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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΓΕΝΙΚΑ  
 
 

����    Οδηγία «ΠΛΑΙΣΙΟ»:  89/391/ΕΟΚ 
«Σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την 
εργασία» 

 

+ 
 
 
����    Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177/Α’/85) 

«Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων»  

 

����    Π.∆. 294/88 (ΦΕΚ 138/Α/88) 
 «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας και 
Γιατρού Εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα 
Τεχνικού Ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις του 
άρθρου 1 παρ.1 του Ν.1568/85» 

 
 
 
 
 
 
 
����    Π.∆. 17/96 (ΦΕΚ 11/Α/96) 

«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» 

 

 

ΣΗΜΕΡΑ     Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/02-06-2010) 
                                        «Κύρωση του κώδικα νόµων για την υγεία 
                                            και  την ασφάλεια των εργαζοµένων»    



ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ∆ΗΜΗΤΡΑ 
Επιθεωρήτρια Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

 

 

 

∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

 

 

����    1911 �  Β.∆. της 5ης Σεπτεµβρίου του 1920 (ΦΕΚ 200, τεύχος Α’) 
«Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των 
εργατικών διατάξεων».  

� Χώροι εργασίας καθαροί. 

� Επαρκής φυσικός ή/και τεχνητός φωτισµός. 

� Χώροι εργασίας είναι ανάλογοι προς τον αριθµό των 
εργαζοµένων. 

� Μη ύπαρξη υγρασίας στα δάπεδα και τους τοίχους. 

� Εγκατάσταση και λειτουργία µηχανηµάτων και συστηµάτων 
µετάδοσης κίνησης έτσι ώστε να εξασφαλίζουν τη σωµατική 
ακεραιότητα των εργαζοµένων. 

� Κατασκευή ικριωµάτων στις οικοδοµικές εργασίες κατά τρόπο 
που να ασφαλίζουν τους εργάτες έναντι κάθε κινδύνου. 

� Λήψη αναγκαίων µέτρων σε εργασίες που λαµβάνουν χώρα 
σε υπαίθριο χώρο για την προστασία των εργαζοµένων από 
κάθε κίνδυνο και την προφύλαξή τους από τις καιρικές 
συνθήκες. 

 

����    Ειδικά διατάγµατα για 

 

� χρήση φυσικοχηµικών παραγόντων στους χώρους εργασίας  

� τον εγκατεστηµένο εξοπλισµό   

� κανονισµούς µέτρων υγιεινής και ασφάλειας σε διάφορες 
επιχειρήσεις  
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����    Π.∆. της 14-03-1934 (ΦΕΚ 112 Α’ / 22-03-1934) περί 

«Υγιεινής και Ασφάλειας των εργατών και υπαλλήλων των 
πάσης φύσεως βιοτεχνών, βιοτεχνιών κ.λπ.»  

� Κτιριακές εγκαταστάσεις (δάπεδα, έξοδοι κινδύνου, φωτισµός, 
αερισµός). 

� Συνθήκες εργασίας (έλεγχος φυσικοχηµικών παραγόντων, ατµοί, 
καπνοί, αέρια). 

� Χώροι εστίασης, τουαλετών κ.λπ. 

� Μέτρα προστασίας του εγκατεστηµένου εξοπλισµού της 
επιχείρησης. 

Μερικά άρθρα αυτού του διατάγµατος ισχύουν ακόµα και 
σήµερα και αφορούν τον εγκατεστηµένο εξοπλισµό και τα 

µέτρα προστασίας των εργαζοµένων έναντι κάθε κινδύνου που 

πηγάζει από αυτόν. 

 

����    Ν.1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων» (ΦΕΚ 177/Α/85)  

� ∆ικαίωµα των εργαζοµένων για σύσταση Επιτροπών Υγιεινής και 
Ασφάλειας της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.). 

� ∆ηµιουργία του Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
(Σ.Υ.Α.Ε.) και τη δηµιουργία της Νοµαρχιακής Επιτροπής Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας (Ν.Ε.Υ.Α.Ε), τα οποία αποτελούν και 
τα κυριότερα όργανα άσκησης του κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό 
και νοµαρχιακό επίπεδο αντίστοιχα. 

� Υποχρέωση εργοδοτών να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες Τεχνικού 
Ασφαλείας (Τ.Α.) και Γιατρού Εργασίας (Γ.Ε.). 

� Γενικές αρχές ενός ανθρωποκεντρικού τρόπου σχεδιασµού των 
χώρων εργασίας. 

� Υποχρεώσεις κατασκευαστών, εισαγωγέων, προµηθευτών 
όσον αφορά την ασφάλεια των µηχανηµάτων. 

� Βασικές αρχές προστασίας από µηχανικούς και ηλεκτρικούς 
κινδύνους. 

� Γενικά τεχνικά και οργανωτικά µέτρα προστασίας των 
εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς 
παράγοντες. 

� Προσδιορισµό των υποχρεώσεων εργοδοτών και εργαζοµένων. 

� Όργανα ελέγχου - Ποινικές και ∆ιοικητικές κυρώσεις. 
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Ε.Υ.Α.Ε. 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

- Επιχειρήσεις άνω των 50 ατόµων: Επιτροπή 
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.) - 
από εκλεγµένους αντιπροσώπους της επιχείρησης, 

- Επιχειρήσεις από 20 έως 50 άτοµα: εκλεγµένος 
αντιπρόσωπος των εργαζοµένων για την υγιεινή και 
ασφάλεια της εργασίας στην επιχείρηση. 

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΜΕΛΗ Ανάλογα µε τον αριθµό εργαζοµένων στην 
επιχείρηση, η Ε.Υ.Α.Ε. αποτελείται από:  
  α.  2 µέλη, από  51 έως 100 εργαζοµένους 
  β.  3 µέλη, από  101 έως 300 εργαζοµένους 
  γ.  4 µέλη, από 301 έως 600 εργαζοµένους 
  δ.  5 µέλη, από 601 έως 1000 εργαζοµένους 
  ε.  6 µέλη, από 1001 έως 2000 εργαζοµένους 
 στ. 7 µέλη, άνω των 2000 εργαζοµένων 

ΕΚΛΟΓΗ Γενική συνέλευση κάθε 2 χρόνια, όπου όλοι έχουν 
δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

Η Ε.Υ.Α.Ε. συνεδριάζει µε τον εργοδότη ή εκπρόσωπό του 
µέσα στο 1Ο δεκαήµερο κάθε τριµήνου. Σ’ αυτές τις 
συνεδριάσεις µετέχει ο Τ.Α. και ο Γ.Ε. 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 1. Μελετά συνθήκες εργασίας, προτείνει µέτρα για 
βελτίωση, παρακολουθεί τήρηση µέτρων. 

2. Προτείνει µέτρα σε περιπτώσεις σοβαρών 
εργατικών ατυχηµάτων. 

3. Επισηµαίνει τους κινδύνους στους εργασιακούς 
χώρους και προτείνει µέτρα αντιµετώπισης. 

4. Ενηµερώνεται από τη ∆ιοίκηση για τα εργατικά 
ατυχήµατα και τις επαγγελµατικές ασθένειες που 
συµβαίνουν. 

5. Ενηµερώνεται για την εισαγωγή νέων 
παραγωγικών διαδικασιών, µηχανηµάτων, 
εργαλείων, υλικών ή για τη λειτουργία νέων 
εγκαταστάσεων. 

