη ειδική οδηγία 
κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). Με την οδηγία 
2009/104/ΕΚ κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις των οδηγιών 89/655/ΕΟΚ, 
95/63/ΕΚ και 2001/45/ΕΚ. Οι οδηγίες 89/655/ΕΟΚ, 95/63/ΕΚ και 2001/45/ΕΚ έχουν 
εναρμονισθεί με το εθνικό μας δίκαιο. Η οδηγία 2009/104/ΕΚ δεν έχει εναρμονισθεί με το 
εθνικό μας δίκαιο. 

Αναφορικά με τις ερωτήσεις για την εφαρμογή των οδηγιών 89/655/ΕΟΚ, 95/63/ΕΚ και 
2001/45/ΕΚ κατά την περίοδο αναφοράς 2007 - 2012, ισχύουν τα ακόλουθα: 
 
1) Πώς εφαρµόζουν στην πράξη τα κράτη µέλη την απαίτηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 4 σύµφωνα µε την οποία οι εργοδότες πρέπει να ελέγχουν τη συµµόρφωση 
τόσο του παλιού όσο και του νέου εξοπλισµού εργασίας; Πώς επιτυγχάνεται αυτό; 

• Με την προμήθεια ή/και χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργοδότες ο 
οποίος να ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας(*) και στις 
ελάχιστες προδιαγραφές που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του π.δ. 
395/1994 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. 

• Με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων από τους εργοδότες ώστε, ο εξοπλισµός εργασίας, µε 
την κατάλληλη συντήρηση, να διατηρείται σε επίπεδο τέτοιο που να ανταποκρίνεται, στα 
όσα αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο καθ’ όλη τη διάρκεια της χρησιµοποίησής του. 

• Με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων από τους εργοδότες ώστε κατά τη χρήση των 
εξοπλισµών εργασίας, να επιτυγχάνεται βαθµός ασφάλειας αντίστοιχος προς τους 
στόχους που θέτουν οι διατάξεις του παραρτήµατος ΙΙ του άρθρου 12 του π.δ. 395/1994 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. 

• Με την ύπαρξη ελεγκτικού μηχανισμού ο οποίος για το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες επιθεώρησης του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.). 
 

� (*)ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
Με το άρθρο 5 του π.δ. 57/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την 
Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα 
μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 
και 377/93» (ΦΕΚ Α΄ 97) εισάγονται διατάξεις που αφορούν τη διάθεση στην αγορά και 
έναρξη χρήσης μηχανημάτων, εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 3 
αυτού: 

«1. Πριν από τη διάθεση του μηχανήματος στην αγορά ή/και την έναρξη χρήσης του, ο 
κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του: 

α) εξασφαλίζει ότι το μηχάνημα πληροί τις σχετικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας 
που παρατίθενται στο παράρτημα Ι˙ 

β) εξασφαλίζει ότι ο τεχνικός φάκελος που μνημονεύεται στο τμήμα Α του 
παραρτήματος VIΙ είναι διαθέσιμος˙ 

γ) παρέχει, ιδίως, τις αναγκαίες πληροφορίες, όπως οι οδηγίες χρήσης˙ 
δ) εφαρμόζει τις δέουσες διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης σύμφωνα με το 

άρθρο 10˙ 
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ε) συντάσσει τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ μέρος 1 
τμήμα Α και διασφαλίζει ότι η δήλωση αυτή συνοδεύει το μηχάνημα˙ 

στ) επιθέτει τη σήμανση CE σύμφωνα με το άρθρο 13. 
2. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, πριν από τη διάθεση 

ημιτελούς μηχανήματος στην αγορά, βεβαιώνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες 
του άρθρου 11. 

3. Για τους σκοπούς της διαδικασίας του άρθρου 10, ο κατασκευαστής ή ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του διαθέτει τα απαραίτητα μέσα ή έχει πρόσβαση σε 
αυτά, προκειμένου να είναι σε θέση να διασφαλίζει τη συμμόρφωση του μηχανήματος 
προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του παραρτήματος Ι. 

4. Εάν τα μηχανήματα αποτελούν επίσης αντικείμενο και άλλων διατάξεων της 
ισχύουσας νομοθεσίας, οι οποίες εκδίδονται σε συμμόρφωση προς άλλες οδηγίες, 
αφορούν σε διαφορετικά θέματα και προβλέπουν ως προς τα θέματα αυτά την επίθεση 
της σήμανσης CE, η εν λόγω σήμανση υποδηλώνει τη συμμόρφωση των μηχανημάτων 
προς τις διατάξεις αυτές. 

Αν μια ή περισσότερες από τις ανωτέρω διατάξεις επιτρέπουν στον κατασκευαστή ή 
στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του να επιλέγει, κατά τη διάρκεια μεταβατικής 
περιόδου, το εφαρμοστέο σύστημα, η σήμανση CE υποδηλώνει τη συμμόρφωση μόνο 
προς τις διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός 
του. Στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ αναγράφονται τα στοιχεία των εφαρμοζόμενων 
οδηγιών, όπως αυτά δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.» 

2) Πώς εφάρµοσαν τα κράτη µέλη στην πράξη την απαίτηση για «υποβολή σε έλεγχο» 
του εξοπλισµού εργασίας από «αρµόδια πρόσωπα» σύµφωνα µε το άρθρο 5 κατά την 
έννοια της εθνικής νοµοθεσίας/πρακτικής; Έχουν προκαλέσει αυτές οι διατάξεις 
προβλήµατα στην πράξη; 

• Οι έλεγχοι των εξοπλισμών του άρθρου 5 παράγραφος 1 της οδηγίας πραγµατοποιούνται 
είτε από αναγνωρισµένους φορείς σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία είτε από τα 
αρµόδια πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την επίβλεψη της εκτέλεσης µηχανολογικών 
εγκαταστάσεων σύµφωνα µε το ν. 6422/1934 «Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του 
Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως 
και του Ναυπηγού» (Α΄ 412) και µε τα κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα διατάγµατα 
και για τις περιπτώσεις των εγκαταστάσεων, όπως στις διατάξεις αυτές καθορίζεται. 
Για τους ελέγχους των εξοπλισµών αυτών, και επιπλέον των απαιτήσεων της κείµενης 
νοµοθεσίας, οι αναγνωρισµένοι φορείς ή τα αρµόδια πρόσωπα εκδίδουν βεβαίωση στην 
οποία βεβαιώνουν ότι η συναρµολόγηση και εγκατάσταση των εξοπλισµών έγινε, µε την 
επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους 
κανόνες της επιστήµης και της τέχνης και ότι οι εξοπλισµοί αυτοί µπορούν να 
λειτουργήσουν µε ασφάλεια. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων καταχωρίζονται µε 
λεπτοµέρειες στο αρχείο συντήρησης των εξοπλισµών εργασίας της επιχείρησης ή/και 
στο ειδικό βιβλίο συντήρησης εφόσον προβλέπεται. 
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων και δοκιµών τίθενται στη διάθεση κάθε αρµόδιας αρχής 
και στη διάθεση των εκπροσώπων των εργαζοµένων για θέµατα ασφάλειας και υγείας, 
και φυλάσσονται επί δέκα τουλάχιστον έτη. 

• Οι έλεγχοι των εξοπλισμών του άρθρου 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 
πραγµατοποιούνται, είτε από αναγνωρισµένους φορείς σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία είτε από τα αρµόδια πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την επίβλεψη της 
λειτουργίας και συντήρησης των µηχανολογικών εγκαταστάσεων σύµφωνα µε το ν. 
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6422/1934 «Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και 
του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού» (Α΄ 412) και τα κατ' 
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα διατάγµατα και για τις περιπτώσεις των εγκαταστάσεων 
όπως στις διατάξεις αυτές καθορίζεται. 
Για τις περιπτώσεις των εγκαταστάσεων που εξαιρούνται από την υποχρέωση 
εφαρµογής των διατάξεων αυτών [άρθρο 9 του από 24-11-1953 β.δ. «Περί 
τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 16-3-1950 β.δ. (ΦΕΚ Α΄ 82) «περί 
διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί 
αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως 
και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών» (Α΄ 346)] οι εν λόγω έλεγχοι και δοκιµές γίνονται 
από αναγνωρισµένους φορείς είτε από αρµόδια πρόσωπα µε τα προσόντα τουλάχιστον 
της 3ης βαθµίδας του άρθρου 8 του από 16-3-1950 β.δ., όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 
Οι έλεγχοι και οι δοκιµές του άρθρου 5 παράγραφος 2 της οδηγίας πραγµατοποιούνται 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης 
και µε την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων και δοκιµών 
καταχωρίζονται µε λεπτοµέρειες στο αρχείο συντήρησης των εξοπλισµών εργασίας της 
επιχείρησης ή/και στο ειδικό βιβλίο συντήρησης εφόσον προβλέπεται ή εκδίδεται σχετική 
βεβαίωση. 
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων και δοκιµών τίθενται στη διάθεση κάθε αρµόδιας αρχής 
και στη διάθεση των εκπροσώπων των εργαζοµένων για θέµατα ασφάλειας και υγείας, 
και φυλάσσονται επί δέκα τουλάχιστον έτη. 

• Με βάση την μέχρι τώρα εμπειρία, οι διατάξεις της οδηγίας είναι σαφείς και εφαρμόζονται 
στους εξοπλισμούς που προβλέπονται από την οδηγία, χωρίς να δημιουργούνται 
προβλήματα ή ασάφειες. 

 
3) Πώς χρησιµοποιούν τα κράτη µέλη την έννοια του «ειδικού κινδύνου»; Πώς 
εφαρµόζουν τα κράτη µέλη στην πράξη το άρθρο 6 και έχουν λάβει ποτέ µέτρα για την 
εκτέλεσή του; 

• Έχουν τεθεί ελάχιστες προδιαγραφές για εξοπλισµούς εργασίας που παρουσιάζουν 
ειδικούς κινδύνους όπως: 1)  κινητούς εξοπλισµούς εργασίας, αυτοκινούµενους ή µη, 2) 
εξοπλισμούς εργασίας που χρησιµοποιούνται για ανύψωση φορτίων και 3) εξοπλισµούς 
εργασίας που χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων.  

• Οι εργοδότες λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε, οι εξοπλισµοί εργασίας να είναι 
κατάλληλα συντηρημένοι. 

• Oι εργοδότες λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε κατά τη χρήση των εξοπλισµών 
εργασίας, να επιτυγχάνεται βαθµός ασφάλειας αντίστοιχος προς τους στόχους που 
θέτουν οι διατάξεις του παραρτήµατος ΙΙ του άρθρου 12 του π.δ. 395/1994. 

• Όταν η χρησιµοποίηση του εξοπλισµού εργασίας ενδέχεται να παρουσιάσει ιδιαίτερο 
κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία των εργαζοµένων, ο εργοδότης λαµβάνει τα 
αναγκαία µέτρα ώστε: α) ο εξοπλισµός εργασίας να χρησιµοποιείται µόνο από τους 
εργαζομένους στους οποίους έχει ανατεθεί η χρήση του λαμβάνοντας προς τούτο επαρκή 
εκπαίδευση και β) οι εργασίες επισκευής, µετατροπής, προληπτικού ελέγχου και 
συντήρησης του εξοπλισµού να εκτελούνται από εργαζοµένους που έχουν ειδική 
αρµοδιότητα για τον σκοπό αυτό λαμβάνοντας προς τούτο επαρκή ειδική εκπαίδευση για 
τις εν λόγω εκτελούµενες εργασίες. 

• Οι έλεγχοι των εξοπλισμών πραγµατοποιούνται, είτε από αναγνωρισµένους φορείς 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία είτε από τα αρµόδια πρόσωπα που είναι υπεύθυνα 
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για την επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρησης των µηχανολογικών εγκαταστάσεων 
σύµφωνα µε το ν. 6422/1934 «Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του 
Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού» 
(Α΄ 412) και τα κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα διατάγµατα και για τις περιπτώσεις 
των εγκαταστάσεων όπως στις διατάξεις αυτές καθορίζεται. 
Για τις περιπτώσεις των εγκαταστάσεων που εξαιρούνται από την υποχρέωση 
εφαρµογής των διατάξεων αυτών [άρθρο 9 του από 24-11-1953 β.δ. «Περί 
τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 16-3-1950 β.δ. (ΦΕΚ Α΄ 82) «περί 
διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί 
αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως 
και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών» (Α΄ 346)] οι εν λόγω έλεγχοι και δοκιµές γίνονται 
από αναγνωρισµένους φορείς είτε από αρµόδια πρόσωπα µε τα προσόντα τουλάχιστον 
της 3ης βαθµίδας του άρθρου 8 του από 16-3-1950 β.δ., όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 
Οι έλεγχοι και οι δοκιµές πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή 
και τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης και µε την επιφύλαξη ειδικότερων 
διατάξεων. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων και δοκιµών καταχωρίζονται µε λεπτοµέρειες 
στο αρχείο συντήρησης των εξοπλισµών εργασίας της επιχείρησης ή/και στο ειδικό βιβλίο 
συντήρησης εφόσον προβλέπεται ή εκδίδεται σχετική βεβαίωση. 
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων και δοκιµών τίθενται στη διάθεση κάθε αρµόδιας αρχής 
και στη διάθεση των εκπροσώπων των εργαζοµένων για θέµατα ασφάλειας και υγείας, 
και φυλάσσονται επί δέκα τουλάχιστον έτη. 

 Η συντήρηση, επισκευή και επιτήρηση της λειτουργίας των μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων: α) σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες, β) σε εγκαταστάσεις εξόρυξης 
ορυκτών και μεταλλευμάτων, γ) σε εγκαταστάσεις άντλησης αργού πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, δ) σε εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, 
φυσικού αερίου και ατμού, ε) σε ηλεκτρολογικές ή μηχανολογικές εγκαταστάσεις 
εξυπηρέτησης βιομηχανιών και κτηρίων, και ειδικότερα πάσης φύσεως ατμολέβητες, 
στ) σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, 
αποβλήτων και ανάκτησης υλικών, ζ) σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων 
υλικών καθώς και η εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχή τεχνικής υπηρεσίας για 
εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης καθορίζεται από το π.δ. 
115/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές 
δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της 
λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) 
του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου 
και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και 
οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για 
την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις.» 
(ΦΕΚ Α΄ 200). 

 Ο έλεγχος των ανυψωτικών μηχανημάτων καθορίζεται από την κ.υ.α. 
15085/593/2003 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» (ΦΕΚ Β΄ 1186). 

 Οι εξοπλισµοί εργασίας που χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα 
έργων σύµφωνα µε τα άρθρα 2 παρ. 1 και 87 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ Α΄ 57) πρέπει: α) να φέρουν τις πινακίδες αριθµού 
κυκλοφορίας, που προβλέπονται στο άρθρο 90 του ν. 2696/1999, β) να συνοδεύονται 
µε την άδεια κυκλοφορίας, που προβλέπεται στο άρθρο 88 του ν. 2696/1999, γ) να 
συνοδεύονται µε τα αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης, όπως αυτά προβλέπονται στο 
άρθρο 5 του κ.ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων 
αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ Α΄ 331) όπως αυτό ισχύει, δ) να συνοδεύονται 
µε τα αποδεικτικά πληρωµής των ετησίων τελών κυκλοφορίας (χρήσης), όπως αυτά 
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προβλέπονται στο άρθρο 20 του ν. 2052/1992 «Μέτρα για την αντιµετώπιση του 
νέφους και πολεοδοµικές ρυθµίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 94) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 26 του ν. 2682/1999 «Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων 
οχηµάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 16). Τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία 
(άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο και απόδειξη πληρωµής τελών κυκλοφορίας) 
πρέπει να τίθενται στη διάθεση των αρµοδίων οργάνων ελέγχου του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας. 
� Για την κατηγορία επαγγελματικών δραστηριοτήτων που αφορούν το χειρισμό 

μηχανημάτων έργου, ο καθορισμός των ειδικοτήτων, των βαθμίδων των 
επαγγελματικών προσόντων, των ασκούμενων κατά βαθμίδα επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη 
χορήγηση, την ανανέωση ή την επέκταση της άδειας άσκησης των ως άνω 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων καθορίζεται από το π.δ. 113/2012 «Καθορισμός 
ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων 
τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε 
ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και 
προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από 
φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις (ΦΕΚ Α΄ 198). 

� Η κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες καθορίζεται από 
την υ.α. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4/2013 (Η) «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε 
ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το 
π.δ. 113/2012 (Α΄ 198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν 
εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (Α΄ 6) ή το π.δ. 31/1990 (Α΄ 11) με τις άδειες 
που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος.» (ΦΕΚ Β΄ 
519). 

4) Έλαβε το κράτος µέλος πρόσθετα µέτρα που δεν περιλαµβάνονται στην οδηγία; Αν 
ναι, παρακαλείσθε να τα περιγράψετε και να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους 
ελήφθησαν αυτά τα πρόσθετα µέτρα. 

Δεν έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα σχετικά µε τους εξοπλισμούς εργασίας που να μην 
περιλαμβάνονται στην οδηγία.  

5) Έχουν λάβει τα κράτη µέλη ή οι κοινωνικοί εταίροι ειδικά µέτρα για την υποστήριξη 
των ΜΜΕ κατά την εφαρµογή της οδηγίας; Παρακαλείσθε να περιγράψετε τα µέτρα 
αυτά. 

Είναι γεγονός ότι η εφαρμογή των απαιτήσεων της οδηγίας στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, λόγω τις έλλειψης πόρων και 
ανθρώπινου δυναμικού στο συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα. Για το λόγο αυτό λήφθηκαν 
ειδικά μέτρα που είχαν σαν σκοπό την υποστήριξη των ΜΜΕ κατά την εφαρμογή της 
οδηγίας. Αναφέρονται αναλυτικά στην έκθεση πρακτικής εφαρμογής της οδηγίας πλαίσιο 
89/391/ΕΟΚ.  
 
6) Αντιµετωπίζουν οι ΜΜΕ ιδιαίτερες δυσκολίες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
της οδηγίας; Αν ναι, να τις αναφέρετε. 

Το βασικότερο πρόβλημα των ΜΜΕ για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της οδηγίας 
αποτελεί η έλλειψη οικονομικών και ανθρώπινων πόρων. Οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι 
δυσχεραίνουν την υλοποίηση μέτρων με σημαντικό κόστος [π.χ. αντικατάσταση των παλαιών 
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εξοπλισμών και προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμών που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας όπως µηχανών και γενικά εξοπλισµών εργασίας που 
πρέπει να έχουν σήμα CE και να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπονται 
στη σχετική νοµοθεσία. Οι µηχανές που έχουν κατασκευαστεί πριν την υποχρέωση σήµατος 
CE, πρέπει παρόλα αυτά να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπονται στη 
νοµοθεσία. Αν η κατασκευή της µηχανής δεν είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές πρέπει να 
γίνουν οι κατάλληλες τροποποιήσεις από τον εργοδότη (π.χ. εγκατάσταση συστηµάτων 
ασφαλείας, κ.λπ.)] ενώ οι περιορισμένοι ανθρώπινοι πόροι δυσχεραίνουν την 
παρακολούθηση και επίβλεψη των συνθηκών υγείας και ασφάλειας. 

Ήδη εξετάζεται για τα επόμενα έτη η δυνατότητα στήριξης των ΜΜΕ με την παροχή 
συμπληρωματικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης εκ μέρους 
κάποιου φορέα τους π.χ. Επιμελητήριο. Με τον τρόπο αυτό οι ΜΜΕ θα βοηθηθούν 
προκειμένου να βελτιώσουν τις προσφερόμενες στους εργαζόμενους υπηρεσίες προστασίας 
και πρόληψης χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων. 
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Οδηγία 89/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 1989 σχετικά με τις ελάχιστες 
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους 
εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία (τρίτη ειδική οδηγία κατά την 
έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). 
 
Εισαγωγή 

 Η εναρμόνιση του εθνικού μας δικαίου με τη συγκεκριμένη οδηγία έγινε με το π.δ. 
396/1994 (Φ.E.K. 220/A/19-12-1994) «Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 
χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/EOK». 

1) Ποια η πείρα που αποκτήθηκε από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να 
εξασφαλιστεί ότι τα μέσα ατομικής προστασίας χρησιμοποιούνται μόνο όταν οι 
κίνδυνοι δεν είναι δυνατό να αποφευχθούν ή να περιοριστούν επαρκώς με 
τεχνικά μέσα συλλογικής προστασίας; 

Σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται από την οδηγία, για την 
περίοδο αναφοράς 2007-2012, ισχύουν τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και συγκεκριμένα το Άρθρο 3 του π.δ. 396/1994 
«Γενικός κανόνας» «Oι εξοπλισμοί ατομικής προστασίας πρέπει να χρησιμοποιούνται 
εφόσον οι κίνδυνοι δεν είναι δυνατό να αποφευχθούν ή να περιορισθούν επαρκώς με τεχνικά 
μέτρα ή μέσα συλλογικής προστασίας ή με μέτρα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της 
εργασίας». Σε άλλα σημεία του εν λόγω π.δ. αναφέρονται οι απαιτήσεις που αφορούν το 
σχεδιασμό και την κατασκευή των εξοπλισμών εργασίας, την καταλληλότητά τους ως προς 
τους κινδύνους που πρέπει να προλαμβάνονται ανάλογα και με τις συνθήκες που επικρατούν 
στο χώρο εργασίας, τις εργονομικές ανάγκες και την αναγκαιότητα να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες προστασίας της υγείας των εργαζομένων. 

O έλεγχος της εφαρμογής του π.δ. 396/1994 ασκείται από τις αρμόδιες επιθεωρήσεις 
εργασίας τεχνικής και υγειονομικής επιθεώρησης. Από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας πραγματοποιούνται ενημερωτικές δράσεις για συνεχή ενημέρωση 
των εργαζομένων αλλά και ευαισθητοποίηση σε  θέματα υγείας και ασφάλειας 
συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας.    

Σύμφωνα με στοιχεία του Σ.ΕΠ.Ε. (απολογισμός του 2011), διαπιστώθηκε, όσον αφορά 
στα Μέσα Ατομικής Προστασίας, ότι: 
Α) Ενώ η χορήγησή τους στους εργαζόμενους γίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, η 
καταλληλότητά τους, η συστηματική χρήση τους από τους εργαζόμενους, αλλά και η 
επίβλεψή αυτής από τους κάθε φορά υπεύθυνους, υστερούσαν σημαντικά. 
Β) Σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργεία αυτοκινήτων σημειώθηκαν υψηλά 
ποσοστά παραβατικότητας (25%) όσον αφορά στη χρήση των Μέσων Ατομικής 
Προστασίας.  
Γ) Σε ελέγχους σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού αναφέρθηκαν 
προβλήματα, κυρίως ως προς τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στις χρησιμοποιούμενες 
κατά την εργασία χημικές ουσίες (συμπερίληψή τους στη γραπτή εκτίμηση κινδύνου, 

4 
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ενημέρωση των εργαζομένων, κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, σήμανση, δελτία 
δεδομένων ασφάλειας, κ.λπ.). 
Δ) Από ελέγχους σε αρτοποιεία διαπιστώθηκε μη ορθή χρήση των μέσων ατομικής 
προστασίας, στο ένα τρίτο περίπου των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν. 
Ε) Έλεγχοι σε υπηρεσίες καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων των ΟΤΑ 
απέδειξαν ότι, λόγω απουσίας κατάλληλης επίβλεψης, σημειώθηκαν εκτεταμένες μη ορθές 
πρακτικές κατά τη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας, παρότι στις περισσότερες 
περιπτώσεις (πάνω από 70%) αυτά παρέχονταν από τους δήμους. Παρατηρήθηκαν 
κάποια προβλήματα με τη χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας σε έκτακτο προσωπικό. 
Γενικά από προγράμματα ελέγχων για θέματα που αφορούν στην επίβλεψη της υγείας 

των εργαζομένων προέκυψε ότι τα μέσα ατομικής προστασίας χορηγούνται στο 98% των 
περιπτώσεων, αλλά μόνο στο 66% από αυτές τις περιπτώσεις η χορήγηση είχε γίνει με 
έγγραφη γνώμη του Ιατρού Εργασίας (και του Τεχνικού Ασφάλειας).  
 
2) Ποια η πείρα που αποκτήθηκε από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να 

εξασφαλιστεί ότι πριν από τη λήψη απόφασης για τη χρήση ατομικού εξοπλισμού 
προστασίας, γίνεται διαβούλευση με τους εργαζόμενους, πληροφορούνται αυτοί 
σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει η χρήση του 
ατομικού εξοπλισμού προστασίας και εκπαιδεύονται στη χρήση του;   

 Σύμφωνα με το άρθρο 9 του π.δ. 396/1994 προβλέπεται «Διαβούλευση και συμμετοχή 
των εργαζομένων» Στα πλαίσια αυτά: 
1. Oι εργοδότες ζητούν τη γνώμη των εργαζομένων ή/ και των εκπροσώπων τους και 
διευκολύνουν τη συμμετοχή τους 
2. Oι εργαζόμενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους ενημερώνονται για όλα τα μέτρα που πρόκειται 
να ληφθούν ή έχουν ήδη ληφθεί, όσον αφορά στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, 
στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται κατά την εργασία εξοπλισμοί ατομικής προστασίας. 
3. Για τον καθορισμό των εργασιών κατά τις οποίες θα χρησιμοποιείται εξοπλισμός ατομικής 
προστασίας και για την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού οι εργοδότες διαβουλεύονται με 
τους εκπροσώπους των εργαζομένων για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας ή/και με 
τους ίδιους τους εργαζόμενους. 
[Σύμφωνα με το Άρθρο 46 του ν. 3850/2010] β) «Διαβουλεύσεις και συμμετοχή των 
εργαζομένων» Παρ. 1. «Οι εργοδότες ζητούν τη γνώμη των εργαζομένων και των 
εκπροσώπων τους και διευκολύνουν τη συμμετοχή τους στο πλαίσιο όλων των ζητημάτων 
που άπτονται της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία. Αυτό συνεπάγεται: α) 
διαβούλευση με τους εργαζομένους, β) δικαίωμα των εργαζομένων και των εκπροσώπων 
τους να υποβάλλουν προτάσεις και γ) ισόρροπη συμμετοχή σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία ή/και την πρακτική». 
 Όπως προκύπτει και στο θέμα των μέσων ατομικής προστασίας εκτός των μεγάλων 
επιχειρήσεων οι οποίες διαθέτουν οργανωμένες υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης στις 
μικρές και μικρομεσαίες παρουσιάζεται σχετική υστέρηση. Από τους ελέγχους που διενεργεί 
το Σ.ΕΠ.Ε., ως προς τη διαβούλευση με τους εργαζόμενους και την πληροφόρησή τους 
σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει η χρήση του ατομικού 
εξοπλισμού προστασίας, προκύπτει ότι απαιτείται μεγαλύτερη συνεργασία και καλύτερος 
συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων εργοδοτών, για την αντιμετώπιση του εργασιακού 
κινδύνου. Γενικά διαπιστώνεται μεγάλο έλλειμμα ενημέρωσης των εργαζομένων σε θέματα 
ασφάλειας και υγείας και μόνο υποτυπώδεις διαδικασίες εκπαίδευσης στις εργασιακές 
διαδικασίες – συχνά από παλαιότερους εργαζόμενους. Λόγω απουσίας κατάλληλης 
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επίβλεψης, σημειώνονται εκτεταμένες μη ορθές πρακτικές κατά τη χρήση των μέσων 
ατομικής προστασίας. 
 
3) Πώς εξασφαλίζουν τα κράτη μέλη ότι οι εργοδότες εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις 

τους σύμφωνα με το άρθρο 4 για τον έλεγχο των μέσων ατομικής προστασίας που 
φέρουν τη σήμανση CE;  

 Οι ευρωπαϊκές Οδηγίες 93/95/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας και την επισήμανσή τους με 
την σήμανση CE ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο με την Κ.Υ.Α 8881/1994 - 
Τροποποίηση της 4373/1205/93 (187/Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας, Εργασίας και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας για τα μέσα ατομικής 
προστασίας, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου 93/95/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ 
(450 Β΄) η οποία τροποποίησε την ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Β4373/1205/1993 
“Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την 89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 
21ης ∆εκεµβρίου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα 
µέσα ατοµικής προστασίας (ΦΕΚ 187/Β/23-3-93). 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 57/2010, οι αρμόδιες αρχές επιβάλλουν κυρώσεις σε 
όσους δεν συμμορφώνονται προς τις προβλέψεις της οδηγίας (υπουργικής απόφασης). 

Πέραν των ανωτέρω από τους αρμόδιους επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε. κατά τους 
διενεργούμενους στις επιχειρήσεις ελέγχους εξετάζεται κατά περίπτωση ότι τα μέσα ατομικής 
προστασίας φέρουν την απαραίτητη σήμανση. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε σχετικό 
σεμινάριο για τη σήμανση CE που οργανώθηκε στο πλαίσιο Ενημερωτικής Εκστρατείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σεμινάριο 
παρακολούθησαν εργοδότες, εργαζόμενοι, καθώς και επιθεωρητές εργασίας.  

4) Πώς επιτυγχάνεται αυτό; Πώς εξασφαλίζουν τα κράτη μέλη τη συμμόρφωση με την 
απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 όσον αφορά τους 
εργαζόμενους που πρέπει να φέρουν δύο ή περισσότερα μέσα ατομικής 
προστασίας; 

  Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του π.δ. 396/1994 «Γενικές διατάξεις» Παρ 2:  
«Στην περίπτωση πολλαπλών κινδύνων, για τους οποίους απαιτείται να φορά ο εργαζόμενος 
ταυτόχρονα περισσότερους από έναν εξοπλισμούς προστασίας, οι εξοπλισμοί αυτοί πρέπει 
να είναι συμβατοί και να διατηρούν την αποτελεσματικότητά τους έναντι των αντιστοίχων 
κινδύνων». 

Η συμμόρφωση εξασφαλίζεται σε κάποιο βαθμό μέσω των υποδείξεων προς τους 
εργαζόμενους από τους εργοδότες ή από τους τεχνικούς ασφάλειας. Παράλληλα μέσω της 
ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εργαζομένων και μέσω των ελέγχων που διενεργούνται 
από το Σ.ΕΠ.Ε. 

5) Έλαβε το κράτος μέλος πρόσθετα μέτρα που δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία; Αν 
ναι, παρακαλείσθε να τα περιγράψετε και να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους 
ελήφθησαν αυτά τα πρόσθετα μέτρα.  

 Εκδίδονται φυλλάδια, εγχειρίδια και βιβλία από τη Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και 
Υγιεινής της Εργασίας με ευρύτερη θεματολογία σχετική με Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 
στα οποία γίνεται αναφορά, μεταξύ άλλων και στα ΜΑΠ.  
 Για παράδειγμα στο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για την ασφάλεια και υγεία στις 
ηλεκτρολογικές εργασίες «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» στο τελευταίο τμήμα 
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(τμήμα 8) γίνεται εκτενής αναφορά στα ΜΑΠ, στους σωστούς τρόπους χρησιμοποίησής τους, 
στο ότι πρέπει να πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, να είναι κατάλληλα για το μέρος 
του σώματος που χρειάζεται προστασία, κ.λπ.  

6) Έχουν λάβει τα κράτη μέλη ή οι κοινωνικοί εταίροι ειδικά μέτρα για την υποστήριξη 
των ΜΜΕ κατά την εφαρμογή της οδηγίας; Παρακαλείσθε να περιγράψετε τα μέτρα.  

Για την υποστήριξη των ΜΜΕ κατά την εφαρμογή της οδηγίας λαμβάνονται μέτρα τα 
οποία αναφέρονται αναλυτικά στην έκθεση πρακτικής εφαρμογής της οδηγίας πλαίσιο 
89/391/ΕΟΚ.  

7) Αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ ιδιαίτερες δυσκολίες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
της οδηγίας; Aν ναι, παρακαλείσθε να τις περιγράψετε.  

  Οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της οδηγίας 
λόγω έλλειψης οικονομικών και ανθρώπινων πόρων (έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού). 
Δυσκολίες που έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνει η 
χώρα.  

Ήδη εξετάζεται για τα επόμενα έτη η δυνατότητα στήριξης των ΜΜΕ με την παροχή 
συμπληρωματικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης εκ μέρους 
κάποιου φορέα τους π.χ. Επιμελητήριο. Με τον τρόπο αυτό οι ΜΜΕ θα βοηθηθούν 
προκειμένου να βελτιώσουν τις προσφερόμενες στους εργαζόμενους υπηρεσίες προστασίας 
και πρόληψης χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων. 
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Οδηγία 90/269/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1998, σχετικά με τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που 
συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων 
(τέταρτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος Ι της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ). 

 

Εισαγωγή 

 Η εναρμόνιση του εθνικού μας δικαίου με την παραπάνω Οδηγία έγινε με το 
π.δ.397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική 
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».  
 Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» που ουσιαστικά άρχισε να 
εφαρμόζεται από το 2013, το 98% των επιχειρήσεων έχει λιγότερους από 50 εργαζόμενους, 
ενώ το 90.2% είναι επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 εργαζομένους. Αποτέλεσμα αυτών 
είναι να μην εμπίπτουν στην υποχρεωτική από τη νομοθεσία απασχόληση ιατρού εργασίας 
και συνακόλουθα να μην υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για την καταλληλότητα των 
εργαζομένων ως προς την εργασία τους ή τη παραπομπή των εργαζομένων για ιατρικές 
εξετάσεις. 

1) Ποια είναι η πείρα που αποκτήθηκε από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να 
εξασφαλιστεί ότι ο εργοδότης χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα, ιδίως μηχανικό 
εξοπλισμό, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάγκη χειρωνακτικής διακίνησης 
φορτίων από εργαζομένους; 

 Όπως αναφέρεται παραπάνω, οι επιχειρήσεις είναι της τάξεως των Μικρομεσαίων ή 
πολύ μικρών με αποτέλεσμα οι εργοδότες να μην επιδεικνύουν κουλτούρα πρόληψης και σε 
συνδυασμό με την οικονομική κρίση που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την επένδυση 
σε μηχανικό εξοπλισμό να μην υπάρχει η αναμενόμενη ανταπόκριση. Σε κάποιο βαθμό 
ακόμα και προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγή οι εργοδότες έχουν συνειδητοποιήσει ότι 
το ίδιον το συμφέρον τους επιβάλλει τη χρήση κατά περίπτωση κατάλληλου μηχανικού 
εξοπλισμού. Αντίθετα σε άλλες περιπτώσεις εξαιτίας διαφόρων παραγόντων όπως η μη 
σαφής υποχρέωση των εργοδοτών για αντικατάσταση (εφόσον υπάρχει) της χειρωνακτικής 
εργασίας με μηχανικό εξοπλισμό, του μικρού χώρου διακίνησης υλικών, της έλλειψης 
κατάλληλου εξοπλισμού ο οποίος απαιτεί ύπαρξη σχετικών πόρων, κλπ. οι εργοδότες δεν 
εφαρμόζουν ή εφαρμόζουν εν μέρει τις προβλέψεις της νομοθεσίας σε σχέση με την οδηγία 
αυτή. 

Επισημαίνεται ότι δεν έχει διαπιστωθεί η συχνή επιβολή από τους επιθεωρητές 
εργασίας προστίμων για μη συμμόρφωση προς το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα. Αυτό 
προφανώς οφείλεται στην έλλειψη συγκεκριμένων προδιαγραφών για τις περιπτώσεις που 
επιβάλλεται οπωσδήποτε η χρήση μηχανικού εξοπλισμού αντί της χειρωνακτικής διακίνησης 
φορτίων. 

2) Ποια είναι η πείρα που αποκτήθηκε από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να 
εξασφαλιστεί ότι ο εργοδότης διαμορφώνει τις θέσεις εργασίας κατά τρόπο ώστε η 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής για τους 

5 
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εργαζομένους και με τους μικρότερους κινδύνους για την υγεία τους και ότι ζητείται 
η γνώμη των εργαζομένων πριν από τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων; 

Κατά κανόνα στη διενέργεια της εκτίμησης κινδύνου στις μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις δεν γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους κινδύνους που σχετίζονται με την 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για 
τα μέτρα που έχουν πάρει οι εργοδότες ή για τη διαβούλευση μεταξύ εργοδότη και 
εργαζομένων εκτιμάται όμως ότι υπάρχει σαφής υστέρηση. Αντίθετα στις μεγάλες 
επιχειρήσεις όπου υπάρχουν συστηματικοί θεσμοί για την ασφάλεια και την υγεία στην 
εργασία εφαρμόζονται καλές πρακτικές, πληροφόρηση και εκπαίδευση των εργαζομένων, 
χρήση κατά περίπτωση κατάλληλου εξοπλισμού που χειρίζονται εργαζόμενοι με ειδική 
επιμόρφωση ή κάτοχοι άδειας χειρισμού εφόσον από τη νομοθεσία απαιτείται. Τα μέτρα αυτά 
στις οργανωμένες επιχειρήσεις αποφασίζονται μετά από διαβούλευση με τους εργαζόμενους. 

Σε χώρους όπου γίνεται συστηματική μεταφορά φορτίων όπως σε λιμάνια και 
αποθήκες οι εργαζόμενοι έχουν εκπαιδευθεί στην σωστή μεταφορά φορτίων παράλληλα με 
τη χρήση κατάλληλου μηχανικού εξοπλισμού. 

Με την απόφαση 15077/1912/15-05-2013 «Ειδικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας 
των διαδικασιών ελέγχου, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και οδηγιών 
ενημέρωσης του Σ.ΕΠ.Ε. και της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας 
για τις Φορτοεκφορτωτικές Εργασίες» καθορίζεται μεταξύ άλλων για τις φορτοεκφορτωτικές 
εργασίες η οργάνωση και λειτουργία των διαδικασιών ελέγχου, του τύπου και του 
περιεχομένου των εντύπων και οδηγιών ενημέρωσης του Σ.ΕΠ.Ε. και της Γενικής Διεύθυνσης 
Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας, οι επιβαλλόμενες ποινές και κυρώσεις.  
Ειδικότερα στο έντυπο ενημέρωσης περιλαμβάνονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες: 

• Εισαγωγή στην ασφάλεια της εργασίας. 
• Συνοπτική παρουσίαση της νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. 
• Τεχνικός ασφάλειας – καθήκοντα και υποχρεώσεις− διαδικασίες επιθεώρησης− λίστες 
ελέγχου. 
• Μεθοδολογία εκτίμησης και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 
• Καταγραφή και διερεύνηση των αιτίων των εργατικών ατυχημάτων – παραδείγματα. 
• Ελάχιστες προδιαγραφές των χώρων εργασίας.  
• Εργονομία – Γενικές αρχές. 
• Φωτισμός, αερισμός, θερμοκρασία και υγρασία χώρων εργασίας. 
• Θόρυβος – δονήσεις. 
• Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα. 
• Σήμανση ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας. 
• Μέτρα ασφάλειας για πυρκαγιές – εκρήξεις. 
• Βλαπτικοί παράγοντες στο χώρο εργασίας . Ειδικοί κίνδυνοι και οδηγίες ασφαλούς 
χρήσης. 
• Κίνδυνοι από μηχανήματα – γενικές αρχές ασφάλειας – συντήρηση, επισκευές – 
εργαλεία χειρός και φορητά εργαλεία. 
• Ενδοεπιχειρησιακές μεταφορές. 
• Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων. 
• Μέσα ατομικής προστασίας. 
• Σκαλωσιές, φορητές κλίμακες – προστασία από πτώσεις. 
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• Κίνδυνοι από τα μηχανήματα – ανυψωτικά μηχανήματα – οχήματα – μηχανήματα 
διακίνησης υλικών.  
• Αναλυτική εφαρμογή εκτίμησης κινδύνου σε φορτοεκφορτωτικές εργασίες ξηράς – 
λιμένος. 
• Γενικές αρχές παροχής πρώτων βοηθειών. 
• Καλές πρακτικές όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων ασφάλειας και υγείας στις 
εργασίες που καθορίζονται στα παρατήματα Ι και ΙΙ της υ.α. 9289/299/2013. 
Το παραπάνω έντυπο συνοδεύεται από τα ενημερωτικά φυλλάδια του Υπουργείου 

«Πρόληψη ατυχημάτων στους χώρους εργασίας» και «Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στους 
χώρους εργασίας» που έχουν εκδοθεί με οδηγίες σε ένδεκα γλώσσες. 

3) Ποια είναι η πείρα που αποκτήθηκε από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να 
εξασφαλιστεί ότι παρέχεται στους εργαζομένους κατάλληλη κατάρτιση και στοιχεία 
σχετικά με τον τρόπο ορθού χειρισμού των φορτίων και των κινδύνων στους 
οποίους μπορεί να εκτεθούν; 

 Στο άρθρο 5 του π.δ.397/1994 γίνεται αναφορά στο Παράρτημα ΙΙ σύμφωνα με το 
οποίο ο εργοδότης πρέπει να λαμβάνει υπόψη την κατάσταση υγείας των εργαζομένων. Στην 
πράξη, όπως έχουμε αναφέρει παραπάνω, στην πλειονότητα των επιχειρήσεων δεν υπάρχει 
η υποχρέωση απασχόλησης ιατρού εργασίας και συνακόλουθα δεν υπάρχει βεβαίωση 
καταλληλότητας. Στο πλαίσιο της καλύτερης εφαρμογής εξετάζεται πώς θα μπορούσε να 
υπάρχει και να διενεργείται αναλυτική λίστα εξετάσεων που θα έπρεπε να γίνονται σε κάθε 
περίπτωση όταν ο εργαζόμενος απασχολείται στη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων. Θα 
έπρεπε να υπάρχουν κίνητρα από την Ε.Ε. για τη δημιουργία προτύπων εκτίμησης κινδύνου 
τύπου OIRA (διαδικτυακό, διαδραστικό εργαλείο για την εκτίμηση κινδύνου) που να αφορούν 
και αυτήν την περίπτωση στα οποία να αναφέρονται και ιατρικές εξετάσεις ανεξάρτητα από 
την ύπαρξη ή όχι ιατρού εργασίας.  

4) Έλαβε το Κράτος μέλος πρόσθετα μέτρα που δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία; 
Αν ναι, παρακαλείσθε να τα περιγράψετε και να αναφέρετε τους λόγους για τους 
οποίους ελήφθησαν αυτά τα πρόσθετα μέτρα. 

 Το Υπουργείο μας στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων όσον 
αφορά την εφαρμογή της οδηγίας πραγματοποίησε εκστρατεία ενημέρωσης στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 2007 για την πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων που 
σχετίζονται με την εργασία με ενημερωτική ημερίδα στα Ιωάννινα (24-10-2007). Επίσης, το 
2007 εξέδωσε το ενημερωτικό έντυπο «Μειώστε την καταπόνηση-Μυοσκελετικές παθήσεις 
στην Εργασία».  

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για δύο χρόνια (2007 και 2008) προχώρησε σε 
εκστρατεία ενημέρωσης και ελέγχων για την πρόληψη των παθήσεων της ράχης και της 
οσφυϊκής χώρας στους χώρους εργασίας, στο πλαίσιο πανευρωπαϊκής εκστρατείας που 
διοργάνωσε η Επιτροπή Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το 2007 η εκστρατεία εστιάστηκε στους τομείς των μεταφορών και της υγειονομικής 
περίθαλψης, ενώ το 2008 οι τομείς στόχοι ήταν αυτοί του εμπορίου και των κατασκευών. 
Εκδόθηκαν, επίσης, δύο φυλλάδια με τίτλους «Μειώστε την καταπόνηση! Ενημέρωση για 
εργοδότες και εργαζομένους στον τομέα των κατασκευών» και «Μειώστε την καταπόνηση! 
Ενημέρωση για εργοδότες και εργαζομένους στον τομέα του εμπορίου». Στους 
περισσότερους ελέγχους των επιθεωρητών εργασίας χορηγούνται φυλλάδια για την 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων.  
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5) Έχουν λάβει τα Κράτη μέλη ή οι κοινωνικοί εταίροι ειδικά μέτρα για την 
υποστήριξη των ΜΜΕ κατά την εφαρμογή της οδηγίας; Παρακαλείσθε να 
περιγράψετε τα μέτρα. 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί το 98% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα ανήκει στις ΜΜΕ ή 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, άρα οι προσπάθειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που 
γίνονται από το Υπουργείο μας απευθύνονται κυρίως σε αυτές.  Η ενημέρωση αυτή 
διενεργείται είτε από τους επιθεωρητές εργασίας κατά τη διάρκεια των ελέγχων στις 
επιχειρήσεις καθώς και σε μεγάλο βαθμό από την αναφερθείσα αναλυτικότερα σε άλλο 
σημείο επιμόρφωση των εργοδοτών προκειμένου να ασκούν οι ίδιοι καθήκοντα τεχνικού 
ασφάλειας στην επιχείρησή τους. 

Αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ ιδιαίτερες δυσκολίες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
της οδηγίας; Αν ναι, παρακαλείσθε να τις περιγράψετε. 

 Η εκκρεμότητα αναθεώρησης της οδηγίας καθώς και εκείνης για τις οθόνες οπτικής 
απεικόνισης σε συνδυασμό με την μη υποχρεωτική απασχόληση ιατρού εργασίας στις 
περισσότερες των επιχειρήσεων δημιουργούν δυσκολίες για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων της οδηγίας σε μια σύγχρονη βάση. Επανερχόμαστε, λοιπόν, στην πρότασή μας 
για τη δημιουργία προτύπων εκτίμησης κινδύνου τύπου OIRA που θα βοηθούσαν τις ΜΜΕ 
στην εφαρμογή των διατάξεων. Επίσης, μέσω της συγκρότησης Εθνικού Δικτύου για την 
ένταξη των θεμάτων επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας στην εκπαίδευση, γίνεται 
προσπάθεια για τη δημιουργία παιδείας-νοοτροπίας πρόληψης και για την εμπέδωση της 
κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας από μικρή ηλικία. 