6. Σε περίπτωση άµεσου και σοβαρού κινδύνου, 
καλεί τον εργοδότη να λάβει µέτρα. 

7. Ζητά συνδροµή εµπειρογνωµόνων για θέµατα 
υγιεινής και ασφάλειας µε τη σύµφωνη γνώµη του 
εργοδότη. 
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Σ.Υ.Α.Ε. 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ  ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΤΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τµήµα του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας, 
αρµόδιο να γνωµοδοτεί αποκλειστικά σε θέµατα 
Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας. 

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΜΕΛΗ Πρόεδρος: Γ.Γ. Υπ. Εργασίας 

Μέλη:  5 εκπρόσωποι (από έναν):  
- Υ.Β.Ε.Τ.  
- Υπ. Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

- Τ.Ε.Ε. 
- Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 
- Ελλήνων Χηµικών 

ΕΚΛΟΓΗ - 2 ειδικοί επιστήµονες (από έναν) σε θέµατα 
Ασφάλειας Εργασίας και Υγιεινής εργασίας. 

- 6 εκπρόσωποι (από τρεις): τριτοβάθµιας 
συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζοµένων, 
εργοδοτικών οργανώσεων από βιοµηχανία, 
βιοτεχνία ή εµπόριο. 

 

Ο διορισµός των µελών (πλην του Προέδρου) 
γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας. 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ - Γνωµοδότηση πάνω σε σχέδια κανονιστικών και 
διοικητικών πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεση 
του νόµου αυτού. 

- ∆ιατύπωση γνώµης σε θέµατα Υ&Α εργασίας και 
προστασίας της υγείας των εργαζοµένων που 
υποβάλλονται από τις αρχές στους φορείς. 

- Εισήγηση προς τον Υπ. Εργασίας για έκδοση 
νέων ή τροποποίηση ισχυουσών νοµοθετικών ή 
κανονιστικών διαταγµάτων για προστασία της 
υγείας των εργαζοµένων και την Υ&Α της 
εργασίας. 
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Ν.Ε.Υ.Α.Ε. 

ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ  ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΤΗΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Συλλογικό γνωµοδοτικό όργανο σε κάθε Νοµαρχία, 
για θέµατα προστασίας της Υ&Α  των εργαζοµένων 
στους τόπους εργασίας. 

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΜΕΛΗ Πρόεδρος: Νοµάρχης 
 
Μέλη:   - ο Επιθεωρητής Εργασίας του νοµού 

- 1 εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας 

ΕΚΛΟΓΗ Τέσσερις (4) εκπρόσωποι  (από δύο) :  

• του αντιπροσωπευτικότερου εργατικού κέντρου 
του νοµού και 

• της αντιπροσωπευτικότερης εργοδοτικής 
οργάνωσης του νοµού από τη βιοµηχανία, 
βιοτεχνία και το εµπόριο. 

 

Ο διορισµός των 4 τελευταίων µελών  γίνεται µε 
απόφαση του Νοµάρχη. 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ Γνωµοδότηση:  

• σχετικά µε την εφαρµογή στο νοµό των 
διατάξεων για την Υ&Α της εργασίας και την 
προστασία της υγείας των εργαζοµένων. 

• για το συντονισµό δράσης αρµόδιων υπηρεσιών 
και οργάνων του νοµού, σχετικά µε τα θέµατα 
αυτά 

• οργάνωση εκδηλώσεων και επιµορφωτικών 
προγραµµάτων, σχετικών µε την πρόληψη των 
εργατικών ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών 
ασθενειών. 
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����    Π.∆. 294/88  

«Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού 
Εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα Τεχνικού Ασφαλείας για 
τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις του άρθρου 1 παρ.1 του Ν.1568/85 

 

����    Π.∆. 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»  

 

����    Π.∆. 396/94  

«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από 
τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την 
εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/656/ΕΟΚ»  

 

����    Π.∆. 105/95  

«Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφαλείας ή/και υγείας 
στην εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ»  

 

����    Π.∆. 16/96  

«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους 
εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/ΕΟΚ»  

 

����    Π.∆. 17/96  

«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»  

 
����    N. 3850/2010 

«Κύρωση του κώδικα  νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζοµένων»  

 
 

Το ουσιαστικό είναι να εφαρµόζονται στην πράξη όσα από 
τις κείµενες διατάξεις ορίζονται.  
  



ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ∆ΗΜΗΤΡΑ 
Επιθεωρήτρια Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ   

 

 

► Το Υπουργείο Εργασίας, είναι ο κύριος φορέας στον οποίο 
ανατίθεται γενικά ο έλεγχος των διατάξεων της εργατικής 
νοµοθεσίας.  

Από το 1999, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τεχνικής & 
Υγειονοµικής Επιθεώρησης Εργασίας του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.). είναι τα αρµόδια όργανα του 
Υπουργείου που είναι υπεύθυνα για την κάλυψη του τοµέα 
Υγιεινής και Ασφάλειας κατά την εργασία. 

 

Άλλες Υπηρεσίες οι οποίες εµπλέκονται επίσης στην 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων είναι: 

 

► το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, για συνθήκες εργασίας 
σε πλοία µόνο εν πλω,  

 

► η ∆ιεύθυνση Υγιεινής, για θέµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, 

προκειµένου να εκδώσει άδειες λειτουργίας καταστηµάτων,  

 

► η ∆ιεύθυνση Μεταλλείων, για την εφαρµογή του νόµου σε 
µεταλλεία και επιχειρήσεις εκρηκτικών υλών και τις εξορύξεις,  

 

► η ∆ιεύθυνση Βιοµηχανίας, για  χορήγηση άδειας λειτουργίας 
βιοτεχνιών και βιοµηχανιών, άδειας εγκατάστασης βιοτεχνιών και 
βιοµηχανιών,  πτυχίων εµπειροτεχνών, 

 

► το Ι.Κ.Α., για συνθήκες εργασίας σε Νοσοκοµεία, επαγγελµατικές 

ασθένειες και παροχή ιατρικής περίθαλψης στους εργαζοµένους. 
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ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  (Σ.ΕΠ.Ε.)                     

   

ΣΥΣΤΑΣΗ  Σ.ΕΠ.Ε. ► Ν. 2639 / 2.9.1998 

«Ρύθµιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» 

 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ  Σ.ΕΠ.Ε. ► Π.∆. 136 / 30.6.1999 

«Οργάνωση Υπηρεσιακού Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας» 
 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ  Σ.ΕΠ.Ε. ► Ν. 2639/ 2.9.1998 

1. Η επίβλεψη και ο έλεγχος της εφαρµογής των διατάξεων 
της εργατικής νοµοθεσίας. 

2. Η έρευνα, ανακάλυψη και δίωξη, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις, των παραβατών της εργατικής νοµοθεσίας. 

3. Η έρευνα, ανακάλυψη και δίωξη, παράλληλα και 
ανεξάρτητα από τις αστυνοµικές αρχές, της παράνοµης 
απασχόλησης. 

4. Η έρευνα, παράλληλα και ανεξάρτητα από τους 
ασφαλιστικούς οργανισµούς, της ασφαλιστικής κάλυψης 
των εργαζοµένων. 

5. Η παροχή πληροφοριών, συµβουλών και υποδείξεων 
προς τους εργοδότες και τους εργαζόµενους, σχετικά µε 
τα πλέον αποτελεσµατικά µέσα για την τήρηση των κείµενων 
διατάξεων. 