Ήδη εξετάζεται για τα επόμενα έτη η δυνατότητα στήριξης των ΜΜΕ με την παροχή 
συμπληρωματικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης εκ μέρους 
κάποιου φορέα τους π.χ. Επιμελητήριο. Με τον τρόπο αυτό οι ΜΜΕ θα βοηθηθούν 
προκειμένου να βελτιώσουν τις προσφερόμενες στους εργαζόμενους υπηρεσίες προστασίας 
και πρόληψης χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων. 
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Οδηγία 90/270/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1990, σχετικά με τις ελάχιστες 
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής 
απεικόνισης (πέμπτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) 

 
Εισαγωγή 

 Η εναρμόνιση του εθνικού μας δικαίου με την παραπάνω Οδηγία έγινε με το 
π.δ.398/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες 
οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/270/EOK».   
 Η χρήση Η/Υ έχει γενικευθεί στις περισσότερες θέσεις εργασίας γραφείου (τηλεφωνικά 
κέντρα, λογιστήρια, γραφίστες, παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, γραμματείες κ.τ.λ.) κι 
επομένως αφορά σε πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Ταυτόχρονα, λόγω της μεγάλης 
χρήσης και εξάπλωσης των Η/Υ στην καθημερινή ζωή δεν τυχαίνει ιδιαίτερου 
προβληματισμού ο τρόπος χρήσης ή επιλογής ούτε από τους εργοδότες, ούτε από τους 
εργαζομένους.  
 Για την πληρέστερη εξέταση εφαρμογής της συγκεκριμένης οδηγίας θα πρέπει να 
εξετάζεται παράλληλα με την εφαρμογή της οδηγίας 90/269/EΟΚ μιας και οι μυοσκελετικές 
παθήσεις είναι συνήθεις κατά τη χρήση Η/Υ. 
 Πρόσθετο πρόβλημα για την εφαρμογή είναι ότι δεν υπάρχει νομοθετική υποχρέωση 
στο ότι «οι εργοδότες πρέπει να ενημερώνονται για τις τεχνικές προόδους και τις 
επιστημονικές γνώσεις στον τομέα σχεδιασμού θέσεων εργασίας προκειμένου να 
προβαίνουν στις ενδεχόμενες αναγκαίες προσαρμογές, ούτως ώστε να είναι σε θέση να 
εγγυηθούν υψηλότερο επίπεδο προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων» 
όπως καταγράφεται στη σχετική Οδηγία. Στο Διάταγμα μεταφέρεται απλώς μέρος της 
ευθύνης στους προμηθευτές εξοπλισμού, οι οποίοι οφείλουν να παρέχουν σχετικές 
πληροφορίες στους εργοδότες.  

1) Είναι αναγκαίο να προσαρμοστεί η οδηγία ώστε να ληφθούν υπόψη οι 
επιστημονικές εξελίξεις; Να αναφέρετε τις απαιτούμενες αλλαγές. 

 Η επιστήμη της Πληροφορικής παρουσιάζει ραγδαίες εξελίξεις και κάποιες από τις 
διατάξεις μπορεί να θεωρηθούν παρωχημένες ύστερα από 13 χρόνια. Η χρήση επίπεδων 
οθονών, φορητών υπολογιστών και tablets έχει αλλάξει τον τρόπο εργασίας μπροστά σε 
οθόνες οπτικής απεικόνισης. Θα πρέπει να εξετασθούν τα νέα δεδομένα όσον αφορά την 
εκπομπή ακτινοβολίας ή τις θέσεις εργασίας που συνήθως δεν είναι σταθερές αλλά και για 
χρονικό διάστημα που ο εργαζόμενος μπορεί να υπερκαλύπτει τις προβλεπόμενες ώρες 
εργασίας.   
 Επίσης, ο ορισμός του Εργαζόμενου στο άρθρο 2 «3. Εργαζόμενος: ………ο οποίος 
χρησιμοποιεί τακτικά και κατά ένα μη αμελητέο τμήμα της κανονικής του εργασίας, 
οθόνη οπτικής απεικόνισης» είναι δύσκολο να καθοριστεί επί του πρακτέου από τον κάθε 
εργοδότη, εργαζόμενο ή επιθεωρητή εργασίας που προβαίνει σε έλεγχο ποιος εμπίπτει και 
ποιος όχι στη διάταξη, ενώ δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί η κατ΄οίκον εργασία που, ακριβώς, οι 
νέες τεχνολογίες την έκαναν δυνατή και αποτελεί μη αμελητέο παράγοντα αφού ένας 
εργαζόμενος από το σπίτι του μπορεί να εργάζεται για λογαριασμό κάποιας εταιρίας 
ανεξάρτητα από την γεωγραφική θέση που βρίσκεται η επιχείρηση.  
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 Στο άρθρο 8 περί Οργάνωσης της καθημερινής εργασίας αναφέρεται «1. Ο εργοδότης 
υποχρεούται να σχεδιάζει τη δραστηριοποίηση του εργαζομένου κατά τρόπον ώστε η 
καθημερινή εργασία σε οθόνες οπτικής απεικόνισης να διακόπτεται περιοδικά με 
διαλείμματα ή αλλαγές δραστηριότητας που θα περιορίζουν το φόρτο εργασίας στην 
οθόνη οπτικής απεικόνισης…». Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η χρήση Η/Υ έχει 
γενικευθεί στις περισσότερες θέσεις εργασίας και δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ή η γενική 
εντύπωση ότι τα παραπάνω εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις. 
 Επίσης, το άρθρο 10: Προστασία της υγείας των εργαζομένων – Ιατρικές εξετάσεις 
«1. …… ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει ότι, κάθε εργαζόμενος υπόκειται 
σε ιατρικές εξετάσεις της όρασης και του μυοσκελετικού συστήματος κατά την 
πρόσληψη και στη συνέχεια μία φορά το χρόνο, καθώς και όταν οι εργαζόμενοι 
αισθάνονται ενοχλήσεις…..» θα πρέπει να αποσαφηνισθεί ιδιαίτερα καθώς αφορά μεγάλο 
αριθμό εργαζομένων.  

2) Είναι ακόμη σκόπιμες οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 
της οδηγίας;  

 Με την ευρύτατη χρήση των smart phones και των tablets που σε μεγάλο βαθμό 
μπορεί να θεωρηθεί ότι οι συνθήκες χρήσης τους προσομοιάζουν με εκείνες ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, θα έπρεπε να επανεξετασθούν οι παραπάνω εξαιρέσεις. 

3) Έλαβε το κράτος μέλος πρόσθετα μέτρα που δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία; Αν 
ναι, παρακαλείσθε να τα περιγράψετε και να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους 
ελήφθησαν αυτά τα πρόσθετα μέτρα.  

Το Υπουργείο μας στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων όσον αφορά 
την εφαρμογή της οδηγίας πραγματοποίησε εκστρατεία ενημέρωσης στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 2007 για την πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων που 
σχετίζονται με την εργασία με ενημερωτική ημερίδα στα Ιωάννινα (24-10-2007). Επίσης, το 
2007 εξέδωσε το ενημερωτικό έντυπο «Μειώστε την καταπόνηση-Μυοσκελετικές παθήσεις 
στην Εργασία» που υπάρχει ιδιαίτερη ενότητα για τις μυοσκελετικές παθήσεις στον τομέα 
των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση Η/Υ. 

4) Έχουν λάβει τα κράτη μέλη ή οι κοινωνικοί εταίροι ειδικά μέτρα για την υποστήριξη 
των ΜΜΕ κατά την εφαρμογή της οδηγίας; Παρακαλείσθε να περιγράψετε αυτά τα 
μέτρα. 

Δεν έχουν ληφθεί τέτοια μέτρα. 

5) Αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ ιδιαίτερες δυσκολίες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
της οδηγίας; Αν ναι,  να τις περιγράψετε. 

Το 98% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα ανήκει στις ΜΜΕ ή πολύ μικρές επιχειρήσεις, 
άρα οι προσπάθειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που γίνονται από το Υπουργείο μας 
απευθύνονται κυρίως σε αυτές.   
 Φυσικά, η οικονομική κρίση δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τη συμμόρφωση των 
επιχειρήσεων με την οδηγία ενώ οι προδιαγραφές που καταγράφονται στο Παράρτημα του 
Διατάγματος – οθόνες, γραφεία, καθίσματα, φωτισμός κ.α. δεν τυγχάνουν εφαρμογής ενώ  ο 
εργαζόμενος καλείται να εκτελέσει την εργασία του κανονικά ανεξαρτήτως εξοπλισμού και 
περιβάλλοντα χώρου.  
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 Σημείο-κλειδί θα μπορούσε να αποτελέσει η παρ.5 του άρθρου 8 της Οδηγίας στην 
οποία αναφέρεται ότι «η προστασία των ματιών και της όρασης των εργαζομένων 
μπορεί να αποτελεί μέρος ενός εθνικού συστήματος υγείας». Με τον τρόπο αυτό 
καθίσταται σαφές ότι η ιατρική παρακολούθηση εργαζομένων εκφεύγει από τα καθήκοντα 
απλώς του ιατρού εργασίας σε μια επιχείρηση (όπως προαναφέρθηκε η υποχρέωση 
απασχόλησης ιατρού εργασίας από επιχείρηση υπάρχει εν γένει εφόσον απασχολούνται 
στην επιχείρηση 50 και άνω εργαζόμενοι) όπου υπάρχει και συναρτάται με το εθνικό 
σύστημα υγείας που μπορεί και πρέπει να αναλάβει καθοριστικό ρόλο για το σύνολο των 
εργαζομένων. 

Ήδη εξετάζεται για τα επόμενα έτη η δυνατότητα στήριξης των ΜΜΕ με την παροχή 
συμπληρωματικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης εκ μέρους 
κάποιου φορέα τους π.χ. Επιμελητήριο. Με τον τρόπο αυτό οι ΜΜΕ θα βοηθηθούν 
προκειμένου να βελτιώσουν τις προσφερόμενες στους εργαζόμενους υπηρεσίες προστασίας 
και πρόληψης χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων. 
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Οδηγία 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης 
Απριλίου 2004, σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 
συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά 
την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου) (κωδικοποιημένη έκδοση) 21 – Κωδικοποίηση 
της οδηγίας 90/394/ΕΟΚ 
 
Εισαγωγή 

Η εναρμόνιση του εθνικού μας δικαίου με τη συγκεκριμένη οδηγία έγινε με τα παρακάτω 
προεδρικά διατάγματα:  

π.δ. 399/94, (221/Α’) Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με 
την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 
του Συμβουλίου 90/394/EOΚ 

π.δ. 127/00, (111/Α’) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 399/94 «προστασία των 
εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους 
παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ 
(221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 97/42/ΕΚ του Συμβουλίου 

π.δ. 43/03, (44/Α’) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 399/94 «προστασία των 
εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους 
παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ» 
(221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/38/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 
(E.E.L 138/01-06-1999) 

1) Πόσο εύκολα κατανοούν οι ΜΜΕ τις διεπαφές στο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ και 
την εφαρμογή του σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά τους καρκινογόνους ή 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες π.χ. REACH, GHS και τις οδηγίες για τους χημικούς 
παράγοντες; 

Από την εφαρμογή της οδηγίας προκύπτει ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις στις οποίες 
υπάρχουν και λειτουργούν οργανωμένες υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης κατανοούν  τι 
πρέπει να πράξουν αφού γνωρίζουν τα οφέλη που θα προκύψουν από την εφαρμογή της 
νομοθεσίας. Όσον αφορά τις μικρές γίνεται προσπάθεια ενημέρωσής τους με διάφορους 
τρόπους έτσι ώστε η νομοθεσία  να συμπληρώνεται με άλλα, μη νομοθετικά, μέτρα που 
σκοπό έχουν να  διευκολύνουν τους εμπλεκόμενους στην εφαρμογή της. Η προσπάθεια 
μεταξύ άλλων εστιάζεται να κατανοηθεί η αξία της διενέργειας πλήρους εκτίμησης κινδύνου 
στην οποία να αξιολογείται ο κίνδυνος που προέρχεται κατά περίπτωση από την χρήση των 
καρκινογόνων παραγόντων.  

Tην αρμοδιότητα για την εφαρμογή της οδηγίας REACH και CLP στην Ελλάδα όπως 
προαναφέρθηκε και σε άλλη οδηγία, έχει η υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους. Το 
Γενικό Χημείο σε συνεργασία με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε. πραγματοποίησε 
ημερίδα στις 18/02/2013 με θέμα “Κανονισμός REACH –Ασφάλεια στο χώρο εργασίας 
(OSH)” με στόχο την πληροφόρηση-ενημέρωση στα θέματα αυτά. Σε αυτή την ημερίδα 
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συμμετείχαν επιθεωρητές εργασίας και οι αρμόδιοι υπάλληλοι από την επιτελική αρχή (Γενική 
Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας της Κεντρικής υπηρεσία του Υπουργείου 
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Παράλληλα αποφασίσθηκε η δημιουργία 
μεικτών κλιμακίων ελέγχου της αγοράς (στελεχωμένα τόσο από επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε. 
όσο και από επιθεωρητές του Γ.Χ.Κ). 

 2) Ποια είναι η πείρα που αποκτήθηκε από την υποκατάσταση των καρκινογόνων και 
μεταλλαξιογόνων παραγόντων με λιγότερο επικίνδυνες ουσίες στο χώρο εργασίας; 

Η υποκατάσταση καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων παραγόντων από άλλους 
λιγότερο επικίνδυνους κρίνεται ικανοποιητική. 

Από τις 30 Νοεμβρίου 2010 οι ουσίες που ανήκουν στην Κατηγορία CMR 
(Καρκινογόνο, Μεταλλαξιoγόνο ή τοξικό για την αναπαραγωγή) ≥ 1 τόνο/ έτος έχουν 
καταχωρηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH.  
Από 18/04/2013 έχουν συμπεριληφθεί 22 ουσίες από αυτές τις ουσίες στον πίνακα XIV του 
Κανονισμού REACH δηλαδή στον πίνακα για Αδειοδότηση-Authorization. Το ότι έχουν 
συμπεριληφθεί αυτές οι ουσίες σε αυτόν τον πίνακα σαφώς βοηθά την υποκατάσταση αφού 
κάνει πιο δύσκολη την χρήση αυτών των ουσιών.  

3) Ποιο ποσοστό των σημερινών ετήσιων θανάτων από καρκίνο οφείλεται σε 
επαγγελματική έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες και σε πόσους θανάτους 
ετησίως αντιστοιχεί; 

 Δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία. 

4) Ποιο ποσοστό των ετήσιων κρουσμάτων νόσων (νέων κρουσμάτων κάθε χρόνο) 
οφείλεται σε επαγγελματική έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες και σε πόσα 
κρούσματα ετησίως αντιστοιχεί; 

 Οι  επαγγελματικές ασθένειες στην Ελλάδα μέχρι το 2012 δεν καταγράφονταν 
συστηματικά. Ως εκ τούτου δεν υπάρχουν στοιχεία για το ποσοστό των ετήσιων θανάτων 
από καρκίνο ή το ποσοστό των νέων κρουσμάτων κάθε χρόνο που οφείλονται σε 
επαγγελματική έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες ή για το ποσοστό των ετήσιων 
κρουσμάτων. 

5) Έλαβε το κράτος μέλος πρόσθετα μέτρα που δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία; Αν 
ναι, παρακαλείσθε να τα περιγράψετε και να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους 
ελήφθησαν αυτά τα πρόσθετα μέτρα. 

Κατά την άποψή μας, η οδηγία είναι επαρκής για την προστασία των εργαζομένων για 
όλες τις επιχειρήσεις εφόσον  τηρούνται οι διατάξεις της και έχοντας ως βασικούς άξονες 
αφενός την ύπαρξη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου που θα αναγνωρίζει και θα 
καταγράφει τον πραγματικό κίνδυνο σε κάθε επιχείρηση αφετέρου την ενημέρωση των 
εργαζομένων για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο εργασιακό τους περιβάλλον. Ως εκ 
τούτου η χώρα μας  δεν έχει λάβει επιπλέον  θεσμικά μέτρα που θα συμπλήρωναν το ήδη  
υπάρχον πλαίσιο.  

6) Έχουν λάβει τα κράτη μέλη ή οι κοινωνικοί εταίροι ειδικά μέτρα για την υποστήριξη 
των ΜΜΕ κατά την εφαρμογή της οδηγίας; Παρακαλείσθε να περιγράψετε τα μέτρα. 

Δεν έχουν υιοθετηθεί επίσης ειδικά μέτρα θεσμικού χαρακτήρα από τη χώρα ή από 
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τους κοινωνικούς εταίρους, τα οποία να καλύπτουν τις ιδιαιτερότητες των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. 

Στην προσπάθεια της αποτελεσματικής ενημέρωσης των επιχειρήσεων και της εν 
γένει στήριξή τους για την εφαρμογή της οδηγίας έχουν γίνει διάφορες δράσεις που κυρίως 
αφορούν τις επικίνδυνες χημικές ουσίες( βλ. σχετική έκθεση) και φυσικά γίνεται αναφορά και 
ανάλυση και στις καρκινογόνες ουσίες.  

Στην τριμηνιαία έκδοση του ΕΛΙΝΥΑΕ (Τεύχος 42, 2010) έχει δημοσιευθεί άρθρο του 
Μ. Σουβλή, υπαλλήλλου της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας, με 
θέμα: "Καρκινογόνοι χημικοί παράγοντες στην εργασία και μέτρα πρόληψης".  

7) Αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ ιδιαίτερες δυσκολίες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
της οδηγίας; Αν ναι, να περιγράψετε τις δυσκολίες. 

Προκειμένου να προστατευθεί η υγεία των εργαζομένων πρωταρχική μέριμνα του 
εργοδότη πριν την χρησιμοποίηση χημικών παραγόντων είναι η εκτίμηση των κινδύνων που 
ενέχουν οι παράγοντες αυτοί για τους εργαζόμενους και τρίτους. Η εκτίμηση αυτή είναι 
γραπτή, εκπονείται από τον Τεχνικό ασφαλείας ή/ και τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης  ή 
τις ΕΞΥΠΠ.   

Στην Ελλάδα, αναφορικά με τα θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων), 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θεωρούνται οι μικρές επιχειρήσεις με αριθμό 
εργαζομένων μικρότερο των 50, οι οποίες και καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό του 
συνόλου των επιχειρήσεων(>50%). Σε αυτές τις επιχειρήσεις ειδικότερα για τους 
καρκινογόνους παράγοντες ο εργοδότης υποχρεώνεται να απασχολεί Ιατρό Εργασίας ο 
οποίος είναι αρμόδιος να μεριμνά για την διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων 
παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος κλπ. Επίσης  ο Ιατρός Εργασίας είναι αυτός που 
πρέπει να αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των 
εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία. 

Όπως προκύπτει στο θέμα επίβλεψης της υγείας εκτός των μεγάλων επιχειρήσεων οι 
οποίες διαθέτουν οργανωμένες υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης στις μικρές και 
μικρομεσαίες παρουσιάζεται σχετική υστέρηση.   

Εξετάζεται η αναθεώρηση του πλαισίου της ιατρικής παρακολούθησης με στόχους:  
α. διασύνδεση με το γενικότερο σύστημα υγείας (ΕΣΥ, ασφαλιστικά ταμεία),  
β. απλοποίηση και μείωση διοικητικού φόρτου/κόστους επιχειρήσεων,  
γ. δυνατότητα ατομικής επιλογής ιατρικών υπηρεσιών από τον εργαζόμενο. 
Επίσης οι τεχνικοί ασφάλειας που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην εφαρμογή και 

στην εκπαίδευση των εργαζομένων σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι δεν 
εφαρμόζουν σε ικανοποιητικό βαθμό την συγκεκριμένη πρόβλεψη. 

Πέραν των αναφερθέντων σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό CLP, οι σχετικές 
προβλέψεις είναι σχετικά πρόσφατες και ως εκ τούτου δεν είναι ακόμη αρκετά γνωστές στις 
μικρές επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους. 

Ήδη εξετάζεται για τα επόμενα έτη η δυνατότητα στήριξης των ΜΜΕ με την παροχή 
συμπληρωματικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης εκ μέρους 
κάποιου φορέα τους π.χ. Επιμελητήριο. Με τον τρόπο αυτό οι ΜΜΕ θα βοηθηθούν 
προκειμένου να βελτιώσουν τις προσφερόμενες στους εργαζόμενους υπηρεσίες προστασίας 
και πρόληψης χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων. 
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Οδηγία 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης 
Σεπτεμβρίου 2000, για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που 
διατρέχουν λόγω έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία (έβδομη 
ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) 
– κωδικοποίηση της οδηγίας 90/679/EEC24 

 
Εισαγωγή 

Η εναρμόνιση του εθνικού μας δικαίου με τη συγκεκριμένη οδηγία έγινε με τα 
παρακάτω προεδρικά διατάγματα:   

• π.δ 15/1999  (ΦΕΚ 9/Α`/2.2.1999) Τροποποίηση του π.δ. 186/95 «προστασία των 
εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς 
παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 
93/88/ΕΟΚ» (97/Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 174/97 (150/Α), σε συμμόρφωση 
με τις οδηγίες 97/59/ΕΚ και 97/65/ΕΚ της Επιτροπής 

• π.δ 174/1997  (ΦΕΚ 150/Α`/15.7.1997) Τροποποίηση του π.δ 186/95 «προστασία 
των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε 
βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 
90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ» (97/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/30/ΕΚ 

• π.δ. 186/1995  (ΦΕΚ 97/Α`/30.5.1995) Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους 
που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία 
σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/EOK και 93/88/EOK 

 
1) Με βάση την πείρα και τη γνώση που αποκτήθηκαν, τις τεχνολογικές, κοινωνικές 
και πολιτιστικές εξελίξεις, εξακολουθούν να είναι κατάλληλες οι διατάξεις της οδηγίας; 

Κατά την άποψή μας, η οδηγία είναι επαρκής για την προστασία των εργαζομένων για 
όλες τις επιχειρήσεις εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της και έχοντας ως βασικούς άξονες 
αφενός την ύπαρξη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, που θα αναγνωρίζει και θα 
καταγράφει τους πραγματικούς κινδύνους σε κάθε επιχείρηση αφετέρου την ενημέρωση των 
εργαζομένων για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο εργασιακό τους περιβάλλον. 

2) Είναι αναγκαία η προσαρμογή της οδηγίας για να ληφθούν υπόψη τα 
χαρακτηριστικά των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών; Να 
αναφέρετε τις απαιτούμενες αλλαγές. 

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν προς το παρόν, την ανάγκη 
προσαρμογής της οδηγίας. 

3) Έλαβε το κράτος μέλος πρόσθετα μέτρα που δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία; Αν 
ναι, παρακαλείσθε να τα περιγράψετε και να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους 
ελήφθησαν αυτά τα πρόσθετα μέτρα. 

Δεν έχει  παραστεί ανάγκη η χώρα μας να λάβει επιπλέον μέτρα που θα συμπλήρωναν 
το ήδη  υπάρχον πλαίσιο. 
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4) Έχουν λάβει τα κράτη μέλη ή οι κοινωνικοί εταίροι ειδικά μέτρα για την υποστήριξη 
των ΜΜΕ κατά την εφαρμογή της οδηγίας; Παρακαλείσθε να περιγράψετε τα εν λόγω 
μέτρα. 

Δεν έχουν υιοθετηθεί επίσης ειδικά μέτρα θεσμικού χαρακτήρα από τη χώρα ή από 
τους κοινωνικούς εταίρους, τα οποία να καλύπτουν τις ιδιαιτερότητες των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων όσον αφορά τους βιολογικούς παράγοντες. 

5) Αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ ιδιαίτερες δυσκολίες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
της οδηγίας; Αν ναι, να περιγράψτε τις δυσκολίες. 

Το κύριο πρόβλημα στις ελληνικές επιχειρήσεις όσον αφορά την έκθεση σε βιολογικούς 
παράγοντες εντοπίζεται:  
α) Στην μη έγκαιρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση των επιχειρήσεων σχετικά με τις 
διατάξεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που οφείλουν να εφαρμόζουν και στη μη 
ύπαρξη (σε πολλές περιπτώσεις) των μελετών εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.  
β) στην ανεπάρκεια ή μη πληρότητα μεγάλου αριθμού μελετών εκτίμησης επαγγελματικού 
κινδύνου (εφόσον υπάρχουν) που είτε δεν προσεγγίζουν επιστημονικά το θέμα είτε απλά 
καταγράφοντας την ύπαρξη βιολογικών παραγόντων και προτείνουν γενικής φύσης μέτρα 
χωρίς να εμβαθύνουν στο πρόβλημα και στις πραγματικές συνθήκες της επιχείρησης που 
αφορούν. Αποτέλεσμα της μη συστηματικής προσέγγισης του προβλήματος είναι η 
προστασία των εργαζομένων να εξαντλείται στη χρήση μέσων ατομικής προστασίας χωρίς 
να παρέχεται μια πραγματικά ουσιαστική παρέμβαση στο εργασιακό περιβάλλον.  
γ) ακόμα και στην περίπτωση καλής πληροφόρησης των νομικών απαιτήσεων για την υγεία 
και την ασφάλεια των εργαζομένων από τους βιολογικούς παράγοντες, οι επιχειρήσεις 
αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή της λόγω και έλλειψης οικονομικών 
πόρων, γεγονός που σε κάποιο βαθμό έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της 
οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα. Άλλοι λόγοι που δυσχεραίνουν την εφαρμογή της 
νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις, πέραν της έλλειψης οικονομικών πόρων και  
πληροφόρησης, είναι ο χρόνος που απαιτείται προκειμένου να εφαρμοστούν τα μέτρα, η 
έλλειψη υποστήριξης, εξειδικευμένης γνώσης, δεξιοτήτων κλπ. και σε μερικές περιπτώσεις η 
έλλειψη κατανόησης και εν γένει η έλλειψη νοοτροπίας πρόληψης. 

Ήδη εξετάζεται για τα επόμενα έτη η δυνατότητα στήριξης των ΜΜΕ με την παροχή 
συμπληρωματικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης εκ μέρους 
κάποιου φορέα τους π.χ. Επιμελητήριο. Με τον τρόπο αυτό οι ΜΜΕ θα βοηθηθούν 
προκειμένου να βελτιώσουν τις προσφερόμενες στους εργαζόμενους υπηρεσίες προστασίας 
και πρόληψης χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων. 
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Έκθεση πρακτικής εφαρμογής της Οδηγίας 91/383/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης 
Ιουνίου 1991, για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν 
τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με 
σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης εργασίας 
 
Εισαγωγή 

Οι προσωρινές συμβάσεις εργασίας, κυρίως με τη μορφή των συμβάσεων ορισμένου 
χρόνου, έχουν διαχρονικά μια σημαντική παρουσία στην Ελλάδα, λόγω του ειδικού βάρους 
των εποχικών δραστηριοτήτων στην εγχώρια οικονομία (τουρισμός, αγροτικές 
δραστηριότητες), συνιστώντας έτσι, την κύρια εκδοχή ευελιξίας στην ελληνική αγορά 
εργασίας. Από την άλλη, οι συμβάσεις προσωρινής εργασίας μέσω επιχειρήσεων 
προσωρινής απασχόλησης (τριμερείς σχέσεις εργασίας), θεσμοθετήθηκαν σχετικά πρόσφατα 
και παρά το γεγονός ότι η παρουσία τους στην ελληνική αγορά εργασίας είναι εξαιρετικά 
μικρή, θεωρείται μια δυναμικά αναδυόμενη μορφή απασχόλησης.  

Γενικότερα, η προσωρινή και πρόσκαιρη απασχόληση θέτει ειδικές προκλήσεις για τα 
ζητήματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας στη χώρα μας, καθώς ο μικρός χρόνος 
παραμονής των προσωρινά εργαζομένων στον εργασιακό χώρο δυσκολεύει την εφαρμογή 
ενιαίων και ομοιόμορφων κανόνων προστασίας των εργαζομένων.  

Η Οδηγία 91/383/ΕΟΚ όσον αφορά αμιγώς το θεσμικό πλαίσιο για την υγεία και 
ασφάλεια των εργαζομένων, ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο, μαζί με την Οδηγία 
89/391/ΕΟΚ, αρχικά με το π.δ. 17/96 (ΦΕΚ 11 Α’), το οποίο στη συνέχεια περιλήφθηκε στον 
Κώδικα Νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το 
άρθρο Πρώτο του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α’). 

Σε σχέση με τις γενικότερες διατάξεις του εργατικού δικαίου, με το π.δ. 81/2003 (ΦΕΚ 77 
Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 180/2004  (ΦΕΚ 160 Α΄) και στη συνέχεια με το άρθρο 41 
του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄), προβλέπονται  προστατευτικές διατάξεις για τους 
εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ως άνω π.δ. «Σκοπός του παρόντος Προεδρικού 
Διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
99/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την 
εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη μεταξύ των διεπαγγελματικών οργανώσεων γενικού 
χαρακτήρα CES, UΝΙCE και CEEP (E.E.L.175/10.7.1999), με την οποία επιδιώκεται η 
βελτίωση της ποιότητας της εργασίας ορισμένου χρόνου με την εφαρμογή της αρχής της μη 
διάκρισης σε σχέση με την εργασία αορίστου χρόνου και θεσπίζονται διατάξεις για να 
αποτραπεί τυχόν κατάχρηση που προκαλείται από τη χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων 
ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου». 

Επιπλέον, το άρθρο 4 του π.δ. 81/2003 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 
180/2004 προβλέπει τα εξής: «1. Όσoν αφορά στους όρους απασχόλησης, οι εργαζόμενοι με 
σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου δεν επιτρέπεται, εκ μόνου του 
λόγου ότι η σύμβαση ή σχέση εργασίας τους είναι ορισμένου χρόνου να αντιμετωπίζονται 
δυσμενώς σε σχέση με τους "συγκρίσιμους εργαζόμενους αορίστου χρόνου". Κατ` εξαίρεση, 
επιτρέπεται διαφορετική αντιμετώπιση, οσάκις συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι, οι οποίοι την 
δικαιολογούν. 
2. Όταν τα δικαιώματα του εργαζόμενου εξαρτώνται από τη διάρκεια της υπηρεσίας του στον 
ίδιο ή σε άλλο εργοδότη δεν χωρεί διάκριση με κριτήριο το χαρακτηρισμό των συμβάσεων ως 
ορισμένου ή αορίστου χρόνου, εκτός εάν για αντικειμενικούς λόγους δικαιολογείται διαφορετική 
μεταχείριση…». 
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Με τα άρθρα 113 – 121 του ν. 4052/2012  (ΦΕΚ 41 Α΄) ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο 
η Οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης 
Νοεμβρίου 2008 περί της εργασίας μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης (L 
327/5.12.2008). Καταργήθηκαν τα άρθρα 20 έως 26 του ν.2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄) όπως 
ίσχυαν, και πλέον το προστατευτικό πλαίσιο για τους προσωρινά απασχολούμενους, τα 
βασικά εργασιακά τους δικαιώματα, το περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ εργαζόμενου και 
Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ), καθώς και το περιεχόμενο της αντίστοιχης 
σύμβασης μεταξύ ΕΠΑ και έμμεσου εργοδότη, το ζήτημα των αποδοχών και ασφαλιστικών 
εισφορών του προσωρινά απασχολούμενου και ο τρόπος καταβολής τους προβλέπονται από 
τα άρθρα 113-133 του ν. 4052/2012, όπως τροποποιήθηκαν με την Υποπαράγραφο ΙΑ.8 του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) και την παρ. 7 του άρθρου 24 και παρ. 3 του 
άρθρου 80 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄). 

Περαιτέρω, στο άρθρο 116 του ιδίου ως άνω νόμου ορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις 
οποίες απαγορεύεται η απασχόληση του μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση 
προσωρινής απασχόλησης και που αφορούν ιδίως στην προστασία των προσωρινά 
απασχολούμενων, τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας στην εργασία και την ανάγκη εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς εργασίας και της αποφυγής καταχρήσεων. Ειδικότερα, οι 
απαγορεύσεις που προβλέπει ο νόμος είναι οι εξής: 
«α) όταν με αυτήν αντικαθίστανται εργαζόμενοι που ασκούν το δικαίωμα της απεργίας, 
β) όταν ο έμμεσος εργοδότης το προηγούμενο εξάμηνο είχε πραγματοποιήσει απολύσεις 
εργαζομένων της ίδιας ειδικότητας για οικονομοτεχνικούς λόγους ή το προηγούμενο 
δωδεκάμηνο ομαδικές απολύσεις ιδίων ειδικοτήτων, 
γ) όταν ο έμμεσος εργοδότης υπάγεται στις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) ή στις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206), όπως ισχύουν, με την επιφύλαξη της παρ. 
5 του δεύτερου άρθρου του ν. 3845/2010 (Α΄ 65), 
δ) όταν οι εργασίες λόγω της φύσης τους, εγκυμονούν ιδιαίτερους κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλεια των εργαζομένων. Οι εργασίες αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από τη γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και 
Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ) που ορίζεται στο άρθρο 26 του «Κώδικα Νόμων για την 
Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του ν. 3850/2010 (Α΄ 84) και στο άρθρο 25 του π.δ. 368/1989 (Α΄ 163) όπως ισχύει, 
ε) όταν ο απασχολούμενος υπάγεται στις ειδικές διατάξεις περί ασφαλίσεων εργατοτεχνιτών 
οικοδόμων». 

Σύμφωνα με το άρθρο 117 «1. Οι βασικοί όροι εργασίας των εργαζόμενων με σύμβαση ή 
σχέση εργασίας προσωρινής απασχόλησης, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αποδοχές, 
κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής τους στον έμμεσο εργοδότη είναι τουλάχιστον αυτοί που θα 
εφαρμόζονταν αν οι εργαζόμενοι είχαν προσληφθεί απευθείας από τον εν λόγω εργοδότη (τον 
έμμεσο εργοδότη) για να καταλάβουν την ίδια θέση. 
2. Οι διατάξεις που αφορούν στην προστασία των εγκύων και γαλουχουσών γυναικών, στην 
προστασία των παιδιών και των νέων, καθώς και στην ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών 
και κάθε δράση για την καταπολέμηση οποιασδήποτε διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, 
εφαρμόζονται και στους προσωρινά απασχολούμενους…». 

Επίσης, στο άρθρο 124 του ν. 4052/2012 προβλέπονται τα εξής: «3. Με σύμβαση, που 
καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ της Ε.Π.Α. και του έμμεσου εργοδότη, ορίζονται ειδικότερα τα 
του τρόπου αμοιβής και ασφάλισης του εργαζομένου για το χρόνο που ο μισθωτός προσφέρει 
τις υπηρεσίες του στον έμμεσο εργοδότη, όπως και οι λόγοι παραχώρησης του εργαζομένου. 
Ο έμμεσος εργοδότης πρέπει να προσδιορίζει, πριν τεθεί στη διάθεσή του ο εργαζόμενος με 
τη σύμβαση, τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα ή ικανότητες, την ειδική ιατρική 
παρακολούθηση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προς κάλυψη θέσης εργασίας. Οφείλει 
επίσης να επισημαίνει τους μεγαλύτερους ή ιδιαίτερους κινδύνους που έχουν σχέση με τη 
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συγκεκριμένη εργασία. Η Ε.Π.Α. υποχρεούται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία αυτά στους 
μισθωτούς...». 

Ειδικότερες προβλέψεις για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία για τους προσωρινά 
απασχολούμενους εισάγει το άρθρο 125 του ιδίου ως άνω Νόμου, σύμφωνα με την παρ. 1 
του οποίου: «1. Οι μισθωτοί με σύμβαση ή σχέση προσωρινής απασχόλησης απολαμβάνουν 
όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία, το ίδιο επίπεδο προστασίας με 
αυτό που παρέχεται στους άλλους εργαζόμενους του έμμεσου εργοδότη. Ο έμμεσος 
εργοδότης, με την επιφύλαξη συμβατικής πρόβλεψης για συνευθύνη σωρευτικά και της 
Ε.Π.Α., είναι υπεύθυνος για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτελείται η εργασία του μισθωτού και 
για το εργατικό ατύχημα….».  Το άρθρο αυτό καθορίζει για πρώτη φορά συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις για τις ΕΠΑ όσον αφορά τα θέματα ΑΥΕ. Επιβάλλεται η υποχρέωση 
απασχόλησης Ιατρού Εργασίας (ΙΑ) από κάθε ΕΠΑ ανεξάρτητα αριθμού εργαζομένων (για τις 
λοιπές επιχειρήσεις η διάταξη εν γένει εφαρμόζεται για επιχειρήσεις με περισσότερους από 
50 εργαζόμενους). Προβλέπεται ρητά η συνεργασία των Τεχνικών Ασφάλειας του άμεσου και 
του έμμεσου εργοδότη για την αποτελεσματικότερη προστασία των εργαζομένων και 
προσδιορίζονται ρητά οι υποχρεώσεις του άμεσου εργοδότη (ΕΠΑ) έναντι των προσωρινά 
απασχολούμενων πριν την διάθεσή στον στον έμμεσο εργοδότη. 

Κατ’ εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 24 του  ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 
258 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το  άρθρο  3 του  νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 206 Α’) και 
το άρθρο 116 του ν. 4052/2012, εκδόθηκε η υ.α.  15526/94/2010 (ΦΕΚ 1295 Β’) στην οποία 
καθορίζονται οι εργασίες  που λόγω  της  φύσης τους  εγκυμονούν ιδιαίτερους κινδύνους 
για την υγεία  και την ασφάλεια των  εργαζομένων. Η εν λόγω απόφαση μετά και την 
εφαρμογή του παραπάνω αναφερθέντος άρθρου 125 και εκσυγχρονισμού βρίσκεται 
σε διαδικασία κατάργησης και αντικατάστασης από νέα απόφαση που θα περιέχει 
μικρότερο αριθμό περιπτώσεων απαγόρευσης και ρητή διευκρίνιση ότι αφορά στους 
εργαζόμενους  που δεν κατέχουν πτυχίο, άδεια άσκησης επαγγέλματος ανάλογης 
ειδικότητας, δίπλωμα ή ειδική επιμόρφωση καθώς και στους υπαλλήλους γραφείου, φύλακες, 
θυρωρούς και επιστάτες. 

1) Χρησιμοποίησε το κράτος μέλος τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 της 
οδηγίας για να απαγορεύσει τη χρησιμοποίηση εργαζομένων με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου ή εργαζομένων με προσωρινή απασχόληση για ορισμένες 
ιδιαίτερα επικίνδυνες εργασίες για την ασφάλεια ή την υγεία τους; Αν ναι, ποια είναι 
αυτά τα είδη εργασιών; 
 

Όπως προαναφέρθηκε, σε εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου, όπως και του 
άρθρου 4 της Οδηγίας 2008/104/ΕΚ και μόνο για τους εργαζόμενους με προσωρινή 
απασχόληση, εκδόθηκε το 2010 η υ.α. 15526/94/2010 «Εργασίες για τις οποίες 
απαγορεύεται η απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής 
απασχόλησης». Η εν λόγω διάταξη της Οδηγίας 91/383/ΕΟΚ δεν έχει ενεργοποιηθεί για τους 
εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. 

Η υπουργική απόφαση στο άρθρο 2 προβλέπει: 
Απαγορεύεται η απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής 
απασχόλησης στις παρακάτω περιπτώσεις: 
1. Εργασίες σε επιχειρήσεις όπου οι εργαζόμενοι ενδέχεται να εκτεθούν σε επιβλαβείς 
παράγοντες και στις οποίες ο εργοδότης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έχει την 
υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ιατρού εργασίας, ανεξάρτητα από τον αριθμό 
εργαζομένων. 
2. Εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρακάτω μη εξαντλητικό πίνακα, εφόσον η 
απασχόληση μισθωτού δεν απαιτεί κατοχή πτυχίου ή άδειας άσκησης επαγγέλματος 
ανάλογης ειδικότητας ή διπλώματος ή ειδική επιμόρφωση ως απαραίτητης προϋπόθεσης 
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α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
(ΣΤΑΚΟΔ 2008) 

1 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 5 
2 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 6 
3 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 7 
4 Λοιπά ορυχεία και λατομεία (εκτός της εξόρυξης αλατιού) 8 
5 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 9 
6 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών  
6.1 Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων 13.3 
7 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου  19 
8 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων  
8.1 Παραγωγή βιομηχανικών αερίων και εμφιάλωση υγραερίων  20.11 
8.2 Παραγωγή χρωστικών υλών  20.12 
8.3 Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών  20.13 
8.4 Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών  20.14 
8.5 Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων  20.15 
8.6 Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές  20.16 
8.7 Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς 

μορφές 
20.17 

8.8 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων  20.20 
8.9 
 

Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών 
τυπογραφίας και μαστιχών 

20.30 
 

8.10 Παραγωγή εκρηκτικών και πυροτεχνημάτων  20.51 
8.11 Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.  20.59 
8.12 Παραγωγή συνθετικών ινών  20.60 
9 Παραγωγή βασικών μετάλλων  24 
10 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 

εξοπλισμού 
 

10.1 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών  25.11 
10.2 Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης  25.21 
10.3 Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων και δεξαμενών  25.29 
11 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού  
11.1 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών μολύβδου  27.20 
12 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.  
12.2 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 28.22 
13 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών  
13.1 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών  30.11 
13.2 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού  30.12 
13.3 Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού  30.20 
13.4 Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημοπλοίων και συναφών μηχανημάτων 30.30 
14 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού  
14.1 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών  33.15 
15 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού  
15.1 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος  35.11 
15.2 Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος  35.12 
15.3 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος 35.13 
15.4 Παραγωγή φυσικού αερίου 35.21 
16 Εργασίες με ραδιενεργά υλικά ή ιοντίζουσες ακτινοβολίες ή πυρηνικά υλικά  
17 Εργασίες με αμίαντο ή υλικά που περιέχουν αμίαντο  
18 Εργασίες σε θερμοκήπια κλειστού τύπου  
19 
 

Εργασίες σε επιχειρήσεις που μπορούν να προκαλέσουν βιομηχανικά ατυχήματα 
μεγάλης έκτασης (Sevezo) 

 

 
Κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους στο Συμβούλιο Ασφάλειας και 

Υγείας στην Εργασία (ΣΥΑΕ), η νέα απόφαση που πρόκειται να αντικαταστήσει την 
προαναφερθείσα θα αναφέρει αντίστοιχα στο άρθρο 2 τα εξής: 
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Απαγορεύεται η απασχόληση σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης 
εργατοτεχνικού προσωπικού στην παραγωγή στις εργασίες που εμφαίνονται στον παρακάτω 
πίνακα. Η απαγόρευση αυτή δεν αφορά τις περιπτώσεις εργασιών για την εκτέλεση των 
οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου, άδειας άσκησης επαγγέλματος ανάλογης ειδικότητας, 
διπλώματος ή ειδικής επιμόρφωσης καθώς και στους υπαλλήλους γραφείου, φύλακες, 
θυρωρούς και επιστάτες. 
 
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 
2 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 
3 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 
4 Λοιπά ορυχεία και λατομεία (εκτός της εξόρυξης αλατιού) 
5 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου  
6 Παραγωγή βιομηχανικών αερίων και εμφιάλωση υγραερίων  
7 Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων  
8 Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές  
9 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων  
10 Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και 

μαστιχών 
11 Παραγωγή εκρηκτικών και πυροτεχνημάτων  
12 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών  
13 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών  
14 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 
15 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος  
16 Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικού ρεύματος 
17 Εργασίες με ραδιενεργά υλικά ή ιοντίζουσες ακτινοβολίες ή πυρηνικά υλικά 
18 Εργασίες με αμίαντο ή υλικά που περιέχουν αμίαντο 

 
Ο παραπάνω πίνακας δύναται να αναθεωρείται ανά τριετία, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης 
του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ) που ορίζεται στο άρθρο 26 
του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3850/2010 (Α΄ 84) και στο άρθρο 25 του Π.Δ. 368/1989 
(Α΄ 163) όπως ισχύει.» 

2) Ποια πρακτικά μέτρα έχουν ληφθεί για να εξασφαλιστεί ότι στους εργαζομένους με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή τους εργαζομένους με προσωρινή 
απασχόληση, που καλούνται να εκτελέσουν εργασίες για τις οποίες απαιτείται ειδική 
ιατρική παρακολούθηση, παρέχεται αυτή η ιατρική παρακολούθηση κατά την έννοια 
του άρθρου 5 παράγραφος 2 της οδηγίας; Συνεχίζεται αυτή η ιατρική παρακολούθηση 
και μετά τη λήξη της εργασιακής σχέσης (σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3); 
Ποια πρακτικά μέτρα λαμβάνονται για να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι με 
προσωρινή απασχόληση και οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 
πληροφορούνται και καταρτίζονται σχετικά με τους κινδύνους τους οποίους μπορεί 
να αντιμετωπίσουν κατά την εργασία σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις της οδηγίας, 
πριν αρχίσουν οποιαδήποτε δραστηριότητα; 

Ως προς την ιατρική παρακολούθηση: 

Οι απασχολούμενοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο εθνικό μας δίκαιο για 
την ασφάλεια και υγεία στην εργασία, αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους εργαζόμενους που 
απασχολούνται με οποιαδήποτε άλλη σχέση εργασίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 
παρ.1 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. (ν. 3850/2010) για τον ορισμό του εργαζόμενου ως «κάθε πρόσωπο 
που απασχολείται από έναν εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων και των μαθητευόμενων, εκτός από το οικιακό 
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υπηρετικό προσωπικό». Ως εκ τούτου, εφαρμόζονται και για τους συγκεκριμένους 
εργαζόμενους οι γενικές διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 39 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. όπου μεταξύ 
άλλων προβλέπονται τα εξής: 
 
Άρθρο 18 
1. Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση 
εργασίας τους, μετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε 
περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της 
Ε.Υ.Α.Ε., όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων 
και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που 
ισχύουν κάθε φορά. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη 
εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των 
παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης 
πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί 
από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 
για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη. 
 
8. Ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων του 
εργοδότη, σύμφωνα με τις κείμενες ειδικές διατάξεις, εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει την 
κατάλληλη υποδομή, έχει υποχρέωση να παραπέμπει τους εργαζομένους για συγκεκριμένες 
συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε ΕΞ.Υ.Π.Π., ή σε 
κατάλληλες υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα ή σε προσδιοριζόμενες από τους Υπουργούς 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρμόδιες 
μονάδες των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Στη 
συνέχεια ο ιατρός εργασίας λαμβάνει γνώση και αξιολογεί τα αποτελέσματα των παραπάνω 
εξετάσεων. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής 
βαρύνουν τον εργοδότη. 
  
Άρθρο 19 
1. Προς εξασφάλιση της κατάλληλης επίβλεψης και τη διάγνωση τυχόν βλάβης της υγείας του 
σε συνάρτηση με τους κινδύνους, όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία, 
κάθε εργαζόμενος, εφόσον δεν προβλέπονται άλλα ειδικά μέτρα από τη νομοθεσία για τον 
ιατρικό του έλεγχο, μπορεί να προσφεύγει στον ιατρό εργασίας της επιχείρησης ή σε αρμόδια 
μονάδα του Ε.Σ.Υ. ή του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες ασφαλιστικές και υγειονομικές διατάξεις σχετικές με την 
προληπτική ιατρική. 
 