6. Η αναφορά προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων των ελλείψεων ή των παραλείψεων που δεν 
καλύπτονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, καθώς και των 
τυχόν προβληµάτων που δηµιουργούνται κατά την εφαρµογή 
της νοµοθεσίας. 

 

Το Σ.ΕΠ.Ε. συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες και στοιχεία, 
σχετικά µε το αντικείµενο αποστολής του, µε άλλες υπηρεσίες του 
εσωτερικού ή εξωτερικού. 
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ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.Α.Υ.Ε.) 

  
 
� Επιθεωρήσεις και έλεγχοι 
 
► Έλεγχος κάθε ιδιωτικού ή δηµόσιου χώρου εργασίας, οποιαδήποτε 
ώρα κατά τη διάρκεια ηµέρας ή νύχτας, για τήρηση και εφαρµογή 
των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας σχετικά µε την υγεία και 
την ασφάλεια των εργαζοµένων. 

► Πρόσβαση σε αρχεία και έγγραφα της επιχείρησης. 
► Προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης ή τµήµατος αυτής, 
όταν υπάρχει άµεσος κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία των 
εργαζοµένων. 

► Επιβολή διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων, σε περίπτωση µη 
συµµόρφωσης µε τις προβλεπόµενες διατάξεις. 

 
 

� Έρευνα εργατικών ατυχηµάτων   
 
► Έρευνα των αιτίων των σοβαρών και θανατηφόρων εργατικών 
ατυχηµάτων, καθώς και των επαγγελµατικών νόσων. 

► Σύνταξη σχετικών εκθέσεων αυτοψίας. 
 
 

� Έλεγχος εργασιακού περιβάλλοντος   
 
► Έλεγχος του εργασιακού περιβάλλοντος και προσδιορισµός µε 
µετρήσεις των φυσικών, χηµικών και βιολογικών παραγόντων για 
τη λήψη συγκεκριµένων διορθωτικών µέτρων. 

 
 

�  Παροχή συµβουλών   
 
► Παροχή υποδείξεων και συµβουλών προς τους εργοδότες και τους 
εργαζόµενους για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της σχετικής 
νοµοθεσίας. 
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Σ.ΕΠ.Ε. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Περιφερειακές ∆/νσεις Επιθεώρησης 
Εργασιακών  Σχέσεων 

Π.∆. Ε.Α.Υ.Ε. 

Μακεδονίας - Θράκης 

Π.∆. Ε.Α.Υ.Ε. 
Αθηνών, Ανατ, Αττικής & 

Κρήτης 

Π.∆. Ε.Α.Υ.Ε. 
Πειραιως, ∆υτ, Αττικής & 

Αιγαίου 

       και έµειναν 5 Π.∆.Ε.Α.Υ.Ε.) 

(καταργήθηκαν 2 ΚΕΠΕΚ 

Π.∆. Ε.Α.Υ.Ε. 
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 

Π.∆. Ε.Α.Υ.Ε. 
Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλαδας, 
Ηπείρου & Ιονίων Νήσων 

Περιφερειακές ∆/νσεις Επιθεώρησης 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε) 
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Ε.Α.Υ.Ε.. 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

Τµήµα Ε.Α.Υ.Ε. Εβρου - έδρα 
Αλεξανδρούπολη (τηλ.2551031379) 

 

Τµήµα Ε.Α.Υ.Ε. Καβάλας - έδρα Καβάλα    

(τηλ.2510291436) 

 
 

Τµήµα Ε.Α.Υ.Ε. Σερρών - έδρα Σέρρες    

(τηλ.2321026337) 
 
 

Τµήµα Ε.Α.Υ.Ε. ∆ράµας - έδρα ∆ράµα    

(τηλ.2521048549) 
 

 

Τµήµα Ε.Α.Υ.Ε. Πιερίας - έδρα  Κατερίνη   

(τηλ.2351079066) 

 

Τµήµα Ε.Α.Υ.Ε. Κοζάνης - έδρα Κοζάνη    

(τηλ.2461041409) 

 

Τµήµα Ε.Α.Υ.Ε. Καστοριάς - έδρα Καστοριά   
(τηλ.2467023786) 

 

 

Καταργήθηκε το Τµήµα Ηµαθίας 

 

Καταργήθηκε το Τµήµα Έδεσσας 
 

 

Ενσωµατώθηκε το Τµήµα Χαλκιδικής 
 

Τµήµα  
Συντονισµού 

Τµήµα  
Α’ Τοµέα Θεσ/κης και 

Χαλκιδικής 
 

Τµήµα  
Β’ Τοµέα Θεσ/κης και 

Πέλλας 
 

Ε.Α.Υ.Ε. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
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ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  (Τ.Α.) - ΓΙΑΤΡΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  (Γ.Ε.) 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Όπως προκύπτει απ’ το Ν.3850/2010: 

A. Σ’ όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου οικονοµικής 
δραστηριότητας και αριθµού εργαζοµένων, ο εργοδότης έχει 
υποχρέωση να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας 
(Τ.Α.).  

B. Στις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας, 
που απασχολούν κατά ετήσιο όρο πάνω από 50 εργαζοµένους, ο 
εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί επιπλέον και τις 
υπηρεσίες Γιατρού Εργασίας (Γ.Ε.). 

 

Παραρτήµατα, υποκαταστήµατα, χωριστές εγκαταστάσεις θεωρούνται 
αυτοτελείς επιχειρήσεις, όσον αφορά την εφαρµογή των σχετικών 
διατάξεων, εφ’ όσον η απόσταση µεταξύ τους ή από την κύρια 
επιχείρηση δυσχεραίνει το έργο του Τ.Α. και του Γ.Ε. 

 

 

 

Ο εργοδότης δύναται να επιλέξει µεταξύ των περιπτώσεων ανάθεσης 
καθηκόντων Τ.Α. ή/και Γ.Ε.: 

- σε εργαζόµενους στην επιχείρηση, ατοµικά ή συνδυασµένα ως 
Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣ.Υ.Π.Π.) ή  

- σε άτοµα εκτός της επιχείρησης ή  

- σύναψης σύµβασης µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και 
Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) 

 

Οι Τ.Α. και Γ.Ε. οφείλουν να συνεργάζονται και να ενηµερώνουν την 
Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο των εργαζοµένων για κάθε σηµαντικό 
ζήτηµα. 
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► Επιτρέπεται ο ίδιος Τ.Α. ή Γ.Ε. να χρησιµοποιείται από οµάδα 
οµοειδών επιχειρήσεων ή από επιχειρήσεις κατά περιοχή. 

► Ο χρόνος αποχής των Τ.Α., Γ.Ε., µέλη Ε.Υ.Α.Ε. ή αντιπροσώπων για 
παρακολούθηση προγραµµάτων επιµόρφωσης, θεωρείται χρόνος 
εργασίας. 

► Ο χρόνος απασχόλησης των Τ.Α. και Γ.Ε. είναι ανάλογος µε τον 
αριθµό των εργαζοµένων και το είδος δραστηριότητας της επιχείρησης 
(όπως προκύπτει από το Π.∆. 294/88).  