Πέραν των παραπάνω γενικών προβλέψεων, η νομοθεσία που αφορά την προστασία 
των εργαζομένων από ειδικούς κινδύνους (χημικούς, φυσικούς, βιολογικούς ), ή την 
προστασία των εργαζομένων που ανήκουν σε ειδικές ομάδες (έγκυες, νέοι) προβλέπει την ad 
hoc διενέργεια ιατρικών εξετάσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται: 
α) π.δ 186/95 για τους βιολογικούς παράγοντες,  
β) π.δ 94/87 για τον μόλυβδο,  
γ) π.δ 70α/88 για τον αμίαντο,  
δ) π.δ 85/91 για τον θόρυβο,  
ε) π.δ 398/94 και 397/94 για τα μυοσκελετικά,  
στ) π.δ. 70/90 για τις ναυπηγικές εργασίες και 
ζ)  π.δ  225/89 για τα υπόγεια τεχνικά έργα 

Όσον αφορά τους προσωρινά απασχολούμενους, με δεδομένο ότι επίσης εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για την ΑΥΕ, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, 
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ισχύουν οι γενικές και ειδικές διατάξεις που αναφέρθηκαν για την παρακολούθηση της υγείας 
τους. Ωστόσο, λόγω της ιδιαιτερότητας των «δύο εργοδοτών» (άμεσου και έμμεσου) και του 
κινδύνου, τελικά στην πράξη, να μην καλύπτεται ο εργαζόμενος όσον αφορά την προστασία 
της ασφάλειας και υγείας του από κανέναν εργοδότη, λόγω μετάθεσης ευθυνών, στο άρθρο 
125 του ν.4052/2012 προβλέφθηκαν τα εξής: 

• Οι μισθωτοί με σύμβαση ή σχέση προσωρινής απασχόλησης απολαμβάνουν όσον 
αφορά την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία, το ίδιο επίπεδο προστασίας με 
αυτό που παρέχεται στους άλλους εργαζόμενους του έμμεσου εργοδότη. 

• Η ΕΠΑ έχουν την υποχρέωση απασχόλησης ιατρό εργασίας ΙΑ ανεξάρτητα αριθμού 
εργαζομένων που απασχολεί. 

• Στην περίπτωση έμμεσου εργοδότη, ο οποίος απασχολεί περισσότερους από 50 
εργαζόμενους, λαμβάνοντας υπόψη και τους προσωρινά απασχολούμενους, αυτός 
υποχρεούται να απασχολεί ΙΑ. Επίσης, οι προσωρινά απασχολούμενοι 
προσμετρώνται για τον καθορισμό του ελάχιστου ετήσιου χρόνου απασχόλησης του 
ΙΑ. 

• Εάν ο συνολικός αριθμός εργαζομένων του έμμεσου εργοδότη, λαμβάνοντας υπόψη 
και τους προσωρινά απασχολούμενους, είναι μικρότερος του 50, ισχύουν οι γενικές 
διατάξεις για την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης. Πέραν αυτού, ο ΙΑ 
της Ε.Π.Α. ασκεί τις αρμοδιότητες παρακολούθησης της υγείας των προσωρινά 
απασχολούμενων. 

Στην νομοθεσία για την ΑΥΕ παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων μετά τη 
λήξη της εργασιακής σχέσης προβλέπεται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις π.χ. εργασίες 
αφαίρεσης αμιάντου. Παράλληλα, για κάθε εργαζόμενο, ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης 
τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο και ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου, όπου 
αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που 
εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις. Σε κάθε περίπτωση παύσης της σχέσης 
εργασίας, το βιβλιάριο παραδίδεται στον εργαζόμενο που αφορά (άρθρο 18, παρ.9, ΚΝΥΑΕ). 

Ως προς την πληροφόρηση και κατάρτιση: 

Ισχύουν κατ’ αναλογία, όσα αναφέρθηκαν παραπάνω σχετικά με την εφαρμογή της 
γενικής και ειδικής νομοθεσίας για τους απασχολούμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. 
Οι γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται είναι τα άρθρα 40, 47 και 48. 
 
Άρθρο 40 
Ειδική πληροφόρηση εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες 
1. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στην επιτροπή υγείας και ασφάλειας ή ο εκπρόσωπος 
των εργαζομένων για την υγεία και την ασφάλεια ή, όπου δεν υπάρχουν αυτοί, οι εργαζόμενοι 
δικαιούνται να έχουν: 
α) πληροφόρηση από τον εργοδότη για τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με την 
έκθεση τους σε παράγοντες για τις «οριακές τιμές έκθεσης», για τα τεχνικά μέτρα πρόληψης 
που πρέπει να τηρούνται και για τις προφυλάξεις που πήρε ο εργοδότης και πρέπει να τηρούν 
οι εργαζόμενοι, 
β) πρόσβαση και ενημέρωση για το αποτέλεσμα των επιπέδων έκθεσης και για τα συλλογικά 
ανώνυμα αποτελέσματα των εργαστηριακών και βιολογικών εξετάσεων, που είναι ενδεικτικές 
της έκθεσής τους, 
γ) πληροφόρηση σε περιπτώσεις υπέρβασης των «οριακών τιμών έκθεσης» για τα αίτια της 
υπέρβασης και τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν για να αντιμετωπισθεί και 
δ) πληροφόρηση και επιμόρφωση για τη βελτίωση των γνώσεών τους σχετικά με τους 
κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένοι. 
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2. Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να πληροφορείται τα αποτελέσματα των ατομικών του 
κλινικών, εργαστηριακών και βιολογικών εξετάσεων που είναι ενδεικτικά της έκθεσής του. 
 
Άρθρο 47 
Ενημέρωση εργαζομένων 
1. Ο εργοδότης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί 
τους στην επιχείρηση να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά: 
α) τη νομοθεσία που ισχύει σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και τον 
τρόπο εφαρμογής της από την επιχείρηση, 
β) τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και τα μέτρα και τις δραστηριότητες 
προστασίας και πρόληψης που αφορούν είτε την επιχείρηση εν γένει, είτε κάθε είδος θέσης 
εργασίας ή/και καθηκόντων και 
γ) τα μέτρα που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 45. 
 

Ειδικά για την περίπτωση των προσωρινά απασχολούμενων στο άρθρο 124, παρ.3 του 
ν.4052/2012 προβλέπεται ότι «Ο έμμεσος εργοδότης πρέπει να προσδιορίζει, πριν τεθεί στη 
διάθεσή του ο εργαζόμενος με τη σύμβαση, τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα ή 
ικανότητες, την ειδική ιατρική παρακολούθηση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προς 
κάλυψη θέσης εργασίας. Οφείλει επίσης να επισημαίνει τους μεγαλύτερους ή ιδιαίτερους 
κινδύνους που έχουν σχέση με τη συγκεκριμένη εργασία. Η Ε.Π.Α. υποχρεούται να 
γνωστοποιήσει τα στοιχεία αυτά στους μισθωτούς.» 
 
Άρθρο 48 
Εκπαίδευση εργαζομένων 
1. Ο εργοδότης εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον 
τομέα της ασφάλειας και της υγείας, ιδίως υπό μορφή πληροφοριών και οδηγιών επ’ ευκαιρία: 
α) της πρόσληψής του, β) τυχόν μετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων, γ) εισαγωγής ή αλλαγής 
εξοπλισμού εργασίας και δ) εισαγωγής νέας τεχνολογίας που αφορά ειδικά τη θέση εργασίας 
ή τα καθήκοντά του. 

3) Ποια άλλα μέτρα λαμβάνει η επιθεώρηση εργασίας όσον αφορά τους εργαζομένους 
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή τους εργαζομένους με προσωρινή 
απασχόληση; 

Οι υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας το 2010 στο πλαίσιο των ειδικών 
ελεγκτικών δράσεων πραγματοποίησαν ελέγχους σε επιχειρήσεις εποχικού χαρακτήρα 
(ελαιοτριβεία, συσκευαστήρια αγροτικών προϊόντων, κ.λπ.). Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις 
τους οι συνθήκες απασχόλησης στις επιχειρήσεις αυτές χαρακτηρίζονται από: 

• εντατική εργασία, που αυξάνει την πιθανότητα ατυχήματος 
• σχετικά σύντομη περίοδο εργασιών και διακοπτόμενη λειτουργία με επιπτώσεις στην 

κατάσταση και συντήρηση των χώρων και του εξοπλισμού 
• προσωρινό χαρακτήρα, που οδηγεί στην επικράτηση προσωρινών και άτυπων 

μορφών εργασιακών σχέσεων, με συνέπειες στο επίπεδο εξειδίκευσης και την 
εκπαίδευση του προσωπικού 

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 161 έλεγχοι, σε συνέχεια των οποίων υποβλήθηκαν 11 
μηνύσεις και επιβλήθηκαν 15 πρόστιμα. 

 
4) Έλαβε το κράτος μέλος πρόσθετα μέτρα που δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία; Αν 
ναι, παρακαλείσθε να τα περιγράψετε και να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους 
ελήφθησαν αυτά τα πρόσθετα μέτρα. 
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Μετά την έκδοση της  υ.α.  15526/94/2010 και του ν. 4052/2012 σχετική ανακοίνωση 
απεστάλη στους κυριότερους φορείς της χώρας (ενώσεις εργοδοτών και ιδιαίτερα των ΕΠΑ, 
οργανώσεις εργαζομένων, υπουργεία, επιμελητήρια, επιθεωρητές εργασίας, επιστημονικούς 
φορείς, τύπος, μέσα μαζικής ενημέρωσης, κλπ). Οι παραπάνω κλήθηκαν να ενημερώσουν με 
κάθε πρόσφορο τρόπο και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους όλους τους υπαγόμενους σε 
αυτούς φορείς, οργανισμούς, υπηρεσίες, επιχειρήσεις, εργατικά κέντρα, σωματεία 
εργαζομένων, κλπ. Επιπρόσθετα, τα κείμενα των εν λόγω διατάξεων περιελήφθησαν στον 
ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
(www.ypakp.gr). 

Με στόχο την πιο αποτελεσματική κατανόηση και εφαρμογή της νομοθεσίας των 
ρυθμίσεων που εισήγαγε ο ν.4052/2012 εκδόθηκε σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος (α.π. 
9086/49/4-5-2012) από την υπηρεσία μας. 

Στα πλαίσια των διαφόρων εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα για την προαγωγή των 
θεμάτων επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ημερίδες, συσκέψεις του δικτύου Europe 
Enterprise Network, workshops εφαρμογής του εργαλείου εκτίμησης κινδύνου OiRA του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία κλπ), αφενός μεν δίδεται 
η δυνατότητα παρακολούθησης από κάθε εργαζόμενο χωρίς κόστος, αφετέρου δε 
παρουσιάζονται πάντα οι εξελίξεις στην νομοθεσία. Επομένως και η νεότερη νομοθεσία για 
την προστασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση 
προσωρινής εργασίας, με στόχο την ευαισθητοποίηση των εν λόγω εργαζομένων σε θέματα 
ασφάλειας και υγείας στην εργασία.   

Οι κοινωνικοί, τεχνικοί και υγειονομικοί επιθεωρητές που στελεχώνουν τις υπηρεσίες 
επιθεώρησης εργασίας διενεργούν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και κυρίως κατά την 
διάρκεια των επιθεωρήσεων που πραγματοποιούν στους χώρους εργασίας, ενημέρωση των 
επιχειρήσεων για τις προβλέψεις της νεότερης νομοθεσίας και δίνονται οδηγίες και υποδείξεις 
για την εφαρμογή του.  

5) Έχουν λάβει τα κράτη μέλη ή οι κοινωνικοί εταίροι ειδικά μέτρα για την υποστήριξη 
των ΜΜΕ κατά την εφαρμογή της οδηγίας; Παρακαλείσθε να περιγράψετε τα εν λόγω 
μέτρα. 

Όπως προβλέπεται από τον K.N.Y.A.E. κάθε νομοθετική ρύθμιση εκδίδεται κατόπιν 
γνωμοδότησης του Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ), το οποίο 
αποτελεί όργανο διαβούλευσης και κοινωνικού διαλόγου με τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων και των εργοδοτών, με τη συμβολή επιστημονικών και τεχνολογικών φορέων. 
Το ΣΥΑΕ γνωμοδότησε για την έκδοση και τροποποίηση  των υπουργικών αποφάσεων για 
τις απαγορευμένες εργασίες ως προς την προσωρινή απασχόληση. Για το ίδιο θέμα, επίσης, 
εκτενής διαβούλευση διενεργήθηκε το 2010 με εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών 
καθώς και με τον εθνικό φορέα εκπροσώπησης των ΕΠΑ, την ΕΝΙΔΕΑ (Ένωση Ιδιωτικών 
Εταιρειών Απασχόλησης) πρώην ΕΝΕΠΑΣΕ, προκειμένου να αναθεωρηθεί ο κατάλογος των 
απαγορευμένων εργασιών, με στόχο την εφαρμογή της προσωρινής απασχόλησης σε 
ευρύτερο φάσμα επιχειρήσεων. 

6) Αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ ιδιαίτερες δυσκολίες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
της οδηγίας; Αν ναι, να τις περιγράψετε. 

Η υπηρεσία μας δεν διαθέτει σχετικά στοιχεία όσον αφορά ιδιαίτερες δυσκολίες για τη 
συγκεκριμένη οδηγία. 

Εν τούτοις και όσον αφορά τα προβλήματα των πολύ μικρών ή και μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων για την εν γένει εφαρμογή των διατάξεων για την ασφάλεια και την υγεία των 
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εργαζομένων και τον τρόπο στήριξης των επιχειρήσεων αυτών, ήδη εξετάζεται για τα 
επόμενα έτη η δυνατότητα εν γένει στήριξης των ΜΜΕ με την παροχή συμπληρωματικών 
υποστηρικτικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης εκ μέρους κάποιου φορέα τους π.χ. 
Επιμελητήριο. Με τον τρόπο αυτό οι ΜΜΕ θα βοηθηθούν προκειμένου να βελτιώσουν τις 
προσφερόμενες στους εργαζόμενους υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης χωρίς περαιτέρω 
οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων. 
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Οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 1992, σχετικά με τις ελάχιστες 
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής 
περίθαλψης στα πλοία, [π.δ. 376/95 (ΦΕΚ Α’ 206), όπως ισχύει]. 
 
Εισαγωγή 

 Η εναρμόνιση του εθνικού μας δικαίου με την παραπάνω οδηγία έγινε με το π.δ. 
376/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης 
ιατρικής περίθαλψης στα πλοία, σύμφωνα με την οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
31ης Μαρτίου 1992» (260 Α΄). 

1) Πόσα κέντρα καθορίζονται στο κράτος μέλος για την παροχή στους εργαζομένους 
δωρεάν ιατρικών συμβουλών μέσω ασυρμάτου και άλλων μέσων επικοινωνίας (κατά 
την έννοια του άρθρου 6 της οδηγίας) και ποιος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία 
τους; 

  Σε περίπτωση οιασδήποτε φύσεως ανάγκης για ιατρική συνδρομή, υπάρχει πρόβλεψη 
στο Αρ. 7 του Π.Δ. 376/1995 ότι κάθε πλοίο μπορεί να απευθύνεται μέσω ασυρμάτου ή 
δορυφόρου στο Κέντρο Ιατρικών Οδηγιών (Κ.Ι.Ο.) του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) 
για παροχή δωρεάν ιατρικής βοήθειας υπό τη μορφή συμβουλών. Η ανταλλαγή 
πληροφοριών του Κ.Ι.Ο. του Ε.Ε.Σ. με τα πλοία γίνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος VΙ ανωτέρω Π.Δ.  

2) Ποια μέτρα λαμβάνονται στα κράτη μέλη για να εξασφαλιστεί ότι 
πραγματοποιούνται οι ετήσιες επιθεωρήσεις (κατά την έννοια του άρθρου 7 της 
οδηγίας); 

 Σε ετήσια βάση διενεργούνται επιθεωρήσεις για την έκδοση ή θεώρηση των 
Πιστοποιητικών Ασφαλείας ή των Πρωτοκόλλων Γενικής Επιθεώρησης πλοίων υπό την 
Ελληνική Σημαία. Για την έκδοση των προαναφερόμενων πιστοποιητικών λαμβάνονται 
υπόψη οι απαιτήσεις ενδιαίτησης και υγιεινής των επιβαινόντων επί των πλοίων. Συνεπώς η 
ύπαρξη ενός πιστοποιητικού ασφαλείας εν ισχύ δηλώνει ότι τα ιατρικά εφόδια του πλοίου 
είναι σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του Π.Δ. 376/1995.  

3) Είναι ακόμη κατάλληλες οι διατάξεις της οδηγίας ή χρειάζονται αλλαγές, για 
παράδειγμα: ο κατάλογος των ιατρικών προμηθειών και τα κέντρα που ορίστηκαν 
από το κράτος μέλος για να παρέχουν στους εργαζομένους δωρεάν ιατρικές 
συμβουλές μέσω ασυρμάτου; Παρακαλείσθε να προτείνετε τυχόν αλλαγές. 

 Σε ότι αφορά τις διατάξεις της Οδηγίας σχετικά με την παροχή ιατρικών συμβουλών, 
αυτές κρίνονται κατάλληλες. Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας των 
τηλεπικοινωνιών και των Η/Υ,  θα μπορούσε να εξεταστεί η λειτουργία ενός προγράμματος 
τηλεϊατρικής παρόμοιου με αυτά που ήδη έχουν εφαρμοστεί σε πλοία πιλοτικά (π.χ. τύπου 
MEDASHIP (Medical Assistance for Ships) ή  MERMAID (Medical Emergency Aid Through 
Telematics).  

Επιπλέον, σε ότι αφορά τις διατάξεις της Οδηγίας σχετικά με το φαρμακευτικό και 
ιατρικό υλικό που υποχρεούνται τα πλοία να φέρουν, έχει επισημανθεί μια δυσκολία στην 
προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων για τη χορήγηση των οποίων απαιτείται ειδική 
ιατρική συνταγή (π.χ. Αγχολυτικά και  Νευροληπτικά). Εμφαίνεται η ανάγκη σε μελλοντική 
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αναθεώρηση της υποχρεωτικής λίστας φαρμακευτικού υλικού, να αντικατασταθούν τα 
φάρμακα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή με φαρμακευτικά σκευάσματα ομοειδούς 
δράσης τα οποία όμως δεν απαιτούν ιατρική συνταγή. 

4) Έλαβε το κράτος μέλος πρόσθετα μέτρα που δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία; Αν 
ναι, παρακαλείσθε να τα περιγράψετε και να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους 
ελήφθησαν αυτά τα πρόσθετα μέτρα. 

 Από την Αρχή δεν έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα αναφορικά με την εν λόγω Οδηγία, 
πέραν της περαιτέρω ανάλυσης των κατηγοριών πλοίων που προβλέπονται στο Παράρτημα 
Ι της Οδηγίας. Στο Αρ. 12, Παράρτημα Ι του Π.Δ. 376/1995 οι τρεις γενικές κατηγορίες 
πλοίων Α, Β, διαιρούνται σε υποκατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και η κατηγορία Γ διαιρείται σε 
υποκατηγορίες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV. Στόχος της πρόβλεψης αυτής είναι να αποφευχθεί η 
επιβάρυνση συγκεκριμένων τύπων πλοίων με εξειδικευμένη κατηγορία πλόων  από επιπλέον 
ποσότητες φαρμάκων που θα απαιτούσε η ένταξή τους σε μια γενικότερη κατηγορία.       

5) Έχουν λάβει τα κράτη μέλη ή οι κοινωνικοί εταίροι ειδικά μέτρα για την υποστήριξη 
των ΜΜΕ κατά την εφαρμογή της οδηγίας; Παρακαλείσθε να περιγράψετε τα εν λόγω 
μέτρα.  
 Από την Αρχή δεν έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα για την υποστήριξη των ΜΜΕ κατά 
την εφαρμογή της Οδηγίας. 

6) Αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ ιδιαίτερες δυσκολίες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
της οδηγίας; Αν ναι, να τις περιγράψετε. 

 Από την Αρχή δεν έχουν ληφθεί αναφορές από ΜΜΕ που να αφορούν ιδιαίτερες 
δυσκολίες στην ικανοποίηση των απαιτήσεων της Οδηγίας, πλην εκείνων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 της παρούσης Έκθεσης Πρακτικής Εφαρμογής της Οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, 
της Ειδικής Οδηγίας 93/103/ΕΚ και της  Οδηγίας 92/29/ΕΟΚ. 
  



65 
 

 
 
 
Οδηγία 92/57/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1992, σχετικά με τις ελάχιστες 
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή 
κινητά εργοτάξια (όγδοη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) 

 

Εισαγωγή 

1. Η εναρμόνιση του εθνικού μας δικαίου με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ έγινε με το 
προεδρικό διάταγμα 305/1996 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ".  Στο διάταγμα αυτό ενσωματώθηκαν 
όλες οι προβλέψεις της οδηγίας, ενώ ελήφθησαν υπόψη και όλες οι προϋπάρχουσες 
σχετικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, ώστε τελικά να διαμορφωθεί ένα σύνολο 
προδιαγραφών με συνέπεια και συνοχή. 

2. Η εναρμόνιση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ ήταν θετικό σημείο για τη χώρα μας, γιατί 
συνετέλεσε στη συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος σχετικού 
νομοθετικού πλαισίου, ώστε να καλυφθεί το σύνολο των θεμάτων ασφάλειας και 
υγείας στα οποία αφορούν οι προβλεπόμενες από την Οδηγία ελάχιστες 
προδιαγραφές. Επίσης διευθέτησε σημαντικά στοιχεία αρμοδιοτήτων στον κλάδο 
μεταξύ των διαφόρων συνεργείων και τις σχέσεις μεταξύ των τεχνικών ασφαλείας 
κάθε συνεργείου και των συντονιστών που καθόρισε. 

3. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα από την πρακτική εφαρμογή του π.δ.305/96 που 
εναρμόνισε την οδηγία αυτή εκτιμώνται ως πολύ θετικά για το σύνολο των 
επιχειρήσεων του κατασκευαστικού κλάδου και των άλλων συνεργαζόμενων κλάδων, 
συμπεριλαμβανομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αν και σε εθνικό 
επίπεδο υπάρχει μικρή έλλειψη πλήρων στοιχείων για την εφαρμογή στην πράξη των 
ειδικότερων επιμέρους σχετικών προβλέψεων του διατάγματος για την εξαγωγή 
ασφαλών συμπερασμάτων. Παρατίθενται πιο κάτω στατιστικά στοιχεία όμως που 
θεμελιώνουν αυτό το συμπέρασμα. Κύριο στοιχείο απόδειξης των θετικών 
αποτελεσμάτων της οδηγίας, είναι ότι ο δείκτης παραβατικότητας (αριθμός 
κυρώσεων/επιθεώρηση) στον κλάδο των κατασκευών, μειώθηκε κατά 42,2%. 

4.  Πάντως, εκτιμάται ότι η συμβολή της οδηγίας είναι θετική στα μεγάλα κυρίως έργα, 
όπου οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις διαθέτουν την κατάλληλη οργανωτική δομή και 
ικανούς ανθρώπινους και υλικούς πόρους, ώστε να εφαρμόσουν ορθά και 
αποτελεσματικά τις απαιτήσεις της οδηγίας. Στα μικρά έργα υπάρχουν δυσχέρειες 
στην ευαισθητοποίηση και κατανόηση. Εν τούτοις έχει γίνει σημαντικό έργο 
ενημέρωσης των εμπλεκομένων, με ημερίδες, φυλλάδια, επί τόπου ενημέρωση, υλικό 
οπτικοακουστικό (NAPO κλπ), Ευρωπαϊκή εβδομάδα για τα εργοτάξια κλπ, με 
αποτελέσματα που μπορεί να εκτιμηθούν σαν πολύ ικανοποιητικά, για ένα τόσο 
δύσκολο τομέα, όπως τα μικρά τεχνικά έργα. 

5. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο 
εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, έχει αναπτύξει σύστημα 
στατιστικής παρακολούθησης και επεξεργασίας των στοιχείων από τις επιθεωρήσεις 
εργασίας και έχει στη διάθεσή του ικανό αριθμό δεδομένων για εξαγωγή κατ’ αρχήν 
συμπερασμάτων που είναι σχετικά καλά τεκμηριωμένα, συγκεκριμένα και αναλυτικά. 
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6. Σε ότι αφορά ενδεχόμενες ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιθυμητό είναι να 
συνεχίσει την προσπάθεια έκδοσης κατευθυντήριων οδηγιών και εντύπου υλικού για 
την πρακτική εφαρμογή της οδηγίας, ώστε να βοηθηθεί σημαντικά το έργο των 
νομοθετικών και ελεγκτικών αρχών, αλλά και να διευκολυνθεί η συμμόρφωση των 
επιχειρήσεων.  

7. Σημειώνεται ότι εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης της χώρας μας και της ύφεσης, η 
δραστηριότητα του κλάδου έχει υποχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, και αυτό 
φαίνεται και από την μεγάλη ανεργία του κλάδου, τη πτώση των εργασιών και 
ευτυχώς, τη σημαντική μείωση των ατυχημάτων σε εργοτάξια και οικοδομές, κυρίως 
δε των θανατηφόρων, όπως θα αναλυθεί αργότερα. 
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Στοιχεία και πληροφορίες γενικής φύσης 

 

  

                                                 
Το έτος πρέπει να αλλάζει ανάλογα με την περίοδο αξιολόγησης. 

Σ = σύνολο, Α = άρρεν, Θ = θήλυ. 
Δημόσιοι, ιδιωτικοί, κερδοσκοπικοί και μη κερδοσκοπικοί. 

1.1 Πίνακας στοιχείων 20071 2008 2009 2010 2011 2012 

Σύνολο εργατικού 
δυναμικού2 

Σ 4.915.621 4.946.300 4.991.200 5.011.100 4.958.700 4.977.500 

Α 2.915.253 2.919.900 2.918.400 2.905.600 2.847.300 2.851.700 

Θ 2.000.368 2.026.400 2.072.800 2.105.500 2.111.300 2.125.800 

Αριθμός 
απασχολούμενων 

Σ 4.519.124 4.553.600 4.476.800 4.299.000 3.932.800 3.681.900 

Α 2.763.846 2.763.800 2.694.500 2.570.700 2.339.200 2.187.600 

Θ 1.755.278 1.789.800 1.782.300 1.728.400 1.593.600 1.494.300 

Αριθμός  
Απασχολούμενων κλάδου 

Σ 325.900 312.800 303.700 283.900 218.900 187.500 

Αριθμός εργοδοτών κλάδου3 Σ 98.919      

Εργαζόμενοι 1 - 20 60%      

Εργαζόμενοι 20 - 50 20%      

Εργαζόμενοι  > 50 20%      

Αριθμός εργατικών 
ατυχημάτων κλάδου με 

συνέπεια απουσία πάνω από 
3 εργάσιμες ημέρες 

Σ 828 872 912 581 448 342 

Α 817 857 814 568 435 335 

Θ 11 15 98 13 13 7 
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1.1 Πίνακας στοιχείων - συνέχεια 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ποσοστό εργατικών ατυχημάτων 
κλάδου (αριθμός ατυχημάτων με 
συνέπεια απουσία πάνω από 3 
εργάσιμες ημέρες, ανά 100 000 
εργαζομένους) 

254,07 278,77 300,30 204,65 204,66 182,40 

Ποσοστό ατυχημάτων 
εργαζομένων μεγαλύτερης 
ηλικίας (55 ετών και άνω) 

Α 5,2 5,6 5,6 5,5 5,5 6,1 

Θ 1,1 1,1 1,6 1,4 1,9 2 

Σ 6,3 6,7 7,2 6,9 7,4 8,1 

Αριθμός θανατηφόρων 
εργατικών ατυχημάτων 

Α 64 61 53 36 22 13 

Θ 0 0 0 0 0 0 

Σ 64 61 53 36 22 13 

Ποσοστό θανατηφόρων 
ατυχημάτων κλάδου (αριθμός 
θανατηφόρων ατυχημάτων ανά 

100 000 εργαζομένους) 

19,64 19,50 17,45 12,68 10,05 6,93 

Αριθμός κρουσμάτων 
επαγγελματικών ασθενειών 

Α       

Θ       

Σ       

Ποσοστό επαγγελματικών 
ασθενειών ανά 100 000 

εργαζομένους 
      

Συνολικός αριθμός των 
επιθεωρητών εργασίας 

262 255 248 228 231 222 

Αριθμός εργαζομένων ανά 
επιθεωρητή εργασίας 17.248 17.778 18.051 18.855 17.025 16.585 

Αριθμός επιθεωρήσεων κλάδου 
ανά 100 000 εργαζομένους 

4.142 3.597 3.751 3.366 3.365 3.271 

Συνολικός αριθμός παραβάσεων 
που καταλήγει σε νομική 

διαδικασία 
408 387 291 222 185 130 
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Όπως προαναφέρθηκε η εναρμόνιση με την οδηγία έγινε με το προεδρικό διάταγμα 
305/1996 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ". Στο διάταγμα 
αυτό ενσωματώθηκαν όλες οι προβλέψεις της οδηγίας, ενώ ελήφθησαν υπόψη και όλες οι 
προϋπάρχουσες σχετικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, ώστε τελικά να διαμορφωθεί ένα 
σύνολο προδιαγραφών με συνέπεια και συνοχή, όπως π.χ. στους ορισμούς, στα καθήκοντα 
των συντονιστών, στις υποχρεώσεις των εργοδοτών και στα παραρτήματα. Μετά τη σύνταξη 
της πρώτης έκθεσης εκδόθηκαν διατάξεις σχετικές με Δημόσια Έργα. Συγκεκριμένα από το 
τότε Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (τώρα Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, 
ΥΠΕΚΑ), εκδόθηκαν οι εξής αποφάσεις: 

1.  Η υπ’αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ 177/2-3-2001 Απόφαση Υφυπουργού τέως ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
«Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου» 

2.  Η υπ’αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27-11-2002 Απόφαση Υφυπουργού τ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
«Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά τη κατασκευή Δημοσίων 
έργων» 

3.  Η υπ’αριθμ. ΔΕΕΠΠ/433/19-9-2000 Υπουργική Απόφαση τ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., με την οποία 
καθιερώνεται ο Φάκελος Ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ) σαν απαραίτητο στοιχείο για την 
προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου έργου. 

4.  Η υπ’αριθμ. ΔΕΕΠΠ/οικ/85/14-5-2001 Υπουργική Απόφαση τ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., με την 
οποία καθιερώνεται ο Φάκελος και το Σχέδιο Ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ και ΣΑΥ) 
σαν απαραίτητα στοιχεία για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης 
ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο έργο. 

5.  Η υπ’αριθμ. ΔΕΕΠΠ/οικ/502/13-10-2000 Υπουργική Απόφαση τ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., με την 
οποία καθιερώνεται η εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος Ποιότητας έργου 
(Π.Π.Ε.) στα Δημόσια έργα (κατασκευή ή μελέτη), το οποίο πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη του και τα θέματα ασφάλειας και υγείας της εργασίας. 
Σημειώνεται ότι: 

• με την ένταξη των σχετικών άρθρων των Υπουργικών Αποφάσεων του τέως 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) διευκολύνθηκε το έργο τόσο 
του αναδόχου όσο και της Δημόσιας Υπηρεσίας, προκειμένου να εφαρμοσθούν 
αποτελεσματικά οι απαιτήσεις της οδηγίας. 

• Από την ανάλυση των αιτιών των ατυχημάτων σε Τεχνικά έργα προέκυπτε ότι για τη 
πρόληψή τους απαιτείτο η λήψη μέτρων για την ασφάλεια και υγεία τόσο κατά τη φάση 
της μελέτης, όσο και κατά τη φάση της κατασκευής τους. 

• Δόθηκε προτεραιότητα στην έκδοση οδηγιών για τους αναδόχους μελετητές, διότι για να 
εφαρμοσθεί μια αποτελεσματική πολιτική πρόληψης των ατυχημάτων, απαιτούνταν 
μέτρα πολύ πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο, δηλαδή από τη φάση ακόμη 
της αρχικής μελέτης του έργου και την οργάνωση του εργοταξίου. 

• Ο μελετητής του έργου έχει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη των κινδύνων για εκείνους 
που θα κατασκευάσουν, συντηρήσουν, επισκευάσουν και λειτουργήσουν το έργο. 

Μετά την ενσωμάτωση της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό μας δίκαιο, από την αρμόδια 
Δ/νση Συνθηκών Εργασίας εκδόθηκε σχετική εγκύκλιος εφαρμογής με οδηγίες και 
διευκρινίσεις για το κείμενο του π.δ. 305/1996 εναρμόνισης με την οδηγία και τον τρόπο 
εφαρμογής του. Μάλιστα, στην εγκύκλιο αυτή δόθηκαν ενδεικτικά υποδείγματα ΣΑΥ και ΦΑΥ 
με στόχο τη διευκόλυνση των εμπλεκομένων και την όσο το δυνατόν ομοιόμορφη εφαρμογή.  

Έκτοτε δεν απαιτήθηκε ιδιαίτερο επιπλέον νομοθετικό έργο, παρά μόνον ορισμένες 
ερμηνευτικές εγκύκλιοι και απαντήσεις για την διευκρίνιση σημείων της νομοθεσίας. 
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Ενέργειες διάδοσης πληροφόρησης 

Μετά την ενσωμάτωση της εν λόγω Οδηγίας στο εθνικό μας δίκαιο, εκδόθηκαν οδηγίες 
και εγκύκλιοι από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 
Επίσης αναρτήθηκε στον Δικτυακό τόπο του Υπουργείου, όπου υπάρχει διαθέσιμη όλη η 
Νομοθεσία του για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, είτε με ημερολογιακή σειρά 
έκδοσης των Νομοθετημάτων αυτών, ή με Θεματική ταξινόμηση.  

Παράλληλα συνεχίζεται η έκδοση έντυπου ενημερωτικού υλικού για την Ασφάλεια και 
την Υγεία στην εργασία, στον κατασκευαστικό κλάδο, με έκδοση φυλλαδίων, τρίπτυχου και 
πολύπτυχου ενημερωτικού υλικού, φυλλαδίου και εγκυκλίων για την Θερμική καταπόνηση 
κατά το Θέρος και άλλων σχετικών με τα εργοτάξια θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, 
επανεκδόθηκε και διανεμήθηκε ενημερωτικό έντυπο που περιέχει όλη τη μέχρι σήμερα 
νομοθεσία που αφορά τα τεχνικά έργα συμπεριλαμβανομένου του π.δ. 305/96 και της 
εγκυκλίου για την εφαρμογή του. 

Επίσης συνεχίζονται οι ενημερωτικές ημερίδες του Υπουργείου μας σε θέματα Υγείας 
και Ασφάλειας στην εργασία, και για τον κατασκευαστικό κλάδο, μεμονωμένες ή ενταγμένες 
στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Εβδομάδων που οργανώνονται από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία, ή της Παγκόσμιας Ημέρας για την 
Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία του Ο.Η.Ε. 

Η υπηρεσία έχει διασκευάσει αυτοτελή επεισόδια του ήρωα NAPO, του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία, τα οποία μεταδίδονται από τα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ηλεκτρικού σιδηρόδρομο, μετρό, και τραμ). Ομοίως τα επεισόδια 
αυτά έχει δεχθεί να τα φιλοξενεί στις οθόνες του και το εμπορικό κέντρο THE MALL, για την 
προώθηση της ενημέρωσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Επίσης η 
υπηρεσία είχε δημιουργήσει μικρού μήκους διαφημιστικές ταινίες για τα θέματα αυτά, που 
μετά από άδεια του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβούλιου, έπαιξαν και στα κανάλια της τηλεόρασης.  

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας το 2007, θέμα ήταν η ασφάλεια και υγεία των 
εργαζομένων στα εργοτάξια. Διοργανώθηκαν ημερίδες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας με 
ομιλίες πάνω στο θέμα αυτό, με συμμετοχή σημαντικού αριθμού ακροατών. Εκεί 
παρουσιάσθηκαν και οι ταινιούλες του NAPO, που αφορούν στην ασφάλεια και υγεία των 
εργαζομένων στα εργοτάξια, τις οποίες επεξεργάσθηκε η υπηρεσία σε αυτοτελή επεισόδια. 
Παράλληλα το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), τόσο με σχετικά έγγραφα, όσο και 
κατά τις διενεργούμενες επιθεωρήσεις από τα αρμόδια Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού 
Κινδύνου, στους χώρους εργασίας των επιχειρήσεων, ενημερώνουν μεταξύ άλλων, τις 
επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους του κατασκευαστικού κλάδου, για τις νέες ρυθμίσεις, και 
δίνουν οδηγίες εφαρμογής. 
 Από τους φορείς των εργοδοτών και των εργαζομένων, καθώς και από άλλους 
αρμόδιους φορείς, έλαβαν χώρα αρκετές δράσεις, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη 
τους για τις νέες διατάξεις. Οι δράσεις αυτές περιελάμβαναν ημερίδες και σεμινάρια καθώς 
και διανομή σχετικού ενημερωτικού υλικού. Για παράδειγμα το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας, το οποίο διοργάνωσε αρκετές εκδηλώσεις για τα μέλη του (Μηχανικοί Ασφάλειας), 
με θέμα την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και τα Ελληνικό Ινστιτούτο 
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ, που δημιουργήθηκε το 1992 με στόχο την 
προαγωγή της επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας και την εμπέδωση μιας παιδείας 
πρόληψης), το οποίο εξέδωσε και συνεχίζει να εκδίδει έντυπο ενημερωτικό υλικό για τα 
θέματα αυτά. 

Από τους φορείς των εργοδοτών και των εργαζομένων έλαβαν χώρα αρκετές δράσεις 
προκειμένου τα μέλη τους να ενημερωθούν για τις νέες διατάξεις. Οι δράσεις αυτές κυρίως 
περιελάμβαναν ημερίδες και σεμινάρια καθώς και διανομή σχετικού ενημερωτικού υλικού ή 
ανατύπωση ήδη εκδοθέντος από άλλους φορείς υλικού.  
Αναφέρονται ως παραδείγματα: 
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• πολλές αναφορές και ένθετα για την εφαρμογή της νομοθεσίας στο Ενημερωτικό Δελτίο 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, του οποίου μέλη είναι όλοι οι έλληνες μηχανικοί, 
και στους οποίους το δελτίο διανέμεται δωρεάν κάθε βδομάδα. Ιδιαίτερα αναφέρονται τα 
αφιερώματα στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Εβδομάδων με χρήσιμη και πρακτική 
πληροφόρηση. 

• Διενεργείται συστηματική επιμόρφωση των μηχανικών του Δημοσίου στα θέματα 
ασφάλειας και υγείας στα τεχνικά έργα από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.. 

• παράλληλες προσπάθειες από φορείς ή ιδιώτες, όπως η ανάπτυξη καινοτομικού, εκτενούς 
και εμπεριστατωμένου εκπαιδευτικού πακέτου για την ασφάλεια και υγεία στα τεχνικά έργα 
από εταιρεία συμβούλων με αποκλειστική ενασχόληση στα θέματα επαγγελματικής 
ασφάλειας και υγείας και το οποίο έχει αξιοποιηθεί σε επιμορφωτικά σεμινάρια.  

 
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

Στην Ελλάδα ΜΜΕ για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία ουσιαστικά 
θεωρούνται οι επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων μικρότερο από 50, καλύπτουν δε το 
μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις δεν 
θεωρούνται ΜΜΕ, ειδικότερα αυτές που απασχολούν 100 ή 200 άτομα, δεν θεωρούνται καν 
επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους.  

Η πλειονότητα των εργοταξίων και των επιχειρήσεων του κατασκευαστικού κλάδου 
απασχολεί λιγότερα από 20 άτομα προσωπικό. Στοιχεία εργαζομένων ανά μέγεθος 
επιχείρησης δεν μπορούν να δοθούν με ακρίβεια. Με βάση το μητρώο επιχειρήσεων του 
2002 της τ.ΕΣΥΕ, δίνεται σύνολο επιχειρήσεων 879.318, εκ των οποίων 98.919 στο κλάδο 
των κατασκευών, με 97.697 από 1-9 εργαζόμενους, 552 από 10-20 εργαζόμενους, 398 από 
20-50 εργαζόμενους, 140 από 50-100 εργαζόμενους και 138 επιχειρήσεις άνω των 100 
εργαζομένων. Εκτιμάται ότι η πλειονότητα εργάζεται σε επιχειρήσεις 1-10 ατόμων (άνω του 
50%) και τα μεγάλα εργοτάξια απασχολούσαν λιγότερους από το 20% των εργαζομένων 
στον κλάδο. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μεγάλα έργα σε συνεχή βάση, ώστε οι μεγάλες 
κατασκευαστικές επιχειρήσεις να έχουν σημαντικό αριθμό μόνιμου προσωπικού. 

Με στόχο τη μείωση των οικονομικών και νομικών επιπτώσεων στις ΜΜΕ, οι 
επιθεωρητές εργασίας κατά τους ελέγχους που διενεργούν σ’ αυτές δίνουν προτεραιότητα 
στην ενημέρωση των εργοδοτών και στην παροχή συμβουλών για την εφαρμογή της 
νομοθεσίας και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας (ενημερωτική και συμβουλευτική 
δράση). 

Πριν επιβληθούν κυρώσεις εξαντλείται κάθε δυνατότητα προτροπής του εργοδότη  να 
εφαρμόσει τις διατάξεις που καθιερώθηκαν με το αναφερόμενο Π.Δ.395/96. 

Επίσης διατίθεται και μοιράζεται στους εργοδότες, στους τεχνικούς ασφάλειας, στους 
γιατρούς εργασίας και στους εργαζόμενους των ΜΜΕ, το ήδη εκδοθέν ενημερωτικό υλικό, 
που έχει περιγραφεί σε προηγούμενες εκθέσεις μας (το φυλλάδιο 5+1 προβλήματα σε 
οικοδομές και τεχνικά έργα, το εγχειρίδιο "Ασφάλεια και  Υγεία κατά την εργασία στις ΜΜΕ", 
ενημερωτικό φυλλάδιο με καλές πρακτικές στις ΜΜΕ επιχειρήσεις), καθώς επίσης και τα 
αντίστοιχα DVD του NAPO για τα εργοτάξια. 
 
Έλεγχος της εφαρμογής της οδηγίας 

Η εθνική αρχή για τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας είναι το Σώμα Επιθεώρησης 
Εργασίας (ΣΕΠΕ). Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) είναι ένα ελεγκτικό όργανο της 
πολιτείας. Θεσμοθετήθηκε με το νόμο Ν.2639/98 (Φ.Ε.Κ. 205/Α) «Ρύθμιση εργασιακών 
σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» που 
συμπληρώθηκε με τον νόμο Ν.3762/2009 (Φ.Ε.Κ. 75/Α) «Αναδιοργάνωση Σώματος 
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Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων 
από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις», και 
τροποποιήθηκε με τον νόμο N.3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/5-8-2011) «Αναμόρφωση του 
Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και 
άλλες διατάξεις».  

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 

• Στη περίοδο από το 1966 μέχρι το 2008, με βάση τα στοιχεία του Ι.Κ.Α. για τους 
ασφαλισμένους του (περίπου 50% του συνόλου των απασχολουμένων), το εργατικό 
του δυναμικό αυξήθηκε κατά 153,42%, τα εργατικά ατυχήματα που δηλώνονται ετήσια 
στο Ι.Κ.Α. μειώθηκαν κατά 84% και ο λόγος του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων 
ανά εργαζόμενο μειώθηκε κατά 93,7%. Η μείωση του αριθμού των εργατικών 
ατυχημάτων είναι συνεχής και ομαλή, σαφής ένδειξη της αποτελεσματικότητας του 
ελεγκτικού μηχανισμού και της συνειδητοποίησης των κοινωνικών εταίρων για την 
προώθηση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία, και την βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης.  

• Το σύνολο των επιχειρήσεων πανελλαδικά ανέρχεται στις 879.318 σύμφωνα με τη 
Στατιστική Υπηρεσία (στοιχεία του 2002), και κάθε χρόνο ελέγχεται το 3% περίπου του 
συνόλου των επιχειρήσεων. Το σύνολο του ενεργού εργασιακά πληθυσμού (εργατικό 
δυναμικό), ανέρχεται περίπου στα 5.000.000 εκ των οποίων περίπου τα 2.150.000 
είναι ασφαλισμένοι στο κύριο ταμείο, το Ι.Κ.Α., ενώ ο αριθμός του συνόλου των 
απασχολούμενων ήταν περίπου 4.500.000 πριν από την οικονομική κρίση. Το σύνολο 
του πληθυσμού της Ελλάδας ανέρχεται στα 10.815.197 άτομα. (στοιχεία Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής 2011). Λεπτομερέστερα στοιχεία παρατίθενται πιο κάτω στους 
αντίστοιχους Πίνακες. 

• Ειδικά για τον κλάδο των τεχνικών έργων-οικοδομών, ο δείκτης απασχόλησης 
μειώθηκε κατά ποσοστό 42,50%, έναντι μείωσης 18,5% του αντίστοιχου γενικού δείκτη 
όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας (συνολική απασχόληση). Ο αριθμός 
των επιχειρήσεων του κλάδου ανήρχετο στις 98.919 (στοιχεία 2002). 

• Στον ίδιο κλάδο, ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων στο διάστημα 2007-2012 
μειώθηκε σημαντικά κατά ποσοστό 58,70%, έναντι μείωσης 26% του αντίστοιχου 
αριθμού εργατικών ατυχημάτων όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. 
Επίσης ο δείκτης συχνότητας εργατικών ατυχημάτων ανά 100.000 εργαζόμενους, 
μειώθηκε κατά ποσοστό 28,20%, έναντι μείωσης 9,1% του αντίστοιχου γενικού δείκτη 
όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.  

• Στον ίδιο κλάδο, ο αριθμός των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων στο διάστημα 
2007-2012 μειώθηκε σημαντικά κατά ποσοστό 79,70%, έναντι μείωσης 44,35% του 
αντίστοιχου αριθμού για όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Επίσης ο 
δείκτης συχνότητας θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων ανά 100.000 εργαζόμενους, 
μειώθηκε κατά ποσοστό 64,7%, έναντι μείωσης 31,7% του αντίστοιχου γενικού δείκτη 
όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. 

• Ενώ ο αριθμός των τεχνικών επιθεωρητών εργασίας στο διάστημα 2007-2012  
μειώθηκε κατά 15,3%, ο δείκτης αριθμός επιθεωρητών/100.000 εργαζόμενους 
αυξήθηκε κατά 4%. 

• Ο αριθμός των επιθεωρήσεων στον κλάδο μειώθηκε στο διάστημα 2007-2012 κατά 
ποσοστό 54,5%, έναντι μείωσης 3,8% του αντίστοιχου αριθμού επιθεωρήσεων όλων 
των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Ο δείκτης συχνότητας 
επιθεωρήσεων/100.000 εργαζόμενους μειώθηκε κατά ποσοστό 21%. 
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• Ο αριθμός των κυρώσεων στον κλάδο μειώθηκε στο διάστημα 2007-2012 κατά 
ποσοστό 73,7%, έναντι μείωσης 59,3% του αντίστοιχου αριθμού κυρώσεων όλων των 
κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Ο δείκτης αριθμός κυρώσεων/100.000 
εργαζόμενους μειώθηκε κατά ποσοστό 35,36%. 

• Τα ποσά των προστίμων στον κλάδο μειώθηκαν στο διάστημα 2007-2012 κατά 
ποσοστό 61,1%, έναντι μείωσης 21,3% του ποσού όλων των κλάδων οικονομικής 
δραστηριότητας.  

• Ο σημαντικότερος δείκτης, ο δείκτης παραβατικότητας του κατασκευαστικού 
κλάδου, μειώθηκε στο διάστημα 2007-2012 κατά ποσοστό 42,1%. Αυτός είναι και ο 
σημαντικότερος δείκτης της επιτυχίας της οδηγίας 92/57/ΕΟΚ στην Ελλάδα. 

• Γενικά το συμπέρασμα είναι ότι παρά τη σημαντική οικονομική κρίση και την ύφεση που 
προκάλεσαν σημαντική πτώση των εργασιών του κατασκευαστικού κλάδου και της 
απασχόλησης σε αυτόν, είναι εμφανής στατιστικά η πολύ θετική συμβολή της 
νομοθεσίας που ενσωμάτωσε αυτή την οδηγία 92/57/ΕΟΚ στο Ελληνικό Δίκαιο. 

• Ποσοστό 37,9% του συνόλου των επιθεωρήσεων, κατά μέσο όρο στο διάστημα 2007-
2012, αφορά σε τεχνικά έργα, δηλαδή με έλεγχο συμμόρφωσης με την οδηγία αυτή. Η 
συμβολή του κλάδου στο σύνολο των κυρώσεων, μειώθηκε από ποσοστό 70% το έτος 
2007, στο 44,5% το έτος 2012, στο δε συνολικό ποσό προστίμων, μειώθηκε από 
ποσοστό 53,8% το έτος 2007, στο 26,6% το έτος 2012. Είναι άξιο να σημειωθεί ότι οι 
οικοδομές και γενικά τα τεχνικά έργα ήταν ο πιο επικίνδυνος κλάδος οικονομικής 
δραστηριότητας, όπου συνέβαιναν, για πάνω από 40 χρόνια, πάνω από τα μισά 
συνολικά θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα ετησίως. Ήδη από το 2008 το ποσοστό των 
θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων στον κατασκευαστικό κλάδο, έπεσε κάτω από το 
50% του συνόλου των θανατηφόρων, ενώ το 2012 έφθασε σε ποσοστό μόλις το 20% 
του συνόλου όλων των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, σε αριθμό μόλις 13, εκ 
των οποίων ένα τροχαίο. 

• Σημειώνεται επίσης ότι ο κατασκευαστικός κλάδος δίνει εργασία και σε σημαντικό 
αριθμό σχετικών με τα τεχνικά έργα επιχειρήσεων (λατομεία, παρασκευή σκυροδέματος 
& σιδηρού οπλισμού, ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού οικοδομών, 
ξυλουργεία, υδραυλικές κατασκευές κλπ), που απασχολούν περίπου ίσο αριθμό 
εργαζομένων. 

Όπως προαναφέρθηκε, ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων στον κατασκευαστικό 
κλάδο στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζει συνεχή μείωση. Το φαινόμενο μπορεί 
να αποδοθεί σε μεγάλο ποσοστό: 

� στη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου,  

� στην όλο και σε μεγαλύτερο βαθμό ενημέρωση περισσοτέρων εργαζομένων  και 
εργοδοτών στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, 

� στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των επιχειρήσεων  

� στη βελτίωση του επιπέδου του κοινωνικού διαλόγου,  

� σε σημαντικό ποσοστό οφείλεται και στην αυξανόμενη μετατόπιση των δραστηριοτήτων 
από τον δευτερογενή στον τριτογενή τομέα. 

Οι δείκτες αποδεικνύουν (ιδίως οι αναφερόμενοι σε αριθμό 100.000 απασχολουμένων), 
ότι η μείωση αυτή είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την ανεργία γενικά, αλλά και ειδικά στον 
κατασκευαστικό κλάδο. Ο δε δείκτης της παραβατικότητας του κλάδου με την τόσο σημαντική 
του μείωση (42,1%), και η μείωση των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων στον 
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κατασκευαστικό κλάδο, είναι ένδειξη βελτίωσης της κατάστασης ως προς τα θέματα υγείας 
και ασφάλειας στα εργοτάξια.  
 

Έτος Δείκτης 
παραβατικότητας 

Δείκτης Συχνότητας (ανά 100.000 εργαζόμενους) 

 Κυρώσεις/επιθ. Θανατηφόρα Ατυχήματα Ατυχήματα 

2007 23,74% 19,64 254,07 

2008 22,85% 19,50 278,77 

2009 19,47% 17,45 300,30 

2010 19,68% 12,68 204,65 

2011 15,33% 10,05 204,66 

2012 13,74% 6,93 182,40 

    

ΜΕΙΩΣΗ [2007-
2012] 

-42,10% -64,69% -28,21% 

 

Οι υπηρεσίες μας δεν διαθέτουν στοιχεία για τις επαγγελματικές ασθένειες που σχετίζονται με 
τα εργοτάξια (αριθμό κρουσμάτων, ποσοστό επαγγελματικών ασθενειών κλπ). Αυτό 
οφείλεται κυρίως στην ελλιπή καταγραφή των επαγγελματικών ασθενειών, εφόσον στην 
πράξη δεν αναγνωρίζονται από τους ασφαλιστικούς φορείς και τελικά δεν καταγράφονται ως 
τέτοιες. 

Συγκεκριμένοι δείκτες για τον αντίκτυπο στην παραγωγικότητα, την απασχόληση και την 
ανταγωνιστικότητα δεν υπάρχουν, θεωρείται όμως βέβαιο ότι τα μέτρα για την προστασία της 
υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, πέραν όλων των άλλων, συμβάλλουν θετικά «ως 
εργαλεία διοίκησης» στην παραγωγικότητα και στην ανταγωνιστικότητα.  

Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται οι Πίνακες με τα σχετικά στοιχεία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ - ΕΤΗ 2007-2012 
 

ΣΥΝΟΛΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

              

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 4.915.621 4.946.300 4.991.200 5.011.100 4.958.700 4.977.500 
Α 2.915.253 2.919.900 2.918.400 2.905.600 2.847.300 2.851.700 
Θ 2.000.368 2.026.400 2.072.800 2.105.500 2.111.300 2.125.800 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 4.519.124 4.553.600 4.476.800 4.299.000 3.932.800 3.681.900 
Α 2.763.846 2.763.800 2.694.500 2.570.700 2.339.200 2.187.600 
Θ 1.755.278 1.789.800 1.782.300 1.728.400 1.593.600 1.494.300 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 91,93% 92,06% 89,69% 85,79% 79,31% 73,97% 
ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 879.318           

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 6.561 6.657 6.381 5.721 5.203 4.858 
Α 4.845 4.957 4.551 3.975 3.577 3.353 
Θ 1.716 1.700 1.830 1.746 1.626 1.505 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 100.000 ΕΡΓ. 145,18 146,19 142,53 133,08 132,30 131,94 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ 115 142 113 94 70 64 
Α 112 142 104 90 69 62 
Θ 3 0 9 4 1 2 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 100.000 ΕΡΓ. 2,54 3,12 2,52 2,19 1,78 1,74 

Ποσοστό ατυχημάτων % 6,3 6,7 7,2 6,9 7,4 8,1 
εργαζομένων άνω                      Α 5,2 5,6 5,6 5,5 5,5 6,1 

των 55 ετών                               Θ 1,1 1,1 1,6 1,4 1,9 2 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ 262 255 248 228 231 222 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 100.000 ΕΡΓ. 5,80 5,60 5,54 5,30 5,87 6,03 

Εργαζομ./ Επιθ. Εργασίας 17.249 17.857 18.052 18.855 17.025 16.585 
Επιθ/σεις/100.000 εργαζ. 617 540 547 588 716 729 
Παραβάσεις σε νομική διαδικασία 1.132 1.063 971 839 775 656 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 27.895 24.600 24.496 25.259 28.150 26.832 
ΕΛΕΓΧΟΙ 22.796 20.651 20.254 20.436 23.345 21.827 

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ 5.099 3.949 4.242 4.823 4.805 5.005 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 100.000 ΕΡΓ. 617,27 540,23 547,18 587,56 715,78 728,75 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 4.648 4.047 3.588 3.219 2.171 1.892 
ΜΗΝΥΣΕΙΣ 1.132 1.063 971 839 775 656 
ΔΙΑΚΟΠΕΣ 2.201 1.738 1.599 1.357 806 548 
ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1.315 1.246 1.018 1.023 590 688 

ΠΟΣΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 3.021.500 € 3.354.900 € 2.856.400 € 2.405.900 € 1.704.111 € 2.379.047 € 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 
1. Τα στοιχεία του εργατικού δυναμικού και των απασχολούμενων, προέρχονται από την 

Στατιστική Υπηρεσία «Κατάσταση Απασχόλησης 1998-2012» 
2. Τα στοιχεία εργοδοτών προέρχονται από το Μητρώο Επιχειρήσεων της ΓΓ. ΕΣΥΕ 2002 
3. Τα υπόλοιπα στοιχεία για τα ατυχήματα, τις κυρώσεις, τις επιθεωρήσεις κλπ., 

προέρχονται από τα Πεπραγμένα του Σ.ΕΠ.Ε. τα αντίστοιχα έτη. 
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4. Τα ως άνω στοιχεία είναι συγκεντρωτικά για το σύνολο των κλάδων οικονομικών 
δραστηριοτήτων. 

5. Πιο κάτω υπάρχει αντίστοιχος κατάλογος με στοιχεία μόνο για τον κλάδο των εργοταξίων 
και των κατασκευών που αφορά και στην οδηγία 92/57/ΕΟΚ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ) - ΕΤΗ 2007-2012 
 

ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 325.900 332.800 303.700 283.900 218.900 187.500 
Α             
Θ             

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 98.919           

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 828 872 912 581 448 342 
Α 817 857 814 568 435 335 
Θ 11 15 98 13 13 7 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΥΧ. 12,62% 13,10% 14,29% 10,16% 8,61% 7,04% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 100.000 ΕΡΓ. 254,07 278,77 300,30 204,65 204,66 182,40 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ 64 61 53 36 22 13 
Α 64 61 53 36 22 13 
Θ 0 0 0 0 0 0 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΘΑΝΑΤ. 55,65% 42,96% 46,90% 38,30% 31,43% 20,31% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 100.000 ΕΡΓ. 19,64 19,50 17,45 12,68 10,05 6,93 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 13.498 11.250 11.393 9.557 7.365 6.134 
ΕΛΕΓΧΟΙ 10.968 9.424 9.409 7.705 6.145 5.140 

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ 2.530 1.826 1.984 1.852 1.220 994 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 100.000 ΕΡΓ. 4.142 3.597 3.751 3.366 3.365 3.271 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 3.204 2.571 2.218 1.881 1.129 843 
ΜΗΝΥΣΕΙΣ 408 387 291 222 185 130 
ΔΙΑΚΟΠΕΣ 2.082 1.600 1.489 1.270 754 510 
ΠΡΟΣΤΙΜΑ 714 584 438 389 190 203 

ΠΟΣΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 1.624.800 € 1.594.400 € 1.213.400 € 894.500 € 543.404 € 632.703 € 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡ. 68,93% 63,53% 61,82% 58,43% 52,00% 44,56% 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ. 53,77% 47,52% 42,48% 37,18% 31,89% 26,59% 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  23,74%  22,85% 19,47%  19,68%  15,33%  13,74%  

 

1. Τα στοιχεία των απασχολούμενων στα εργοτάξια (κατασκευές), έχουν αντληθεί από 
στατιστικά του Ι.Κ.Α. για τους ασφαλισμένους του, σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας, μαζί με μελέτη της για τα τελευταία έτη. Δεν μπορούν όμως να 
θεωρηθούν στατιστικά αξιόπιστα και χρήσιμα, αλλά προσεγγιστικά. 

2. Τα στοιχεία εργοδοτών προέρχονται από το Μητρώο Επιχειρήσεων της ΓΓ. ΕΣΥΕ 2002 
3. Τα υπόλοιπα στοιχεία για τα ατυχήματα, τις κυρώσεις, τις επιθεωρήσεις κλπ., 

προέρχονται από τα Πεπραγμένα του Σ.ΕΠ.Ε. τα αντίστοιχα έτη. 
4. Τα ποσοστά αναφέρονται σε σχέση με τα συνολικά όλων των κλάδων οικονομικής 

δραστηριότητας και σταθμισμένα σε 100.000 εργαζόμενους του κλάδου. 
5. Στοιχεία αξιόπιστα για επαγγελματικές ασθένειες δεν ήταν διαθέσιμα. 
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6. Στοιχεία εργαζομένων ανά μέγεθος επιχείρησης δεν μπορούν να δοθούν με ακρίβεια. Με 
βάση το μητρώο επιχειρήσεων του 2002 της τ.ΕΣΥΕ, δίνεται σύνολο επιχειρήσεων 
879.318, εκ των οποίων 98.919 στο κλάδο των κατασκευών, με 97.697 από 1-9 
εργαζόμενους, 552 από 10-20 εργαζόμενους, 398 από 20-50 εργαζόμενους, 140 από 50-
100 εργαζόμενους και 138 επιχειρήσεις άνω των 100 εργαζομένων. Εκτιμάται ότι η 
πλειονότητα εργάζεται σε επιχειρήσεις 1-9 ατόμων (άνω του 50%) και τα μεγάλα 
εργοτάξια απασχολούσαν λιγότερους από το 20% των εργαζομένων στον κλάδο. 

 
Διαπιστώσεις:  
 

1. Το ποσοστό των απασχολούμενων στο σύνολο του εργατικού δυναμικού μειώθηκε από 
92,06% (2008) στο 73,97% (2012), δηλαδή κατά ποσοστό 19,65%, λόγω της οικονομικής 
κρίσης και της ύφεσης. 

2. Το ποσοστό των εργατικών ατυχημάτων ανά 100.000 εργαζόμενους μειώνεται σχεδόν 
σταθερά από το 2007 μέχρι το 2012, από 146,19 (2008) στο 131,94 (2012), δηλαδή σε 
ποσοστό 9,75%, λαμβάνοντας όμως υπόψη τη μείωση της απασχόλησης. 

3. Το ποσοστό των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων ανά 100.000 εργαζόμενους 
μειώνεται σχεδόν σταθερά από το 2007 μέχρι το 2012, από 3,12 (2008) στο 1,74 (2012), 
δηλαδή σε ποσοστό 44,23%, λαμβάνοντας όμως υπόψη τη μείωση της απασχόλησης. 

4. Ο αριθμός των επιθεωρητών εργασίας μειώθηκε σε απόλυτο αριθμό από 262 (2007) 
στους 222 (2012), δηλαδή κατά ποσοστό 15,27%, όμως το ποσοστό (ο δείκτης) 
επιθεωρητές/100.000 εργαζόμενους, αυξήθηκε από 5,80 σε 6,03, λόγω της μείωσης της 
απασχόλησης. 

5. Ο αριθμός των επιθεωρήσεων μειώθηκε σε απόλυτο αριθμό από 27.895 (2007) σε 
26.832 (2012), δηλαδή σε ποσοστό 3,8%, όμως το ποσοστό (ο δείκτης) 
επιθεωρήσεις/100.000 εργαζόμενους, αυξήθηκε από 617,27 (2007) σε 728,75 (2012), 
δηλαδή σε ποσοστό 18,01%, λόγω της μείωσης της απασχόλησης. 

6. Ο αριθμός των κυρώσεων όπως και τα ποσά των προστίμων μειώθηκαν σε μεγάλο 
βαθμό, από 4.648 (2007) σε 1.892 (2012), ποσοστό μείωσης 59.3% για τις κυρώσεις, και 
από 3.021.500 € (2007) σε 2.379.047 € (2012), ποσοστό μείωσης 21.26% για τα ποσά 
των προστίμων αντίστοιχα, λόγω της μείωσης της απασχόλησης και των οικονομικών 
προβλημάτων των επιχειρήσεων. 

7. Η απασχόληση στον κλάδο των εργοταξίων (κατασκευές), έχει μειωθεί δραματικά από 
πρόχειρα στοιχεία κατά 50% περίπου (ίσως και παραπάνω). Λόγω της οικονομικής 
κρίσης ίσως είναι ο κλάδος με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις.  

8. Τα εργατικά ατυχήματα στον κλάδο αυτό, μειώθηκαν από τα 912 (2009) στα 342 (2012), 
δηλαδή κατά ποσοστό 62,5%, ενώ τα θανατηφόρα από τα 64 (2007) στα 13 (2012), 
δηλαδή κατά ποσοστό 79,7%.  

9. Ο αριθμός των επιθεωρήσεων στον κλάδο των κατασκευών, μειώθηκε σε απόλυτο 
αριθμό από 13.498 (2007) σε 6.134 (2012), δηλαδή σε ποσοστό 54,56%, λόγω της 
μείωσης της απασχόλησης. 

10. Ο αριθμός των κυρώσεων όπως και τα ποσά των προστίμων μειώθηκαν σε μεγάλο 
βαθμό, από 3.204 (2007) σε 843 (2012), ποσοστό μείωσης 73.7% για τις κυρώσεις, και 
από 1.624.800 € (2007) σε 632.703 € (2012), ποσοστό μείωσης 61.06% για τα ποσά των 
προστίμων αντίστοιχα, λόγω της μείωσης της απασχόλησης και των οικονομικών 
προβλημάτων των επιχειρήσεων.  

11. Η συμμετοχή των εργατικών ατυχημάτων στον κατασκευαστικό κλάδο στο σύνολο των 
εργατικών ατυχημάτων, μειώθηκε από ποσοστό 14,29% (2009) στο ποσοστό 7,04% 
(2012), δηλαδή κατά ποσοστό 50,7%.  
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12. Η συμμετοχή των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων στον κατασκευαστικό κλάδο στο 
σύνολο των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, μειώθηκε από ποσοστό 55,65% 
(2007) στο ποσοστό 20,31% (2012), δηλαδή κατά ποσοστό 63,5%.  

13. Τα ποσοστά εργατικών ατυχημάτων ανά 100.000 εργαζόμενους μειώθηκαν από 300,3 
(2009) σε 182,40 (2012), δηλαδή σε ποσοστό 39,26%, και των θανατηφόρων εργατικών 
ατυχημάτων από 19,64% (2007) στο ποσοστό 6,93% (2012), δηλαδή ποσοστό μείωσης 
64,7%. Τα τελευταία αυτά στοιχεία δείχνουν ότι δεν συνεισέφερε μόνο η ύφεση και η 
οικονομική κρίση στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των θανατηφόρων 
εργατικών ατυχημάτων, αλλά και η αναφερόμενη οδηγία, λόγω των επεμβάσεων που 
κάνει για την προώθηση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας στον κλάδο των εργοταξίων. 
Αυτό διότι οι παραπάνω δείκτες αναφέρονται ανά 100.000 εργαζόμενους, δηλαδή 
λαμβάνουν υπόψη τους τη μείωση της απασχόλησης. Βέβαια πρέπει να αναφερθεί ότι 
στον κλάδο των κατασκευών δεν είναι κανόνας η πλήρης απασχόληση, αλλά η μερική 
πλέον, οπότε θα πρέπει να αλλάζει ο δείκτης ώστε να αναφέρεται σε εργατοώρες και όχι 
σε αριθμό εργαζομένων, για καλύτερα αποτελέσματα και συμπεράσματα. 

14. Τα ποσοστά κυρώσεων και ποσών προστίμων στον κατασκευαστικό κλάδο ως προς τα 
συνολικά επιβληθέντα, μειώθηκαν σημαντικά από 68,93% (2007) σε 44,56% (2012) για 
τις κυρώσεις, και από 53.77% (2007) σε 26,59% (2012) για τα ποσά των προστίμων. 
Αντίστοιχα τα ποσοστά μειώσεων είναι 35,4% και 50,55%. 

15. Παρομοίως και τα ποσοστά των επιθεωρήσεων στον κατασκευαστικό κλάδο ως προς το 
σύνολο των επιθεωρήσεων, μειώθηκαν από 48,39% (2007) σε 22,86% (2012), δηλαδή 
κατά ποσοστό 52,8%. 

16. Η παραβατικότητα (αριθμός κυρώσεων/έλεγχους) στον κλάδο των κατασκευών έχει 
μειωθεί σημαντικά από το ποσοστό 23,74% (2007) στο ποσοστό 13,74% (2012), 
δηλαδή κατά ποσοστό 42,2%. Αυτός είναι και ο σημαντικότερος δείκτης της επιτυχίας της 
οδηγίας 92/57/ΕΟΚ στην Ελλάδα. 

 

1) Ποια πείρα αποκτήθηκε από την πρακτική εφαρμογή όσον αφορά το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του εργοταξίου; 

 Προβλήματα σημαντικά που σχετίζονται με τον ορισμό του εργοταξίου δεν υπάρχουν. 
Με το Προεδρικό Διάταγμα 305/96, που εναρμόνισε την εν λόγω οδηγία στο Ελληνικό Δίκαιο, 
περιπλέχθηκαν τα διάφορα νομοθετικά μέτρα, αφού παράλληλα ισχύουν και οι υποχρεώσεις 
της γενικής νομοθεσίας, όπως π.χ. αυτής που εναρμονίζει με την οδηγία-πλαίσιο. Δυσκολίες, 
διαφορετικής βέβαια φύσεως, έχουν παρατηρηθεί στα μικρά έργα και στα δημόσια έργα. 
Πιστεύουμε ότι απαιτείται κάποιος ορθολογικός συγκερασμός των προβλέψεων της οδηγίας 
92/57/ΕΟΚ και της οδηγίας-πλαισίου 89/391/ΕΟΚ, ώστε όλοι οι θεσμοί να μπορούν να 
εφαρμοσθούν κατάλληλα και προσαρμοσμένα στα εργοτάξια, αφού αυτά έχουν τεράστιες 
διαφορές από τους άλλους κλάδους, όπως: 
• Εξετάζεται η δυνατότητα να υπάρχει μια εκτίμηση κινδύνου για όλο το εργοτάξιο από τον 

γενικό εργολάβο ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει από τον κύριο του έργου αντί της 
πρόβλεψης κάθε εργοδότης (ήτοι εργολάβος ή υπεργολάβος) να έχει στη διάθεσή του μια 
γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου 

• ομοίως, θα πρέπει στο εργοτάξιο να υπάρχει μια υπηρεσία προστασίας και πρόληψης κι 
όχι τόσες όσοι και οι εργοδότες όπως προβλέπει το άρθρο 7 της οδηγίας-πλαίσιο 

Προτείνεται: 
• να ρυθμιστεί το θέμα της παροχής υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης, όπως ορίζεται 

στην οδηγία 89/391/ΕΟΚ (υποχρέωση του εργοδότη) στα εργοτάξια που είναι παρόντες 
πολλοί εργοδότες, εργολάβοι και υπεργολάβοι. Συγκεκριμένα για τον 
αποτελεσματικότερο συντονισμό θα μπορούσε να ορισθεί ότι η υποχρέωση αυτή αφορά 
τον ανάδοχο του έργου, ή κατά περίπτωση τον κύριο του έργου. 
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• να αποσαφηνισθούν και αξιολογηθούν οι απαιτήσεις για σύνταξη εκτίμησης κινδύνου στο 
έργο από τους εργοδότες (εργολάβους), όπως ορίζει η οδηγία 89/391/ΕΟΚ και οι 
απαιτήσεις για ΣΑΥ του έργου σύμφωνα με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. 

• να συγκεραστούν οι απαιτήσεις για εκτίμηση του κινδύνου και για ΣΑΥ, αφού σε πολλά 
σημεία το περιεχόμενό τους είναι κοινό. 

 
Θα βοηθούσε το έργο των νομοθετικών-ελεγκτικών αρχών, αλλά και τη συμμόρφωση 

των επιχειρήσεων, η έκδοση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατευθυντήριων οδηγιών και 
ενημερωτικού υλικού που θα παρείχαν συστάσεις - διευκρινίσεις, θα απαντούσαν σε 
ερωτήματα και απορίες και θα καθοδηγούσαν  στην πρακτική εφαρμογή των προδιαγραφών 
που καθορίζονται από την ειδική αυτή οδηγία. Κρίνεται χρήσιμη η έκδοση υποδειγμάτων για 
σύνταξη ΦΑΥ-ΣΑΥ σε τεχνικά έργα διαφόρων κατηγοριών. 
 
2) Σε ποιο βαθμό η πρακτική εφαρμογή ης οδηγίας χρησιμοποιεί τη δυνατότητα να 
προσαρμοστεί στον όγκο ης εργασίας, στην εργασία που συνεπάγεται ιδιαίτερους 
κινδύνους και στα χαρακτηριστικά του έργου; 

 Κατά την πρακτική εφαρμογή της οδηγίας, η δυνατότητα προσαρμογής στον όγκο της 
εργασίας, στην εργασία που συνεπάγεται ιδιαίτερους κινδύνους και στα χαρακτηριστικά του 
έργου, είναι πολύ σημαντική. Επίσης οι εργοδότες λαμβάνουν υπόψη τους με σοβαρότητα, 
σε σημαντικό βαθμό αυτούς τους παράγοντες, ώστε να προσαρμόζουν αντίστοιχα τα 
λαμβανόμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας σε αυτούς. Βέβαια δεν υπάρχουν ειδικές 
νομοθετικές ρυθμίσεις, αφού δεν απαιτήθηκαν από την εμπειρία. 
 
3) Ποια πείρα αποκτήθηκε από την πρακτική εφαρμογή της οδηγίας όσον αφορά τις 
αρμοδιότητες των υπευθύνων; 

 Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στην απάντηση του πρώτου ερωτήματος, 
δημιουργήθηκαν κάποια θέματα με τις αρμοδιότητες των υπευθύνων, ιδίως σε ότι αφορούσε 
στον ορισμό των εργοδοτών και στις αρμοδιότητες των τεχνικών ασφαλείας των συνεργείων 
και αυτών των γενικών εργολάβων. Τέτοια θέματα αναγκαστικά διευθετήθηκαν εκ των 
ενόντων, κυρίως με την εγγραφή στα συμβόλαια δεσμευτικών όρων για θέματα ασφάλειας 
και υγείας στην εργασία, από τους κύριους και τους γενικούς εργολάβους του έργου προς 
τους υπεργολάβους των συνεργείων, για την σχέση μεταξύ των τεχνικών ασφαλείας τους, και 
του ποιος θα είχε τον αποφασιστικό ρόλο σε κάθε περίπτωση. Αυτό προέκυπτε κυρίως σε 
πολύ μεγάλες επιχειρήσεις με εργοτάξια, που είχαν πολύ υψηλό επίπεδο υγείας και 
ασφάλειας της εργασίας στον χώρο εργασίας, καθώς και ειδικές απαιτήσεις των χώρων 
αυτών. 

4) Έλαβε το κράτος μέλος πρόσθετα μέτρα που δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία; Αν 
ναι, παρακαλείσθε να τα περιγράψετε και να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους 
ελήφθησαν αυτά τα πρόσθετα μέτρα. 

 Η Ελληνική πολιτεία είχε ήδη διαμορφωμένη νομοθεσία για τις οικοδομές και τα 
τεχνικά έργα (Π.Δ.778/80, Π.Δ.1073/81, Ν.1396/83, Π.Δ.225/89 κλπ). Η νομοθεσία αυτή 
προέβλεπε εξειδικευμένες απαιτήσεις για τον κατασκευαστικό κλάδο και τις εργασίες σε 
αυτόν. Το νέο Π.Δ.305/96, που εναρμόνισε την οδηγία 92/57/ΕΟΚ, δεν κατάργησε τις 
προηγούμενες διατάξεις, αφού αυτές δεν αντίκεινται στην οδηγία αυτή. Η εναρμόνιση της 
οδηγίας έγινε χωρίς ιδιαίτερες αποκλίσεις ή επιπλέον προβλέψεις από την οδηγία. Οι τυχόν 
επιπλέον προβλέψεις προκύπτουν από τη προϋπάρχουσα νομοθεσία και δεν είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές. 
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 Ειδικά λόγω του σημαντικού ποσοστού εργασίας αλλοδαπών εργαζομένων στα 
τεχνικά έργα, και των δημιουργηθέντων σχετικών προβλημάτων, συντάχθηκαν ενημερωτικά 
φυλλάδια με πληροφορίες για θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία σε 11 γλώσσες. 
 
5) Έχουν λάβει τα κράτη μέλη ή οι κοινωνικοί εταίροι ειδικά μέτρα για την υποστήριξη 
των ΜΜΕ κατά την εφαρμογή της οδηγίας; Παρακαλείσθε να περιγράψετε τα εν λόγω 
μέτρα 

 Δεν έχουν υιοθετηθεί συγκεκριμένα μέτρα θεσμικού χαρακτήρα τα οποία να καλύπτουν 
τις ιδιαιτερότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ»), εκτός από τις γενικότερες 
προσπάθειες των αρχών να βελτιώσουν και να εξορθολογήσουν ορισμένες σχετικές 
διοικητικές διαδικασίες. Εντούτοις, οι ελεγκτικές υπηρεσίες (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας), 
θέτουν ποσοτικούς υπηρεσιακούς στόχους που σχετίζονται με τη μείωση των εργατικών 
ατυχημάτων και επιπλέον κατά τους ελέγχους που διενεργούν επικεντρώνονται-δίνοντας 
«διακριτική» προτεραιότητα - στις ΜΜΕ, εστιάζουν την προσοχή τους στους πιο κοινούς 
εκτιμώμενους κινδύνους και στις πιο ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων. 
 Από την εμπειρία εφαρμογής αλλά και την διαβούλευση που προηγήθηκε, υπάρχει 
συμφωνία ότι το βασικότερο μέτρο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων κατά την 
εφαρμογή της οδηγίας, είναι η ενίσχυση των Ελεγκτικών Δομών/Μηχανισμών, αν και αυτό με 
δεδομένη την οικονομική κρίση και την ύφεση προς το παρόν είναι δυσχερές.  
 
6) Αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ ιδιαίτερες δυσκολίες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
της οδηγίας; Αν ναι, να τις περιγράψτε. 

 Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα εργοτάξια, έχουν προσαρμοστεί σχετικά 
ικανοποιητικά με τα οριζόμενα στην Οδηγία 92/57/EOK. Πρόκειται για το σύνολο των 
Επιχειρήσεων με προσωπικό πάνω από 50 άτομα και ένα σημαντικό τμήμα των ΜΜΕ με 
προσωπικό άνω των 20 ατόμων. Στις εταιρείες αυτές υπάρχει κουλτούρα ασφάλειας, έμπειρο 
και εκπαιδευμένο προσωπικό και μηχανισμοί ένταξης νέου άπειρου δυναμικού στην εργασία 
(εκπαίδευσης). Είναι διαπιστωμένο ότι αυτές οι εταιρείες ενσωματώνουν στις υποχρεώσεις 
τους και στην καθημερινή πρακτική τους ό,τι νέο υπεισέρχεται από πλευράς κανονισμών, 
ενώ διαθέτουν ίδιους μηχανισμούς αξιολόγησης της πορείας των αποτελεσμάτων των 
θεμάτων υγείας και ασφάλειας. 
 Δεν ισχύει το ίδιο και για τις μικρές επιχειρήσεις κυρίως του κλάδου των οικοδομών, και 
τα οικοδομικά εργοτάξια, με απασχολούμενο προσωπικό μέχρι 20 άτομα, οι οποίες εκτός των 
άλλων έχουν σημαντική κινητικότητα προσωπικού και μικρές έως ελάχιστες δυνατότητες 
χρηματοδότησης κι εκσυγχρονισμού. Σε αυτές τις επιχειρήσεις που συναντώνται σε 
οικοδομικά εργοτάξια, πρέπει να γίνεται ενδελεχής και προσεκτική εργασία κατά τον έλεγχο, 
αφού δεν αρκεί ο έλεγχος στο εργοτάξιο, αλλά να παρακολουθηθούν και το οργανωτικά της 
θέματα σε επίπεδο επιχείρησης, εκτός εργοταξίου, που σίγουρα είναι πάνω από μία για κάθε 
εργοτάξιο, ανάλογα με την εξειδίκευση κάθε φάσης της του εργοταξίου. Οπότε και πρέπει να 
γίνεται ξεχωριστή ενημέρωση και παρακολούθηση κάθε συνεργείου-επιχείρησης, ώστε να 
υπάρχουν βέλτιστα αποτελέσματα. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που σε μικρές 
επιχειρήσεις, μετά την σχετική ενημέρωση, και σε επόμενους ελέγχους σε άλλα εργοτάξιά 
τους, παρατηρούνται αυτενέργειες με πρωτότυπα και αποτελεσματικά μέτρα υγείας και 
ασφάλειας.  
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Οδηγία 92/58/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1992 (E.E. L. 245/26-8-1992) 
«Eλάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ» (ένατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του 
άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)  

 
Εισαγωγή 

 Η εναρμόνιση του εθνικού μας δικαίου με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ έγινε με το π.δ. 
105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη σήμανση ασφάλειας ή/και 
υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ» (ΦΕΚ Α΄ 67). 

 Αναφορικά με τις ερωτήσεις για την εφαρμογή της οδηγίας 92/58/ΕΟΚ, κατά την 
περίοδο αναφοράς 2007 - 2012, ισχύουν τα ακόλουθα: 

1) Εξακολουθεί να είναι κατάλληλο το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας; 

 Σύμφωνα με το άρθρο 1 (Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής) του  π.δ. 105/1995 
καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην 
εργασία που εφαρμόζονται επιπλέον των γενικών διατάξεων για την υγιεινή και την ασφάλεια 
της εργασίας που ισχύουν κάθε φορά. 
• Το πεδίο εφαρμογής του π.δ. καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες 

του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας 
στον οποίο κατατάσσονται. Ενώ για το Δημόσιο, τα NΠΔΔ και OTA ισχύουν και επιπλέον 
ιδιαίτερες ρυθμίσεις (KYA 88555/3293/88 «Yγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του 
Δημοσίου, των NΠΔΔ και των OTA» (ΦΕΚ Β’ 721). 

• Οι διατάξεις του δεν εφαρμόζονται στις παρακάτω περιπτώσεις: 
1) Στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και 

στο οικιακό υπηρετικό προσωπικό. (όπου επισημαίνεται ότι πρέπει να εξασφαλίζεται, 
όσο αυτό είναι δυνατόν, η ασφάλεια και η υγεία του ως άνω προσωπικού) 

2) Στη σήμανση που χρησιμοποιείται για την ρύθμιση της οδικής, σιδηροδρομικής, 
ποτάμιας, θαλάσσιας και εναέριας κυκλοφορίας. 

3) Δεν αφορά τη διάθεση στην αγορά επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων, 
προϊόντων ή/και εξοπλισμού, (εκτός αν γι αυτές υπάρχει σαφής αναφορά στην οδηγία 
92/58/EOK και στο π.δ.). 

Πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να εξετασθεί η επικαιροποίηση της οδηγίας σύμφωνα με 
τις σύγχρονες απαιτήσεις και προκειμένου να καλύψει ορισμένα κενά σήμανσης. 

2) Υπάρχουν πρακτικά προβλήματα στη σχέση μεταξύ των σημάνσεων που 
προσδιορίζονται στην οδηγία και εκείνων που προσδιορίζονται σε άλλα διεθνή μέσα; 

 Με βάση την μέχρι τώρα εμπειρία, οι διατάξεις της οδηγίας και του σχετικού π.δ/τος 
είναι αρκετά σαφείς και εφαρμόζονται στη σήμανση ασφάλειας, χωρίς να δημιουργούνται 
ιδιαίτερα προβλήματα ή ασάφειες. Εντούτοις, θα πρέπει η οδηγία να διευρυνθεί – 
συμπληρωθεί περιλαμβάνοντας και τις άλλες σημάνσεις για πληρέστερη εναρμόνιση της 
νομοθεσίας των κρατών μελών και ομοιομορφία εφαρμογής.  

3) Έλαβε το κράτος μέλος πρόσθετα μέτρα που δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία; 
Αν ναι, παρακαλείσθε να τα περιγράψετε και να αναφέρετε τους λόγους για τους 
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οποίους ελήφθησαν αυτά τα πρόσθετα μέτρα. 

 Δεν έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα σχετικά µε τη σήμανση ασφάλειας εργασίας που να 
μην περιλαμβάνονται στην οδηγία.  

4) Έχουν λάβει τα κράτη µέλη ή οι κοινωνικοί εταίροι ειδικά μέτρα για την 
υποστήριξη των ΜΜΕ κατά την εφαρμογή της οδηγίας; Παρακαλείσθε να 
περιγράψετε τα μέτρα αυτά. 

 Στην Ελλάδα ΜΜΕ ουσιαστικά θεωρούνται οι επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων 
μικρότερο από 50, καλύπτουν δε το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων. 
 Με στόχο τη μείωση των οικονομικών και νομικών επιπτώσεων στις ΜΜΕ, οι αρμόδιες 
ελεγκτικές υπηρεσίες επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.). 
(ελεγκτικός μηχανισμός για το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας) 
κατά τις ελέγχους που διενεργούν σ’ αυτές δίνουν προτεραιότητα στην ενημέρωση των 
εργοδοτών και στην παροχή συμβουλών για την εφαρμογή της νομοθεσίας και τη βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας (ενημερωτική και συμβουλευτική δράση). 
 Η εφαρμογή των απαιτήσεων της οδηγίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες, λόγω τις έλλειψης πόρων και ανθρώπινου δυναμικού στο 
συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα. Για το λόγο αυτό λήφθηκαν ειδικά μέτρα που είχαν σαν 
σκοπό την υποστήριξη των ΜΜΕ κατά την εφαρμογή της οδηγίας (αναφέρονται στην έκθεση 
πρακτικής εφαρμογής της οδηγίας πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ). 

5) Αντιµετωπίζουν οι ΜΜΕ ιδιαίτερες δυσκολίες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
της οδηγίας; Αν ναι, να τις αναφέρετε. 

Το βασικότερο πρόβλημα των ΜΜΕ για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της οδηγίας 
αποτελεί η έλλειψη οικονομικών και ανθρώπινων πόρων. Οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι 
δυσχεραίνουν την υλοποίηση μέτρων με σημαντικό κόστος [π.χ. αντικατάσταση των παλαιών 
σημάνσεων ασφάλειας από νέες που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εθνικής και 
κοινοτικής νομοθεσίας]. Επίσης οι περιορισμένοι ανθρώπινοι πόροι δυσχεραίνουν τη 
συστηματική παρακολούθηση και επίβλεψη των συνθηκών υγείας και ασφάλειας, μεταξύ των 
οποίων και την επαρκή και αποτελεσματική σήμανση ασφάλειας.  

Ήδη εξετάζεται για τα επόμενα έτη η δυνατότητα στήριξης των ΜΜΕ με την παροχή 
συμπληρωματικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης εκ μέρους 
κάποιου φορέα τους π.χ. Επιμελητήριο. Με τον τρόπο αυτό οι ΜΜΕ θα βοηθηθούν 
προκειμένου να βελτιώσουν τις προσφερόμενες στους εργαζόμενους υπηρεσίες προστασίας 
και πρόληψης χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων. 
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Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, σχετικά με την 
εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά 
την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων 
 
 
Εισαγωγή 

Οι εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος αποτελεί την ανεξάρτητη αρχή που 
ερευνά ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των δημόσιων 
υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώματα ή προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή 
νομικών προσώπων, αντικατοπτρίζουν την κατάσταση στην αγορά εργασίας των τελευταίων 
ετών, ειδικά για τις εργαζόμενες γυναίκες. Σύμφωνα με αυτές, «οι επιπτώσεις της κρίσης 
έχουν επηρεάσει εμφανώς όλους τους εργαζομένους, ωστόσο παρατηρείται διαφοροποίηση 
σε βάρος των γυναικών και μάλιστα σε φάσεις που συνδέονται με την εγκυμοσύνη και τη 
μητρότητα. Ειδικότερα, η εγκυμοσύνη και η μητρότητα εξακολουθούν να έχουν αρνητικά 
επακόλουθα στην επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών και στην ανάληψη εκ μέρους τους 
θέσεων ευθύνης. Αντί η κρίση να οδηγήσει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων όλου του 
δυναμικού της χώρας, τα στερεότυπα έρχονται πιο έντονα στο προσκήνιο και τείνουν να 
παράγουν αποκλεισμούς. Η αυξανόμενη ύφεση και τα προβλήματα που αυτή προκαλεί στην 
απασχόληση κατανέμονται άνισα κατά φύλο. Τίθεται μάλιστα το ερώτημα μήπως ακυρωθεί η 
όποια πρόοδος είχε συντελεστεί τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που θα έχει ως 
αποτέλεσμα τη μη αξιοποίηση πολύτιμων ανθρώπινων πόρων.» 

Η Οδηγία 92/85/ΕΟΚ ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο με το π.δ. 176/96 « Μέτρα 
για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία εγκύων, λεχώνων και 
γαλουχουσών εργαζομένων» (ΦΕΚ 150 Α’), το οποίο στη συνέχεια τροποποιήθηκε από το 
π.δ. 41/2003 «Τροποποίηση του Π.Δ. 176/97 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της 
υγείας κατά την εργασία εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων»» (ΦΕΚ 44 Α’). 

 Ειδικότερα αναφέρονται τα εξής ως προς την μεταφορά συγκεκριμένων άρθρων της 
Οδηγίας: 
 
Άρθρο 8  (άδεια μητρότητας) 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001, το οποίο κυρώθηκε με 
το άρθρο 11 του ν.2874/2000, η διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται στις 17 εβδομάδες 
για τις εργαζόμενες σε οποιονδήποτε εργοδότη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Από 
αυτές, τις 8 εβδομάδες πρέπει να πάρει η εργαζόμενη πριν από τον τοκετό και τις υπόλοιπες 
9 μετά.  Η τήρηση των χρονικών διαστημάτων είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που η 
εργαζόμενη γεννήσει πρόωρα, το υπόλοιπο τις άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, έτσι ώστε 
ο χρόνος τις άδειας να φθάνει συνολικά τις δεκαεπτά (17). Σημειώνουμε ότι με τη ρύθμιση 
αυτή, η διάρκεια της άδειας μητρότητας, μετά τον τοκετό αυξήθηκε κατά μία εβδομάδα σε 
σχέση με προγενέστερο πλαίσιο του άρθρου 8 του π.δ. 176/1997.  

Σε κάθε περίπτωση η εργαζόμενη, κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, τελεί υπό 
την προστασία των διατάξεων του ν. 1302/1982, για την κύρωση της ΔΣΕ 103 και του 
άρθρου 11 της Οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο (Π.Δ. 
176/97, Π.Δ. 41/2003), για την αμοιβή, την ασφαλιστική κάλυψη και κάθε είδους παροχές. 
 
 
 

13 
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Άρθρο 9  (απαλλαγή από την εργασία για προγεννητικό έλεγχο) 
Ως προς το θέμα της απαλλαγής από την εργασία των εγκύων εργαζομένων 

προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εξακολουθούν να 
βρίσκονται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 176/1997, σύμφωνα με τις οποίες οι 
έγκυες εργαζόμενες, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. α) του άρθρου 2 του π.δ. 176/1997 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου του π.δ. 41/2003 
απαλλάσσονται από την εργασία, χωρίς περικοπή αποδοχών, για να υποβάλλονται σε 
εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον αυτές οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν κατά τη 
διάρκεια του χρόνου εργασίας.  
 
Άρθρο 10 (απαγόρευση απόλυσης) 

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 3996/2011, (Α΄170), αντικαταστάθηκε 
η παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.1483/84, προκειμένου να αυξηθεί το χρονικό διάστημα 
προστασίας από απόλυση των εργαζομένων γυναικών, καθ ’όλη τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης και έως τους δέκα οκτώ μήνες μετά την ημερομηνία τοκετού.  

Αναλυτικότερα, απαγορεύεται ως απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης 
εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της 
όσο και για το χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία 
της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν 
υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία. Η προστασία από την καταγγελία της σύμβασης ή 
σχέσης εργασίας ισχύει τόσο έναντι του εργοδότη, στον οποίο η τεκούσα προσλαμβάνεται, 
χωρίς να έχει προηγουμένως απασχοληθεί αλλού, πριν συμπληρώσει δεκαοκτώ (18) μήνες 
από τον τοκετό ή το μεγαλύτερο χρόνο που προβλέπεται στην παρούσα, όσο και έναντι του 
νέου εργοδότη, στον οποίο η τεκούσα προσλαμβάνεται και μέχρι τη συμπλήρωση των 
ανωτέρω χρόνων. Ως σπουδαίος λόγος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί 
ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης στην εργασία της εγκύου που οφείλεται στην εγκυμοσύνη. 

Επίσης, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 176/1997, 
η οποία ορίζει ότι σε περίπτωση καταγγελίας της σχέσης εργασίας εφόσον υπάρχει 
σπουδαίος λόγος, σύμφωνα µε το άρθρο 15 του ν.1483/84, ο εργοδότης οφείλει να 
αιτιολογήσει δεόντως την καταγγελία γραπτώς και να προβεί σε σχετική κοινοποίηση και 
προς την κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.  
 
Άρθρο 11 παρ. 2, 3 και 4  

Αναφορικά με το θέμα της αμοιβής εργαζόμενης κατά τη διάρκεια της άδειας τοκετού και 
λοχείας, κατά το διάστημα αυτό η εργαζόμενη δικαιούται να λάβει αποδοχές από: α) τον 
εργοδότη της ανάλογα με την προϋπηρεσία της, β) τον ασφαλιστικό της φορέα και γ) από τον 
ΟΑΕΔ εφόσον συντρέχουν οι τεθείσες από τους φορείς αυτούς προϋποθέσεις. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην υποχρέωση του εργοδότη για καταβολή αποδοχών στο 
εν λόγω διάστημα, και δεδομένου ότι η άδεια μητρότητας συνιστά ανυπαίτιο κώλυμα λόγω 
του οποίου η εργαζόμενη δεν δύναται να παρέχει την εργασία της σε αυτόν,  ισχύουν οι 
διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η υποχρέωση του εργοδότη για καταβολή αποδοχών στην 
εργαζόμενη, κατά το διάστημα της άδειας μητρότητας, περιορίζεται στην καταβολή 
αποδοχών 15 ημερών στην περίπτωση που το εμπόδιο προέκυψε μετά από δεκαήμερη 
τουλάχιστον παροχή εργασίας και πριν κλείσει το πρώτο έτος υπηρεσίας, ενώ, μετά τη 
συμπλήρωση του πρώτου εργασιακού έτους, η υποχρέωση για καταβολή αποδοχών μπορεί 
να φθάσει τον ένα μήνα.   

Επισημαίνεται ακόμη ότι ο εργοδότης, με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, μπορεί να  
αφαιρέσει τυχόν ποσά που λαμβάνει η εργαζόμενη από τον ασφαλιστικό της  φορέα και 
αφορούν στο ίδιο χρονικό διάστημα για το οποίο καταβάλλει αποδοχές.  
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Άρθρο 12 (υπεράσπιση των δικαιωμάτων) 
Όσον αφορά την υπεράσπιση των δικαιωμάτων, με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 

3896/2010, (207 Α΄), προβλέπεται έννομη προστασία σε κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι 
ζημιώθηκε από τη μη τήρηση των διατάξεων της εφαρμογής της ίσης μεταχείρισης ανδρών 
και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόληση, έχοντας δικαίωμα δικαστικής προστασίας 
καθώς και δικαίωμα προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών αρχών . 

Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ίδιου νόμου η  Ανεξάρτητη Αρχή του 
Συνηγόρου του Πολίτη έχει ορισθεί ως ο αρμόδιος φορέας για την παρακολούθηση και 
προώθηση της εφαρμογής της αρχής της των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική 
εκπαίδευση και ανέλιξη και στις συνθήκες εργασίας, ενώ έχει καθορισθεί ειδικό σχήμα 
συνεργασίας με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση της αρχής της μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών επιβάλλονται αστικές κυρώσεις για την πλήρη αποζημίωση του θύματος, η οποία 
θα καλύπτει την υλική και ηθική βλάβη και κάθε θετική ή αποθετική ζημία καθώς και 
διοικητικές, και ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ιδίου νόμου. 

Πέραν των παραπάνω ρυθμίσεων, για λόγους πληρότητας αναφέρεται ότι  στην υ.α. 
130558/89 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων στα μηχανογραφικά Κέντρα του 
Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ» (ΦΕΚ Β΄471) που κυρώθηκε με το άρθρο 27 του ν. 1876/90 
(ΦΕΚ Α΄ 27), καθίσταται υποχρεωτική η απομάκρυνση των εγκύων από τις οθόνες οπτικής 
απεικονίσης και η αλλαγή εργασίας τους κατά την διάρκεια της κυήσεως. 
 
1) Με βάση την πείρα και τη γνώση που αποκτήθηκαν, τις τεχνολογικές, κοινωνικές 
και πολιτιστικές εξελίξεις, εξακολουθούν να είναι κατάλληλες οι διατάξεις της οδηγίας; 

Η πρακτική εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων είναι εφικτή και διευκρινιστική ως 
προς την προστασία των εγκύων και γαλουχουσών γυναικών στην εργασία. Η ελληνική 
πραγματικότητα έχει δείξει ότι σε γενικές γραμμές εφαρμόζονται οι παραπάνω διατάξεις στην 
εργασία, κυρίως ως προς το κομμάτι των αδειών λοχείας και μητρότητας και της καταβολής 
των επιδομάτων. Επιπρόσθετα εφαρμόζεται και ως προς τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας. 
Οι εργοδότες σε γενικές γραμμές συμμορφώνονται ως προς τα διατάγματα. 

Δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια, παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στις σχέσεις 
εργασίας (προσωρινή απασχόληση, εκ περιτροπής απασχόληση, συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου κ.α.), είναι αναγκαίο η οδηγία να προβλέπει κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις και για 
αυτές τις νέες μορφές εργασίας που θα εξασφαλίζουν την προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας των συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων. Επίσης, με δεδομένη τη δημογραφική 
γήρανση του πληθυσμού της χώρας μας, που προκαλείται από τον μειούμενο αριθμό 
γεννήσεων και εντείνεται την τελευταία 4ετία ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, είναι 
σημαντική η ύπαρξη της συγκεκριμένης ειδικής οδηγίας και οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για την 
παραμονή στην απασχόληση των εγκύων, λεχωνών και γαλουχουσών γυναικών. Θα ήταν 
ενδεχομένως σκόπιμο να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενο των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ ως 
προς τους παράγοντες κινδύνου λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες επιστημονικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις. 
 
2) Δημοσιεύθηκαν νέες κατευθυντήριες γραμμές ή ενημερωτικό υλικό ή 
πραγματοποιήθηκαν εκστρατείες μετά την προηγούμενη έκθεση; 

Το Υπουργείο Εργασίας ΚΑ & Πρόνοιας δεν έχει προβεί κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς σε έκδοση νέων κατευθυντηρίων γραμμών ή ενημερωτικού υλικού ή την 
διοργάνωση ημερίδων ειδικά για την συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων. Ωστόσο η ΓΔΣΥΕ 
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ως εθνικός εστιακός πόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην 
Εργασία συμμετέχει ενεργά στις εκστρατείες ενημέρωσης διοργανώνοντας ημερίδες και 
άλλες εκδηλώσεις σχετικές με την θεματολογία της εκστρατείας, στις οποίες έχουν ελεύθερη 
και δωρεάν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι, διανέμεται πλούσιο ενημερωτικό υλικό και 
παρουσιάζονται θέματα, καλές πρακτικές και προτάσεις με ποικίλο περιεχόμενο.    
 
3) Έλαβε το κράτος μέλος πρόσθετα μέτρα που δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία; Αν 
ναι, παρακαλείσθε να τα περιγράψετε και να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους 
ελήφθησαν αυτά τα πρόσθετα μέτρα. 

Επιπλέον της άδειας μητρότητας του άρθρου 8 της οδηγίας, με τον ν.3655/2008 
«Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές 
ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄58) θεσπίστηκε στο άρθρο 142 η «Ειδική παροχή 
προστασίας μητρότητας» σύμφωνα με την οποία: 
«Η μητέρα που είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, και εργάζεται με σχέση εργασίας 
ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, μετά τη λήξη της άδειας 
λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, όπως προβλέπεται από το 
άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004 − 2005, δικαιούται να λάβει ειδική άδεια προστασίας 
μητρότητας έξι (6) μηνών. ...Κατά τη διάρκεια της ως άνω ειδικής άδειας, ο ΟΑΕΔ 
υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο 
μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την ΕΓΣΣΕ, καθώς και αναλογία δώρων εορτών 
και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό». 

 Η εν λόγω ρύθμιση είχε στόχο την παροχή διευκόλυνσης υπό τη μορφή άδειας με 
αποδοχές στις εργαζόμενες μητέρες, κυρίως του ιδιωτικού τομέα με πλήρη ή μερική 
απασχόληση, που υστερούσαν σε σχέση με αυτές του δημοσίου τομέα, οι οποίες αντίστοιχα 
έχουν την δυνατότητα χρήσης άδειας ανατροφής διάρκειας 9 μηνών, μετά τη λήξη της άδειας 
λοχείας. 
 
4) Έχουν λάβει τα κράτη μέλη ή οι κοινωνικοί εταίροι ειδικά μέτρα για την υποστήριξη 
των ΜΜΕ κατά την εφαρμογή της οδηγίας; Παρακαλείσθε να περιγράψετε τα εν λόγω 
μέτρα. 

• Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών − Γυναικών, 
ηλικίας 22−64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22−64» του ΟΑΕΔ το οποίο ξεκίνησε το 2010 και βρίσκεται 
μέχρι σήμερα σε εξέλιξη. Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων 
γυναικών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών. 

• Με το ν.3655/32008 μειώθηκαν κατά 50% οι ασφαλιστικές εισφορές στους κλάδους 
Κύριας Σύνταξης και Ειδικής Προσαύξησης στις μητέρες ασφαλισμένες στο Ταμείο 
Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) κατά τους 
πρώτους 12 μήνες που έπονται εκείνου της γέννησης του παιδιού. 

 
5) Αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ ιδιαίτερες δυσκολίες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
της οδηγίας; Αν ναι, να τις περιγράψετε. 
 

Η υπηρεσία μας δεν διαθέτει σχετικά στοιχεία. 
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Οδηγία 92/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1992, περί των ελαχίστων 
προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζοµένων στις εξορυκτικές διά γεωτρήσεων βιοµηχανίες (ενδέκατη ειδική οδηγία 
κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) 
 
Εισαγωγή 
 

Η εναρμόνιση του εθνικού μας δικαίου με την οδηγία 92/91/ΕΟΚ έγινε με το π.δ. 
177/1997 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες» (ΦΕΚ Α΄ 150/ 15-7-
1997). 

Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται μία μόνο εταιρεία εξόρυξης υδρογονανθράκων, η 
οποία παρείχε τις σχετικές πληροφορίες για την εφαρμογή της οδηγίας 92/91/ΕΟΚ.  
 
1) Ποια πείρα αποκτήθηκε από την εφαρµογή της οδηγίας, ιδίως όσον αφορά:  

– την επάρκεια του προσωπικού, του υπευθύνου και των αρµόδιων εποπτείας / 
διαχείρισης  

– τις εγκαταστάσεις πρώτων βοηθειών  
– τις άδεια εργασίας  
– τα µέσα εκκένωσης και διάσωσης  
– την προστασία από πυρκαγιά, έκρηξη και ατµόσφαιρα που θέτει σε κίνδυνο 

την υγεία  
– συντήρηση εξοπλισµού ασφάλειας  
– την εκτέλεση των απαιτούµενων ασκήσεων ασφάλειας  
– την επίβλεψη της υγείας  
– την τοποθέτηση εγκαταστάσεων στη θάλασσα  
 
Α. Οι δραστηριότητες ερευνητικών γεωτρήσεων ή διάνοιξης νέων μέσα από υπάρχοντα 

φρεάτια, εκτελούνται από εταιρίες που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό (γεωτρύπανα 
κατάλληλα εξοπλισμένα με εξειδικευμένα μηχανήματα και δικό τους προσωπικό) και 
συνεργάζονται ως Εργολάβοι με τον Κύριο του εκάστοτε έργου γεώτρησης, δημιουργώντας 
εργοτάξιο που έχει διακριτά όρια με την εγκατάσταση του Κύριου του έργου. Με βάση την 
παραπάνω πραγματικότητα θα πρέπει να αναγνωριστεί η υπευθυνότητα των εταιριών που 
διαθέτουν γεωτρύπανα και παρέχουν υπηρεσίες, δίνοντας τους τη δυνατότητα να δηλωθεί η 
εν λόγω εταιρία ως υπεύθυνη του έργου (στα έντυπα 1 και 2, ανάθεσης καθηκόντων 
Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας) ακόμα και εάν δε διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ. Επίσης 
θα πρέπει να προβλεφθεί και να δίνεται η δυνατότητα στον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό 
Εργασίας της εν λόγω εταιρίας να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για το έργο γεώτρησης που 
αναλαμβάνει η εταιρία ακόμα και εάν δεν διαθέτουν Ελληνικό Πτυχίο ή αντίστοιχο 
αναγνωρισμένο στην Ελλάδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η πλήρης εφαρμογή αυτών που 
αναφέρει η Οδηγία 92/91/ΕΟΚ είναι δυνατή μόνο από τις εταιρίες που διαθέτουν τα 
γεωτρύπανα. Ο Κύριος του έργου σαφώς και είναι υπεύθυνος για το συντονισμό των 
εργασιών και γενικά των δραστηριοτήτων αλλά πρέπει να αναγνωριστεί και η υπευθυνότητα 
της εταιρίας που διαθέτει και παρέχει τον εξοπλισμό και το προσωπικό που τον λειτουργεί. 
 

14 



88 
 

Β. Για τις εργασίες γεωτρήσεων μικρότερης κλίμακας που εκτελούνται με μέσα και 
προσωπικό αποκλειστικά της εταιρίας που λειτουργεί την εγκατάσταση, μπορούμε να 
αναφέρουμε τα παρακάτω σχετικά με την παραπάνω Οδηγία. 
- Το προσωπικό, οι υπεύθυνοι και οι αρμόδιοι για την εποπτεία και διαχείριση των 
δραστηριοτήτων καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της Οδηγίας μετά από κατάλληλη 
εξειδικευμένη εκπαίδευση που τους παρέχεται από την εταιρία που λειτουργεί την 
εγκατάσταση. Η κάλυψη των καίριων θέσεων εργασίας γίνεται από άτομα που διαθέτουν την 
κατάλληλη τεχνική και θεωρητική βασική εκπαίδευση προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα 
αυξημένα καθήκοντα της θέσης τους. 
- Οι χώροι παροχής πρώτων βοηθείων, ο απαιτούμενος εξοπλισμός και η εκπαίδευση του 
προσωπικού όπως αυτά περιγράφονται στην Οδηγία είναι πλήρως εφαρμοστέα και 
απαραίτητα για λειτουργία των γεωτρητικών εγκαταστάσεων.  
- Η έκδοση των αδειών εργασίας συμβάλλει στην εξασφάλιση λήψης των απαραίτητων 
μέτρων ασφαλείας και θεωρείται απαραίτητο μέσο πρόληψης. Θα πρέπει να θεωρείται 
απαραίτητη σε κάθε περίπτωση και όχι μόνο όταν το επιβάλλει το Έγγραφο Ασφαλείας, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.8 του τμήματος Α του Παραρτήματος. 
- Τα αναφερόμενα για τα μέσα εκκένωσης και διάσωσης της παραγράφου 5 του τμήματος Β 
του Παραρτήματος και της παραγράφου 6 του τμήματος Γ, είναι άμεσα εφαρμόσιμα αλλά και 
απαραίτητα για άμεση και σωστή αντιμετώπιση απρόοπτων περιστατικών. 
- Όλα τα αναφερόμενα για την ανίχνευση και καταπολέμηση των πυρκαγιών και των 
εκρήξεων είναι απαραίτητα, εφαρμοστέα και ρεαλιστικά. Το προσωπικό εκπαιδεύεται τακτικά 
στη χρήση των μέσων πυρόσβεσης και  ενημερώνεται καθημερινά για τις υποχρεώσεις 
συμμετοχής τους στις ομάδες πυρόσβεσης μέσω πινάκων στους χώρους εργασίας. 
- Η συντήρηση του εξοπλισμού ασφαλείας πρέπει να είναι τακτική και προγραμματισμένη 
βάσει χρονοδιαγράμματος που τηρείται αυστηρά, όπως αναφέρεται και στην Οδηγία. 
- Όπως αναφέρεται και στην Οδηγία οι ασκήσεις ασφαλείας είναι απαραίτητες προκειμένου η 
ικανότητα των εργαζομένων και η ετοιμότητα του εξοπλισμού να διατηρούνται σε υψηλό 
επίπεδο. 
- Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων είναι απαραίτητο μέσο για τη διατήρηση της 
ικανότητας των εργαζομένων να αποδίδουν τα αναμενόμενα. Καθορίζεται εύστοχα στην 
Οδηγία και είναι άμεσα εφαρμόσιμη πρακτική. Θα πρέπει όμως να διαχωρίσουμε το 
προσωπικό των ξένων εταιριών γεωτρήσεων, όπως αναφέρουμε στην παράγραφο Α, το 
οποίο διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας για εργασία σε γεωτρύπανο και την υγεία του 
επιβλέπει ο μόνιμος Ιατρός Εργασίας της εταιρίας του γεωτρυπάνου που διατηρεί και το 
ιατρικό αρχείο του κάθε εργαζόμενου. Αυτού του προσωπικού την παρακολούθηση πρέπει 
να αναλαμβάνει ο Ιατρός Εργασίας που ήδη παρακολουθεί τους εργαζόμενους ακόμα και εάν 
δεν είναι εγγεγραμμένος σε Ιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας. 
- Για την ασφάλεια και σταθερότητα εγκαταστάσεων που εγκαθίστανται στη θάλασσα 
εκπονείται σχέδιο που η εφαρμογή του τα διασφαλίζει, όπως αναφέρεται και στην Οδηγία. 

2) Με βάση την πείρα και τη γνώση που αποκτήθηκαν και τις τεχνολογικές εξελίξεις, 
εξακολουθούν να είναι κατάλληλες οι διατάξεις της οδηγίας;  

 Οι προδιαγραφές και η σκιαγράφηση των απαραίτητων μέτρων και μέσων που θα 
διασφαλίσουν την ασφάλεια των εργαζομένων, του περιβάλλοντος και των εγκαταστάσεων 
είναι εφαρμόσιμες και υλοποιήσιμες διαχρονικά ανεξάρτητα με τις τεχνολογικές εξελίξεις οι 
οποίες βελτιώνουν την απόδοση και αξιοπιστία των συστημάτων. 

3) Έλαβε το κράτος µέλος πρόσθετα µέτρα που δεν περιλαµβάνονται στην οδηγία; Αν 
ναι, παρακαλείσθε να τα περιγράψετε και να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους 
ελήφθησαν αυτά τα πρόσθετα µέτρα.  
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 Δεν υπήρξαν πρόσθετα μέτρα τα οποία έλαβε η Ελλάδα και δεν περιλαμβάνονται 
στην Οδηγία. 

4) Έχουν λάβει τα κράτη µέλη ή οι κοινωνικοί εταίροι ειδικά µέτρα για την υποστήριξη 
των ΜΜΕ κατά την εφαρµογή της οδηγίας; Παρακαλείσθε να περιγράψετε τα εν λόγω 
µέτρα.  

Θεωρώντας ότι ως ΜΜΕ αναφέρεται η εγκατάσταση που δραστηριοποιείται στην 
εξόρυξη δια γεωτρήσεων, δεν υπήρξε ανάγκη εφαρμογής ειδικών μέτρων για την εφαρμογή 
της Οδηγίας. 

5) Αντιµετωπίζουν οι ΜΜΕ ιδιαίτερες δυσκολίες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
της οδηγίας; Αν ναι, να τις περιγράψτε. 

Δεν αντιμετωπίστηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες από την εταιρία για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων της οδηγίας στις εγκαταστάσεις τις οποίες λειτουργεί η ίδια.  

Αντιμετωπίστηκαν όμως δυσκολίες στην εφαρμογή της Οδηγίας σε γεωτρύπανα ξένων 
εταιριών, όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο Α της 1ης ερώτησης. Τις ιδιαιτερότητες του 
εκάστοτε γεωτρυπάνου τις γνωρίζουν πολύ καλύτερα οι υπεύθυνοι του γεωτρυπάνου και η 
εταιρία στη οποία ανήκει. Δεν είναι εύκολο να αναλαμβάνει ο Κύριος του έργου της 
γεώτρησης τις υποχρεώσεις του Εργολάβου όσον αφορά τον εξοπλισμό και τη συντήρηση 
του, τις ικανότητες του προσωπικού και την εκπαίδευση του, τα εφαρμοζόμενα μέτρα 
ασφαλείας (και αυτό γίνεται όταν δεν είναι αποδεκτή η δήλωση της ξένης εταιρίας που δεν 
έχει Ελληνικό ΑΦΜ, στα έντυπα 1 και 2 δήλωσης Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας). 

Σαφώς και ο Κύριος του έργου είναι υπεύθυνος για το συντονισμό των εργασιών και 
τον καθορισμό των απαραίτητων μέτρων και μέσων ασφαλείας, όμως αυτό είναι διαφορετικό 
από την ανάληψη της ευθύνης του εξοπλισμού του ξένου γεωτρυπάνου, του ξένου 
προσωπικού του γεωτρυπάνου και των ενεργειών αυτού. Πρέπει να είναι αποδεκτή η 
δήλωση της υπευθυνότητας της εκάστοτε ξένης εταιρίας στα έντυπα 1 και 2 ακόμα και όταν 
δεν έχει Ελληνικό ΑΦΜ, καθώς η απόκτηση Ελληνικού ΑΦΜ είναι αναγκαστική μόνο για 
παραμονή και εργασία στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 6 μήνες. Πρέπει 
επίσης να είναι αποδεκτή η δήλωση του ξένου Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας 
(ακόμα και όταν δεν έχουν αναγνωρισμένο πτυχίο στην Ελλάδα ή δεν είναι εγγεγραμένοι σε 
Ελληνικό Ιατρικό Σύλλογο) καθώς αυτοί γνωρίζουν πολύ καλύτερα τον εξοπλισμό και το 
προσωπικο του γεωτρυπάνου. 
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ΟΔΗΓΙΑ 92/104/ ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Δεκεμβρίου 1992 περί των 
ελαχίστων προδιαγραφών της για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας 
και της υγείας των εργαζομένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές 
βιομηχανίες (δωδέκατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) 
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Το έτος πρέπει να αλλάζει ανάλογα με την περίοδο αξιολόγησης. 

Σ = σύνολο, Α = άρρεν, Θ = θήλυ. 
Δημόσιοι, ιδιωτικοί, κερδοσκοπικοί και μη κερδοσκοπικοί. 

1.1 Πίνακας στοιχείων 20074 2008 2009 2010 2011 2012 

Σύνολο εργατικού δυναμικού5 

Σ 4.915.621 4.946.300 4.991.200 5.011.100 4.958.700 4.977.500 

Α 2.915.253 2.919.900 2.918.400 2.905.600 2.847.300 2.851.700 

Θ 2.000.368 2.026.400 2.072.800 2.105.500 2.111.300 2.125.800 

Αριθμός 

απασχολούμενων 

Σ 4.519.124 4.553.600 4.476.800 4.299.000 3.932.800 3.681.900 

Α 2.763.846 2.763.800 2.694.500 2.570.700 2.339.200 2.187.600 

Θ 1.755.278 1.789.800 1.782.300 1.728.400 1.593.600 1.494.300 

Αριθμός  

Απασχολούμενων κλάδου 
Σ 22.521 22.768 22.665 21.573 19.765 18.918 

Αριθμός εργοδοτών κλάδου6 Σ 1141      

Εργαζόμενοι 1 - 20 40%      

Εργαζόμενοι 20 - 50 10%-15%      

Εργαζόμενοι  > 50 45%-50%      

Εργαζόμενοι υπεργολάβοι 3.115 3.210 3.316 3.445 3.193 3.545 

Συνολικός αριθμός 
αυτοαπασχολουμένων κλάδου 

497      

Συνολικός αριθμός απώλειας 
ημερών εργατικών ατυχημάτων 

5.281 5.609 5.421 4,216 3.840 3.960 

Αριθμός εργατικών 
ατυχημάτων κλάδου με 

συνέπεια απουσία πάνω από 
3 εργάσιμες ημέρες 

Σ 166 181 192 152 178 155 

Α       

Θ       
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1.1 Πίνακας στοιχείων - συνέχεια 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ποσοστό εργατικών ατυχημάτων 
κλάδου (αριθμός ατυχημάτων με 
συνέπεια απουσία πάνω από 3 
εργάσιμες ημέρες, ανά 100 000 
εργαζομένους) 

737 795 847 705 901 819 

Ποσοστό ατυχημάτων 
εργαζομένων μεγαλύτερης 
ηλικίας (55 ετών και άνω) 

Α 5,2 5,6 5,6 5,5 5,5 6,1 

Θ 1,1 1,1 1,6 1,4 1,9 2 

Σ 6,3 6,7 7,2 6,9 7,4 8,1 

Αριθμός θανατηφόρων 
εργατικών ατυχημάτων 

κλάδου 

Α       

Θ       

Σ 9 6 8 1 4 2 

Ποσοστό θανατηφόρων 
ατυχημάτων κλάδου (αριθμός 

θανατηφόρων ατυχημάτων ανά 100 
000 εργαζομένους) 

40 7 35 5 20 11 

Αριθμός κρουσμάτων 
επαγγελματικών ασθενειών 

Α       

Θ       

Σ       

Ποσοστό επαγγελματικών 
ασθενειών ανά 100 000 

εργαζομένους 
      

Συνολικός αριθμός των 
επιθεωρητών εργασίας 20      

Αριθμός εργαζομένων ανά 
επιθεωρητή εργασίας 1.000      

Αριθμός επιθεωρήσεων ανά 100 
000 εργαζομένους 2.200      

Συνολικός αριθμός παραβάσεων 
που καταλήγει σε νομική διαδικασία       
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Εισαγωγή 

Οι εξορυκτικές βιομηχανίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
89/654/ΕΟΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους 
εργασίας (πρώτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ). Οι εργαζόμενοι στον τομέα των εξορυκτικών βιομηχανιών καλύπτονται από τις 
οδηγίες 92/104/ΕΟΚ και 92/91/ΕΟΚ. Η οδηγία 92/104/ΕΟΚ για την εφαρμογή στην πράξη 
στης οποίας συντάχθηκε η παρούσα έκθεση, ισχύει ειδικά για την ασφάλεια και την υγεία των 
εργαζομένων στις εξορυκτικές βιομηχανίες που σχετίζονται με την έρευνα και την 
εκμετάλλευση ορυκτών σε υπαίθρια ή υπόγεια ορυχεία και λατομεία.  

Η παρούσα έκθεση εφαρμογής 2007-2012 αφορά την οδηγία 92/104/EOK και 
καταρτίστηκε ύστερα από διαβούλευση με τους εκπροσώπους των φορέων και 
επαγγελματικών οργανώσεων των σχετικών παραγωγικών τάξεων. Συγκεκριμένα ζητήθηκαν 
οι απόψεις εκπροσώπων: 1) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ). 2) του 
Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) 3) της Ομοσπονδίας Σωματείων Μαρμάρων 
Ελλάδος (ΟΣΜΕ). 4) του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας- Θράκης 
(Σ.Ε.Μ.Μ.Θ.) 5) του Συνδέσμου ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΥ-ΛΑ-ΤΕ) 6) της Ομοσπονδίας 
Μεταλλωρύχων Ελλάδας (Ο.Μ.Ε), κλπ. Από τις ανωτέρω ανταποκρίθηκε (με έγγραφη 
επιστολή) μόνον ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ). 

Ενσωμάτωση οδηγίας-Νομικός Αντίκτυπος- Ενέργειες διάδοσης 

Η ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο των Οδηγιών της ΕΕ, που αναφέρονται σε θέματα 
ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στην εξορυκτική βιομηχανία, γίνεται με Αποφάσεις 
του αρμοδίου Υπουργού, που συνυπογράφονται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, και 
εν συνεχεία τροποποιούν και συμπληρώνουν τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών 
Εργασιών (ΚΜΛΕ), δηλ. το βασικό θεσμικό εργαλείο που διέπει τη λειτουργία της εξορυκτικής 
βιομηχανίας αναφορικά με τις συνθήκες ασφάλειας και ορθολογικής εκμετάλλευσης.  

Η υπό εξέταση Οδηγία 92/104/ΕΟΚ ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με την αριθ. 
Δ7/Α/Φ1/14080/732/22-8-96 (ΦΕΚ 771/Β’) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία περιλαμβάνει όλες τις προβλέψεις της Οδηγίας. 

Η ως άνω απόφαση εναρμόνισης, ενσωματώθηκε στον τότε ΚΛΜΕ, προκειμένου να 
υπάρχει ένα ενιαίο κείμενο, που να ρυθμίζει τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζομένων στην εξορυκτική βιομηχανία. Συνοπτικά, με τον τρόπο αυτό εισήχθησαν στο 
ελληνικό δίκαιο νέες ρυθμίσεις και συγκεκριμένα το έγγραφο ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) και 
η ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων στη διαμόρφωση των μέτρων υγιεινής και 
ασφάλειας (Υ&Α) που τους αφορούν. Οι νέες ρυθμίσεις διευκολύνουν όλους τους 
εμπλεκόμενους στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (εργοδότες, εργαζομένους, επιθεωρητές, 
τεχνικούς ασφάλειας, γιατρούς εργασίας, κ.τ.λ.) και καθιστούν αποτελεσματικότερο τον 
έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών. 

Εντός του 2011, ο Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ), 
αναμορφώθηκε εκ νέου, με την ΥΑ υπ. αρθ. Δ7/Α/οικ.12050/2223/ 14.06,11 (ΦΕΚ 1227 Β). 
Με τον νέο κανονισμό η ελληνική νομοθεσία έχει πλέον ενσωματώσει σε ενιαίο κείμενο το 
σύνολο των απαιτήσεων της οδηγίας. Ενδεικτικά: το έγγραφο ασφάλειας και υγείας 
(σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 της οδηγίας) καθώς και τα θέματα υπεργολάβων και 
αυτοαπασχολούμενων (άρθρο 3 παρ. 3 της οδηγίας) καλύπτονται στο άρθρο 4 του ΚΜΛΕ. 
Το άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο α) της οδηγίας σχετικά με τον σχεδιασμό και την 
καταλληλότητα των χώρων εργασίας καλύπτεται από το άρθρο 7 του ΚΜΛΕ. Η σχετική 
απαίτηση για την καταλληλότητα και τα προσόντα των εργαζομένων ( άρθρο 3 παρ. 1 σημείο 
γ) αποτυπώνεται στο άρθρο 11 του ΚΜΛΕ. Τα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας (για Πυρόσβεση και 
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διάσωση) καλύπτονται στο άρθρο 20 του ΚΜΛΕ ενώ για το άρθρο 8 (Επίβλεψη της υγείας) 
υπάρχει ευρεία αναφορά στα άρθρα 9 και 12 του ΚΜΛΕ. Ο εξοπλισμός υγιεινής (άρθρο 14 
της οδηγίας) καλύπτεται από τα άρθρα 7 (Στέγαση-χώροι υγιεινής-χώροι ανάπαυσης) και 10 
του ΚΜΛΕ (Μέσα για την παροχή πρώτων βοηθειών) κ.ο.κ. 

Μετά την ενσωμάτωση της εν λόγω Οδηγίας στο εθνικό μας δίκαιο, από την αρμόδια 
Διεύθυνση Πολιτικής Ορυκτών Πρώτων υλών, αλλά και όλες τις υπόλοιπες Διευθύνσεις του 
Υπουργείου ΠΕΚΑ που σχετίζονται με την εξορυκτική βιομηχανία (τότε Ανάπτυξης, οι 
αρμοδιότητες του τομέα μεταφέρθηκαν το 2009 από το Υπ. Ανάπτυξης στο Υπ. Περ. 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής), εκδόθηκαν οδηγίες και εγκύκλιοι τόσο προς τις αρμόδιες 
δημόσιες ελεγκτικές υπηρεσίες, όσο και προς τις εξορυκτικές επιχειρήσεις. 
Παράλληλα οι Επιθεωρήσεις Μεταλλείων Νοτίου και Βορείου Ελλάδος, αρμόδιες υπηρεσίες 
για την επιβολή τήρησης της νομοθεσίας περί Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας, τόσο με 
σχετικά έγγραφα, όσο και κατά τους διενεργούμενους τακτικούς προληπτικούς ελέγχους, που 
πραγματοποιούν στους χώρους εργασίας, ενημερώνουν τις επιχειρήσεις και τους 
εργαζόμενους της εξορυκτικής βιομηχανίας για τις νέες ρυθμίσεις και δίνουν οδηγίες 
εφαρμογής. 

Από τους φορείς των εργοδοτών και των εργαζομένων έλαβαν χώρα αρκετές δράσεις, 
προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη τους για τις νέες διατάξεις. Οι δράσεις αυτές 
περιελάμβαναν ημερίδες και σεμινάρια καθώς και διανομή σχετικού ενημερωτικού υλικού. Για 
παράδειγμα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο διοργάνωσε αρκετές εκδηλώσεις για 
τα μέλη του (Μηχανικοί Ασφάλειας) με θέμα την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και τα 
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ, δημιουργήθηκε το 
1992 με στόχο την προαγωγή της επαγγελματικής Υ&Α και την εμπέδωση μιας παιδείας 
πρόληψης), το οποίο εξέδωσε έντυπο ενημερωτικό υλικό για το θέμα αυτό. 

Όσον αφορά τη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πιστεύεται ότι θα βοηθούσε 
σημαντικό το έργο των νομοθετικών και των ελεγκτικών αρχών, αλλά και τη συμμόρφωση 
των επιχειρήσεων, η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών και έντυπου υλικού με περιεχόμενο 
που να αφορά την πρακτική εφαρμογή των Οδηγιών. 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)- Έλεγχος της Εφαρμογής της Οδηγίας 

Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τον ορισμό για τις ΜΜΕ από την Ε. Επιτροπή, 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αναφορικά με τα θέματα ασφάλειας και υγείας των 
εργαζομένων, ουσιαστικά θεωρούνται οι επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων μικρότερο των 
50, οι οποίες και καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των επιχειρήσεων (>50%). 
Αντίθετα, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις δεν θεωρούνται ΜΜΕ, ειδικότερα αυτές που 
απασχολούν 100 ή 200 άτομα, δεν θεωρούνται καν επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους. Οι 
εταιρείες αυτές θεωρούνται μεγάλες, με πλήρες στελεχικό δυναμικό και δυναμικό επίβλεψης 
εργασιών, με πλήρη οργάνωση υγιεινής και ασφάλειας (υπηρεσίες ασφάλειας), ενώ 
διαθέτουν οργανωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης.  

Επίσης στους τομείς εξόρυξης αδρανών υλικών, μαρμάρων και διακοσμητικών 
πετρωμάτων δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 20 άτομα, οι 
οποίες για λόγους συνεννόησης θα αναφέρονται ως Μικρές Επιχειρήσεις (ΜΕ). Τέλος 
υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός από πολύ μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις με λιγότερο 
προσωπικό και από 10 άτομα, οι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (ΠΜΕ). Μια χοντρική ανάλυση 
των στοιχείων που διατηρεί το ΥΠΕΚΑ για τη σύνθεση του προσωπικού των εξορυκτικών 
επιχειρήσεων (δηλ. τους μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους εργασίας καθώς και το 
μεταλλουργικό συγκρότημα της ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ, η οποία εντάσσεται κλαδικά στον ίδιο τομέα 
εφόσον βρίσκεται εντός μεταλλευτικής παραχώρησης του δημοσίου) δίνεται στον παρακάτω 
πίνακα: 
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Κάθε είδος εταιρείας έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και η πολιτική υγείας και 
ασφάλειας στην καθεμιά προσαρμόζεται στη συγκεκριμένη κατάστασή της. 

Όπως είναι γνωστό σε αρκετά κράτη/μέλη, η επιβολή της εθνικής νομοθεσίας για τη 
μεταφορά της οδηγίας που αφορά τις εξορυκτικές βιομηχανίες (πλην εκείνων που αφορούν 
την εξόρυξη δια γεωτρήσεων) δεν έχει ανατεθεί στις επιθεωρήσεις εργασίας: αντ' αυτού, 
έχουν συσταθεί ειδικοί φορείς για την επίβλεψη του τομέα, συχνά λόγω της μεγάλης 
σημασίας του για την οικονομία αλλά και τους ειδικούς κινδύνους που συνεπάγεται. Στην 
Ελλάδα, το σημαντικό αυτό έργο έχει ανατεθεί στις ήδη προαναφερθείσες Επιθεωρήσεις 
Μεταλλείων. Οι Επιθεωρήσεις Μεταλλείων Νοτίου και Βορείου Ελλάδος, ως διαπεριφερειακές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), 
λειτουργούν αυτόνομα τουλάχιστον 50 χρόνια και έχουν ως αρμοδιότητα, αφ' ενός, την 
επιβολή τήρησης της νομοθεσίας περί Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας στους 
μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους και, αφ' ετέρου, τον έλεγχο της ορθολογικής 
εκμετάλλευσης των ορυκτών πρώτων υλών της χώρας, σύμφωνα με τους κανόνες που 
προβλέπονται από τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΦΕΚ 
1227/Β/14.6.2011), καθώς και τη λοιπή μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία (μεταλλευτικός 
κώδικας για τα μεταλλεία, Ν.1428/84 για τα λατομεία αδρανών, Ν.669/77 για τα λατομεία 
μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών, κ.λ.π.). 

Οι εν λόγω επιθεωρήσεις πραγματοποιούν κατασταλτικούς (μετά από καταγγελίες, 
ατυχήματα κλπ) αλλά και τακτικούς προληπτικούς ελέγχους με την μεγαλύτερη δυνατή 
συχνότητα στις εξορυκτικές επιχειρήσεις. Κατά την περίοδο αναφοράς, η οποία σημειωτέον 
συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με την περίοδο οικονομικής κρίσης, διενεργήθηκαν περίπου 400-
500 επιθεωρήσεις το χρόνο κι αντιστοιχεί ένας επιθεωρητής ανά 1000 περίπου 
εργαζόμενους. 

Κατά τους ελέγχους πραγματοποιούνται: Α) έλεγχος νομιμότητας της εξορυκτικής 
επιχείρησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχείου που τηρείται στις Επιθεωρήσεις 
Μεταλλείων. Β) επιτόπια εξέταση των μέτρων υγιεινής, ασφάλειας και ορθολογικής 
εκμετάλλευσης που λήφθηκαν από την επιχείρηση. Γ) επιτόπια προφορική ενημέρωση 
εκπροσώπων των εργοδοτών και εργαζομένων για τυχόν ελλείψεις και παραλείψεις που 
διαπιστώθηκαν και τα απαιτούμενα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Δ) έκδοση έγγραφων 
οδηγιών και εντολών τις οποίες οφείλουν να υλοποιήσουν οι εργοδότες με συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα και σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσής τους την επιβολή κλιμακούμενων 
διοικητικών κυρώσεων (χρηματικές ποινές, προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας, 
απαγορεύσεις εργασιών, κ.τ.λ.). 

Με τον τρόπο αυτό γίνεται και ο έλεγχος εφαρμογής της οδηγίας (και γενικότερα της 
περί Υ&Α νομοθεσίας) και κρίνεται ιδιαίτερα αποτελεσματικός. Επισημαίνεται ότι αποτελεί 
πάγια αρχή του Υπουργείου, αλλά και των ελεγκτικών αρχών του, στις περιπτώσεις 
εφαρμογής νέας νομοθεσίας να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της ενημέρωσης των 
επιχειρήσεων και της εξάντλησης όλων των δυνατών χρονικών περιθωρίων για τη 
συμμόρφωσή τους με τις νέες διατάξεις. Οι επιθεωρητές μεταλλείων ενημερώθηκαν για τις 
νέες διατάξεις από το Υπουργείο ΠΕΚΑ (τότε Ανάπτυξης) και γενικότερα παρέχεται σ' αυτούς 
διαχρονικά κάθε δυνατή συνδρομή επί ερωτημάτων νομικού ή κανονιστικού περιεχομένου σε 
θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στην εξορυκτική βιομηχανία. 

Σύνολο Προσωπικού ανά εξορυκτική επιχείρηση Ποσοστό (%) 

1-20 άτομα 40  
20-50 άτομα 10-15 
>50 άτομα 45-50 
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Επίσης σε περιπτώσεις δυστυχημάτων διενεργείται από τις επιθεωρήσεις μεταλλείων 
πραγματογνωμοσύνη με έμπειρους μηχανικούς, τόσο για την υποβοήθηση του έργου 
δικαιοσύνης, όσο και για την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τις αιτίες που τα 
προκάλεσαν και τη λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων (ειδικών ή θεσμικών) για την 
αποτροπή παρόμοιων φαινομένων. Με βάση τα στοιχεία της ανάλυσης των αιτίων 
πρόκλησης των δυστυχημάτων, εκδίδονται γενικές οδηγίες πρόληψης προς όλες τις 
ομοειδείς εξορυκτικές επιχειρήσεις. 

Με στόχο τη μείωση των οικονομικών και νομικών επιπτώσεων στις ΜΜΕ, οι 
επιθεωρητές μεταλλείων κατά τους ελέγχους που διενεργούν σ'αυτές δίνουν προτεραιότητα 
στην ενημέρωση των εργοδοτών και στην παροχή συμβουλών για την εφαρμογή της 
νομοθεσίας και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας (ενημέρωση και συμβουλευτική δράση). 
Πριν επιβληθούν κυρώσεις εξαντλείται κάθε δυνατότητα προτροπής του εργοδότη να 
εφαρμόσει τις νέες διατάξεις που καθιερώθηκαν. 
 
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας/Απολογισμός 

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα από την πρακτική εφαρμογή της Οδηγίας 92/104/ΕΟΚ, 
εκτιμώνται θετικά για το σύνολο των εξορυκτικών επιχειρήσεων, διότι οι προβλέψεις αυτής σε 
συνδυασμό με τις υφιστάμενες γενικότερες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, συνθέτουν ένα 
ομοιογενές σύνολο με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τους χώρους 
εργασίας που διευκολύνει, τόσο τους υπόχρεους εργοδότες στη συμμόρφωσή τους, όσο και 
τις επιθεωρήσεις μεταλλείων στο ελεγκτικό τους έργο. 

Την υπό εξέταση περίοδο, οι εξορυκτικές εταιρείες είναι -σε σχέση με την αρχική 
περίοδο ενσωμάτωσης της οδηγίας (1996 κι εντεύθεν)- πιο ενημερωμένες σχετικά με την 
υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, καλύτερα οργανωμένες στον τομέα αυτό κι επιπλέον ο 
βαθμός μηχανοποίησης είναι υψηλότερος. Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί: α) η εκπαίδευση των 
εργαζομένων και εργοδοτών στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων β) το 
επίπεδο εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού των επιχειρήσεων γ) το επίπεδο του κοινωνικού 
διαλόγου και δ) το γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο. Όλα αυτά αναμένεται να έχουν θετική 
συμβολή τόσο στη μείωση των ατυχημάτων, όσο και των  επαγγελματικών ασθενειών. 

Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τα ατυχήματα 
(θανατηφόρα και μη) την υπό εξέταση περίοδο (βλ. Πίνακα και σχήματα στο τέλος της 
έκθεσης, σελ. 13-15), συμπεραίνονται τα ακόλουθα: 

Στην Ελλάδα, την περίοδο 2007-2012, καταγράφονται ετησίως 150-190 ατυχήματα 
στον εξορυκτικό κλάδο, εκ των οποίων τα 4.2 (ΜΟ 2007-2012) είναι θανατηφόρα. Τα 
παραπάνω αφορούν ατυχήματα στους μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους καθώς και το 
μεταλλουργικό συγκρότημα της ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ. Ο αριθμός των θανατηφόρων εργατικών 
ατυχημάτων στην Ελληνική εξορυκτική βιομηχανία από το 1996 έως σήμερα, την περίοδο 
δηλαδή κατά τη διάρκεια της οποίας τέθηκε σε ισχύ η οδηγία στη χώρα μας, έχει μειωθεί 
σημαντικά (βλ. Σχήμα 1) ενώ την περίοδο εφαρμογής παρουσιάζει ακόμη μεγαλύτερη 
μείωση, ΜΟ [2007-2012]=4,2 ενώ ΜΟ [1987-2007] =7 (βλ. Σχ. 2 και 3). 

Λαμβάνοντας δε υπόψη το σύνολο των απασχολούμενων στον κλάδο, ο οποίος για την 
περίοδο 2007-2012 κυμαίνεται μεταξύ 18.900-22.700 ατόμων, προκύπτει ότι η συχνότητα 
των θανατηφόρων ατυχημάτων ανά 100.000 εργαζόμενους είναι κατά μέσο όρο περίπου 23. 
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Έτος 
Δείκτης Συχνότητας Θανατηφόρων Ατυχημάτων  

(ανά 100.000 εργαζόμενους) 

2007 39.9 

2008 26.4 

2009 35.3 

2010 4.6 

2011 20.2 

2012 10.6 

ΜΟ [2007-2012] 22.8 

 
Τα αποτελέσματα αυτά είναι αντίστοιχα με τους ΜΟ της EE (Analysis of the 

competitiveness of the non-energy extractive industry in the EC, SEC(2007) 771, Table 6.8, 
page 133). Επισημαίνεται, ότι στις ΗΠΑ ο δείκτης συχνότητας (ανά 100.000 εργαζόμενους) 
για τα θανατηφόρα ατυχήματα στον εξορυκτικό κλάδο είναι 20-30 για την τελευταία 20ετία, 
ενώ στην Νότιο Αφρική είναι 70-80. Στην Κίνα ο δείκτης είναι ακόμη μεγαλύτερος, καθώς 
κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους περισσότεροι από 6000 «μεταλλωρύχοι», σε μεταλλεία 
(συνήθως ανθρακωρυχεία) μικρής κλίμακας. 

Από μια γενικότερη ανάλυση των 167 θανατηφόρων ατυχημάτων που συνέβησαν την 
τελευταία 25ετία (1987-2012), παρατηρούμε ότι στα λατομεία αδρανών υλικών, αν και 
απασχολείται περίπου το 20% των εργαζομένων, συμβαίνουν τουλάχιστον τα μισά 
ατυχήματα. Η αντίθετη εικόνα ισχύει για τα μεταλλεία-ορυχεία, όπου ενώ απασχολείται το 
70% των εργαζομένων (στα δύο λιγνιτικά κέντρα της ΔΕΗ εργάζεται σχεδόν το 30% του 
συνόλου του απασχολούμενου δυναμικού) συμβαίνουν λιγότερα από το ¼ των θανατηφόρων 
ατυχημάτων. 

Από την περαιτέρω αξιολόγηση σχετικά με τις αιτίες των θανατηφόρων ατυχημάτων 
προκύπτουν τα ακόλουθα: 
• Στην Ελλάδα, τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν σε επιφανειακά εργοτάξια, και 

συσχετίζονται άμεσα με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των βαθμίδων πρανών και 
γενικότερα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εκσκαφών. Η πτώση από το πρανές 
εργοταξίου, τόσο πεζών όσο και μηχανημάτων, αποτελεί την σημαντικότερη αιτία 
ατυχημάτων. 

• Δεύτερη κατά σειρά σπουδαιότητας αιτία των θανατηφόρων ατυχημάτων είναι η αστοχία 
πρανούς. Ο παθών ευρίσκετο κάτω από το μέτωπο, είτε πεζός είτε με μηχάνημα, και 
καταπλακώθηκε από τα μπάζα που κατέρρευσαν. 

• Η τρίτη αιτία αναφέρεται σε πεζούς που συνεθλίβησαν από χωματουργικά κυρίως 
μηχανήματα. 

• Μικρότερης συχνότητας ατυχήματα αφορούσαν, παγίδευση σε «σύστημα συνεχούς 
μεταφοράς» (μεταφορική ταινία) η οποία σε όλες τις περιπτώσεις προέκυψε από 
επέμβαση ενώ το μέσον μεταφοράς βρισκόταν σε κίνηση. Επίσης την «κακή χρήση 
εκρηκτικών υλών» η οποία πάντως είναι περιορισμένη, ενδεχομένως από την ευρύτατα 
διαδεδομένη αντίληψη του φόβου με τον οποίο είναι συνδεδεμένη η χρήση των 
εκρηκτικών. 
Εντούτοις, όπως προκύπτει από τον σχετικό πίνακα στο τέλος της έκθεσης (στατιστικά 

ατυχημάτων εξορυκτικού τομέα 2007-2012, σελ. 15) αλλά και το διάγραμμα των δεικτών 
συχνότητας της ίδιας περιόδου (βλ. Σχ.4) τα μη θανατηφόρα ατυχήματα (με απώλεια δώρου) 
εξακολουθούν να παραμένουν αριθμητικά στα ίδια επίπεδα (150-190), γεγονός που οφείλεται 
σε διάφορους παράγοντες: 
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• συγκριτικά με τις μεγαλύτερες εταιρείες, οι ΜΜΕ και κυρίως οι Μικρές Επιχειρήσεις (ΜΕ) 
και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (ΠΜΕ), οι οποίες φαίνεται να αποτελούν την πλειονότητα 
των εταιρειών του τομέα, έχουν μεγαλύτερα ποσοστά ατυχημάτων, 

• οι εργοδότες στις μικρότερες εταιρείες συχνά έχουν λιγότερες γνώσεις για την υγεία και 
την ασφάλεια στην εργασία κι επιπλέον στερούνται χρηματοδοτικών πόρων κι εργαλείων 
για την εξυπηρέτηση των σχετικών αναγκών 

• ο ρυθμός εργασίας έχει αυξηθεί κυρίως στις επιχειρήσεις με εργολαβικό προσωπικό, 
• ενίοτε οι εργοδότες εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην παραγωγικότητα και όχι στην 

προστασία των εργαζομένων, 
• ο αριθμός νέων ή/και μεταναστών εργαζομένων αυξήθηκε σημαντικά κατά την περίοδο 

2007-2012, ενώ οι τελευταίοι αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα σχετικά με τη γλώσσα. 