 

*Σε περίπτωση που ο χρόνος απασχόλησης του Τ.Α. ή του Γ.Ε. 
υπερβαίνει το ανώτατο νόµιµο όριο, η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει και 
άλλους Τ.Α. ή Γ.Ε.  

 

� Πριν από την επιλογή Τ.Α. ή Γ.Ε. ο εργοδότης πρέπει να γνωστοποιεί 
στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας τα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα τους, το χρόνο απασχόλησης µε τα καθήκοντα αυτά, 
καθώς και την τυχόν απασχόλησή τους σε άλλη επιχείρηση. 

� Η σύµβαση πρόσληψης του Τ.Α. και του Γ.Ε. γίνεται εγγράφως και 
αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας.  

 

Σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων Τ.Α. ή/και Γ.Ε. σε ΕΞ.Υ.Π.Π., 
πριν την επιλογή, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στην 
αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας τη γραπτή σύµβαση µε την ΕΞ.Υ.Π.Π. 
στην οποία πρέπει να αναγράφονται: 

- Το νοµικό καθεστώς της  

- Ο νόµιµος εκπρόσωπός της 

- Η έδρα της  

- Το είδος των προσφερόµενων υπηρεσιών  

- Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των αρµόδιων ατόµων που έχουν 
ορισθεί για τη συγκεκριµένη επιχείρηση και ο χρόνος απασχόλησής 
τους σ’ αυτήν  

- Τα στοιχεία για το είδος και την οργάνωση της επιχείρησης  

- Ο αριθµός εργαζοµένων στην επιχείρηση και λοιπές συναφείς 
πληροφορίες  

- Ο ελάχιστος προβλεπόµενος χρόνος απασχόλησης Τ.Α. ή/και Γ.Ε. για 
την επιχείρηση. 
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Τ.Α. 

i. Πτυχίο Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής (εσωτερικού ή 
αντίστοιχης αλλοδαπής) και άδεια άσκησης επαγγέλµατος από το 
Τ.Ε.Ε. 

ii. Πτυχίο Πανεπιστηµιακής Σχολής (εσωτερικού ή εξωτερικού) και 
άδεια άσκησης επαγγέλµατος, αν αυτή προβλέπεται. 

iii. Πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή ισότιµων σχολών εξωτερικού ή πτυχίο πρώην σχολών 
Υποµηχανικών ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. 

iv. Απολυτήριο Τεχνικού Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Σχολής ή άλλης 
αναγνωρισµένης τεχνικής επαγγελµατικής σχολής εσωτερικού ή 
εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλµατος εµπειροτέχνη. 

v. Προϋπηρεσία που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή 
πτυχίου: 

� Τουλάχιστον διετή, για τους τεχνικούς των εδαφίων i και ii 

� Τουλάχιστον πενταετή, για τους τεχνικούς του εδαφίου iii και 

� Τουλάχιστον οκταετή,  για τους τεχνικούς του εδαφίου iv. 

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ.Ε. 

Ο Γ.Ε. πρέπει να διαθέτει άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 
και την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας.  

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας 
    
α) Ιατροί άνευ ειδικότητας οι οποίοι  στις 15/5/2009 είχαν συνάψει        
συµβάσεις παροχής υπηρεσιών Γ.Ε. µε επιχειρήσεις και αποδεικνύουν 
την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί 7 έτη.  

β) Ιατροί άλλων ειδικοτήτων που στις 15/5/2009 εκτελούσαν καθήκοντα 
ΓΕ. 

       
 
 

Ο Γ.Ε. υπάγεται απ’ ευθείας στη ∆ιοίκηση της επιχείρησης κι 
έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό απόρρητο. 
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ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ  Τ.Α. 

 

1. Παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή 
προφορικά, σε θέµατα σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια της 
εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων. 

2. Συντάσσει - σε συνεργασία µε το Γιατρό Εργασίας, όπου υπάρχει-  
γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων 
και τη θέτει στη διάθεση του εργοδότη. 

3. Συµβουλεύει σε θέµατα: 

♦ σχεδιασµού, προγραµµατισµού, κατασκευής και συντήρησης των 
εγκαταστάσεων,  

♦ νέων παραγωγικών διαδικασιών,  

♦ προµήθειας µέσων και εξοπλισµού,  

♦ ατοµικών µέσων προστασίας,  

♦ διαµόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας. 

4. Ελέγχει την ασφάλεια: 

♦ των εγκαταστάσεων και των τεχνικών µέσων πριν τη λειτουργία 
τους, 

♦ των παραγωγικών διαδικασιών και µεθόδων εργασίας πριν από την 
εφαρµογή τους. 

5. Επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας της 
εργασίας και πρόληψης των ατυχηµάτων.  

6. Επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας και µεριµνά για τη βελτίωσή τους. 

7. Καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδοµετρείται 
και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας, γραπτές υποδείξεις 
των οποίων ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαµβάνει γνώση 
ενυπογράφως. 

 

► Η άσκηση του έργου του Τ.Α. δεν αποκλείει την ανάθεση σ’ αυτόν 
από τον εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο 
όριο ωρών απασχόλησής του ως Τ.Α. 

► Ο Τ.Α. υπάγεται απ’ ευθείας στη ∆ιοίκηση της επιχείρησης, έχει 
ηθική ανεξαρτησία απέναντι σε εργοδότη και εργαζοµένους κι 
έχει υποχρέωση να τηρεί το εργασιακό απόρρητο. 
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ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ  Γ.Ε. 

1. Παρέχει υποδείξεις και συµβουλές στον εργοδότη, στους 
εργαζόµενους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, 
σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για τη σωµατική και 
ψυχική υγεία των εργαζοµένων.  

2. Συντάσσει - σε συνεργασία µε τον Τεχνικό Ασφαλείας - γραπτή 
εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων και τη 
θέτει στη διάθεση του εργοδότη. 

3. Συµβουλεύει σε θέµατα: 

♦ σχεδιασµού, προγραµµατισµού, κατασκευής και συντήρησης 
εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 
της εργασίας 

♦ λήψης µέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και 
προµήθειας µέσων εξοπλισµού - χρήση ατοµικών µέσων 
προστασίας 

♦ θέσεων και περιβάλλοντος εργασίας, σε συνδυασµό µε την 
καταλληλότητα των εργαζοµένων για τη συγκεκριµένη εργασία 

♦ φυσιολογίας και ψυχολογίας, εργονοµίας και υγιεινής της εργασίας  

4. Επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας της υγείας των 
εργαζοµένων και οργανώνει υπηρεσία παροχής Α’ Βοηθειών. 

5. Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζοµένων σχετικά µε τη θέση 
εργασίας Τηρεί ιατρικό φάκελο για τον κάθε εργαζόµενο. Εκτελεί 
προγράµµατα εµβολιασµού των εργαζοµένων (µε εντολή της αρµόδιας 
∆ιεύθυνσης Υγιεινής της Νοµαρχίας, όπου εδρεύει η επιχείρηση). 

6. Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία. 

7. Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήµατος ή αιφνίδιας 
νόσου. 

8. Καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο γραπτές υποδείξεις των οποίων ο 
εργοδότης λαµβάνει γνώση ενυπογράφως. 

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

► Ο Γ.Ε. υπάγεται απ’ ευθείας στη ∆ιοίκηση της επιχείρησης κι έχει 
υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό απόρρητο. 
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΑΝΑΛΗΨΗΣ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Α.)   ΚΑΙ    ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Γ.Ε.) 