Γενικότερα, η αξιολόγηση της κατάστασης στις μεγάλες και μεσαίες εταιρείες (πάνω 
από 50 άτομα) οι οποίες δραστηριοποιούνται στις εξορυκτικές βιομηχανίες δείχνει ότι δεν 
υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τις βασικές ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 
που ορίζει η οδηγία. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή φαίνεται ικανοποιητική όσον αφορά τα 
έγγραφο ασφάλειας και υγείας, την ευθύνη του συντονιστή εργοδότη, την κατάρτιση και την 
εποπτεία των εργαζομένων και τις προφυλάξεις έκτακτης ανάγκης. Ανάλογες είναι και οι 
επιδόσεις των ΜΜΕ με οργανωτική δομή μεγαλύτερη των 20 ατόμων. Αντιθέτως, οι 
περισσότερες μικρότερες επιχειρήσεις (ΜΕ και ΠΜΕ σύμφωνα με τις παραδοχές του κεφ. 3 
α) φαίνεται ότι στερούνται αφενός της επαρκούς πληροφόρησης/ενημέρωσης κι αφετέρου 
των απαιτούμενων χρηματοδοτικών πόρων και για την προώθηση αποτελεσματικής 
πολιτικής υγείας και ασφάλειας. 

Οι υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ δεν διαθέτουν στοιχεία για τις επαγγελματικές ασθένειες που 
σχετίζονται με την εξορυκτική βιομηχανία (αριθμό κρουσμάτων, ποσοστό επαγγελματικών 
ασθενειών κλπ). Αυτό οφείλεται κυρίως στην ελλιπή καταγραφή των επαγγελματικών 
ασθενειών, εφόσον στην πράξη δεν αναγνωρίζονται από τους ασφαλιστικούς φορείς και 
τελικά δεν καταγράφονται ως τέτοιες. Εντούτοις, στις μεγάλες και μεσαίες εταιρείες που 
διαθέτουν πολιτική για την πρόληψη των κινδύνων που σχετίζονται με την υγεία, 
εφαρμόζονται συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα: διατήρηση ιατρικού ιστορικού για κάθε 
εργαζόμενο (μετρήσεις ακοομετρίας, σπειρομετρήσεις κλπ), μετρήσεις βλαπτικών 
παραγόντων εργασιακού περιβάλλοντος (όπως πχ. θορύβου, αιωρούμενων σωματιδίων, 
δονήσεων κλπ), δράσεις ενημέρωσης κι εκπαίδευσης εργοδοτών και εργαζομένων για τις 
επαγγελματικές ασθένειες κλπ. 

Συγκεκριμένοι δείκτες για τον αντίκτυπο στην παραγωγικότητα, την απασχόληση και 
την ανταγωνιστικότητα δεν υπάρχουν, θεωρείται όμως βέβαιο ότι τα μέτρα για την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, πέραν όλων των άλλων, 
συμβάλλουν θετικά «ως εργαλεία διοίκησης» στην παραγωγικότητα και στην 
ανταγωνιστικότητα. 

1) Ποια πείρα αποκτήθηκε από την εφαρμογή της οδηγίας, ιδίως όσον αφορά: 
α) την επάρκεια του προσωπικού, του υπευθύνου και των αρμόδιων εποπτείας 
β) την άδεια εργασίας 
γ) την επίβλεψη της υγείας 
δ) τα μέσα εκκένωσης και διάσωσης 

 
 α) και β) Η αναγκαιότητα για επαρκές, εξειδικευμένο και με την απαραίτητη άδεια 
εργασίας προσωπικό έχει διαχρονικά αποδειχθεί στην πράξη. Αν πχ. εξετάσουμε τα 
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ατυχήματα της περιόδου αναφοράς με βάση διάκρισης την ειδίκευση των εργαζομένων, 
συμπεραίνουμε ότι είναι εντυπωσιακή η συμμετοχή στα θανατηφόρα ατυχήματα του 
ανειδίκευτου προσωπικού, παρά τη συνεχή μηχανοποίηση των σχετικών εργασιών. Είναι 
βέβαιο ότι η έλλειψη ειδικότητας σε συνδυασμό με την απουσία εκπαίδευσης, συμβάλλουν 
σημαντικά στο σύνολο των ατυχημάτων. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για το εργοδοτικό 
προσωπικό όσο και για τους υπεργολάβους αλλά και τους αυτοαπασχολούμενους. 
Επιπλέον, ο εργοδότης ο οποίος είναι υπεύθυνος για το χώρο εργασίας πρέπει να συντονίζει 
όλα τα μέτρα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και να τα καταχωρεί 
στο ΕΑΥ. 
 Στην Ελλάδα, ο θεσμός της εργολαβίας έχει στην πράξη αποδειχθεί χρήσιμος 
προσφέροντας ευελιξία σε εργασιακά ζητήματα (ωράριο κλπ), ανάλογα με τις συνθήκες 
ζήτησης αγοράς, αξιοποίηση εξειδικευμένου και έμπειρου στελεχιακού δυναμικού, σημαντική 
μείωση κόστους. Επισημαίνεται εδώ ότι οι διατάξεις της εθνικής νομοθε-σίας σχετικό με την 
ασφάλεια και την υγιεινή της εργασίας αφορούν, εξίσου, τόσο τους εργαζόμενους των 
μεταλλευτικών και λατομικών εταιρειών, όσο και των εργολά-βων οι οποίοι αμφότεροι 
θεωρούνται συνυπεύθυνοι για το έργο (άρθρο 4 του ΚΜΛΕ). Θεωρούμε αυτονόητο ότι το 
προσωπικό των εργολάβων θα πρέπει να αντιμετωπίζεται, τουλάχιστον ως προς τα θέματα 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, όπως το προσωπικό της εργοδοτικής εταιρείας, δηλ. να 
τους παρέχεται κάθε υλικό μέσο αλλά και κάθε δυνατότητα εκπαίδευσης και βελτίωσης στην 
κατεύθυνση των θεμάτων Υ&Α. 
 Από την αξιολόγηση προκύπτει ότι οι υπεργολαβίες την υπό εξέταση περίοδο ση-
μείωσαν αύξηση, εντούτοις ο συντονισμός των εργασιών κρίνεται στις περισσότερες 
περιπτώσεις ικανοποιητικός και με δείκτες ατυχημάτων που δεν διαφέρουν σημαντικά από 
τους δείκτες του υπόλοιπου μη εργολαβικού προσωπικού (βλ. πίνακα με στατιστικά 
ατυχημάτων 2007-2012 στο τέλος της έκθεσης, σελ. 15). Οι εταιρείες που απασχολούν 
υπεργολάβους συνήθως ελέγχουν την πείρα και τις γνώσεις τους όσον αφορά τις 
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας και τους δεσμεύουν με ανάλογη «σύμβαση 
υποχρεώσεων» (προβλεπόμενη στο άρθρο 4 ΚΜΛΕ) με αποτέλεσμα τα προβλήματα να είναι 
περιστασιακά και να οφείλονται κυρίως σε προσωρινή ή εποχική απασχόληση, μη 
εκπαιδευμένου προσωπικού. Άλλωστε, όπως προκύπτει από ανάλογες κλαδικές εκθέσεις, τα 
προβλήματα που παρουσιάζονται με τις υπεργολαβίες στον εξορυκτικό τομέα είναι γενικώς 
λιγότερα συσχετιζόμενα με άλλους τομείς υψηλού κινδύνου, όπως η οικοδομική βιομηχανία. 
 γ) Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο από 
ιατρούς που ειδικεύονται στην επαγγελματική υγεία (ιατροί εργασίας, άρθρο 9 και 12 του 
ΚΜΛΕ) και όχι από γενικούς ιατρούς. Ο ιατρός εργασίας (όπως και ο τεχνικός Ασφάλειας) 
κατά την άσκηση του έργου του, θα πρέπει να διαθέτει ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον 
εργοδότη και στους εργαζομένους. 
 δ) Πέραν των σημείων συγκέντρωσης και των θαλάμων καταφύγιων έκτακτης ανάγκης, 
συχνά παρέχονται και μεταφορικά μέσα σε ετοιμότητα (ασθενοφόρα κλπ.) για διασώσεις. Η 
πείρα έχει αποδείξει τη σπουδαιότητα των μέσων εκκένωσης και διάσωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των ομάδων διάσωσης, οι οποίες συχνά πρέπει να εργάζονται υπό 
άκρως επικίνδυνες συνθήκες, π.χ. αμέσως μετά από μια πυροδότηση διατρημάτων με 
εκρηκτικές ύλες. 

2) Με βάση την πείρα που αποκτήθηκε, τις αλλαγές στις γνώσεις και τις τεχνολογικές 
εξελίξεις, εξακολουθούν να είναι κατάλληλες οι διατάξεις της οδηγίας; 
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 Τα μέτρα και οι ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία βοήθησαν τα 
τελευταία 15 περίπου χρόνια (από το 1996) δημιουργώντας μια υποχρεωτική μεταστροφή 
της εξορυκτικής βιομηχανίας προς μια γενική πολιτική υγείας και ασφάλειας κατό την 
εργασία. Επιπλέον, απέτρεψαν τυχόν ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών σχετικά με τα 
πρότυπα υγείας και ασφάλειας, καθώς όλες τους έπρεπε να τα εφαρμόσουν, ανεξαρτήτως 
μεγέθους και περαιτέρω θεματικής εξειδίκευσης. 
 Εντούτοις παρά τον θετικό από κάθε άποψη απολογισμό παρακάτω παρουσιάζονται 
ενδεικτικές ελλείψεις που εμφανίζονται στην οδηγία προερχόμενες κυρίως λόγω του 
δυναμικού και συνεχώς μεταβαλλόμενου σημερινού εργασιακού περιβάλλοντος: 

• Δεν τονίζεται ιδιαίτερα η σημασία της εκπαίδευσης σε θέματα Υ&Α και η ουσιαστική 
συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτή ούτε αναφέρεται σε θέματα προώθησης μέσω της 
σχολικής παιδείας. 

• Δεν συσχετίζεται η Υ & Α με το ευρύτερο περιβάλλον και ιδιαίτερα την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

• Δεν δίνεται κατεύθυνση στη δημιουργία από τον εργοδότη της απαιτούμενης 
οργανωσιακής κουλτούρας Υ&Α στους χώρους εργασίας. 

• Δεν δίνονται κατευθύνσεις στην εφαρμογή Risk Reducing Technologies (π.χ. έξυπνα 
μηχανήματα με ιδιαίτερα ανεπτυγμένα προληπτικά και παθητικά συστήματα ασφάλειας), σε 
τεχνολογικούς νεωτερισμούς με εφαρμογή στην ασφαλέστερη λειτουργία των μηχανημάτων, 
εργονομικά προβλήματα κλπ. 

3) Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε, υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις ή αντιφάσεις 
με άλλες οδηγίες, για παράδειγμα με την οδηγία ATEX 99/92/ΕΚ; Αν ναι, παρακαλούμε 
να το εξηγήσετε. 

Δεν υπάρχουν. 

4) Έλαβε το κράτος μέλος πρόσθετα μέτρα που δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία; Αν 
ναι, παρακαλείσθε να τα περιγράψετε και να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους 
ελήφθησαν αυτά τα πρόσθετα μέτρα. 

 Από το 1985, η Ελληνική Πολιτεία έχει εκδώσει Κανονισμό Μεταλλευτικών και 
Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ), ο οποίος συνεχώς ανανεώνεται και συμπληρώνεται στα 
επιμέρους άρθρα που είτε λόγω ενσωμάτωσης οδηγιών Ε.Ε. είτε λόγω αλλαγών 
τεχνολογιών και μεθόδων, χρήζουν αλλαγών. Σχετικά πρόσφατα, το 2011, εκδόθηκε όπως 
προαναφέρθηκε, νέος ΚΜΛΕ, ενσωματώνοντας τις νέες εξελίξεις που υπήρχαν στη 
διάσπαρτη εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και 
λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές, επιστημονικές και διοικητικές εξελίξεις στη λειτουργία 
των υπαίθριων και υπόγειων εξορυκτικών έργων. Τόσο ο παλαιότερος Κανονισμός (σε ισχύ 
κατά τα έτη 2007-2011 της περιόδου αναφοράς) και ο νεότερος (σε ισχύ κατά τα έτη 2011- 
2012 της περιόδου αναφοράς), έχει πιο αναλυτικές διατάξεις από την οδηγία 92/91/ΕΟΚ, ως 
προς την οργάνωση, τη λειτουργία, τις φάσεις εργασίας, την έκθεση των εργαζομένων σε 
φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες (θόρυβος, δονήσεις, μικροκλίμα, σκόνη κ.ά) 
την εύρυθμη λειτουργία μηχανημάτων και γενικότερα εξοπλισμού, την αναλυτική περιγραφή 
κι αντιμετώπιση των κινδύνων, που παρουσιάζονται στις εξορυκτικές δραστηριότητες σε 
κάθε φάση του κύκλου εργασίας (διάτρηση, γόμωση και πυροδότηση, φόρτωση και 
μεταφορά υλικών, υποστύλωση, ξεσκάρωμα κλπ.) όπως και στα επιμέρους θέματα των 
αδειών εργασίας. 
 Συμπερασματικά, ο ΚΜΛΕ που εφαρμόζει η ελληνική πολιτεία, υπερκαλύπτει την 
οδηγία η οποία αποτελεί ένα γενικότερο περίγραμμα υποχρεώσεων σχετικών με την Υ&Α, με 
τις ελλείψεις που προαναφέρθηκαν στην ερώτηση 2. 
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5)Έχουν λάβει τα κράτη μέλη ή οι κοινωνικοί εταίροι ειδικά μέτρα για την υποστήριξη 
των ΜΜΕ κατά την εφαρμογή της οδηγίας; Παρακαλείσθε να περιγράψετε τα εν λόγω 
μέτρα. 

 Δεν έχουν υιοθετηθεί συγκεκριμένα μέτρα θεσμικού χαρακτήρα τα οποία να καλύπτουν 
τις ιδιαιτερότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ»), εκτός από τις γενικότερες 
προσπάθειες των αρχών να βελτιώσουν και να εξορθολογήσουν ορισμένες σχετικές 
διοικητικές διαδικασίες (απλοποίηση και ομογενοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης, 
αποκέντρωση συλλογής των απαιτούμενων δικαιολογητικών κλπ) 
 Εντούτοις, οι ελεγκτικές υπηρεσίες (Επιθεωρήσεις Μεταλλείων), θέτουν ποσοτικούς 
υπηρεσιακούς στόχους που σχετίζονται με την μείωση των εργατικών ατυχημάτων και 
επιπλέον κατά τους ελέγχους που διενεργούν επικεντρώνονται-δίνοντας «διακριτική» 
προτεραιότητα- στις ΜΜΕ με το χειρότερο υπάρχον ιστορικό, εστιάζουν την προσοχή τους 
στους πιο κοινούς εκτιμώμενους κινδύνους και στις πιο ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων, 
παρέχοντας ενημέρωση και συμβουλευτική δράση, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα 
προτροπής του εργοδότη πριν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων κλπ. 
 Από την εμπειρία εφαρμογής αλλά και την διαβούλευση που προηγήθηκε, υπάρχει 
συμφωνία ότι το βασικότερο μέτρο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων κατό την 
εφαρμογή της οδηγίας, είναι η ενίσχυση των Ελεγκτικών Δομών/Μηχανισμών (Επιθεωρήσεις 
Μεταλλείων) οι οποίες με την συνεχή τους παρουσία μέσω επιτόπιων ελέγχων, θα πρέπει να 
διαδραματίζουν ρόλο όχι μόνο επιβολής διοικητικών κυρώσεων αλλά κυρίως ρόλο 
υποστήριξης (παροχής τεχνικών και οργανωτικών συμβουλών, έκδοση κατευθυντήριων 
οδηγιών και άλλου ενημερωτικού υλικού με παραδείγματα, σχέδια, κ.τ.λ.) και καθοδήγησης 
των ΜΜΕ στην ενιαία πρακτική εφαρμογή των προδιαγραφών που καθορίζονται από την 
οδηγία σε θέματα Υ& Α. 
 Πράγματι οι αρμοδιότητες των Επιθεωρητών Μεταλλείων είναι ιδιαίτερα σημαντικές και 
δεν εξαντλούνται στη χορήγηση εντολών για λήψη μέτρων ασφαλείας ή και επιβολή 
χρηματικών ποινών, αλλά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 

• Παροχή «υψηλής καθοδήγησης» του έργου και πολλαπλής ενημέρωσης εργοδοτών 
και εργαζομένων πάνω σε θέματα Υ& Α. 

• Πρόσβαση στα αρχεία και έγγραφα της επιχείρησης καθώς και στη δομή της 
παραγωγικής διαδικασίας. 

• Δικαίωμα γνώσης οποιουδήποτε από τα τηρούμενα βιβλία, μητρώα, έγγραφα και κάθε 
άλλου είδους στοιχείου της επιχείρησης καθώς και λήψη αντιγράφων αυτών. 

• Υποχρέωση επίλυσης διαφορών μεταξύ εκμεταλλευτών γειτονικών λατομείων ή 
μεταλλείων καθώς και μεταξύ εργοδοτών και σωματείων εργαζομένων. 

• Δυνατότητα προσωρινής ή και οριστικής διακοπής της εκμετάλλευσης, σε περίπτωση 
παραβάσεων καθ' υποτροπή, εφ' όσον διαπιστωθεί άτι τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
κτισμάτων, έργων κοινής ωφέλειας ή η ζωή και η υγεία των εργαζομένων, των περίοικων και 
των διερχομένων ή διενεργείται ανορθολογική εκμετάλλευση κατά παράβαση των διατάξεων 
του ΚΜΛΕ, ή τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο το περιβάλλον, όπως η προστασία του 
προσδιορίζεται από τις υφιστάμενες διατάξεις. 
 Παρά τις ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό, οι Επιθεωρήσεις Μεταλλείων, 
έχουν κατορθώσει να συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση των ατυχημάτων και στη βελτίωση 
της αποδοχής της μεταλλευτικής και λατομικής δραστηριότητας από τις τοπικές κοινωνίες. 
Μολαταύτα, σύμφωνα με την άποψη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), 
που συμμετείχε στην παρούσα διαβούλευση, η ελληνική πολιτεία όφειλε να προστατεύσει, να 
ενισχύσει σε προσωπικό κι εξοπλισμό, να ενδυναμώσει, να οπλίσει με κύρος και αξιοπιστία 
τις Επιθεωρήσεις Μεταλλείων, κάτι το οποίο δεν λαμβάνει χώρα -κατά την άποψή του- στον 
βαθμό που θα έπρεπε. 
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6) Αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ ιδιαίτερες δυσκολίες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
της οδηγίας; Αν ναι, να τις περιγράψετε. 

 Οι μεταλλευτικές επιχειρήσεις (που εκμεταλλεύονται μεταλλευτικά ορυκτά) και το 
μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται βιομηχανικά ορυκτά, έχουν 
προσαρμοστεί σχετικά καλά με τα οριζόμενα στην Οδηγία 92/104/EOK. Πρόκειται για το 
σύνολο των Επιχειρήσεων με προσωπικό πάνω από 50 άτομα και ένα μέρος των ΜΜΕ με 
προσωπικό επίσης περισσότερο των 20 ατόμων. Στις εταιρείες αυτές, υπάρχει κουλτούρα 
ασφάλειας, έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό και μηχανισμοί ένταξης νέου άπειρου 
δυναμικού στην εργασία. Είναι διαπιστωμένο ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες ενσωματώνουν 
στις υποχρεώσεις τους και στην καθημερινή πρακτική τους ό,τι νέο υπεισέρχεται από 
πλευράς κανονισμών, ενώ διαθέτουν ίδιους μηχανισμούς αξιολόγησης της πορείας των 
αποτελεσμάτων τους αναφορικά με την Υ&Α. 

Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε το ίδιο για τις λατομικές επιχειρήσεις κυρίως του 
κλάδου των μαρμάρων, διακοσμητικών πετρωμάτων και των αδρανών υλικών, που στο 
μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις με απασχολούμενο 
προσωπικό 3-20 άτομα, οι οποίες εκτός των άλλων έχουν μικρές έως ελάχιστες δυνατότητες 
χρηματοδότησης κι εκσυγχρονισμού .Σύμφωνα με την άποψη του Συνδέσμου 
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), που συμμετείχε στην παρούσα διαβούλευση, στις 
ΜΜΕ, που έχουν από 20 άτομα και κάτω, εμφανίζονται πολύ μεγάλα προβλήματα 
αφομοίωσης και εφαρμογής της νομοθεσίας Υ&Α, ανυπαρξία οργανωσιακής κουλτούρας 
Υ&Α, ανυπαρξία δομών εκπαίδευσης προσωπικού σε Υ&Α, περιορισμένες δυνατότητες 
αφομοίωσης και εφαρμογής νέων τεχνολογιών και μεθοδολογιών, νέων εξελιγμένων υλικών, 
όπως και περιορισμένης εμβέλειας επίβλεψη εργασιών. 
 Όπως και σε άλλους αναπτυξιακούς τομείς, φαίνεται ότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός 
μεταξύ των τύπων των εταιρειών: οι μεγαλύτερες εταιρείες, εμφανίζουν σχετικό καλές 
επιδόσεις, ενώ οι ΜΜΕ, ιδιαίτερα οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις στον τομέα της 
εξόρυξης διακοσμητικών πετρωμάτων από λατομεία, δεν φαίνονται ικανές για τη θέσπιση 
αποτελεσματικής πολιτικής για την υγεία και την ασφάλεια. Όλες ανεξαιρέτως οι εταιρείες 
πρέπει σαφώς να δώσουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στην υγεία και την ασφάλεια και στις 
επιταγές της Οδηγίας 92/104/ΕΟΚ. Άλλωστε, ανεξάρτητα από τους κοινωνικούς 
προβληματισμούς, υπάρχουν σημαντικοί οικονομικοί λόγοι για τους οποίους οι εταιρείες και 
ειδικότερα οι ΜΜΕ θα πρέπει να θεσπίσουν μια πολιτική για την πρόληψη των ατυχημάτων 
και των επαγγελματικών ασθενειών, η οποία θα έχει βασικό στόχο να πείσει τους 
εργαζομένους τους για τη σημασία των μέτρων Υ&Α. Μια ορθή πολιτική πρόληψης θα 
επιφέρει σαφή οικονομικά οφέλη: οι εταιρείες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι είναι ανάγκη 
να εξετάζουν όχι μόνο τις δαπάνες των προληπτικών μέτρων αλλά και τις έμμεσες δαπάνες 
που προκύπτουν από τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες δηλ. εκείνες 
που σχετίζονται με την αντικατάσταση ενός εργαζόμενου, την απώλεια ημερών ή και μηνών 
παραγωγικής εργασίας και τη ζημιά που προκαλείται από μια αρνητική δημόσια εικόνα, και οι 
οποίες σε τελική ανάλυση είναι κατά κανόνα πολύ υψηλότερες. 
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Οδηγία 93/103/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1993, σχετικά με τις ελάχιστες 
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία στα αλιευτικά σκάφη (13η ειδική 
οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ ), [π.δ. 
281/96 (ΦΕΚ Α’ 198), όπως ισχύει]. 

 
Εισαγωγή 

 Η εναρμόνιση του εθνικού μας δικαίου με την παραπάνω οδηγία έγινε με το π.δ. 
«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία στα αλιευτικά σκάφη 
σύμφωνα με την οδηγία 93/103/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1993» (198 A΄). 
 
1) Ποια είναι η πρακτική εμπειρία με τις απαιτήσεις της οδηγίας; Εξακολουθεί να είναι 
το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας κατάλληλο, ιδίως όσον αφορά το μήκος των 
σχετικών σκαφών; 

  Η πρακτική εμπειρία κατά την εφαρμογή της εν λόγω Οδηγίας κρίνεται από την Αρχή εν 
γένει ικανοποιητική. Η Οδηγία 93/103/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1993, σχετικά 
με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία στα αλιευτικά σκάφη 
εφαρμόζεται σε υπάρχοντα αλιευτικά (κατασκευής πριν την 27.08.1996 – LBP>18μ.) και νέα 
αλιευτικά (κατασκευής μετά την 27.08.1996 – LBP>15μ.). Θεωρείται ότι το πεδίο εφαρμογής 
της Οδηγίας, όσον αφορά στο όριο του μήκους, παραμένει κατάλληλο, εφόσον κατά την 
τελευταία πενταετία δεν παρατηρήθηκαν ουσιαστικές μεταβολές στις σχεδιάσεις νέων 
αλιευτικών σκαφών καθώς και στο μέγεθος/χωρητικότητα αυτών. Ωστόσο, σε ενδεχόμενη 
τροποποίηση της οδηγίας, θεωρείται ότι εάν ο καθορισμός του πεδίου εφαρμογής γίνονταν 
με βάση το ολικό μήκος (L.O.A) των εν λόγω σκαφών και όχι το μήκος μεταξύ καθέτων 
(L.B.P.) αυτών θα απλουστεύονταν η διαδικασία χαρακτηρισμού των σκαφών που εμπίπτουν 
στην εν λόγω Οδηγία. 

2) Ποια είναι η τάση στον αριθμό των σκαφών και τις διάφορες κατηγορίες 
εργαζομένων που καλύπτονται από την οδηγία; 

  Παρατηρείται, επίσης, σταδιακή μείωση στον αριθμό των σκαφών και των 
διαφορετικών κατηγοριών εργαζομένων σε αυτά κυρίως από την αποχώρηση των 
αλιεργατών από το επάγγελμα λόγω του όλο και πιο περιορισμένου αριθμού αλιευτικών 
αποθεμάτων, αλλά και την ακολουθούμενη από την ΕΕ πολιτική μείωσης του στόλου των 
αλιευτικών σκαφών που δραστηριοποιούνται στις Ευρωπαϊκές Θάλασσες.  

 
3) Ποια μέτρα έχει λάβει το κράτος μέλος για να ενθαρρύνει την παροχή και την 
παρακολούθηση κατάρτισης; 

  Οι εργαζόμενοι σε αλιευτικά σκάφη που εμπίπτουν στην Οδηγία 93/103/ΕΚ 
καταρτίζονται κατάλληλα και αποκτούν γνώσεις που αφορούν στην ασφάλεια και υγεία των 
εργαζομένων στο σκάφος, με έμφαση στην πρόληψη των ατυχημάτων, μέσω της φοίτησής 
τους σε Δημόσια Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων. Ειδικότερα, αντικείμενο της 
κατάρτισης αυτής είναι η πυρασφάλεια, η χρήση των σωστικών μέσων και των μέσων 
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επιβίωσης. Επιπλέον, για τους εργαζόμενους – χειριστές στα αλιευτικά σκάφη υπάρχουν σε 
αυτά έντυπες οδηγίες για θέματα πυρασφάλειας, χρήση σωστικών μέσων, χρήση των 
αλιευτικών εργαλείων και των εξοπλισμών έλξης, καθώς και οι διάφοροι κώδικες σημάτων, 
ιδίως σημάτων διά χειρών και βραχιόνων. Τα σχετικά μαθήματα ανανεώνονται, όταν αυτό 
απαιτείται από τυχόν μεταβολή των δραστηριοτήτων επί του σκάφους.  

4) Με βάση την πείρα και τη γνώση που αποκτήθηκαν και τις τεχνολογικές εξελίξεις, 
εξακολουθούν να είναι κατάλληλες οι διατάξεις της οδηγίας; 

  Από την Αρχή και με βάση την πείρα και τη γνώση που αποκτήθηκαν και τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, θεωρείται ότι οι διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας εξακολουθούν να είναι 
κατάλληλες. 

5) Έλαβε το κράτος μέλος πρόσθετα μέτρα που δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία; Αν 
ναι, παρακαλείσθε να τα περιγράψετε και να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους 
ελήφθησαν αυτά τα πρόσθετα μέτρα. 

  Από την Αρχή δεν έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα αναφορικά με την εν λόγω Οδηγία, 
καθόσον δεν κρίθηκε αυτό αναγκαίο. 

6) Έχουν λάβει τα κράτη μέλη ή οι κοινωνικοί εταίροι ειδικά μέτρα για την υποστήριξη 
των ΜΜΕ κατά την εφαρμογή της οδηγίας; Παρακαλείσθε να περιγράψετε τα εν λόγω 
μέτρα: 

  Από την Αρχή δεν έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα για την υποστήριξη των ΜΜΕ κατά 
την εφαρμογή της Οδηγίας, καθόσον δεν κρίθηκε αυτό αναγκαίο. 

 
7) Αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ ιδιαίτερες δυσκολίες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
της οδηγίας; Αν ναι, να τις περιγράψετε. 

  Στην Αρχή δεν έχουν περιέλθει αναφορές ή πληροφορίες που να αφορούν την 
αντιμετώπιση δυσκολιών για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της εν λόγω Οδηγίας.  
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Οδηγία 94/33/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1994, για την προστασία των νέων 
κατά την εργασία.   
 
Εισαγωγή 

Η εναρμόνιση του εθνικού μας δικαίου με την οδηγία 94/33/ΕΚ έγινε με το π.δ. 62/1998 
"Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
94/33/ΕΚ" (ΦΕΚ 67/Α/26-03-98).  

Σχετική νομοθεσία 
� Με το άρθρο 4 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ Α΄ 111/08.05.2003) "Κοινωνικός διάλογος για την 

προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις", προβλέφθηκε 
η έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία θα καθορίζονταν οι εργασίες, τα έργα και οι 
δραστηριότητες που από τη φύση τους ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελούνται είναι 
πιθανό να βλάψουν την υγεία, την ασφάλεια ή να προσβάλλουν την ηθική των νέων 
εργαζομένων που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας. 

� Στη συνέχεια εκδόθηκε η Υ.Α. οικ. 130621/2003 (ΦΕΚ 875/Β`/2.7.2003) με την οποία 
προβλέπονται οι «Εργασίες, έργα και δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται να 
απασχολούνται ανήλικοι».  

Οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκε η παραπάνω νομοθεσία ήταν για να προβλεφθούν 
επί πλέον μέτρα για την προστασία των νέων. 

• Εκδόθηκε  επίσης το π.δ. 407/2001  (ΦΕΚ 289/Α`/24.12.2001) Μέτρα για την 
προστασία των νέων που απασχολούνται με σχέση ναυτικής εργασίας στο ναυτιλιακό 
και στον αλιευτικό τομέα για την προσαρμογή προς την οδηγία 94/33/ΕΚ. 

• Με το άρθρο 33 του ν. 2956/2001  (ΦΕΚ 258/Α`/6.11.2001)  «απαγόρευση νυχτερινής 
εργασίας ανηλίκων και άλλες διατάξεις» αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 1 του 
πδ 62/98 ως εξής «Με την επιφύλαξη του άρθρου 7  οι διατάξεις του ν. 1837/89 και 
του παρόντος δεν εφαρμόζονται για περιστασιακές και σύντομης διάρκειας ελαφριές 
εργασίες που αφορούν τις οικογενειακού χαρακτήρα γεωργικές, δασικές και 
κτηνοτροφικές εργασίες και με την προϋπόθεση ότι οι εργασίες αυτές εκτελούνται 
κατά τη διάρκεια της ημέρας».  

• Με το ν. 2918/2001  (ΦΕΚ 119/Α`/15.6.2001) κατά εξουσιοδότηση (άρθρο 4 παρ 1)  
«Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων 
μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους» 
εκδόθηκε η Υ.Α.οικ.130621/2003 (ΦΕΚ 875/Β'/2.7.2003).  

• Με την Υ.Α. 130627/1990  (ΦΕΚ 620/Β`/27.9.1990) έγινε καθορισμός   των 
επικίνδυνων, βαριών ή ανθυγιεινών εργασιών για την απασχόληση ανηλίκων. 
Σημαντικός νόμος υπήρξε ο ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85/Α/23.3.1989) Για την προστασία 
των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις.  
Επίσης, εκδόθηκε το π.δ. 36/1994 (ΦΕΚ 26/Α`/28.2.1994) «Μέτρα προστασίας 
ανηλίκων και άλλες διατάξεις». 
 

1) Με βάση την πείρα και τη γνώση που αποκτήθηκαν, τις τεχνολογικές, κοινωνικές 
και πολιτιστικές εξελίξεις, εξακολουθούν να είναι κατάλληλες οι διατάξεις της οδηγίας; 
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Οι διατάξεις της οδηγίας εξακολουθούν να είναι κατάλληλες. Λόγω των σύγχρονων 
οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, της αύξησης της μερικής απασχόλησης και των 
άτυπων μορφών απασχόλησης, χρήσιμη κρίνεται η συνεχής ενημέρωση των νέων σχετικά με 
τους κινδύνους στη εργασία. Ο κατάλογος που αναφέρεται στο άρθρο 11, παράρτημα I του 
πδ 62/98 είναι μη εξαντλητικός κατάλογος παραγόντων, διαδικασιών και εργασιών.  

Οι διατάξεις της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία  εφαρμόζονται 
σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα 
εκτός από το οικιακό προσωπικό. 

2) Δημοσιεύθηκαν νέες κατευθυντήριες γραμμές ή ενημερωτικό υλικό ή  
πραγματοποιήθηκαν εκστρατείες μετά την προηγούμενη έκθεση;  

  Η αγωγή σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία δεν θα πρέπει να ξεκινάει με 
την είσοδο των νέων στον κόσμο της εργασίας αλλά θα πρέπει να ενσωματώνεται στην 
εκπαίδευση και να εντάσσεται στο σχολικό πρόγραμμα ώστε να καλλιεργηθεί στους νέους 
κουλτούρα πρόληψης των κινδύνων. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ξεκινήσει συνεργασία με φορείς 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να ενταχθούν τα θέματα Υγείας 
και Ασφάλειας της Εργασίας στην Εκπαίδευση. Ήδη κατά τα έτη 2011-2012 έγιναν 
επισκέψεις σε σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ και εκτός της ενημέρωσης διανεμήθηκε 
ενημερωτικό υλικό. 
 Τα κείμενα των νομοθετικών διατάξεων και το σχετικό ενημερωτικό υλικό αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στη 
διεύθυνση URL:  www.ypakp.gr. Επίσης, η ιστοσελίδα εμπλουτίστηκε με πληροφόρηση για 
την ένταξη των θεμάτων επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στην εκπαίδευση, προτάσεις 
για μέτρα πρόληψης στους χώρους εργασίας, στατιστικά στοιχεία, εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία, μοντέλα καλών πρακτικών από επιχειρήσεις κλπ. 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 2006 για την Ασφάλεια και Υγεία στην 
Εργασία με θέμα την προστασία των νέων στην εργασία και τίτλο “Safe Start” («Από την 
αρχή με ασφάλεια»), η οποία διοργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, η χώρα μας πραγματοποίησε ημερίδες και άλλες δράσεις 
ενημέρωσης και διάδοσης της πληροφόρησης οι οποίες στόχευαν κυρίως στην προστασία 
των ανηλίκων (κάτω των 18 ετών). Διανεμήθηκε δωρεάν υλικό στους εμπλεκόμενους με το 
θέμα (μαθητές, σπουδαστές, εκπαιδευτικούς κλπ), τόσο σε έντυπη μορφή μέσω της 
υπηρεσίας μας, του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της 
Εργασίας7), των Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε), όσο και σε 
ηλεκτρονική μορφή μέσω των ιστοσελίδων του Υπουργείου και του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 

Όπως έχει αναφερθεί, και στην πρώτη έκθεση εφαρμογής, ο έλεγχος της εφαρμογής 
των διατάξεων για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και η επιβολή κυρώσεων στους 
παραβάτες, πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. 

Οι έλεγχοι - επιθεωρήσεις των χώρων εργασίας για τη διαπίστωση περιπτώσεων 
παράνομης απασχόλησης ανηλίκων, αποτελούν μία από τις βασικές δράσεις των 
επιθεωρητών εργασίας, καθώς οι ανήλικοι συνιστούν μια από τις ευπαθείς και ειδικές 
κατηγορίες εργαζομένων που πλήττονται σοβαρά από τη μη εφαρμογή των διατάξεων της 
εργατικής νομοθεσίας. 

Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί πως ο αριθμός των παραβάσεων που διαπιστώνονται 
δε συνδέεται άμεσα με το μέγεθος του προβλήματος, καθώς η διαπίστωση της παράνομης 
                                                 
7 Το ΕΛΙΝΥΑΕ αποτελεί μη κερδοσκοπικό φορέα που ιδρύθηκε το 1992 και διοικείται από τις αντιπροσωπευτικότερες 
οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Αποτελεί την εφαρμογή στην πράξη της κοινής προσπάθειας των κοινωνικών εταίρων 
για την προαγωγή των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Κύριο έργο του είναι η διάδοση της πληροφόρησης, η 
κατάρτιση, η έρευνα επικίνδυνων συνθηκών και βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος κ.ά. 
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απασχόλησης ανηλίκων αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολο έργο ως προς την τεκμηρίωση του, 
προκειμένου να οδηγηθούν οι υπηρεσίες στην επιβολή κυρώσεων. Στο άρθρο 12 του π.δ. 
62/1998 προβλέπεται ότι σε κάθε εργοδότη, που παραβαίνει τις διατάξεις του εν λόγω π.δ. 
επιβάλλονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

3) Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3, το άρθρο 7 παράγραφος 3, το άρθρο 8 
παράγραφος 5, το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 4 και το 
άρθρο 13, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν παρεκκλίσεις υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις. Έχουν χορηγηθεί παρεκκλίσεις και αν ναι, πόσες; Ποια ήταν τα 
αποτελέσματα της διαβούλευσης; 

 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ.. 62/1998 «Οι διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος εφαρμόζονται σε κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών το οποίο 
απασχολείται με οποιαδήποτε μορφής σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας ή με σύμβαση 
έργου ή με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή αυτοαπασχολείται, πλην των 
απασχολουμένων με σχέση ναυτικής εργασίας στον ναυτιλιακό και τον αλιευτικό τομέα, για 
τους οποίους εφαρμογή έχουν ειδικές διατάξεις». 
 Περαιτέρω, η παρ. 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 
του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α΄), προβλέπει τα 
εξής: «Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του παρόντος οι διατάξεις του ν. 1837/1989 "για την 
προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 85 Α`) και του 
παρόντος διατάγματος δεν εφαρμόζονται για περιστασιακές και σύντομης διάρκειας ελαφριές 
εργασίες, που αφορούν τις οικογενειακού χαρακτήρα γεωργικές, δασικές και κτηνοτροφικές 
εργασίες, και με την προϋπόθεση ότι οι εργασίες αυτές εκτελούνται κατά τη διάρκεια της 
ημέρας». 
 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ.. 62/1998 και την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
1837/1989, οι ανήλικοι, μέχρι την συμπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας τους (το οποίο 
συμπίπτει με τη λήξη της 9χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας) δεν επιτρέπεται 
να απασχοληθούν σε οποιαδήποτε εργασία. Κατ’ εξαίρεση από τους παραπάνω 
περιορισμούς, με το άρθρο 5 του π.δ.. 62/1998 και το άρθρο 3 του ιδίου Νόμου, με άδεια της 
αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας επιτρέπεται η απασχόληση παιδιών που έχουν 
συμπληρώσει το 3ο έτος της ηλικίας τους σε πολιτιστικές και συναφείς δραστηριότητες υπό τον 
όρο ότι α) δεν βλάπτεται η υγεία (σωματική και ψυχική) και η σωματική, πνευματική, ηθική ή 
κοινωνική ανάπτυξή τους και β) δεν εμποδίζεται η τακτική φοίτησή τους σε προγράμματα 
επαγγελματικού προσανατολισμού ή επαγγελματικής κατάρτισης εγκεκριμένα από την 
αρμόδια αρχή, ή η ικανότητά τους να ωφελούνται από την εκπαίδευση που τους παρέχεται και 
για διάστημα που δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο των τριών μηνών. 
 Αναφορικά με τα χρονικά όρια εργασίας των ανηλίκων, οι ανήλικοι εργαζόμενοι 
δικαιούνται ημερήσια ανάπαυση δώδεκα τουλάχιστον συνεχείς ώρες, στις οποίες πρέπει να 
περιλαμβάνεται το χρονικό διάστημα από τις δέκα το βράδυ μέχρι τις έξι το πρωί. Επομένως, 
απαγορεύεται η εργασία των εφήβων (δηλαδή κάθε νέου ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών αλλά 
κάτω των 18 ετών και ο οποίος έχει παύσει να υπόκειται σε υποχρεωτική σχολική φοίτηση 
κατά τις κείμενες περί αυτής διατάξεις) από 22.00 έως και 06.00 ώρας (παρ. 2 του άρθρου 5 
του ν. 1837/1989, άρθρο 8 και παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 62/1998). Επίσης, οι έφηβοι 
δικαιούνται εβδομαδιαία ελάχιστη ανάπαυση δύο (2) συνεχών ημερών εκ των οποίων η μία να 
συμπίπτει με Κυριακή (παρ. 2 του άρθρ. 9 του π.δ. 62/98). Σε περίπτωση που ο ημερήσιος 
χρόνος εργασίας υπερβαίνει τις 4,5 ώρες, παρέχεται στους νέους (ανήλικους) διάλειμμα 
τριάντα τουλάχιστον συνεχών λεπτών (άρθρο 10 του π.δ. 62/1998).  
 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 62/1998 και το άρθρο 5 του ν. 1837/1989, ο χρόνος 
εργασίας των εφήβων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 8 ώρες την ημέρα και τις 40 ώρες την 
εβδομάδα, αλλά ο χρόνος εργασίας των εφήβων που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της 
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ηλικίας τους, καθώς και των εφήβων που φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου, τεχνικές ή 
επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες από το κράτος, δεν επιτρέπεται 
να υπερβαίνει τις 6 ώρες την ημέρα και τις 30 ώρες την εβδομάδα. Ο χρόνος που διαθέτει ο 
έφηβος όταν εργάζεται σε επιχείρηση, στα πλαίσια ενός συστήματος εναλλάξ θεωρητικής ή/ 
και πρακτικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, συνυπολογίζεται στο χρόνο 
εργασίας. Όταν ο έφηβος απασχολείται από περισσότερους εργοδότες, οι ημέρες εργασίας και 
οι ώρες εργασίας που πραγματοποιεί αθροίζονται. Η ημερήσια εργασία των νέων που φοιτούν 
σε γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου, σε δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες από το κράτος 
τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές, αρχίζει ή λήγει δύο τουλάχιστον ώρες μετά τη λήξη ή πριν 
από την έναρξη των μαθημάτων αντιστοίχως. Επιπλέον, απαγορεύεται η υπερωριακή 
απασχόληση των εφήβων. Επίσης, με το άρθρο 8 του π.δ. 62/1998 και την παρ. 2 του άρθρου 
5 του ν. 1837/1989 απαγορεύεται η νυκτερινή εργασία των ανηλίκων. 
 Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1837/1989, η κανονική άδεια 
χορηγείται κατά την περίοδο των θερινών σχολικών διακοπών σε συνεχείς ημέρες. Το μισό 
της κανονικής άδειας χορηγείται τμηματικά και σε άλλες χρονικές περιόδους, αν το ζητήσει ο 
ανήλικος. 
 Επιπρόσθετα, η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1837/1989 ορίζει ότι «Οι ανήλικοι δεν 
επιτρέπεται να απασχολούνται, αν δεν είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο εργασίας, ειδικό για τη 
συγκεκριμένη εργασία ή ομάδα εργασιών», το περιεχόμενο και οι προδιαγραφές του οποίου 
καθορίζονται με την Υπουργική Απόφαση 1390/1989 «Βιβλιάρια εργασίας ανηλίκων» (ΦΕΚ 
766/Β΄). 
 Τέλος, προβλέπονται ειδικότερες προστατευτικές διατάξεις για την υγεία και ασφάλεια 
των ανηλίκων καθώς και για τη διασφάλιση της προστασίας τους από κινδύνους που 
σχετίζονται με την ευάλωτη φύση τους (σωματική, πνευματική, ηθική, κοινωνική) και την 
αποτροπή κάθε μορφής εκμετάλλευσης και χρησιμοποίησής τους. Σε συνέχεια του ν. 
2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης εργασίας 182 για την απαγόρευση των 
χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή 
τους» (ΦΕΚ 119 Α΄), ψηφίστηκε ο Ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της 
απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111/Α΄/08-05-2003) 
όπου στο άρθρο 4 προβλέπεται, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, ο καθορισμός των εργασιών, έργων και δραστηριοτήτων εκείνων που από τη 
φύση τους ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελούνται είναι πιθανό να βλάψουν την 
υγεία, την ασφάλεια ή να προσβάλλουν την ηθική των ανηλίκων. Ειδικότερα, η Υπουργική 
Απόφαση 130621/2003 (ΦΕΚ 875/Β΄/02-07-2003) καθορίζει τις εργασίες, τα έργα και τις 
δραστηριότητες εκείνες όπου, λόγω των ανωτέρω, απαγορεύεται να απασχολούνται οι 
ανήλικοι. 
Με το ν. 3144/2003 (ΦΕΚ Α΄ 111/08.05.2003) "Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της 
απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις", στο άρθρο 4 προβλέφθηκε 
η έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία θα καθορίζονταν οι εργασίες, τα έργα και οι 
δραστηριότητες που από τη φύση τους ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελούνται είναι 
πιθανό να βλάψουν την υγεία, την ασφάλεια ή να προσβάλλουν την ηθική των νέων 
εργαζομένων που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας, λαμβάνοντας υπόψη: 

� το ανθυγιεινό περιβάλλον (όπως: επικίνδυνες ουσίες, παράγοντες και διαδικασίες, 
θερμοκρασία, θόρυβος και δονήσεις επιβλαβείς για την υγεία),  

� την πολύωρη απασχόληση ή την νυχτερινή απασχόληση ή την απασχόληση όπου ο 
ανήλικος είναι εκτεθειμένος σε φυσική, ψυχολογική ή σεξουαλική κακοποίηση ή 
εκμετάλλευση,  

� την εργασία με τη χρήση επικίνδυνου εξοπλισμού, μηχανημάτων και εργαλείων ή 
εργασία που περιλαμβάνει χειρωνακτική διακίνηση ή μεταφορά βαρέων φορτίων,  
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� την εργασία που πραγματοποιείται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, του νερού, 
σε επικίνδυνα ύψη ή σε χώρους υπό περιορισμό.  
Προϊόν των προβλέψεων του ν. 3144/2003 ήταν η έκδοση της υπουργικής απόφασης 

130621/2003 (ΦΕΚ Β΄ 875/02.07.2003) "Εργασίες, έργα και δραστηριότητες στις οποίες 
απαγορεύεται να απασχολούνται οι ανήλικοι". 

Οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκε η παραπάνω νομοθεσία ήταν για να προβλεφθούν 
επί πλέον μέτρα για την προστασία των νέων, μεταξύ των οποίων και η προσθήκη νέων 
δραστηριοτήτων στις οποίες θα απαγορεύεται η απασχόλησή τους, δίνοντας ιδιαίτερη 
έμφαση στην προστασία της ηθικής των νέων, της πνευματικής, συναισθηματικής, 
διανοητικής, κοινωνικής και ψυχικής τους υγείας και της ελεύθερης ανάπτυξης της 
προσωπικότητάς της. 

Συγκεκριμένα: 
� αυστηροποιήθηκαν οι διατάξεις με την απαγόρευση απασχόλησης σε ολόκληρους 

κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, αντί σε ορισμένες εργασίες αυτών των κλάδων. 
� εμπλουτίσθηκαν οι απαγορεύσεις με πρόσθετες εργασίες, απασχολήσεις και 

διαδικασίες, οι οποίες βλάπτουν την πνευματική, συναισθηματική, διανοητική, 
κοινωνική και ηθική ανάπτυξη των νέων.  

4) Ποιο είναι το ποσοστό των θανατηφόρων ατυχημάτων στους νέους ανά 100.000 
εργαζομένους για κάθε έτος της περιόδου αναφοράς; Ποιο είναι το ποσοστό των 
ατυχημάτων στους νέους με συνέπεια απουσία περισσότερων από τριών εργάσιμων 
ημερών, ανά 100 000 εργαζομένους για κάθε έτος της περιόδου αναφοράς; 

Υπάρχουν πίνακες γενικά για όλους τους εργαζόμενους και στατιστικά για θανατηφόρα 
ατυχήματα στους νέους, αλλά δεν υπάρχει ο συνολικός αριθμός των νέων εργαζομένων. Με 
την υποχρεωτική υποβολή κατάστασης προσωπικού των επιχειρήσεων μέσω του 
ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ που ουσιαστικά άρχισε να εφαρμόζεται 
από το έτος 2012, στο μέλλον θα υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής αυτών των στοιχείων. 
 
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 2007 
 

ΝΕΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ: 0 

ΝΕΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-24 ΕΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ: 13 

 
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 2008 
 

ΝΕΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ: 1 

ΝΕΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-24 ΕΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ: 6 

 
 
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 2009 
 

ΝΕΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ: 1 

ΝΕΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-24 ΕΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ: 8 
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ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 2010 
 

ΝΕΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ: 0 

ΝΕΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-24 ΕΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ: 3 

 
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 2011 
 

ΝΕΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ: 0 

ΝΕΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-24 ΕΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ: 0 

 
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 2012 
 

ΝΕΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ: 0 

ΝΕΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-24 ΕΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ: 3 

 
5) Έλαβε το Κράτος μέλος πρόσθετα μέτρα που δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία; Αν 
ναι, παρακαλείσθε να τα περιγράψετε και να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους 
ελήφθησαν αυτά τα πρόσθετα μέτρα.  

Έντυπο ενημερωτικό υλικό. 

Συγκεκριμένα: 
� Φυλλάδιο με τίτλο «Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων νέων», το οποίο 

περιλαμβάνει την εθνική νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των νέων 
εργαζόμενων, καθώς και παραδείγματα καλής πρακτικής από διάφορες 
ευρωπαϊκές χώρες για την ενσωμάτωση των θεμάτων αυτών στην εκπαίδευση.  

� Φυλλάδιο σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο για την Ασφάλεια και Υγεία 
στην Εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ) με τίτλο «Από την αρχή με ασφάλεια» το οποίο 
περιλαμβάνει εικονογραφημένα παραδείγματα καλής πρακτικής για την πρόληψη 
χημικών, βιολογικών, ψυχοκοινωνικών, εργονομικών κλπ κινδύνων και 
απευθύνεται σε νέους εργαζόμενους ή μαθητές.  

� Ενημερωτικό CD με τίτλο  «Ασφάλεια & υγεία στην εργασία - Από την αρχή με 
ασφάλεια»  το οποίο περιέχει την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για ΑΥΕ καθώς 
και προηγούμενες εκδόσεις της υπηρεσίας μας. 

� Έκδοση του ΕΛΙΝΥΑΕ (2011) με τίτλο «Με ασφάλεια στο σχολείο και το σπίτι». 
Φυλλάδιο με χρήσιμες συμβουλές ώστε να είναι ασφαλή τα παιδιά στο σχολείο και 
στο σπίτι.   

 
 Λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων είναι δύσκολη η επανεκτύπωση του ενημερωτικού 
υλικού αλλά διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (www.ypakp.gr).  
 Η έκδοση του ΕΛΙΝΥΑΕ επίσης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή (στην ιστοσελίδα 
www.elinyae.gr).  
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 Σε κάθε περίπτωση, με την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου εντοπίζονται περαιτέρω 
προβλήματα και το Σ.ΕΠ.Ε. σε συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία αποφαίνεται για την 
απαγόρευση ή μη των εργασιών για τους νέους κάτω των 18 ετών.   

6) Έχουν λάβει το Κράτος μέλος ή οι κοινωνικοί εταίροι ειδικά μέτρα για την 
υποστήριξη των ΜΜΕ κατά την εφαρμογή της οδηγίας; Παρακαλείσθε να περιγράψετε 
τα εν λόγω μέτρα.  

 Είναι γεγονός ότι η εφαρμογή των απαιτήσεων της οδηγίας στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, λόγω τις έλλειψης πόρων και 
ανθρώπινου δυναμικού στο συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα. Για το λόγο αυτό 
λαμβάνονται ειδικά μέτρα με σκοπό την υποστήριξη των ΜΜΕ κατά την εφαρμογή της 
οδηγίας. Πιο συγκεκριμένα: 

� Με την έκδοση του «ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 
3850/2010 (ΦΕΚ Α’ 84), πραγματοποιήθηκε η κωδικοποίηση των βασικών 
νομοθετικών διατάξεων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Με τον 
τρόπο αυτό γίνεται πρακτικά πιο εύκολη η μελέτη και επεξεργασία της σχετικής 
νομοθεσίας από τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. 

� Με την έκδοση ενημερωτικού υλικού (όπως λεπτομερώς αναφέρεται σε άλλα τμήματα 
της παρούσας έκθεσης). 

� Με τη διοργάνωση εκδηλώσεων (όπως λεπτομερώς αναφέρεται σε άλλα τμήματα της 
παρούσας έκθεσης). 

� Στα προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών στις περιπτώσεις που αυτοί ασκούν 
καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας στην επιχείρησή τους περιλαμβάνεται ενότητα σχετικά 
με την απασχόληση των νέων.  

 
7) Αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ ιδιαίτερες δυσκολίες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
της οδηγίας; Αν ναι, να τις περιγράψετε.  

Το βασικότερο πρόβλημα των ΜΜΕ για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της οδηγίας 
αποτελεί η έλλειψη οικονομικών και ανθρώπινων πόρων. Οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι 
δυσχεραίνουν την υλοποίηση μέτρων με σημαντικό κόστος σε συνδυασμό με την ύπαρξη 
νοοτροπίας – κουλτούρας πρόληψης.  

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει δοθεί από την πολιτεία μεγάλη έμφαση στην 
αποτελεσματικότερη ενημέρωση των επιχειρήσεων αυτών σε συνεργασία και με τους 
κοινωνικούς εταίρους. Με τα σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών επιτυγχάνεται σε κάποιο 
βαθμό συγκεκριμένος στόχος. 

Ήδη εξετάζεται για τα επόμενα έτη η δυνατότητα στήριξης των ΜΜΕ με την παροχή 
συμπληρωματικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης εκ μέρους 
κάποιου φορέα τους π.χ. Επιμελητήριο. Με τον τρόπο αυτό οι ΜΜΕ θα βοηθηθούν 
προκειμένου να βελτιώσουν τις προσφερόμενες στους εργαζόμενους υπηρεσίες προστασίας 
και πρόληψης χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων. 
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Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της 
υγείας  και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους 
οφειλόμενους σε χημικούς  παράγοντες (δέκατη τέταρτη ειδική οδηγία κατά την έννοια 
του άρθρου 16 παράγραφος 1της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)  
 
Εισαγωγή 
 Η εναρμόνιση του εθνικού μας δικαίου με τη συγκεκριμένη οδηγία έγινε με το 
προεδρικό διάταγμα 338/2001 - Προστασίας της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά 
την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες (228 Α΄). 

1) Κατανοούν οι εργοδότες, ιδίως οι ΜΜΕ, τι πρέπει να πράξουν για να 
συμμορφωθούν με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με τους χημικούς παράγοντες, 
π.χ. REACH, GHS και την οδηγία για τους καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες; 

Από την εφαρμογή της οδηγίας προκύπτει ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις στις οποίες 
υπάρχουν και λειτουργούν οργανωμένες υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης κατανοούν  τι 
πρέπει να πράξουν αφού γνωρίζουν τα οφέλη που θα προκύψουν από την εφαρμογή της 
νομοθεσίας. Όσον αφορά τις μικρές γίνεται προσπάθεια ενημέρωσής τους με διάφορους 
τρόπους έτσι ώστε η νομοθεσία  να συμπληρώνεται με άλλα, μη νομοθετικά, μέτρα που 
σκοπό έχουν να  διευκολύνουν   τους εμπλεκόμενους στην εφαρμογή της. (παρουσιάζονται 
αναλυτικότερα παρακάτω στις ερωτήσεις 5-6). Η προσπάθεια μεταξύ άλλων εστιάζεται να 
κατανοηθεί η αξία της διενέργειας πλήρους εκτίμησης κινδύνου στην οποία να αξιολογείται ο 
κίνδυνος που προέρχεται κατά περίπτωση από την χρήση των χημικών παραγόντων 
(παρουσιάζεται και αναλυτικά παρακάτω-ερώτηση 7).  

Tην ευθύνη για την εφαρμογή της οδηγίας REACH και CLP στην Ελλάδα έχει η 
υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους.  

Το Γενικό Χημείο σε συνεργασία με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε. 
πραγματοποίησε ημερίδα στις 18/02/2013 με θέμα “Κανονισμός REACH –Ασφάλεια στο 
χώρο εργασίας (OSH)” με στόχο την πληροφόρηση-ενημέρωση στα θέματα αυτά. Σε αυτή 
την ημερίδα συμμετείχαν επιθεωρητές εργασίας και οι αρμόδιοι υπάλληλοι από την επιτελική 
αρχή (Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας της Κεντρικής υπηρεσία του 
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Παράλληλα αποφασίσθηκε η 
δημιουργία μεικτών κλιμακίων ελέγχου της αγοράς (στελεχωμένα τόσο από επιθεωρητές του 
Σ.ΕΠ.Ε. όσο και από επιθεωρητές του Γ.Χ.Κ).  

2) Ποιες πρακτικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα κράτη κατά την εφαρμογή των 
ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης; 

Όσον αφορά την χρήση χημικών ουσιών για τις οποίες υπάρχουν όρια επαγγελματικής 
έκθεσης, ο αριθμός των επιχειρήσεων που διενεργούν σχετικούς ελέγχους είναι 
περιορισμένος. Οι επιχειρήσεις αυτές κατά κανόνα είναι εκείνες στις οποίες υπάρχουν και 
λειτουργούν οργανωμένες υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης. 

Οι επιθεωρητές εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. έχουν να αντιμετωπίσουν μια πληθώρα θεμάτων 
στους χώρους εργασίας, στα οποία η αντιμετώπιση των επικίνδυνων χημικών ουσιών 
αποτελεί μόνο ένα από αυτά. Η επίτευξη  των βασικών ιδεών των καλών προληπτικών 
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πρακτικών για την υγεία και την ασφάλεια είναι θεμελιώδες σημείο εκκίνησης για τις 
ρυθμιστικές δράσεις. Το σχετικά χαμηλό σημείο εκκίνησης όσον αφορά την ευαισθητοποίηση 
και τις καλές πρακτικές ΥΑΕ για πολλές επιχειρήσεις σημαίνει ότι αυτές οι βασικές ιδέες είναι 
πιθανό να παίρνουν προβάδισμα σε σχέση με τις σχετικά ποιο επιτηδευμένες ερωτήσεις που 
εμπεριέχονται στην διαχείριση του χημικού κινδύνου. Με αποτέλεσμα να περιορίζονται σε 
εφαρμογή βασικών στρατηγικών  βιομηχανικής υγιεινής όσον αφορά την πληροφόρηση, τα 
βασικά προστατευτικά μέτρα ή μέσα ατομικής προστασίας τα οποία μπορούν να επιτευχθούν 
και συντηρηθούν, χωρίς την ανάγκη για ποιο επιτηδευμένα όργανα μια τεχνικές.  

Σε Μελέτη* εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας 98/24/ΕΚ  που  πραγματοποιήθηκε από 
το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τη Σχολή Χημικών Μηχανικών σε δείγμα 37 επιχειρήσεων στην 
περιοχή Μαγνησίας και Ευβοίας, έδειξε ότι σε αρκετές περιπτώσεις η ταυτοποίηση του 
κινδύνου οδήγησε σε μετρήσεις χημικών παραγόντων στο χώρο εργασίας με σκοπό τον 
περιορισμό του χημικού κινδύνου ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ο χημικός κίνδυνος 
υποτιμήθηκε (το τελευταίο επιβεβαιώνεται και από την πληροφόρηση που υπάρχει από το 
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας). 

Σε αρκετές περιπτώσεις που δόθηκαν απαντήσεις ανέφεραν χρήση χημικών ουσιών με 
θεσπισμένα όρια επαγγελματικής έκθεσης. Το μέτρο διαχείρισης του χημικού κινδύνου που 
χρησιμοποιήθηκε περισσότερο όπως επιβεβαιώνεται και από την πληροφόρηση από  το 
Σ.ΕΠ.Ε. ήταν η χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας ενώ τα μέτρα συλλογικής 
προστασίας υπολείπονταν. 

Οι περισσότεροι από εκείνους που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο ήταν ενήμεροι για 
τους χημικούς κινδύνους και τις βασικές νομικές απαιτήσεις που θέτει η κοινοτική οδηγία 
98/24/ΕΚ, αντιμετωπίζουν όμως προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή της και  οι 
δυσχέρειες ως προς την εφαρμογή της νομοθεσίας συνοψίστηκαν σε έλλειψη πληροφόρησης 
και εξειδικευμένης γνώσης, οικονομικών πόρων, υποστήριξης, χρόνου και βούλησης. 

Ειδικά για το θέμα έλλειψης οικονομικών πόρων είναι ευνόητο ότι σε κάποιο βαθμό έχει 
επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που πλήττει την χώρα.  

Ενδεικτικά και μόνο παρατίθενται μερικά από τα αποτελέσματα  της συγκεκριμένης 
έρευνας που διεξήχθη από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τη σχολή Χημικών 
Μηχανικών σε δείγμα 37 επιχειρήσεων στην περιοχή των νομών Μαγνησίας και Ευβοίας. 

Σύμφωνα με την έρευνα η κατανόηση της νομοθεσίας κρίθηκε ως καθόλου εύκολη από 
το 28% των περιπτώσεων, ενώ σχετικά εύκολη από το 53%. Ως δυσχέρειες ως προς την 
τήρηση της νομοθεσίας αναφέρθηκαν: έλλειψη πληροφόρησης (65%), κόστος (54%), έλλειψη 
υποστήριξης (51%), χρόνος (43%), άλλες (14%).   

Σε ότι αφορά τα όρια επαγγελματικής έκθεσης σε χημικές ουσίες το 43 % 
χρησιμοποιούσε χημικές ουσίες για τις οποίες υπάρχουν όρια επαγγελματικής έκθεσης,  το 
23 % έχουν διενεργήσει σχετικές μετρήσεις, ενώ το 50% των περιπτώσεων συμπεριέλαβαν 
τα όρια επαγγελματικής έκθεσης στη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου. 

Επιπλέον δεν έχει παγιωθεί κουλτούρα ασφάλειας  και σωστής νοοτροπίας,  κυρίως 
γιατί δεν έχει γίνει αντιληπτή η προστιθέμενη αξία (σημαντική ειδικά σε περίοδο κρίσης) της 
‘υγείας και ασφάλειας’ αφού διασφαλίζει μικρότερο απουσιασμό, ποιοτικότερους  και 
αποδοτικότερους εργαζόμενους,  καλύτερα προϊόντα, άρα κέρδη για την επιχείρηση. Στην 
πράξη η ‘υγεία και η ασφάλεια’ αντιμετωπίζονται ως υποχρεώσεις του εργοδότη απέναντι στο 
κράτος προκειμένου οι επιχειρήσεις να αποφύγουν την επιβολή κυρώσεων. Προς  την 
κατεύθυνση αυτή όπως αναφέρεται σε άλλο σημείο της έκθεσης, εστιάζονται οι προσπάθειες 
της πολιτείας με τη σωστή ενημέρωση των εργοδοτών και των εργαζομένων για τη 
σπουδαιότητα εφαρμογής των απαραίτητων μέτρων πρόληψης. 

3) Ποια είναι η πείρα που αποκτήθηκε από την υποκατάσταση των επικίνδυνων 
χημικών παραγόντων με λιγότερο επικίνδυνους χημικούς παράγοντες στον χώρο 
εργασίας; 
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Σύμφωνα με την παραπάνω αναφερθείσα μελέτη και εφόσον από σχετική νομοθεσία 

δεν απαγορεύεται ρητά η χρήση κάποιων παραγόντων (π.χ. αμίαντος) η υποκατάσταση 
χημικών παραγόντων από άλλους λιγότερο επικίνδυνους εφαρμόστηκε από λίγες 
επιχειρήσεις της έρευνας (οι λόγοι είναι ίδιοι με  αυτούς της ερώτησης 2).  

4) Με βάση την πείρα που αποκτήθηκε, αντιμετωπίζει ικανοποιητικά η οδηγία τους 
κινδύνους που προέρχονται από τα νανοϋλικά; 

Η ισχύουσα νομοθεσία καλύπτει βασικά τους δυνητικούς κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλεια, που συνδέονται με τα νανοϋλικά. Παρόλα αυτά πρέπει να βελτιωθεί η γνώση 
σε σημαντικά θέματα όπως ο χαρακτηρισμός νανοϋλικών, οι ενδεχόμενοι κίνδυνοί που 
προκύπτουν από τη χρήση τους, η έκθεση, η εκτίμηση της επικινδυνότητας και εν γένει η 
διαχείριση κινδύνου. Για τη χρήση των νανοϋλικών η γνώση αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμο 
παράγοντα για την εφαρμογή της νομοθεσίας.  

5) Έλαβε το κράτος μέλος πρόσθετα μέτρα που δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία; Αν 
ναι, παρακαλείσθε να τα περιγράψετε και να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους 
ελήφθησαν αυτά τα πρόσθετα μέτρα.  

Εκδόθηκε ο ν. 3850/2010  «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια 
των εργαζομένων» ο οποίος αποτελεί μια κωδικοποίηση των νόμων για την υγεία και την 
ασφάλεια και ο οποίος περιλαμβάνει πολλά στοιχεία της εν λόγω οδηγίας κάνοντας πιο 
εύκολη την πληροφόρηση και κατ’ επέκταση την εφαρμογή της.  

6) Έχουν λάβει το κράτος μέλος ή οι κοινωνικοί εταίροι ειδικά μέτρα για την 
υποστήριξη των ΜΜΕ κατά την εφαρμογή της οδηγίας; Παρακαλείσθε να περιγράψετε 
τα εν λόγω μέτρα. 

Στην προσπάθεια της αποτελεσματικής ενημέρωσης των μικρών επιχειρήσεων και της 
εν γένει στήριξή τους για την εφαρμογή της οδηγίας μεταξύ άλλων έχουν εκδοθεί σχετικά 
φυλλάδια με κατευθυντήριες οδηγίες ή άλλες σχετικές λεπτομέρειες.  

Ειδικότερα το Υπουργείο βρίσκεται σε τελικό στάδιο έκδοσης ενημερωτικού εντύπου για 
την ασφαλή χρήση των διαλυτών.  

Επίσης έχει ολοκληρωθεί η εργασία για την ‘Αντικατάσταση των χημικών παραγόντων 
στους χώρους εργασίας με χημικές ουσίες λιγότερο επικίνδυνες - Μέθοδος Column Model’ με 
τα νέα εικονογράμματα (Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ, CLP). 

Επίσης μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί: 
-“Νέοι και Αναδυόμενοι Κίνδυνοι στον Κατασκευαστικό Τομέα”  

φυλλάδιο αναδυόμενοι κίνδυνοι 
-“Εργαλείο για την Εκτίμηση Κινδύνου Β’ Έκδοση”  

Εργαλείο για την Εκτίμηση Κινδύνου 
-“Επικίνδυνες χημικές ουσίες στους χώρους εργασίας , Αθήνα 2003”  

Επικίνδυνες Χημικές ουσίες στους Χώρους Εργασίας  
-“Έκθεση των εργαζομένων σε Χημικούς παράγοντες στην Κατασκευή Επίπλων» Υπουργείο 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας”  

Πρόκειται για μελέτη που πραγματοποίησε το ΚΥΑΕ( Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας 
στην Εργασία)  στη χώρα μας σχετικά με την έκθεση εργαζομένων στα επιπλοποιεία 
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σε χημικούς παράγοντες και σκόνη ξύλου. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή (η οποία 
περιελάμβανε ποσοτικούς προσδιορισμούς παραγόντων) διαπιστώθηκε υπέρβαση 
τόσο των οριακών τιμών έκθεσης σε ξύλο (σε ποσοστό 6,8 % των δειγματοληψιών 
εισπνεόμενης σκόνης ξύλου) όσο και των αντίστοιχων οριακών τιμών χημικών ουσιών 
(τολουόλιο, φορμαλδεύδη, 2- βουτανόνη σε αντίστοιχα ποσοστά με αυτά του ξύλου). 
Να σημειωθεί ότι το αποτέλεσμα της υπέρβασης της οριακής τιμής ξύλου είναι 
συγκρίσιμο με αυτό του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού προγράμματος (EU/Wood- Risk 
QLK-2000-00573 που πραγματοποιήθηκε το 2002-2003) 

-Διοργάνωση δύο ενημερωτικών ανοιχτών εκδηλώσεων-ημερίδων με κεντρικό θέμα 
«Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία: Εκτίμηση κινδύνου- φυσικοί και χημικοί παράγοντες»: 
(Στην Αθήνα στις 30-03-2009 και στον Πύργο Ηλείας την 04-04-2009 σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Αγροτικής  Ανάπτυξης και  Τροφίμων, με έμφαση την ασφάλεια και υγεία στις 
αγροτικές εργασίες.  
-Διοργάνωση πολλών ημερίδων με θέμα «Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση των 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε θέµατα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ)», στο 
πλαίσιο της συνεργασίας του Εθνικού Εστιακού Πόλου Πληροφόρησης για θέματα 
Ασφάλειας και Υγείας με το Δίκτυο Enterprise Europe Network - Hellas προς ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
-Με τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων με θέμα «Πρόληψη των κινδύνων στην 
εργασία με τη συμμετοχή όλων», στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2012. 
-Με την έναρξη ανάπτυξης του εργαλείου OIRA (διαδικτυακό, διαδραστικό εργαλείο για την 
εκτίμηση κινδύνου) για την διενέργεια εκτίμησης κινδύνου σε ΜΜΕ. 

Πέραν του έργου της πολιτείας (νομοθετικού, ελεγκτικού, ενημερωτικού, ερευνητικού 
κλπ), καθοριστική σημασία για την πρόοδο στα θέματα ΑΥΕ και την αποτελεσματική 
προαγωγή της εφαρμογής των αναγκαίων μέτρων πρόληψης στην πράξη, διαδραματίζει η 
ενεργή συμμετοχή και ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων. Η ενδυνάμωσή του ρόλου τους 
πρέπει να αποτελεί διαρκή μέριμνα τόσο της πολιτείας, όσο και των οργανώσεων εργοδοτών 
και εργαζομένων. Οι τρόποι ενδυνάμωσης περιλαμβάνουν κυρίως ενίσχυση των θεσμών 
διαβούλευσης (ΣΥΑΕ και ΣΚΕΕΕ), συνεργασίας με το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., συμμετοχής των 
κοινωνικών εταίρων στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα ΑΥΕ και στον από κοινού με την 
πολιτεία σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων για την προαγωγή των θεμάτων ΑΥΕ. Επί πλέον 
σε κάποιες περιπτώσεις, δράσεις αναλαμβάνουν και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (εργοδότες και 
εργαζόμενοι) μέσω των φορέων και των οργανώσεών τους. 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας συχνά έχει συμπεριλάβει 
άρθρα- μελέτες στο επιστημονικό περιοδικό που εκδίδει που παρουσιάζουν τους νέους 
Κανονισμούς REACH και CLP  αλλά και θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της 
οδηγίας για τους χημικούς παράγοντες σε συνεργασία με το ΚΥΑΕ όπως:  
Αντικατάσταση των χημικών παραγόντων στους χώρους εργασίας με χημικές ουσίες 
λιγότερο επικίνδυνες - Μέθοδος Column Model του ΒΙΑ. Θ. Στρατηγάκη, Κ. Χασιώτης, Α. 
Βενέρης  Τεύχος 30, 2007  (Συνεργασία με ΚΥΑΕ) Τεύχος 30 
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τα Χημικά. Θεμέλιο του Reach. Του Tony Musu. Μετάφραση: 
Δ. Πινότση (σ. 13) Τεύχος 38 
Εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου στη βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων. 
Επιμέλεια: Σ. Δοντάς (σ. 18) Τεύχος 38 
Εκτίμηση του χημικού κινδύνου στους χώρους εργασίας (Μέθοδος COSHH-essentials, HSE)  
Του Κ. Χασιώτη σ. 8  Τεύχος 40 2009 
(Συνεργασία με ΚΥΑΕ-Υπουργείο) Τεύχος 40 
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 «REACH και CLP: δύο κανονισμοί για τα χημικά που βελτιώνουν τις συνθήκες Υγείας και 
Ασφάλειας στην Εργασία», Μαραμπούτης Π., Γεωργαλάς Β., Τεύχος 42, 2010, σελ. 9-10 
 Τεύχος 42 
 « Έκθεση σε χημικούς παράγοντες: νομική και ηθική ευθύνη του εργοδότη –Πηγές 
πληροφόρησης. Νυφούδη Ε. Τεύχος 45 , 2011.  
Γίνεται αναλυτική αναφορά για την αλλαγή της νομοθεσίας και τους Κανονισμούς REACH και 
CLP, νέα εικονογράμματα, κ.λ.π. (σελ.  
22) (Συνεργασία με ΚΥΑΕ) Τεύχος 45 
Έργα που εκπονήθηκαν από ΕΛΙΝΥΑΕ στα πλαίσια προγραμμάτων του  Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (EU-OSHA) (ενδεικτικά): 

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, το ΕΛΙΝΥΑΕ ήδη έχει ξεκινήσει την υλοποίηση προγράμματος 
με τίτλο «Υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την εκπόνηση εκτίμησης 
επαγγελματικού κινδύνου (ΕΕΚ)». Το έργο θα υποστηρίξει συνολικά 1.200 επιχειρήσεις για 
την εκπόνηση ΕΕΚ στους κλάδους των συνεργείων αυτοκινήτων, ξυλουργείων, εμπορικών 
καταστημάτων, φούρνων, εμπορικών καταστημάτων και κομμωτηρίων. Επίσης θα εκδοθούν 
κλαδικές αναφορές. Επιπλέον στο πλαίσιο του έργου θα εκπονηθούν κλαδικά εργαλεία 
εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου. 
Eκτίμηση Κινδύνου από την χρήση Επικίνδυνων Χημικών ουσιών  
-Έκδοση και διάδοση εγχειριδίων με πληροφόρηση για την ΑΥΕ, οδηγίες και καλές 
πρακτικές πρόληψης για διάφορους κλάδους ΜΜΕ, πχ. Κομμωτήρια, συνεργεία αυτοκινήτων 
και άλλων χώρων όπου υπάρχουν χημικές ουσίες.  
 Επίσης δράσεις όπως: 

• Την εκστρατεία που οργανώθηκε από την Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών 
Εργασίας και υλοποιήθηκε από το Σ.ΕΠ.Ε. Αναλυτικά στο:   chemicals.campaign.eu 
• Από Γ.Χ.Κ.(Γενικό Χημείο του Κράτους) 

 -Hμερίδα ενημέρωσης ΣΕΧΒ - ΓΧΚ - ΣΕΠΕ:REACH καταχώριση ουσιών 2013, 
Εφαρμογή της νομοθεσίας και έλεγχοι στην αγορά, EBEΠ, Πειραιάς, 05/11/2012 
- Hμερίδα ενημέρωσης για τις εξελίξεις στη νομοθεσία REACH & CLP, EBEA, Αθήνα 
02/07/2012 
-Hμερίδα ενημέρωσης για τις εξελίξεις στη νομοθεσία REACH & CLP - ΓΧΚ, Αθήνα 
05/12/2011 
 - Πρόγραμμα Ενημέρωσης (10-11 Μαρτίου 2011, Αθήνα) "Νέος Κανονισμός (CLP) 
για ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μιγμάτων" 
-Διημερίδα CLP - REACH για χημικούς Γ.Χ.Κ. - Αθήνα 30/11/2010-1/12/2010 
 Εσπερίδα "Χημικά προϊόντα, από το διορθωτικό του γραφείου μέχρι τα παιχνίδια και 
τα χρώματα. Ο σωστός χειρισμός για αποτελεσματικότητα και μείωση των κινδύνων" - 
Πάτρα 17 Μαρτίου 2010 
 -Ημερίδα "REACH - CLP. Η πορεία προς την πλήρη υλοποίηση" Γενικό Χημείο του 
Κράτους - Αθήνα 10 Μαρτίου 2010 
 -Ημερίδα "Οι εξελίξεις στο νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης χημικών. Ταξινόμηση & 
επισήμανση χημικών (CLP). ADR2009. REACH Οι επιπτώσεις στις επιχειρήσεις.", 
Τετάρτη 6/5/2009 ΕΒΕΠ  
 "Ο έλεγχος της αγοράς στον τομέα των επικίνδυνων χημικών και η εφαρμογή της 
νέας νομοθεσίας REACH - οφέλη από τις επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό" - 
Θεσσαλονίκη 02/04/2008 
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 Ημερίδα "Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα - Ισχύουσα και νέα νομοθεσία (REACH)" - 
Πάτρα 05/12/2007 
Ημερίδα για το REACH - 24/10/2007 
Εσπερίδα Ενημέρωσης - "Επικίνδυνα χημικά προϊόντα - Ισχύουσα και νέα νομοθεσία 
(REACH)" Καβάλα 30 Μαϊου 2007 
Φυλλάδιο για Καν.REACH 
Φυλλάδιο για Καταχώρηση REACH & CLP 
Φυλλάδιο για CLP 
Ενημερωτικό τρίπτυχο 

Επιπλέον μέχρι σήμερα εντός του έτους 2013 έχουν λάβει χώρα: 
-Εκπαίδευση νέων πτυχιούχων χημικών για τους Κανονισμούς REACH, CLP και 
απορρυπαντικών, ΓΧΚ, 14-16/10/2013 
  -Hμερίδα ενημέρωσης εισαγωγέων και παραγωγών κάρβουνου στην Ελλάδα, ΓΧΚ, 
Αθήνα, 27/02/2013 και 12/03/2013 
- Κανονισμός REACH - Ασφάλεια στο χώρο εργασίας (OSH), ΓΧΚ - ΣΕΠΕ, 
Αμφιθέατρο ΓΧΚ, Αθήνα, 18/02/2013 

7) Αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ ιδιαίτερες δυσκολίες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
της οδηγίας; Αν ναι, να τις περιγράψετε. 

Προκειμένου να προστατευθεί η υγεία των εργαζομένων πρωταρχική μέριμνα του 
εργοδότη πριν την χρησιμοποίηση χημικών παραγόντων είναι η εκτίμηση των κινδύνων που 
ενέχουν οι παράγοντες αυτοί για τους εργαζόμενους και τρίτους. Η εκτίμηση αυτή είναι 
γραπτή, εκπονείται από τον Τεχνικό ασφαλείας ή/ και τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης  ή 
τις ΕΞΥΠΠ..   

Στο άρθρο 4 του Π.Δ. 338/2001 με το οποίο έχει γίνει εναρμόνιση της οδηγίας 
αναφέρει: 

«Η εκτίμηση κινδύνου πρέπει να τεκμηριώνεται με τη δέουσα μορφή σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις και μπορεί να περιλαμβάνει απόδειξη από τον εργοδότη ότι η 
φύση και η έκταση των κινδύνων που σχετίζονται με τους χημικούς παράγοντες 
καθιστά περιττή περαιτέρω λεπτομερή εκτίμηση των κινδύνων».  

Επίσης στο άρθρο 10 αναφέρεται: Εάν τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 καταδεικνύουν κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων διενεργείται 
επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές ρυθμίσεις στην 
νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων’.  

Στην Ελλάδα, αναφορικά με τα θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων), 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θεωρούνται οι μικρές επιχειρήσεις με αριθμό 
εργαζομένων μικρότερο των 50, οι οποίες και καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό του 
συνόλου των επιχειρήσεων(>50%). Σε αυτές τις επιχειρήσεις (κάτω των 50 ατόμων) ο 
εργοδότης δεν υποχρεώνεται να απασχολεί Ιατρό Εργασίας  σε εργασίες με χημικούς 
παράγοντες εκτός και αν εμπίπτουν στις καρκινογόνες (άρθρο 8 του 3850/2010) ο οποίος 
είναι υπεύθυνος να μεριμνά για την διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων 
παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος κλπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις (κάτω των 50 
ατόμων) πρέπει  λοιπόν να μεριμνά ο εργοδότης γεγονός που είναι αρκετά δύσκολο στην 
πράξη.  

Επίσης  ο Ιατρός Εργασίας είναι αυτός που πρέπει να αναγγέλλει μέσω της 
επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην 
εργασία. 
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Όπως προκύπτει στο θέμα επίβλεψης της υγείας εκτός των μεγάλων επιχειρήσεων οι 
οποίες διαθέτουν οργανωμένες υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης στις μικρές και 
μικρομεσαίες παρουσιάζεται σχετική υστέρηση. Μεταξύ άλλων αυτό οφείλεται στο παραπάνω 
αναφερθέν δηλ. το ότι στις επιχειρήσεις αυτές εν γένει δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία 
ιατρού εργασίας. 

Εξετάζεται η αναθεώρηση του πλαισίου της ιατρικής παρακολούθησης με στόχους:  
α. την επέκταση στο σύνολο των εργαζομένων (ή τουλάχιστον σε όσους 

εκτίθενται σε κινδύνους),  
β. διασύνδεση με το γενικότερο σύστημα υγείας (ΕΣΥ, ασφαλιστικά ταμεία),  
γ. απλοποίηση και μείωση διοικητικού φόρτου/κόστους επιχειρήσεων,  
δ. δυνατότητα ατομικής επιλογής ιατρικών υπηρεσιών από τον εργαζόμενο. 

Επίσης οι τεχνικοί ασφάλειας που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην εφαρμογή και 
στην εκπαίδευση των εργαζομένων σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι δεν 
εφαρμόζεται η συγκεκριμένη πρόβλεψη. 

Βασική παράμετρος λοιπόν όσον αφορά την καλή εφαρμογή της οδηγίας είναι μια 
πλήρης κατά το δυνατόν εξαντλητική εκτίμηση κινδύνου η οποία θα αναδεικνύει την 
ανάγκη επίβλεψης της υγείας. 

Όπως προκύπτει από την πληροφόρηση που υπάρχει από υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. που 
διενεργεί τον έλεγχο εφαρμογής στις επιχειρήσεις είναι ότι τα θέματα της υγείας και της 
ασφάλειας από την έκθεση σε χημικούς παράγοντες κατά την εργασία δεν αντιμετωπίζονται 
με την δέουσα πληρότητα. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην χαμηλή ποιότητα του περιεχομένου 
των μελετών εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου που κατά κανόνα είτε δεν προσεγγίζουν 
επιστημονικά το θέμα είτε όταν το πράττουν καταγράφουν απλώς την ύπαρξη των χημικών 
παραγόντων και τα μέτρα που προτείνουν αναφέρονται γενικά στο πρόβλημα χωρίς να 
συγκεκριμενοποιούν και συσχετίζουν τα μέτρα που προτείνουν με τις πραγματικές συνθήκες 
της επιχείρησης που αφορούν. 

Παράλληλα εξετάζεται η συμπλήρωση του Π.Δ. 338/2001  με την έκδοση 
κατευθυντηρίων οδηγιών με την καθιέρωση εντύπων που θα πρέπει να συμπληρώνονται για 
τη χρήση των χημικών παραγόντων και τα οποία θα ενσωματώνονται στην εκτίμηση 
κινδύνου.   

Ήδη εξετάζεται για τα επόμενα έτη η δυνατότητα στήριξης των ΜΜΕ με την παροχή 
συμπληρωματικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης εκ μέρους 
κάποιου φορέα τους π.χ. Επιμελητήριο. Με τον τρόπο αυτό οι ΜΜΕ θα βοηθηθούν 
προκειμένου να βελτιώσουν τις προσφερόμενες στους εργαζόμενους υπηρεσίες προστασίας 
και πρόληψης χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων. 
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Οδηγία 1999/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 
Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν 
να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες (δέκατη πέμπτη ειδική οδηγία 
κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) 

Εισαγωγή 

 Η εναρμόνιση του εθνικού μας δικαίου με τη συγκεκριμένη οδηγία έγινε με το 
προεδρικό διάταγμα 42/2003 “Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να 
εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση με την οδηγία 
1999/92/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(E.E.L 23/57/28-1-2000)”. 

1) Ποια πείρα αποκτήθηκε από τη διαχείριση των διεπαφών μεταξύ αυτής της οδηγίας 
και της οδηγίας 94/9/ΕΚ; 

 Οι συγκεκριμένες οδηγίες εφαρμόζονται κατά κανόνα από τις μεγάλες επιχειρήσεις 
όπου υπάρχον οργανωμένες υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης. Στις περιπτώσεις αυτές 
οι οδηγίες εφαρμόζονται συνδυαστικά-συμπληρωματικά. Για τις μικρές ή πολύ μικρές 
επιχειρήσεις επί του παρόντος δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία.  
 
2) Ποια πείρα αποκτήθηκε από τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των 
εργοδοτών μέσω της χρήσης των διατάξεων του άρθρου 8 σχετικά με τον συνδυασμό 
του εγγράφου προστασίας από εκρήξεις με άλλα έγγραφα; 

 Ο έγγραφο προστασίας θεωρείται ουσιαστικά ως μια περίπτωση εξειδικευμένης 
εκτίμησης κινδύνου για συγκεκριμένες εργασίες. Η χρησιμότητά του θεωρείται ιδιαιτέρα 
μεγάλης σημασίας. Η ύπαρξη του συγκεκριμένου εγγράφου δεν έχει συνεισφέρει σε κάποια 
ουσιαστική μείωση διοικητικής επιβάρυνσης των εργοδοτών.  

3) Ποια είναι η πείρα του κράτους μέλους όσον αφορά τον οδηγό ορθής πρακτικής μη 
δεσμευτικού χαρακτήρα που αναφέρεται στο άρθρο 11; Ειδικότερα, είναι αυτός ο 
οδηγός αρκετά σαφής για τους χρήστες; 

          Έγινε προσπάθεια για τη ενημέρωση των επιχειρήσεων όσον αφορά τον συγκεκριμένο 
οδηγό. Η ενημέρωση αυτή έγινε μέσω του διακτύου και των φορέων των επιχειρήσεων και 
των εργαζομένων. Θεωρείται ότι ο οδγός αυτός είναι ιδιαίτερα χρήσιμος στις μεγάλες 
επιχειρήσεις με οργανωμένες υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης. 
 Θεωρούμε ότι είναι αρκετά σαφής για τους χρήστες με καλά παραδείγματα καλής 
πρακτικής. Εν τούτοις θεωρείται ότι ο οδηγός δεν είναι ιδιαίτερα εύχρηστος από τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις στις οποίες οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης δεν παρέχονται 
ουσιαστικά.   

4) Σε ποιο βαθμό δόθηκαν σχετικές πληροφορίες στους εργοδότες στο κράτος μέλος, 
σύμφωνα με το άρθρο 12; 
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Όπως προαναφέρθηκε η ενημέρωση έγινε κυρίως μέσω διαδικτύου στους φορείς των 
επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Παράλληλα ενημέρωση υπήρξε και μέσω των ημερίδων 
που διοργανώνει το Υπουργείο Εργασίας. Οι δράσεις αυτές που αναφέρονται σε θέματα 
πρόληψης των κινδύνων στην εργασίας, ανάμεσα στα άλλα θέματα που παρουσιάζονται 
είναι και  οι κίνδυνοι από την έκθεση των εργαζομένων  σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες. 

5) Έλαβε το κράτος μέλος πρόσθετα μέτρα που δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία; Αν 
ναι, παρακαλείσθε να τα περιγράψετε και να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους 
ελήφθησαν αυτά τα πρόσθετα μέτρα. 

Δεν ελήφθησαν πρόσθετα μέτρα. 

6) Έχουν λάβει το κράτος μέλος ή οι κοινωνικοί εταίροι ειδικά μέτρα για την ποστήριξη 
των ΜΜΕ κατά την εφαρμογή της οδηγίας; Παρακαλείσθε να περιγράψετε τα εν λόγω 
μέτρα. 

 Έχει εκδοθεί εγχειρίδιο με τίτλο «Εργαλείο για την εκτίμηση κινδύνου» 2008 για 
ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας για υποβοήθηση των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των 
Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Το εγχειρίδιο αυτό διανεμήθηκε και θα διανέμεται, σε 
ημερίδες ομιλίες κλπ του υπουργείου. 

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει περιπτώσεις για τον κίνδυνο έκρηξης. 

7) Αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ ιδιαίτερες δυσκολίες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
της οδηγίας; Αν ναι, να τις περιγράψετε. 

Οι Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) γενικά έχουν αυξημένες δυσκολίες σε σχέση με 
τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την Υγεία και την ασφάλεια 
στην εργασία ιδιαίτερα σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης. 

Ήδη εξετάζεται για τα επόμενα έτη η δυνατότητα στήριξης των ΜΜΕ με την παροχή 
συμπληρωματικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης εκ μέρους 
κάποιου φορέα τους π.χ. Επιμελητήριο. Με τον τρόπο αυτό οι ΜΜΕ θα βοηθηθούν 
προκειμένου να βελτιώσουν τις προσφερόμενες στους εργαζόμενους υπηρεσίες προστασίας 
και πρόληψης χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων. 
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Οδηγία 2002/44/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης 
Ιουνίου 2002, περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφαλείας όσον αφορά 
την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς 
παράγοντες (κραδασμοί) (δέκατη έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ 
 
Εισαγωγή 

 Η εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την εν λόγω οδηγία πραγματοποιήθηκε 
με το Π.Δ. 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) “Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον 
αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς 
παράγοντες (κραδασμοί), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/44/ΕΚ” (ΦΕΚ 227/Α/14-09-
2005) 
 
1) Ποια πείρα αποκτήθηκε από  το κράτος µέλος σχετικά µε  την  εφαρµογή  της  

εθνικής νοµοθεσίας  για  τη µεταφορά  της  οδηγίας  στο  εθνικό  δίκαιο,  ιδίως  σε 
µικρές  και µεσαίες επιχειρήσεις;  

Η πολιτική της εφαρμογής που ακολουθήθηκε εστίασε 
1. Στην ενημέρωση και πληροφόρηση εργοδοτών και εργαζομένων με  την προσαρμογή 

στα Ελληνικά και την έντυπη έκδοση από το Υπουργείο του «Μη δεσμευτικού οδηγού 
καλής πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας  2002/44», όπως επίσης και με την 
έκδοση του ΕΛΙΝΥΑΕ «Τα χέρια σε κίνδυνο – το σύνδρομο δόνησης χεριού – 
βραχίονα» 

2. Στην επισήμανση ότι οι απαιτήσεις της οδηγίας αυτής και του αντίστοιχου Προεδρικού 
Διατάγματος  οφείλουν να περιλαμβάνονται στις γραπτές μελέτες εκτίμησης 
επαγγελματικού κινδύνου 

3. Στην ενσωμάτωση των κινδύνων από τους κραδασμούς στα γενικότερα θέματα των 
μυοσκελετικών προβλημάτων στην εργασία.  

4. Στην πρόβλεψη ότι ο εξοπλισμός των ΕΞΥΠΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει τα 
κατάλληλα όργανα για τη διεξαγωγή μετρήσεων των κραδασμών 

  
2) Σύµφωνα µε  το άρθρο 10,  τα  κράτη µέλη µπορούν  υπό  ορισµένες  

προϋποθέσεις  να επιτρέψουν  παρεκκλίσεις  από  την  τήρηση  των  οριακών  
τιµών  σε  ό,τι  αφορά  τους κραδασµούς σε ολόκληρο το σώµα. Έχουν χορηγηθεί 
παρεκκλίσεις και αν ναι, πόσες; Ποια ήταν τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης;  

Σχετικές αιτήσεις δεν έχουν κατατεθεί στο Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας των 
Εργαζομένων  (ΣΥΑΕ),  που σύμφωνα με το Π.∆. της εναρμόνισης,  είναι  το αρμόδιο όργανο 
για τη  χορήγηση των παρεκκλίσεων. 

 
3) Ποια πείρα αποκτήθηκε από το κράτος µέλος από την εφαρµογή των απαιτήσεων 

για την επίβλεψη της υγείας που προβλέπει η οδηγία;  

Όπως έχει αναφερθεί και σε άλλο σημείο της έκθεσης, υποχρέωση απασχόλησης 
ιατρού εργασίας υπάρχει εν γένει για τις επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 50 και άνω 
εργαζομένους.  Στις επιχειρήσεις αυτές όπου υπάρχουν οργανωμένες υπηρεσίες προστασίας 
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και πρόληψης δεν φαίνεται να υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Για τις μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία. 

 
4) Παρακαλείσθε να περιγράψετε την πείρα που αποκτήθηκε από το κράτος µέλος 

από την  εφαρµογή  των  διατάξεων  του  άρθρου 5  παράγραφος 3,  το  οποίο  
ορίζει  ότι  οι εργαζόµενοι  δεν  πρέπει  να  είναι  εκτεθειµένοι  σε  τιµές  έκθεσης  
άνω  των  οριακών. Ποιες πληροφορίες έχει στη διάθεσή του το κράτος µέλος 
σχετικά µε τοµείς ή τύπους εργασίας στους οποίους µπορεί να ξεπεραστούν τα 
όρια έκθεσης;  

Λόγω της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και του κόστους που απαιτείται για τη διεξαγωγή 
ανάλογων μετρήσεων, οι πληροφορίες για την υπέρβαση των οριακών τιμών έκθεσης 
προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις διεθνείς μελέτες και τη βιβλιογραφία και δεν υπάρχουν 
αντίστοιχα Ελληνικά δεδομένα. 

 
5) Έλαβε  το κράτος µέλος πρόσθετα µέτρα που  δεν περιλαµβάνονται στην οδηγία; 

Αν ναι, παρακαλείσθε να τα περιγράψετε και να αναφέρετε τους λόγους για τους 
οποίους ελήφθησαν αυτά τα πρόσθετα µέτρα.  

Εξειδικεύοντας  το άρθρο 10: «Επίβλεψη της Υγείας» ρυθμίζεται ότι «τα αποτελέσματα 
της επίβλεψης της υγείας καταχωρούνται  στους ιατρικούς φακέλλους το  συντοµότερο  
δυνατό  και πάντως µέσα  σε  δέκα πέντε (15) ηµέρες  από  τη  διενέργεια  των  αντίστοιχων  
ελέγχων  και  εξετάσεων  και  τηρούνται  για  είκοσι (20)  τουλάχιστον χρόνια. Μετά την 
παρέλευση του διαστήματος αυτού, οι φάκελοι αποστέλλονται με μέριμνα του εργοδότη στην 
αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας για ερευνητικούς σκοπούς χωρίς να θίγεται το ιατρικό 
απόρρητο. Σε περίπτωση κατά την οποία μια επιχείρηση παύει τις δραστηριότητές της, οι 
ατομικοί ιατρικοί φάκελοι παραδίδονται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας». 
Η ρύθμιση αυτή δεν έχει αποφέρει ακόμα αποτελέσματα προς διερεύνηση. 

 
6) 6)  Έχουν λάβει το κράτος µέλος ή οι κοινωνικοί εταίροι ειδικά µέτρα για την 

υποστήριξη των ΜΜΕ κατά την εφαρµογή της οδηγίας; Παρακαλείσθε να 
περιγράψετε τα εν λόγω µέτρα.  

Οι δράσεις του Υπουργείου και των κοινωνικών εταίρων σε μεγάλο βαθμό στοχεύουν 
πάντα στις ΜΜΕ, που αποτελούν τον κύριο όγκο της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην 
Ελλάδα. Δίνεται μεγάλη έμφαση στην ενημέρωση και την ανάγκη λήψης  τεχνικών και 
οργανωτικών μέτρων στα πλαίσια των γενικών αρχών πρόληψης της Επαγγελματικής 
Ασφάλειας και Υγείας. Αυτό μεταξύ άλλων διενεργήθηκε: 

� Με την έκδοση του «ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 
3850/2010 (ΦΕΚ Α’ 84), πραγματοποιήθηκε η κωδικοποίηση των βασικών 
νομοθετικών διατάξεων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Με τον 
τρόπο αυτό γίνεται πρακτικά πιο εύκολη η μελέτη και επεξεργασία της σχετικής 
νομοθεσίας από τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. 

� Με την έκδοση ενημερωτικού υλικού (όπως λεπτομερώς αναφέρεται σε άλλα τμήματα 
της παρούσας έκθεσης). 

� Με τη διοργάνωση εκδηλώσεων (όπως λεπτομερώς αναφέρεται σε άλλα τμήματα της 
παρούσας έκθεσης). 
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� Στα προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών στις περιπτώσεις που αυτοί ασκούν 
καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας στην επιχείρησή τους περιλαμβάνεται ενότητα σχετικά 
με τους κραδασμούς.  
 

7) Αντιµετωπίζουν οι ΜΜΕ  ιδιαίτερες δυσκολίες για την  ικανοποίηση των 
απαιτήσεων της οδηγίας; Αν ναι, να τις περιγράψετε. 

Οι δυσκολίες εστιάζονται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή μετρήσεων των κραδασμών 
που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία έχοντας παράλληλα και σχετικά υψηλό κόστος 
εξοπλισμού. Παράλληλα, η αντικατάσταση των παρωχημένων εξοπλισμών εργασίας με 
σύγχρονους που πληρούν τις απαιτήσεις των ορίων έκθεσης της οδηγίας δεν είναι πάντα 
εφικτή λύση για τις οικονομικά ασθενέστερες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες 
κρίσης. 

Ήδη εξετάζεται για τα επόμενα έτη η δυνατότητα στήριξης των ΜΜΕ με την παροχή 
συμπληρωματικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης εκ μέρους 
κάποιου φορέα τους π.χ. Επιμελητήριο. Με τον τρόπο αυτό οι ΜΜΕ θα βοηθηθούν 
προκειμένου να βελτιώσουν τις προσφερόμενες στους εργαζόμενους υπηρεσίες προστασίας 
και πρόληψης χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων. 
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Οδηγία 2003/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6ης  
Φεβρουαρίου 2003, περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας για την 
έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες 
(θόρυβος)  (δέκατη έβδοµη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 
1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) 

 
Εισαγωγή 

 Η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την σχετική οδηγία έγινε με το Π.∆ 149/2006 
(ΦΕΚ 159/Α/28-07-2006) «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την 
έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες 
(θόρυβος) σε εναρµόνιση µε την οδηγία 2003/10/ΕΚ» ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η 
Εγκύκλιος 130238/08-09-2006: «Ανακοίνωση  δημοσίευσης  του  π.δ. 149/2006 «Ελάχιστες  
προδιαγραφές  υγείας  και ασφάλειας όσον αφορά  την  έκθεση  των  εργαζομένων σε 
κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος), σε εναρμόνιση με την 
οδηγία 2003/10/ΕΚ». 

1)  Σε ποιο βαθµό το κράτος µέλος κάνει χρήση της διάταξης του άρθρου 3 
παράγραφος 3, σύµφωνα µε την οποία µπορεί να χρησιµοποιεί το επίπεδο 
εβδοµαδιαίας έκθεσης αντί  του επιπέδου ηµερήσιας έκθεσης στο θόρυβο;  

Μέχρι τώρα δεν υπήρξε αναγκαιότητα για τη  χρήση  αυτής της διάταξης. 

2)  Ποια µέτρα  έχουν  ληφθεί  για  να  εξασφαλιστεί  ότι  στην  εκτίµηση  των  κινδύνων  
ο εργοδότης αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή:  
• στο επίπεδο, τον τύπο, και τη διάρκεια της έκθεσης, συµπεριλαµβανοµένης κάθε 

έκθεσης σε παλµικό θόρυβο;  
• σε τυχόν επιπτώσεις που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων 

που  ανήκουν  σε  ιδιαιτέρως  ευαίσθητες  οµάδες  κινδύνου (π.χ.  νέοι,  έγκυες 
εργαζόµενες);  

• σε κάθε επίπτωση στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων που προκύπτει 
από  τις  αλληλεπιδράσεις µεταξύ  του  θορύβου  και  των ωτοτοξικών  ουσιών  
που σχετίζονται µε την εργασία και µεταξύ του θορύβου και των κραδασµών; 

 
Τα θέματα της πρόληψης των κινδύνων από την έκθεση σε επαγγελματικό θόρυβο είναι 

αρκετά γνωστά στην Ελλάδα, λόγω της εφαρμογής παλαιότερης νομοθεσίας (π.δ. 85/1991 
"Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους 
στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ" (Φ.Ε.Κ. 
38/Α/18-3-1991) 

Η ενημέρωση των επιχειρήσεων προκειμένου αυτές να εφαρμόζουν τις σχετικές 
διατάξεις γίνεται: 
- από τους επιθεωρητές εργασίας κατά τη διάρκεια των διενεργούμενων ελέγχων  
- από τις εκδόσεις της Γενικής Δ/νσης Συνθηκών & Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου 
- από τις εκδόσεις σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της 
Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ)  

21 



130 
 

- μέσω των σεμιναρίων επιμόρφωσης των εργοδοτών προκειμένου αυτοί να έχουν τη 
δυνατότητα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους. 
- μέσω άλλων εκστρατειών ευρωπαϊκών ή εθνικών 
- μέσω της πληροφόρησης των επιχειρήσεων με τη χρήση του διαδικτύου 
- με την έκδοση και διάδοση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή της έκδοσης της ευρωπαϊκής 
επιτροπής: «Ο θόρυβος στην Εργασία – φύση, κίνδυνοι και προστασία, 2005» 

3)  Σύµφωνα µε το άρθρο 11, τα κράτη µέλη µπορούν, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, 
να επιτρέψουν παρεκκλίσεις από  τη  χρήση προσωπικού  εξοπλισµού προστασίας 
και  τη συµµόρφωση µε τις οριακές τιµές. Έχουν χορηγηθεί παρεκκλίσεις και αν ναι, 
πόσες; Ποια ήταν τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης;  

Δεν έχουν κατατεθεί σχετικές αιτήσεις στο Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας των 
Εργαζομένων,  που σύμφωνα με το Π.∆. της εναρμόνισης,  είναι  το αρμόδιο όργανο για τη  
χορήγηση των παρεκκλίσεων. 

4)  Έλαβε  το κράτος µέλος πρόσθετα µέτρα που  δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία; 
Αν ναι, παρακαλείσθε να τα περιγράψετε και να αναφέρετε τους λόγους για τους 
οποίους ελήφθησαν αυτά τα πρόσθετα µέτρα.  

Εξειδικεύοντας  το άρθρο 10: «Επίβλεψη της Υγείας» ρυθμίζεται ότι τα αποτελέσματα 
της επίβλεψης της υγείας καταχωρούνται  στους ιατρικούς φακέλους το  συντομότερο  
δυνατό  και πάντως µέσα  σε  δέκα πέντε (15) ηµέρες  από  τη  διενέργεια  των  αντίστοιχων  
ελέγχων  και  εξετάσεων  και  τηρούνται  για  είκοσι (20)  τουλάχιστον χρόνια. 

 Μετά  την παρέλευση  του διαστήματος αυτού,  οι φάκελοι αποστέλλονται µε µέριµνα  
του  εργοδότη στο Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΚΥΑΕ) για ερευνητικούς 
σκοπούς, εξασφαλίζοντας πάντοτε το ιατρικό απόρρητο. 
 
5)  Έχουν λάβει το κράτος µέλος ή οι κοινωνικοί εταίροι ειδικά µέτρα για την 
υποστήριξη των ΜΜΕ κατά την εφαρµογή της οδηγίας; Παρακαλείσθε να περιγράψετε 
τα εν λόγω µέτρα.  

α. Επιμόρφωση εργοδοτών 
Τα προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών επιχειρήσεων Β’ και Γ΄ κατηγορίας 
επικινδυνότητας που καθορίζονται ετησίως με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περιλαμβάνουν θέματα εκπαίδευσης για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων που προέρχονται από την έκθεση σε θόρυβο. 
β. Εκστρατείες 
Το έτος 2005, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής εκστρατείας  για το «Θόρυβο στην Εργασία», 
οργανώθηκαν δράσεις (ημερίδες, εκδόσεις, κλπ) που συνετέλεσαν στην ενημέρωση των 
ΜΜΕ σχετικά με το θέμα του θορύβου  
γ. Συνεργασία της ΓΔΣΥΕ με το Εθνικό Δίκτυο ENTERPRISE EUROPE NETWORK - 
HELLAS  
Η συνεργασία αυτή με τις στοχευμένες δράσεις της για τα θέματα ΑΥΕ προς τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, όπως είναι η διάδοση πληροφόρησης, η οργάνωση σεμιναρίων και συσκέψεων, 
η διανομή ενημερωτικού υλικού κλπ, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την υποστήριξη των 
ΜΜΕ. 
 



131 
 

6)  Αντιµετωπίζουν οι ΜΜΕ  ιδιαίτερες δυσκολίες για την  ικανοποίηση των 
απαιτήσεων της οδηγίας; Αν ναι, να τις περιγράψετε.  

Κατά κανόνα οι πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν οργανωμένες 
υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης δεν έχουν ούτε τα μέσα ούτε τις ειδικές γνώσεις που 
απαιτούνται για να προβαίνουν σε εκτίμηση του επιπέδου θορύβου και κατά περίπτωση να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα και να χρησιμοποιήσουν οι εργαζόμενοι τις κατάλληλες 
προστατευτικές διατάξεις. 

Ήδη εξετάζεται για τα επόμενα έτη η δυνατότητα στήριξης των ΜΜΕ με την παροχή 
συμπληρωματικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης εκ μέρους 
κάποιου φορέα τους π.χ. Επιμελητήριο. Με τον τρόπο αυτό οι ΜΜΕ θα βοηθηθούν 
προκειμένου να βελτιώσουν τις προσφερόμενες στους εργαζόμενους υπηρεσίες προστασίας 
και πρόληψης χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων. 
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Οδηγία 2004/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης 
Απριλίου 2004 περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά 
στην έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς 
παράγοντες (ηλεκτροµαγνητικά πεδία) (δέκατη όγδοη ειδική οδηγία κατά την έννοια 
του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) 
 
1) Ποια πείρα αποκτήθηκε από το κράτος µέλος από την εφαρµογή αυτής της 

οδηγίας; 
 
 Η Οδηγία 2004/40/ΕΚ δεν εφαρμόστηκε διότι αντικαταστάθηκε από τη νέα οδηγία 
2013/35/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 
2013 περί των ελαχίστων απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των 
εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία) (20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ) και περί καταργήσεως της οδηγίας 2004/40/ΕΚ. 
 Η ομάδα εργασίας που είχε συσταθεί στο Υπουργείο για την εναρμόνιση της οδηγίας 
ανέλαβε προπαρασκευαστικό έργο, όσον αφορά τις δράσεις για τη συγκέντρωση και διάδοση 
πληροφοριών σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και είχε ενεργό συμμετοχή στη 
δημιουργία της νέας οδηγίας. 

 
2) Έλαβε  το κράτος µέλος πρόσθετα µέτρα που  δεν περιλαµβάνονται στην οδηγία; 

Αν ναι, παρακαλείσθε να τα περιγράψετε και να αναφέρετε τους λόγους για τους 
οποίους ελήφθησαν αυτά τα πρόσθετα µέτρα.  

 
 Υπήρξε συνεχής ενημέρωση για την πορεία της οδηγίας και έγιναν κλήσεις σε 

ερευνητικούς φορείς και εκπαιδευτικά Ιδρύματα για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 
με σκοπό την εκτίμηση της έκθεσης των εργαζομένων σε εθνικό επίπεδο.    

 Αυτή την περίοδο, βρίσκεται σε εξέλιξη ερευνητικό πρόγραμμα που εκτελείται από το 
Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας του Υπουργείου (ΚΥΑΕ) σε συνεργασία με την 
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» που σκοπό έχει την καταγραφή των επιπέδων έκθεσης εργαζομένων σε 
μονάδες παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και νοσηλευτικά ιδρύματα. 

 
3) Έχουν λάβει το κράτος µέλος ή οι κοινωνικοί εταίροι ειδικά µέτρα για την 

υποστήριξη των ΜΜΕ κατά την εφαρµογή της οδηγίας; Παρακαλείσθε να 
περιγράψετε τα εν λόγω µέτρα.  

 
Ο οδηγός καλής πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας που αναμένεται να 

κυκλοφορήσει από την ΕΕ θα προσαρμοστεί στα Ελληνικά και θα διανεμηθεί εγκαίρως και θα 
υποστηριχθεί η χρήση του, ώστε να αποτελέσει τη βάση για το σχεδιασμό των ενεργειών 
προστασίας και πρόληψης από τους κινδύνους που προέρχονται από τα ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία. 
 
4)  Αντιµετωπίζουν οι ΜΜΕ  ιδιαίτερες δυσκολίες για την  ικανοποίηση των 
απαιτήσεων της οδηγίας; Αν ναι, να τις περιγράψετε.  
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Εκ των πραγμάτων δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία. 
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\ 
Οδηγία 2006/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2006, περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά 
στην έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς 
παράγοντες (τεχνητή οπτική ακτινοβολία) (δέκατη ένατη ειδική οδηγία κατά την έννοια 
του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) 
 
Εισαγωγή 
 

Η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την εν λόγω οδηγία έγινε με το  Π.Δ. 82/2010 - 
Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζομένων 
σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή οπτική ακτινοβολία), σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 2006/25/ΕΚ. 

1)  Ποια πείρα αποκτήθηκε από την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 σχετικά µε 
τον προσδιορισµό της έκθεσης και την εκτίµηση των κινδύνων;  

Η πολιτική της εφαρμογής που ακολουθήθηκε εστίασε: 
1. Στην προώθηση του «Μη δεσμευτικού οδηγού καλής πρακτικής για την εφαρμογή της 

οδηγίας  2006/25». 
2. Στην επισήμανση ότι οι απαιτήσεις της οδηγίας αυτής και του αντίστοιχου Προεδρικού 

Διατάγματος  οφείλουν να περιλαμβάνονται στις γραπτές μελέτες εκτίμησης 
επαγγελματικού κινδύνου 

3. Σε θέματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης των εμπλεκομένων φορέων και ειδικών, τόσο σε 
γενικότερα θέματα ακτινοβολιών όσο και των ειδικών θεμάτων της τεχνητής οπτική 
ακτινοβολίας. 

 Λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος που έχει μεσολαβήσει από την εφαρμογή της 
οδηγίας για τα έτη 2010-2012 που περιλαμβάνονται στην περίοδο αναφοράς της έκθεσης δεν 
υπάρχουν ιδιαίτερα στοιχεία για το συγκεκριμένο ερώτημα. 
 
2)  Ειδικότερα, ποια πείρα αποκτήθηκε  όσον αφορά  τη  διάταξη σύµφωνα µε  την  
οποία διενεργείται µέτρηση και/ή υπολογισµός της έκθεσης µόνον όταν είναι 
αναγκαίο;  

 Ακολουθώντας τις υποδείξεις του πρακτικού οδηγού, κατέστη σαφές ότι είναι 
εξαιρετικά περιορισμένες οι περιπτώσεις όπου απαιτούνται μετρήσεις και οι απλοί 
υπολογισμοί και οι υποδείξεις του πρακτικού οδηγού καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των 
περιπτώσεων. Για την ιδιαίτερη περίπτωση των κολλήσεων υπάρχει σχεδιασμός να 
μελετηθούν οι πολύπλοκες μετρητικές απαιτήσεις.  

3) Παρακαλείσθε να περιγράψετε την πείρα που αποκτήθηκε από το κράτος µέλος 
από την  εφαρµογή  των  διατάξεων  του  άρθρου 5  παράγραφος 4,  το  οποίο  ορίζει  
ότι  οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να είναι εκτεθειµένοι σε τιµές έκθεσης άνω των 
οριακών. Έχει το κράτος µέλος στη διάθεσή του πληροφορίες σχετικά µε τοµείς ή 
τύπους εργασίας στους οποίους µπορεί να ξεπεραστούν τα όρια έκθεσης;  

 

 Λόγω της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, του κόστους που απαιτείται για τη διεξαγωγή 
ανάλογων μετρήσεων, αλλά και λόγω των ιδιαίτερα περιορισμένων αιτημάτων για μετρήσεις, 
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οι πληροφορίες για την υπέρβαση των οριακών τιμών έκθεσης προέρχονται κατά κύριο λόγο 
από τις διεθνείς μελέτες και τη βιβλιογραφία και δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ελληνικά 
δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση (και με τη συμβολή του πρακτικού οδηγού) έχει αναδειχθεί η 
ανάγκη εξειδικευμένων μετρήσεων για τα θέματα των κολλήσεων και η οργάνωση σχετικών 
ερευνητικών προγραμμάτων.  

4)  Έλαβε  το κράτος µέλος πρόσθετα µέτρα που  δεν περιλαµβάνονται στην οδηγία; 
Αν ναι, παρακαλείσθε να τα περιγράψετε και να αναφέρετε τους λόγους για τους 
οποίους ελήφθησαν αυτά τα πρόσθετα µέτρα.  

Εξειδικεύοντας  το άρθρο 8: «Επίβλεψη της Υγείας» ρυθμίζεται ότι «τα αποτελέσματα 
της επίβλεψης της υγείας καταχωρούνται  στους ιατρικούς φακέλους το  συντομότερο  
δυνατό  και πάντως μέσα  σε  δέκα πέντε (15) ηµέρες  από  τη  διενέργεια  των  αντίστοιχων  
ελέγχων  και  εξετάσεων  και  τηρούνται  για  είκοσι (20)  τουλάχιστον χρόνια. Μετά την 
παρέλευση του διαστήματος αυτού, οι φάκελοι αποστέλλονται με μέριμνα του εργοδότη στην 
αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας για ερευνητικούς σκοπούς χωρίς να θίγεται το ιατρικό 
απόρρητο. Σε περίπτωση κατά την οποία μια επιχείρηση παύει τις δραστηριότητές της, οι 
ατομικοί ιατρικοί φάκελοι παραδίδονται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας». 

Η ρύθμιση αυτή δεν έχει αποφέρει ακόμα αποτελέσματα προς διερεύνηση. 

5)  Έχουν λάβει το κράτος µέλος ή οι κοινωνικοί εταίροι ειδικά µέτρα για την 
υποστήριξη των ΜΜΕ κατά την εφαρµογή της οδηγίας; Παρακαλείσθε να περιγράψετε 
τα εν λόγω µέτρα.  

Οι δράσεις του Υπουργείου και των κοινωνικών εταίρων σε μεγάλο βαθμό στοχεύουν 
πάντα στις ΜΜΕ, που αποτελούν τον κύριο όγκο της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην 
Ελλάδα. 

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων της οδηγίας, πέρα της ανάγκης λήψης  τεχνικών και 
οργανωτικών μέτρων στο πλαίσιο των γενικών αρχών πρόληψης της Επαγγελματικής 
Ασφάλειας και Υγείας, έμφαση δίδεται επίσης σε θέματα εκπαίδευσης και ερμηνείας των 
τεχνικών θεμάτων που περιέχει η οδηγία.  

6) Αντιµετωπίζουν οι ΜΜΕ  ιδιαίτερες δυσκολίες για την  ικανοποίηση των 
απαιτήσεων της οδηγίας; Αν ναι, να τις περιγράψετε. 

 
 Οι δυσκολίες εστιάζονται κατά κύριο λόγο στα πολύπλοκα τεχνικά και θεωρητικά 

θέματα που πραγματεύεται η οδηγία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ουσιαστικά προβλήματα 
στην εφαρμογή από τις ΜΜΕ για θέματα που έχουν σχέση με την εν λόγω οδηγία. Επιπλέον 
η  διεξαγωγή μετρήσεων απαιτεί τόσο εξειδικευμένη τεχνογνωσία και υψηλό κόστος, που δεν 
μπορεί να αντιμετωπιστεί από τις ΜΜΕ, αλλά μόνο σε κεντρικό και ουσιαστικά σε ερευνητικό 
επίπεδο. Παράλληλα θεωρείται  ότι ο σχετικός εξοπλισμός εργασίας (ερμηνεύοντας και τις 
υποδείξεις του πρακτικού οδηγού) πληροί τις απαιτήσεις των ορίων έκθεσης της οδηγίας. 

Ήδη εξετάζεται για τα επόμενα έτη η δυνατότητα στήριξης των ΜΜΕ με την παροχή 
συμπληρωματικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης εκ μέρους 
κάποιου φορέα τους π.χ. Επιμελητήριο. Με τον τρόπο αυτό οι ΜΜΕ θα βοηθηθούν 
προκειμένου να βελτιώσουν τις προσφερόμενες στους εργαζόμενους υπηρεσίες προστασίας 
και πρόληψης χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων. 
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ΟΔΗΓΙΑ 2009/148/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 
30ής Νοεμβρίου 2009 για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 
οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας 
 
Εισαγωγή 

Η εναρμόνιση του εθνικού μας δικαίου με τη συγκεκριμένη οδηγία έγινε με τα ακόλουθα 
προεδρικά διατάγματα:.  
• Π.Δ. 212/2006 - Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, 
σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
• Π.Δ. 338/2001 - Προστασίας της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία 
από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες 
• Π.Δ. 339/2001 - Τροποποίηση του π.δ 307/86 «προστασία της υγείας των εργαζομένων 
που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.  

Παράλληλα ισχύουν και οι ακόλουθες διατάξεις: 
• κυα αριθμ. 4229/395/2013 (ΦΕΚ 318 Β΄) 
 «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την 
εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που 
περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς 
επίσης και με εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που 
περιέχουν αμίαντο». 
• κυα αριθμ. 2592/84/1985 (ΦΕΚ 230/Β/85): (Απόφαση Α.Χ.Σ. του Γ.Χ.Κ.) «Εναρμόνιση του 
Ελληνικού Δικαίου προς το Κοινοτικό. Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 445/83, ΦΕΚ 
166/Α/83». 
• κυα αριθμ. 15616/398/2010 (ΦΕΚ 1340/Β΄ 31 Αυγούστου 2010) 
«Διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων εκπαίδευσης όλων όσων εμπλέκονται σε εργασίες 
με αμίαντο ή αμιαντούχα υλικά. Οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία, είδος, διάρκεια, δαπάνες 
εκτέλεσης, φορείς που διενεργούν τα προγράμματα εκπαίδευσης, διδακτέα ύλη, προσόντα 
των διδασκόντων και των εκπαιδευομένων, πιστοποιητικά που χορηγούνται και κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια». 

1) Να δώσετε πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για τον 
καθορισμό της σποραδικής και μειωμένης έντασης έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 
3 παράγραφος 4. 

Βάσει της νομοθεσίας γίνεται προσπάθεια να αποφευχθεί ακόμη και η σποραδική και 
μειωμένη έκθεση των εργαζομένων  σε σκόνη (ίνες)  αμιαντούχων υλικών. 

Οι εργοδότες πρέπει πριν την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης ή συντήρησης, να 
λαμβάνουν κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για τον εντοπισμό των υλικών που ενδέχεται να 
περιέχουν αμίαντο, ζητώντας πληροφορίες και από τους ιδιοκτήτες των χώρων εάν 
παρίσταται ανάγκη (βλ. άρθρο 10 Π.Δ. 212/2006). 
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Διευκρινίζεται ότι το Π.Δ. 212/2006 εφαρμόζεται ακόμα και στην περίπτωση που 
υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ως προς την παρουσία αμιάντου.  

2) Να δώσετε πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικά μέτρα που ελήφθησαν και τα 
διδάγματα που αποκομίστηκαν όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 15 που ορίζει 
ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να αποδεικνύουν τις ικανότητές τους  στον τομέα της 
εκτέλεσης κατεδαφιστικών έργων ή εργασιών αφαίρεσης αμιάντου. 

Οι επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να προβαίνουν στην εκτέλεση κατεδαφιστικών 
έργων ή εργασιών αφαίρεσης αμιάντου πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι 
οποίες καθορίζονται λεπτομερώς στην  κυα αριθμ. 4229/395/2013 (ΦΕΚ 318 Β΄)  
«Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την 
εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που 
περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς 
επίσης και με εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που 
περιέχουν αμίαντο». Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία για την «πιστοποίηση» 
των επιχειρήσεων αυτών. Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις αυτές για τις εργασίες αφαίρεσης 
αμιάντου πρέπει να χρησιμοποιούν προσωπικό εκπαιδευμένο. Οι λεπτομέρειες για τα 
προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού αυτού καθορίζονται με την προαναφερθείσα 
κυα αριθμ. 15616/398/2010. 

Μεταξύ των άλλων κατά τη διαδικασία πιστοποίησης οι επιχειρήσεις υποβάλλουν στην 
αρμόδια Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας φάκελο με: 
• Στοιχεία της επιχείρησης και του νόμιμου εκπροσώπου   
• Στοιχεία τεχνικού υπεύθυνου   
• Περιγραφή και τεχνικά χαρακτηριστικά του ελάχιστου υποχρεωτικού εξοπλισμού   
σύμφωνα  με   Παραρτήματα  ΙΙ, & IV  (ΚΥΑ 4229/395/15.2.2013) 
• Περιγραφή    και   τεχνικά    χαρακτηριστικά    πρόσθετου    εξοπλισμού επιπλέον του  
ελάχιστου   υποχρεωτικού  εξοπλισμού  της  προηγούμενης παραγράφου. 
• Συμβάσεις    διαχείρισης    επικινδύνων    αποβλήτων    με    τις    οποίες 
αποδεικνύεται   ποιος   θα   διαχειριστεί   τα   απόβλητα   αμιάντου   που   θα 
προκύψουν από τις εργασίες διαχείρισης αμιαντούχων υλικών, καθώς και 
άδειες των εγκαταστάσεων διαχείρισης αμιάντου. 
• Δήλωση συνεργασίας, με την οποία αποδεικνύεται ποιος θα διενεργεί τις 
δειγματοληψίες και τις μετρήσεις της συγκέντρωσης ινών αμιάντου στον αέρα 
του χώρου εργασίας μετά το πέρας των εργασιών και πριν την 
άρση των τεχνικών μέτρων πρόληψης σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 12, παράγραφος 2 του Π.Δ. 212/2006. 
• Δήλωση συνεργασίας, με την οποία αποδεικνύεται ποιος θα διενεργεί τις 
δειγματοληψίες και τις μετρήσεις της συγκέντρωσης ινών αμιάντου στον αέρα 
του χώρου εργασίας κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
• Πιστοποιητικά διαπίστευσης του φορέα που διενεργεί μετρήσεις της 
συγκέντρωσης ινών αμιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας. 
• Πίνακας εξοπλισμού και σειριακοί αριθμοί.                
• Εκπαίδευση προσωπικού 
• Τήρηση στοιχείων εργαζομένων-εξοπλισμού  (άρθρο 10)  
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3) Παρακαλείσθε να αναφέρετε τον αριθμό των κοινοποιήσεων που έγιναν κάθε 
χρόνο από τους εργοδότες βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 2 (κοινοποίηση πριν 
την έναρξη των εργασιών). Πως εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με αυτήν την 
απαίτηση; 

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του Π.Δ. 212/2006 πρέπει να γίνεται σχετική 
γνωστοποίηση εργασιών. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι σε κάθε δραστηριότητα κατά την οποία οι 
εργαζόμενοι εκτίθενται ή μπορεί να εκτεθούν κατά την εργασία τους στη σκόνη αμιάντου ή 
υλικών που περιέχουν αμίαντο, ο εργολάβος ολόκληρου του έργου, και αν δεν υπάρχει, ο 
κύριος του έργου υποχρεούται το αργότερο δέκα εργάσιμες ημέρες πριν αρχίσουν οι 
εργασίες να γνωστοποιεί εγγράφως στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας τουλάχιστον τα 
παρακάτω: 
α) την τοποθεσία του εργοταξίου 
β) τον τύπο και την ποσότητα των αμιαντούχων υλικών 
γ) το είδος αμιάντου που περιέχεται στα αμιαντούχα υλικά  
δ) τις δραστηριότητες και τις εφαρμοζόμενες μεθόδους 
ε) τον αριθμό των εκτιθέμενων, σε σκόνη αμιάντου ή  
υλικών που περιέχουν αμίαντο, εργαζομένων 
 στ) την ημερομηνία έναρξης και τη διάρκεια των εργασιών 
ζ) τα μέτρα που λαμβάνονται για να περιοριστεί η έκθεση των εργαζομένων σε σκόνη 
αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο 
η) τον εξοπλισμό εργασίας που θα χρησιμοποιηθεί και τα χαρακτηριστικά του. 
 Οι περιπτώσεις που κατά κανόνα γνωστοποιούνται είναι εκείνες των μεγάλων σχετικά 
έργων και όσες αφορούν δημόσια κτίρια ή μεγάλα τεχνικά έργα. Οι λοιπές περιπτώσεις που 
λαμβάνουν χώρα εργασίες μικρής έκτασης δεν γνωστοποιούνται. 

4) Παρακαλείσθε να περιγράψετε τα μέτρα που έλαβε το κράτος μέλος για τις 
διατάξεις του άρθρου 10 το οποίο καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε 
περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών που ορίζονται στο άρθρο 8.  
Παρακαλείσθε να παράσχετε εκτίμηση του αριθμού εργαζομένων που εκτέθηκαν 
σε τέτοιες καταστάσεις, για κάθε έτος της περιόδου αναφοράς και να αναφέρετε τις 
δυσκολίες κατά την εφαρμογή στην πράξη. 

 Το σύνηθες από την εμπειρία μας, δεν είναι η υπέρβαση των οριακών τιμών, αλλά η 
παραβίαση εξ’ ολοκλήρου της νομοθεσίας χωρίς την λήψη απολύτως κανενός  μέτρου 
προστασίας των εργαζομένων. Σε περιπτώσεις όπου γίνεται αυτό αντιληπτό επιβάλλονται 
ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, επίσης γίνεται και διακοπή των εργασιών, και δεν 
επιτρέπεται η επανέναρξή τους, εάν δεν εφαρμοστεί πλήρως η νομοθεσία.  

5) Παρακαλείσθε να παράσχετε πληροφορίες σχετικά με τα πρακτικά μέτρα που 
ελήφθησαν για την κατάρτιση ατομικών ιατρικών φακέλων (άρθρο 18) και τη 
διαθεσιμότητα και φύλαξη του φακέλου που ορίζεται στο άρθρο 19.   

 Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί προκειμένου να προβαίνουν σε εργασίες 
κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ανέρχονται μέχρι σήμερα σε οκτώ. Για τους 
εργαζόμενους των επιχειρήσεων αυτών τηρούνται ιατρικοί φάκελοι επίβλεψης της υγείας 
τους. Όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων και την 
τήρηση των σχετικών στοιχείων περιλαμβάνονται στα άρθρα 17 και 18 αντίστοιχα του π.δ. 
212/2006.  
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6) Έλαβε το κράτος μέλος πρόσθετα μέτρα που δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία; 

Αν ναι παρακαλείσθε να τα περιγράψετε και να αναφέρετε τους λόγους για τους 
οποίους ελήφθησαν αυτά τα πρόσθετα μέτρα. 

‘Όπως προαναφέρθηκε εκδόθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις  
• κυα αριθμ. 4229/395/2013 «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης 
αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, 
εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και 
εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο» και 
• κυα αριθμ. 15616/398/2010 «Διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων εκπαίδευσης όλων 
όσων εμπλέκονται σε εργασίες με αμίαντο ή αμιαντούχα υλικά. Οργάνωση, εκτέλεση, 
λειτουργία, είδος, διάρκεια, δαπάνες εκτέλεσης, φορείς που διενεργούν τα προγράμματα 
εκπαίδευσης, διδακτέα ύλη, προσόντα των διδασκόντων και των εκπαιδευομένων, 
πιστοποιητικά που χορηγούνται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια». 

7) Έχουν λάβει το κράτος μέλος ή οι κοινωνικοί εταίροι ειδικά μέτρα για την 
υποστήριξη των ΜΜΕ κατά την εφαρμογή της οδηγίας; Παρακαλείσθε να 
περιγράψετε τα εν λόγω μέτρα. 

Τα μέτρα συνίστανται στην πληροφόρηση-ενημέρωση των εργοδοτών των μικρών 
επιχειρήσεων. Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιείται κυρίως στα σεμινάρια επιμόρφωσης των 
εργοδοτών αυτών στις περιπτώσεις που οι ίδιοι ασκούν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας στις 
επιχειρήσεις τους. 

8) Αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ  ιδιαίτερες δυσκολίες για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων της οδηγίας; Αν ναι να τις περιγράψετε. 

 Όπως προαναφέρθηκε στις περισσότερες περιπτώσεις που λαμβάνουν χώρα εργασίες 
μικρής έκτασης δεν γνωστοποιούνται οι εργασίες αυτές και πραγματοποιούνται από τις ίδιες 
τις επιχειρήσεις οι οποίες και δεν διαθέτουν την απαιτούμενη πιστοποίηση ούτε το κατάλληλο 
εξοπλισμό και το προσωπικό που χρησιμοποιούν δεν διαθέτει ούτε την απαραίτητη εμπειρία 
ούτε έχει εκπαιδευθεί σχετικά. Βασικός αρνητικός παράγοντας για το φαινόμενο αυτό είναι το 
κόστος που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών από πιστοποιημένες επιχειρήσεις 
καθώς και το υψηλό κόστος για την απομάκρυνση των υλικών που περιέχουν αμίαντο. 

Ήδη εξετάζεται για τα επόμενα έτη η δυνατότητα στήριξης των ΜΜΕ με την παροχή 
συμπληρωματικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης εκ μέρους 
κάποιου φορέα τους π.χ. Επιμελητήριο. Με τον τρόπο αυτό οι ΜΜΕ θα βοηθηθούν 
προκειμένου να βελτιώσουν τις προσφερόμενες στους εργαζόμενους υπηρεσίες προστασίας 
και πρόληψης χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δημοσιοποιεί τα 
αποτελέσματα της ετήσιας κατάθεσης των καταστάσεων προσωπικού κατ΄ εφαρμογήν των 
διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ Α' 286), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η οποία για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε 
ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», το διάστημα από 15 
Σεπτεμβρίου 2013 έως 15 Νοεμβρίου 2013. 
 
Υπενθυμίζεται ότι το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ξεκίνησε τη λειτουργία του από την 
1η Μαρτίου 2013 και καταγράφει ψηφιακά τις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό 
τομέα της οικονομίας (απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου), 
αποτυπώνοντας, για πρώτη φορά, σε ζωντανό χρόνο και σε κάθε περιοχή της χώρας κρίσιμα 
στοιχεία της αγοράς εργασίας, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην υ.α. 5072/6 (ΦΕΚ 449 
Β’), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. υ.α. 28153/126 (ΦΕΚ 2163 
Β’). Μέχρι και το Φεβρουάριο του 2013 η καταγραφή των στοιχείων αυτών γίνονταν 
χειρόγραφα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
Αθήνα, 10.1.2014 

 
 
 
 
 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 
105 57 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ 213.16.16.900 
Fax 2103246165 
Email:  adedy@adedy.gr ,  
            adedy1@adedy.gr  

 
Προς: 

Το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία 
 
 
 

Θέμα: Σχετικά με την έκθεση για την έκταση εφαρμογής σχετικών οδηγιών την 5/ετία 
2007-2012. 

 
 

Η Ε. Ε. με σχετικό παράρτημα κατευθύνει τα κράτη –μέλη στον τρόπο διαμόρφωσης της 
εθνικής έκθεσης για την 5/ετία 2007-2012 σχετικά με την έκταση εφαρμογής 19 οδηγιών, που 
αφορούν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. 

Το πρώτο μέρος του παραρτήματος  με τον τίτλο Γενικά Θέματα περιέχει ένα 
ερωτηματολόγιο για συγκεκριμένα ζητήματα και το δεύτερο μέρος αναφέρεται σε κάθε μία από τις 
οδηγίες. 

Η ΑΔΕΔΥ κρίνει αναγκαίο να τοποθετηθεί στο πρώτο μέρος του παραρτήματος και να 
αναφερθεί σε συγκεκριμένα ζητήματα. 

Καταγραφή στοιχείων: Η καταγραφή στοιχείων στην ειδική 
ιστοσελίδα του ασφαλιστικού φορέα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, στο ΙΚΑ,  σταματά το 
2009. Συνεπώς για το διάστημα 2010-2012 δεν υπάρχει καταγραφή στοιχείων για τους/τις 
εργαζόμενους, -ες του ιδιωτικού τομέα ούτε για εργατικά ατυχήματα, ούτε για επαγγελματικές 
ασθένειες, ούτε για συνολικό αριθμό παραβιάσεων  που καταλήγει σε νομική διαδικασία. Πολύ 
περισσότερο καταγραφή ποσοστών. 

Οι επαγγελματικές ασθένειες εξετάζονται από επιτροπές κοινής νόσου  και  ο  
ασφαλιστικός  φορέας  ΙΚΑ  απασχολεί  μόνο  ένα  γιατρό εργασίας,  που  υποτίθεται  ότι  πρέπει  
να  συμμετέχει  όπου  κρίνεται εργαζόμενος, -η για ύπαρξη επαγγελματικής νόσου. 

΄Οσο για τον αριθμό των επιθεωρητών, τα τελευταία χρόνια νομοθετικές παρεμβάσεις των 
Κυβερνήσεων για τη λειτουργία του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας είχαν ως στόχο την 
αναδιανομή των ελλείψεων, την εισαγωγή νέων ονομασιών, όπως Επιθεωρητής Υγείας και 
Επιθεωρητής Ασφάλειας της Εργασίας για τον ίδιο αριθμό επιθεωρητών (δεν ξεπερνούν τους 600). 
Καμία μέριμνα για την ενίσχυση του Σώματος Επιθεωρητών με νέο στελεχικό δυναμικό. 

Με βάση νομοθεσία του 1996 έπρεπε να λειτουργούν 15  Κέντρα Πρόληψης 
Επαγγελματικού Κινδύνου στη χώρα, λειτούργησαν μόνο 7και υπάρχει πρόθεση στο νέο 
οργανόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας να απομείνουν 5. 

Πως είναι δυνατόν να υπάρξει πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου με τόσο μικρό αριθμό, 
όταν στη μέχρι σήμερα λειτουργία τους συνήθως παρενέβαιναν μετά από σοβαρά εργατικά 
ατυχήματα και υπέβαλαν στα αρμόδια όργανα έκθεση εκτίμησης. Πολύ σπάνια προληπτικά. 
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΄Οσον αφορά το δημόσιο τομέα, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ δεν έχουν εφαρμογή οι 
θεσμοί των επαγγελματικών ασθενειών και των εργατικών ατυχημάτων και δεν εφαρμόζεται 
πρωτόκολλο καταγραφής τους. Οι δε επιθεωρητές εργασίας ελάχιστες δυνατότητες παρέμβασης 
έχουν, αφού η πολιτεία ψηφίζει νόμους και από την άλλη αρνείται να τους εφαρμόσει. 
Συγχρόνως αφαιρεί με νόμο τη δυνατότητα από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να της επιβληθούν 
πρόστιμα, για να μην αναφέρουμε ότι κάποιοι από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς δεν έχουν 
δικαιοδοσία ελέγχου στο δημόσιο. 

Δεν υπάρχει καταγραφή για τους/τις αγρότες,-ισες, για τους Επαγγελματοβιοτέχνες. 
Σπάνια καταρτίζεται εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, αφού ελλείπουν από τους χώρους 

εργασίας Υπηρεσίες Προστασίας Πρόληψης, είτε εσωτερικές είτε εξωτερικές. 
Η χώρα μας, εναρμονίστηκε πλήρως με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν την υγεία 

και ασφάλεια στην εργασία. 
Στο δημόσιο τομέα, που θα έπρεπε να είναι και ο κατ’ εξοχήν αρμόδιος φορέας για τη 

καλή πρακτική εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας η υστέρηση είναι τραγική. 
Δυστυχώς επί σειρά ετών οι κυβερνήσεις έδωσαν προτεραιότητα στην δημιουργία και 

ανάπτυξη Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) και όχι στη δημιουργία δομών 
Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) στα πλαίσια του δημόσιου τομέα 
υπηρεσιών υγείας και όχι μόνο. 

Ελάχιστες ΕΞΥΠΠ λειτουργούν σε όφελος της υγείας και ασφάλειας  των  εργαζομένων.  
Οι  περισσότερες  λειτουργούν  έξω  από κάθε δεοντολογία, δεν στελεχώνονται με εξειδικευμένο 
επιστημονικό προσωπικό και δεν υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου τους. 

Η κατάρτιση των εργαζομένων είναι ελλιπέστατη και δεν υπάρχει βούληση  για  
ενημέρωση  τους,  για  την  επικινδυνότητα  της  θέσης εργασίας τους, την πιθανή αναγκαιότητα 
για χρήση μέσων ατομικής προστασίας. 

Στο δημόσιο τομέα, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ είναι ελάχιστη η συμμετοχή  των  
εργαζομένων  και  των  αντιπροσώπων  τους  σε  πιθανή διαβούλευση, και δεν θα ήταν υπερβολή να 
αναφερθεί ότι αυτά τα ζητήματα  αντιμετωπίζονται  εχθρικά  από  την  εργοδοσία  (ιδιωτικού- 
δημόσιου τομέα) με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις. 

Παρ’ ότι τα ζητήματα προστασίας της υγείας των εργαζομένων έχουν αναδειχθεί πριν 
αρκετές δεκαετίες, η χώρα μας εμφανίζει μεγάλη υστέρηση στη λήψη ουσιαστικών μέτρων που να 
διασφαλίζουν την υγεία τους. 

Η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19.9.2003 σε συνάρτηση με την προηγούμενη 
Σύσταση 90/326/ΕΟΚ της Επιτροπής της 22.5.90 σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατάλογο των 
επαγγελματικών ασθενειών αναφέρεται αναλυτικά σε μέτρα και στόχους των κρατών – μελών  
για την  ελαχιστοποίηση  εμφάνισης  επαγγελματικών  ασθενειών και την αποφυγή εργατικών 
ατυχημάτων, στα πλαίσια διασφάλισης της υγείας των εργαζομένων στο μεγαλύτερο κατά το 
δυνατόν βαθμό. 

Για το σκοπό αυτό χρειάζεται, όπως αναφέρει η σύσταση, η συνέργεια  του  δημόσιου  
συστήματος  υγείας  και  η  ενημέρωση  των γιατρών για τα ζητήματα των επαγγελματικών 
ασθενειών, όπως και η καλή εφαρμογή της νομοθεσίας για την υγεία, υγιεινή και ασφάλεια στην 
εργασία. 

Παρ’  ότι  υπάρχει  ειδικό  νομοθετικό  πλαίσιο  στο  επίπεδο  του δημόσιου τομέα υγείας 
για δημιουργία δομών για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων από το 1983 και το 2005 
μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. 

Στα   πλαίσια της οικονομικής κρίσης, της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και της 
ανασφάλιστης εργασίας, οι συνέπειες στην ανθρώπινη ζωή από την μη εφαρμογή κανόνων 
προστασίας της υγείας των  εργαζομένων  έχει  σοβαρές  επιπτώσεις  και  στην  προστασία  του 
περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. 

Η  ανεξέλεγκτη  οικονομική  δραστηριότητα  στο  όνομα ξεπεράσματος της κρίσης φέρει 
βαριά πλήγματα σ’ όλη τη σφαίρα προστασίας του ανθρώπου. Είτε αυτό είναι εργασία σταθερή με 
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πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα, είτε γενικότερα στην ποιότητα ζωής, όπου 
εντάσσεται το περιβάλλον και η προστασία της υγείας του πληθυσμού. 

Η εφαρμογή των μέτρων του μνημονίου στην απασχόληση έχει αυξήσει κατακόρυφα την 
ανεργία, την ανασφάλιστη εργασία, τις υπεργολαβίες και τον κατακερματισμό της επαγγελματικής 
ζωής. 

Είναι πολύ δύσκολο να απαιτηθούν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια    από    τους/τις    
εργαζόμενους,-ες    γιατί    κινδυνεύουν    να προστεθούν στη λίστα των ανέργων. 

Η σφετερισμός του όρου οικονομική κρίση και οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται από τα 
μνημόνια σε όφελος της αγοράς και των οικονομικών δεικτών έχουν απορρυθμίσει πλήρως την 
αγορά εργασίας. 
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