 

1. ΕΝΤΥΠΟ 1 ή 2 εις διπλούν 

 

2. Ανάθεση και αποδοχή καθηκόντων Τ.Α. ή/και Γ.Ε. 

(υπάλληλος) 

 

3. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών σπουδών 

 

4. - Άδεια άσκησης επαγγέλµατος,  όπου απαιτείται για Τ.Α. 

- Βεβαίωση  άσκησης  της  συγκεκριµένης  ιατρικής 

ειδικότητας  από  τον  τοπικό  Ιατρικό  Σύλλογο, για Γ.Ε. 

 
 

5. Σύµβαση (στην περίπτωση εξωτερικού συνεργάτη ή 

ΕΞ.Υ.Π.Π.) 

 

6. Βεβαίωση παρακολούθησης σεµιναρίου για θέµατα Τ.Α., 

όπου απαιτείται 

 

7. Βιβλίο Συµβουλών και Υποδείξεων Τ.Α. και Γ.Ε. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ  -  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Α.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ 

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

 

Γενικές αρχές πρόληψης: 

1. Αποφυγή των κινδύνων  

2. Εκτίµηση των κινδύνων που δεν µπορούν να αποφευχθούν 

3. Προσαρµογή της εργασίας στον άνθρωπο 

4. Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το µη επικίνδυνο ή το λιγότερο 
επικίνδυνο. 

5. Προγραµµατισµός της πρόληψης  - προτεραιότητα στη λήψη µέτρων 
οµαδικής προστασίας 

6. Καταπολέµηση των κινδύνων στην πηγή τους 

7. Προσαρµογή στις τεχνικές εξελίξεις 

8. Παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζόµενους 

 

Ο εργοδότης υποχρεούται: 

► Να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την προστασία της ασφάλειας και 
της υγείας των εργαζοµένων 

► Να καταρτίζει πρόγραµµα πρόληψης των επαγγελµατικών κινδύνων 
και να επιδιώκει την βελτίωση των υφισταµένων καταστάσεων.  

► Να εφαρµόζει τις υποδείξεις των τεχνικών και υγειονοµικών 
επιθεωρητών εργασίας και να διευκολύνει το έργο τους µέσα στην 
επιχείρηση κατά τους ελέγχους. 

► Να επιβλέπει την ορθή εφαρµογή των µέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας 
της εργασίας.  

► Να ενηµερώνει τους εργαζόµενους για τους επαγγελµατικούς 
κινδύνους που υπάρχουν στην εργασία τους. 
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► Να εξασφαλίζει την συντήρηση και την παρακολούθηση της ασφαλούς 
λειτουργίας µέσων και εγκαταστάσεων. 

► Να διευκολύνει την επιµόρφωση των εργαζοµένων και των 
εκπροσώπων τους. 

 

Επίσης, ο εργοδότης οφείλει: 

► Να κάνει ανάθεση καθηκόντων Τ.Α. ή/και Γ.Ε., χωρίς αυτό να θίγει 
την αρχή της αρχή ευθύνης του εργοδότη. 

► Να έχει στην διάθεσή του µια γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων 
κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων κατά την 
εργασία.  

► Να θέτει στη διάθεση των εκπροσώπων των εργαζοµένων επαρκή 
απαλλαγή από την εργασία, χωρίς απώλεια αποδοχών, καθώς και 
τα αναγκαία µέσα προκειµένου να µπορούν να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κείµενες διατάξεις.  

* Ο χρόνος απαλλαγής από την εργασία - συνολικά για όλους - δεν 
µπορεί να είναι µικρότερος από το 1/3 του ελάχιστου χρόνου 
απασχόλησης του ΤΑ. Στον χρόνο αυτό δεν προσµετράται ο χρόνος 
των συνεδριάσεων. 

► Να αναγγέλλει εντός 24 ωρών όλα τα εργατικά ατυχήµατα στις 
αρµόδιες αρχές (επιθεωρήσεις εργασίας, πλησιέστερες αστυνοµικές 
αρχές και υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο 
υπάγεται ο εργαζόµενος). 

► Να τηρεί: 

� Βιβλίο υποδείξεων και Συµβουλών Τ.Α. και Γ.Ε. 

� Ειδικό βιβλίο ατυχηµάτων και κατάλογο εργατικών ατυχηµάτων 
που είχαν ως συνέπεια ανικανότητα εργασίας εργαζοµένου 
µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών. 

� Βιβλίο συντήρησης και ελέγχου των συστηµάτων ασφαλείας. 

  

 

► Σηµειώνεται πως τα µέτρα για την ασφάλεια, την υγιεινή και την 
υγεία κατά την εργασία σε καµία περίπτωση δε συνεπάγονται 
την οικονοµική επιβάρυνση των εργαζοµένων. 
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Β.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Κάθε εργαζόµενος έχει υποχρέωση να εφαρµόζει τους κανόνες 
Υγιεινής και Ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα µε τις δυνατότητές 
του, για την ασφάλεια και την υγεία του καθώς και για την ασφάλεια 
και την υγεία των άλλων ατόµων που επηρεάζονται από τις πράξεις ή 
παραλείψεις του κατά την εργασία σύµφωνα µε την εκπαίδευσή του και 
τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του. 

 

Ειδικότερα, οι εργαζόµενοι οφείλουν:  

 

► Να χρησιµοποιούν σωστά τις µηχανές, τις συσκευές, τα εργαλεία, 
τις επικίνδυνες ουσίες, τα µεταφορικά και άλλα µέσα.  

► Να χρησιµοποιούν σωστά τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό 
που τίθεται στην διάθεσή τους και µετά την χρήση να τον τακτοποιούν 
στην θέση του. 

► Να µην θέτουν εκτός λειτουργίας, αλλάζουν ή µετατοπίζουν αυθαίρετα 
τους µηχανισµούς ασφάλειας των µηχανών, εργαλείων, συσκευών, 
εγκαταστάσεων και κτιρίων και να χρησιµοποιούν σωστά αυτούς 
τους µηχανισµούς ασφαλείας. 

► Να αναφέρουν αµέσως στον εργοδότη ή /και σε όσους ασκούν 
αρµοδιότητες ΤΑ και ΓΕ, όλες τις καταστάσεις που µπορεί να θεωρηθεί 
εύλογα ότι παρουσιάζουν άµεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια 
και την υγεία, καθώς και κάθε έλλειψη που διαπιστώνεται στα 
συστήµατα προστασίας. 

► Να συντρέχουν τον εργοδότη και όσους ασκούν αρµοδιότητες ΤΑ 
και ΓΕ, όσο καιρό χρειαστεί, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση 
όλων των καθηκόντων ή απαιτήσεων, που επιβάλλονται από την 
αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας για την προστασία της ασφάλειας και 
της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία. 

► Να συντρέχουν τον εργοδότη και όσους ασκούν αρµοδιότητες ΤΑ 
και ΓΕ, όσο καιρό χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να µπορεί να εγγυηθεί 
ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και 
χωρίς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία εντός του πεδίου 
δραστηριότητάς τους . 

► Να παρακολουθούν τα σχετικά σεµινάρια ή άλλα επιµορφωτικά 
προγράµµατα σε θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας. 
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ΕΡΓΑΤΙΚΑ  ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ: 

Ως εργατικό ατύχηµα ορίζεται κάθε βίαιο συµβάν σε εργαζόµενο που 
συµβαίνει κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή εξ αφορµής αυτής.  

* Εργατικό ατύχηµα θεωρείται επίσης και κάθε ατύχηµα που συµβαίνει 
καθ’ οδόν προς την εργασία του εργαζόµενου ή κατά την επιστροφή του 
από την εργασία στο σπίτι. Σε αυτή την περίπτωση που ως συνήθως το 
ατύχηµα προέρχεται από κάποιο τροχαίο συµβάν, θεωρείται βέβαια 
εργατικό ως προς τα ασφαλιστικά δικαιώµατα, αλλά την έρευνα του 
συµβάντος αυτού την διενεργεί η τροχαία.  

 

► ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ εντός 24 ωρών στην 
Τεχνική Επιθεώρηση Εργασίας, στις Αστυνοµικές Αρχές και στον 
αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα του εργαζόµενου.  

Τα σοβαρά και θανατηφόρα ατυχήµατα που συµβαίνουν πρέπει 
να αναγγέλλονται άµεσα, οι δε συνθήκες κάτω από τις οποίες 
έλαβε χώρα το ατύχηµα πρέπει να παραµένουν αµετάβλητες.  

 

► ΕΡΕΥΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ από  Τεχνικό Επιθεωρητή Εργασίας στους 
χώρους του ατυχήµατος και το ταχύτερο δυνατό. Εξετάζονται: 

� Άτοµα (θύµα, αυτόπτες µάρτυρες, συνάδελφοι, ειδικοί) 

� Μέσα / εξοπλισµός εργασίας,  

� Περιβάλλον (φυσικό και κοινωνικό) 

 

► ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

 

► ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ 

� πρόταση µέτρων για την αποφυγή παρόµοιων ατυχηµάτων 

� µνεία αν την στιγµή του ατυχήµατος τηρούνταν τα µέτρα ασφαλείας 
και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της 
εργατικής νοµοθεσίας.  

Σ’ αυτή το συγκεκριµένο τµήµα της έκθεσης στηρίζεται πολλές 
φορές ο εισαγγελέας για να απαγγείλει κατηγορία κατά παντός 
υπευθύνου. 
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ΕΡΓΑΤΙΚΑ  ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

 

ΑΙΤΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

 

1. Εξοπλισµός και υλικά εργασίας 

    ���� κακή θέση ή σχεδιασµός µηχανηµάτων 

    ���� βλάβη µηχανής ή ελαττωµατική λειτουργία 

    ���� ακατάλληλα και ανασφαλή εργαλεία 

    ���� ανασφαλής µεταφορά ή µετακίνηση υλικών και 

        αντικειµένων 

    ���� χρήση και αποθήκευση επικίνδυνων υλικών κ.α. 

 

2. Περιβάλλον εργασίας 

 

    ���� συνθήκες εργασίας (φυσικοί, χηµικοί, βιολογικοί παράγοντες) 

    ���� απασχόληση σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης 

    ���� αταξία, έλλειψη καθαριότητας 

    ���� διάσπαση της προσοχής από ποικίλα ερεθίσµατα κ.α. 

 

3. Ανθρώπινος παράγοντας - Εργαζόµενοι 

 

    ���� η ηλικία, µε πιο επικίνδυνες τις µικρές και την προσυνταξιοδότησης 

    ���� το φύλο, µε περισσότερα ατυχήµατα στους άνδρες κυρίως λόγω 

        εργασιών υψηλού κινδύνου 

    ���� άγνοια του κινδύνου που οφείλεται σε ανεπαρκή εκπαίδευση 

    ���� έλλειψη επαγγελµατικής πείρας 

    ���� πλήξη λόγω επαναλαµβανόµενων εργασιών 

    ���� σωµατική και ψυχική κόπωση λόγω υπερβολικής απασχόλησης κ.α. 
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ΕΡΓΑΤΙΚΑ  ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

 

Τα µέτρα που απαιτούνται γενικά για την αποφυγή εργατικών 
ατυχηµάτων, ακολουθούν  υποχρεωτικά κατά σειρά τις παρακάτω 
διαδικασίες: 

 

1. Καταγραφή, ανάλυση και εκτίµηση των κινδύνων. 

2. Αποτροπή της εµφάνισης των κινδύνων. 

3. Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το λιγότερο επικίνδυνο. 

4. Εγκλεισµό του κινδύνου ή περιορισµό της περιοχής του, ώστε 
σε κανονική λειτουργία να µην εκτίθενται σε κίνδυνο οι 
εργαζόµενοι. 

5. Περιορισµό του αριθµού των εργαζοµένων που εκτίθενται 
στον κίνδυνο ή του χρόνου έκθεσής τους. 

6. Χορήγηση κατάλληλου και κατάλληλα συντηρηµένου 
εξοπλισµού ατοµικής προστασίας. 

7. Επανέλεγχο για εκ νέου καταγραφή κινδύνων και αξιολόγηση 
αποτελεσµατικότητας των µέτρων που έχουν ήδη ληφθεί. 

 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται ότι: 

 

� Οι εργαζόµενοι έχουν σαφή και πλήρη γνώση των 
κινδύνων που παραµένουν, καθώς και των τρόπων 
αντιµετώπισής τους. 

� Η χρησιµοποίηση εξοπλισµού ατοµικής προστασίας 
επιτρέπεται αλλά και απαιτείται, εφόσον είναι 
αποτελεσµατική και έχει εξαντληθεί κάθε άλλης µορφής 
µέτρο για να εξαλειφθούν ή µετριασθούν οι κίνδυνοι. Οι 
εργαζόµενοι που θα τον χρησιµοποιήσουν, πρέπει να 
έχουν εκπαιδευθεί στη σωστή χρήση τους και να έχουν 
αποδείξει ότι την ξέρουν και την εφαρµόζουν σωστά. 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

Α. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Σε κάθε εργοδότη/ κατασκευαστή/ εισαγωγέα/ προµηθευτή που 
παραβαίνει τις διατάξεις και ρυθµίσεις της νοµοθεσίας για την Υ&Α της 
εργασίας επιβάλλεται: 

α) πρόστιµο για κάθε παράβαση από 300 €  έως 50.000 € 

β) προσωρινή διακοπή λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής 
διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή συνόλου επιχείρησης µέχρι 6 
(έξι) ηµέρες. 

► Επίσης, ο Υπουργός Εργασίας – ύστερα από αιτιολογηµένη 
εισήγηση αρµόδιου Επιθεωρητή Εργασίας – µπορεί να επιβάλλει  

- προσωρινή διακοπή λειτουργίας για χρονικό διάστηµα 
µεγαλύτερο των 6 ηµερών ή και  

- οριστική διακοπή λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής 
διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή συνόλου επιχείρησης. 

 

2. Η πράξη επιβολής προστίµου κοινοποιείται µε απόδειξη στον 
παραβάτη, ο οποίος το εξοφλεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., αλλιώς 
θεωρείται απαράδεκτη.  

► Ο παραβάτης µπορεί να αµφισβητήσει τη νοµιµότητας της πράξης 
επιβολής προστίµου, προσφεύγοντας µέσα σε 60 ηµέρες από την 
κοινοποίηση της πράξης στο διοικητικό Πρωτοδικείο της έδρας 
της Επιθεώρησης Εργασίας.  

-    Η προσφυγή αυτή είναι απαράδεκτη, αν δεν κοινοποιηθεί στην 
αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας µέσα σε 10  ηµέρες από την 
άσκησή της. 

-    Μετά την παραλαβή της πράξης επιβολής προστίµου από τον 
παραβάτη, γίνεται διοικητική βεβαίωση του προστίµου από 
την Επιθεώρηση Εργασίας και εισπράττεται από την αρµόδια 
∆.Ο.Υ. ως δηµόσιο έσοδο. 
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3. Παράγοντες που λαµβάνονται υπ’όψη κατά την επιλογή και 
επιβολή των παραπάνω ποινών είναι: 

α) η αµεσότητα, σοβαρότητα και έκταση κινδύνου, καθώς και 

β) η σοβαρότητα της παράβασης, παρόµοιες παραβάσεις για τις 
οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις και ο βαθµός υπαιτιότητας. 

4. Πριν την επιβολή διοικητικών ποινών, µπορεί να χορηγηθεί εύλογη 
προθεσµία µέχρι 30 ηµέρες για συµµόρφωση ή παράταση 
προθεσµίας µία µόνο φορά και έως 10 ηµέρες, αν κριθεί ότι εκείνη 
που χορηγήθηκε αρχικά δεν ήταν επαρκής.  

5. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής ή οριστικής 
διακοπής γίνεται από την αρµόδια αστυνοµική αρχή. 

6. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, µπορεί να αυξάνονται τα όρια 
των παραπάνω προστίµων. 

 

 

 

Β. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Κάθε εργοδότης που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής 
νοµοθεσίας, που αφορούν στους όρους και τις συνθήκες εργασίας για  
την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων, τιµωρείται µε ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών ή µε χρηµατική ποινή 
τουλάχιστον εννιακοσίων (900) ευρώ ή και µε τις δύο αυτές ποινές. 

 

2. Ειδικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας που προβλέπουν βαρύτερη 
ποινική µεταχείριση εξακολουθούν να ισχύουν.  
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ΜΕΛΕΤΗ  ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ  ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

 

 

O εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεσή του µια γραπτή εκτίµηση 
των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και 
την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες 
εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. Η εκτίµηση αυτή 
πραγµατοποιείται από τον Τεχνικό Ασφαλείας, το Γιατρό Εργασίας, 
ΕΣ.Υ.Π.Π. ή ΕΞ.Υ.Π.Π., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 

 

Πηγή κινδύνου: Η εγγενής ιδιότητα ή ικανότητα κάποιου στοιχείου (π.χ. 
υλικών εργασίας, εξοπλισµού, µεθόδων και πρακτικών εργασίας) που 
ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη. 

Κίνδυνος: Η πιθανότητα να προκληθεί βλάβη υπό τις συνθήκες χρήσης 
ή/και έκθεσης και η πιθανή έκταση της βλάβης. 

Εκτίµηση κινδύνου: Η διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων για την 
υγεία και την ασφάλεια εργαζοµένων κατά την  εργασία, που απορρέουν 
από τις συνθήκες εµφάνισης µιας πηγής κινδύνου στο χώρο εργασίας. 

  

 

Γενικό καθήκον του εργοδότη: να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την 
υγεία των εργαζοµένων σε κάθε πτυχή της εργασίας.  

 

Ο σκοπός της διεξαγωγής εκτίµησης κινδύνων είναι να δοθεί η 
δυνατότητα στον εργοδότη να λάβει κατά τρόπο αποτελεσµατικό τα 
αναγκαία µέτρα για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των 
εργαζοµένων. 

 Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν: 

- Την πρόληψη των επαγγελµατικών κινδύνων 

- Την ενηµέρωση των εργαζοµένων 

- Την κατάρτιση των εργαζοµένων 

- Την οργάνωση και τα µέσα για την εφαρµογή των αναγκαίων µέτρων 
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 Η εκτίµηση κινδύνων περιλαµβάνει: 

 

- προσδιορισµό των πηγών κινδύνου που δηµιουργούνται κατά 
την εργασία 

- αξιολόγηση κινδύνων που συνδέονται άµεσα µε τις πηγές 
κινδύνου, για να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα προστασίας (π.χ. 
επιλογή εξοπλισµού εργασίας, χρησιµοποιούµενων ουσιών, 
διαµόρφωσης χώρου εργασίας, οργάνωσης εργασίας) 

- διαπίστωση αν τα εφαρµοζόµενα µέτρα είναι κατάλληλα 

- ιεράρχηση ενεργειών, εφόσον διαπιστωθεί ότι απαιτούνται 
περαιτέρω µέτρα 

- απόδειξη προς όλους τους ενδιαφερόµενους ότι έχουν ληφθεί 
υπόψη όλοι οι σχετικοί µε την εργασία παράγοντες και τα 
αναγκαία µέτρα για τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας 

- εξασφάλιση ότι τα προληπτικά µέτρα και οι µέθοδοι εργασίας και 
παραγωγής που θεωρούνται αναγκαίες και εφαρµόζονται ύστερα 
από µια εκτίµηση κινδύνων, οδηγούν σε βελτίωση του επιπέδου 
προστασίας που παρέχεται στους εργαζοµένους όσον αφορά την 
ασφάλεια και την υγεία. 

 

� Μια εκτίµηση κινδύνων κατά την εργασία πρέπει να αναθεωρείται 
όποτε πρόκειται να επέλθει στο χώρο εργασίας µία αλλαγή, η οποία 
ενδέχεται να µεταβάλει την αντίληψη των κινδύνων 

� Σε κάθε εκτίµηση κινδύνων και τη συνακόλουθη εξάλειψη των 
κινδύνων ή εφαρµογή µέτρων ελέγχου είναι σηµαντικό να µη 
µετατίθεται ο κίνδυνος, δηλαδή να µη δίνεται λύση σε ένα 
πρόβληµα δηµιουργώντας ένα άλλο. 

� Ιδιαίτερα υπόψη πρέπει επίσης να λαµβάνονται οι τρίτοι, 
όπως οι πελάτες, οι εκπαιδευόµενοι, το κοινό γενικά, γιατί αυτοί 
είναι απίθανο να είναι εξοικειωµένοι µε τους κινδύνους που 
υφίστανται ή τις προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν.  
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ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

 

ΒΗΜΑ 1: ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

 

� Φύση κινδύνου:  
- Μηχανήµατα / εξοπλισµός (π.χ. κινούµενα µέρη µηχανών) 
- Ηλεκτρισµός (π.χ. ηλεκτροπληξία από φθαρµένα καλώδια) 
- Θόρυβος 
- Σκόνη 
- Αναθυµιάσεις 
- Ακτινοβολία 
- Φωτισµός 
- Εύφλεκτες ουσίες 
- Συστήµατα υπό πίεση 
- Εκτίναξη υλικών 
- Πτώση αντικειµένων 
- Οχήµατα 
- Κτιριακά χαρακτηριστικά 
- Μεταφορά φορτίων 
- Οργάνωση εργασίας 

 
� Βαθµός σοβαρότητας κινδύνου 
 
 

ΒΗΜΑ 2: ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΙΘΑΝΩΣ ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΩΝ 

ΣΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ 

 
� Οµάδες ατόµων που ενδέχεται να εκτεθούν στον κίνδυνο 
 
  Ιδιαίτερη προσοχή στα άτοµα που µπορεί να είναι πιο ευπαθή: 

- Με ειδικές ανάγκες 
- Νέοι και ηλικιωµένοι 
- Έγκυες, λεχώνες, γαλουχούσες γυναίκες 
- Εργαζόµενοι µε προϋπάρχοντα προβλήµατα υγείας 
- Ανειδίκευτοι εργαζόµενοι 
- Επισκέπτες 
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ΒΗΜΑ 3: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
���� Συχνότητα εµφάνισης κινδύνου 

���� ∆ιάρκεια έκθεσης ατόµων στον κίνδυνο 

���� Επάρκεια ή µη υπαρχουσών προφυλάξεων 

���� Βαθµός επικινδυνότητας εναποµείναντα κινδύνου (χαµηλός, 
µέσος, υψηλός) 

 
 
 

ΒΗΜΑ 4: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ 

 
���� Μέτρα εξάλειψης ή αποφυγής κινδύνων 
  
���� Συµπληρωµατικά µέτρα πρόληψης 
 
 
 

Κατά τον έλεγχο των κινδύνων και το σχεδιασµό των µέτρων 

που πρέπει να ληφθούν, καλό είναι να εφαρµόζονται οι ακόλουθες 

αρχές (µε την ίδια σειρά κατά το δυνατόν): 

� ∆οκιµή εφαρµογής λιγότερο επικίνδυνης επιλογής 

� Οργάνωση εργασίας έτσι ώστε να µειώνεται η έκθεση στην πηγή 

κινδύνου 

� Καταπολέµηση κινδύνου στην πηγή του (π.χ. τοποθέτηση 

κατάλληλου προφυλακτήρα) 

� Χορήγηση κατάλληλων Μέσων Ατοµικής Προστασίας (αφού πρώτα 

εξαντληθούν όλα τα µέσα συλλογικής προστασίας) 

� Παροχή κατάλληλων διευκολύνσεων (π.χ. για πλύσιµο, καθαρισµό 

από χηµικά και για Πρώτες Βοήθειες) 

� Παροχή κατάλληλων οδηγιών στους εργαζοµένους 
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ΒΗΜΑ 5: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΜΕΤΡΩΝ 

– ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

 
���� Τακτική αναθεώρηση εκτίµησης για επιβεβαίωση 

αποτελεσµατικής λειτουργίας των µέτρων προφύλαξης 
 

Τροποποίηση όχι για κάθε ασήµαντη αλλαγή, αλλά µόνο όταν µια νέα 
εργασία / διαδικασία / εγκατάσταση ή νέος εξοπλισµός / υλικά εισάγει 
σηµαντικές νέες πηγές κινδύνου 

 

Λόγοι αναθεώρησης εκτίµησης κινδύνου: 

� Η εκτίµηση µπορεί να οδηγεί σε αλλαγές της διαδικασίας εργασίας 
(π.χ. υποκατάσταση ενός χηµικού παράγοντα). Αφού εισαχθούν οι 
αλλαγές, θα πρέπει να εκτιµηθούν οι νέες συνθήκες εργασίας 
(επανεξέταση συνεπειών αλλαγών) 

� Τα µέτρα προφύλαξης που εισάγονται µπορεί να γεννήσουν νέο 
κίνδυνο(π.χ. αλλαγή οδών πρόσβασης να έχει επίπτωση στη θέση 
αποθήκευσης υλικών). 

� Η εκτίµηση µπορεί να µην ισχύει πλέον, επειδή τα στοιχεία ή οι 
πληροφορίες στις οποίες βασίζεται δεν είναι πια έγκυρες (π.χ. 
χρήση νέων πρώτων υλών). 

� Η εκτίµηση µπορεί να βελτιωθεί. 

� Τα ισχύοντα µέτρα πρόληψης είναι πλέον ανεπαρκή ή 
ακατάλληλα. 

� Η διερεύνηση περιστατικών που οδήγησαν σε  τραυµατισµό ή 
ασθένεια ή παρ’ ολίγο να οδηγήσουν σε ατυχήµατα, µπορεί να 
αποκαλύψει την ανάγκη αλλαγών. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 



ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ∆ΗΜΗΤΡΑ 
Επιθεωρήτρια Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Βασικό νοµοθέτηµα: 

► Π.∆. 16/96 (ΦΕΚ 10/Α/18-1-96) 

«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους 
χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 
89/654/ΕΟΚ» 

 

Άλλα: 

► Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177/Α/85) 

«Υγιεινή και Ασφάλεια εργαζοµένων», ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

► Π.∆. 71/88 (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) 

«Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» 

► Κτιριοδοµικός κανονισµός και πολεοδοµικές διατάξεις 

► Απόφαση 7755/160/1988 (ΦΕΚ 241/Β/22-4-88) 

«Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις Βιοµηχανικές-
Βιοτεχνικές Εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και 
αποθήκες εύφλεκτων εκρηκτικών υλών» 

 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι χώροι που προορίζονται να περιλάβουν θέσεις 
εργασίας µέσα στα κτίρια της επιχείρησης ή και της 
εγκατάστασης, περιλαµβανοµένου και κάθε άλλου 
µέρους στην περιοχή της επιχείρησης ή/ και της 
εγκατάστασης, όπου ο εργαζόµενος έχει πρόσβαση 
στα πλαίσια της εργασίας του. 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ: Κάθε πρόσωπο που απασχολείται από έναν εργοδότη 
µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 
συµπεριλαµβανοµένων των ασκούµενων και των 
µαθητευοµένων, εκτός από το οικιακό υπηρετικό 
προσωπικό.  

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ: Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο συνδέεται µε 
σχέση εργασίας µε τον εργαζόµενο και έχει την 
ευθύνη για την επιχείρηση ή/ και την εγκατάσταση.  

 



ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ∆ΗΜΗΤΡΑ 
Επιθεωρήτρια Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

 

 

 

► Ν.1568/85 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:  ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

Σχεδιασµός 
Χώρων 
Εργασίας 
 

 

1. Η µελέτη των χώρων εργασίας αποσκοπεί στη 
δηµιουργία ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος και 
ακώλυτης ροής της εργασίας. 

2. Οι θέσεις εργασίας των µη ολόπλευρα κλειστών 
χώρων εργασίας ή εκείνων που παραµένουν 
συνέχεια ανοικτοί, διευθετούνται έτσι ώστε οι 
εργαζόµενοι να προφυλάσσονται από τις καιρικές 
συνθήκες. 

3. Στις θέσεις εργασίας µε αυξηµένο κίνδυνο 
ατυχήµατος, που δεν εποπτεύονται ή βρίσκονται 
έξω απ’ το οπτικό / ακουστικό πεδίο υπολοίπων, 
πρέπει να υπάρχουν συστήµατα ειδοποίησης 
προσώπων για παροχή βοήθειας. 

4. Ορίζονται (µε Προεδρικά ∆ιατάγµατα):  

▪ Το ελάχιστο ύψος χώρων εργασίας σε συνάρτηση 
µε την επιφάνειά τους  

▪ Ο ελάχιστος απαιτούµενος όγκος κατά 
εργαζόµενο και εργασία  

▪ Η ελάχιστη ελεύθερη επιφάνεια κίνησης στη 
θέση εργασίας ή γύρω απ’ αυτή  

▪ Ο απαιτούµενος εξοπλισµός και εφοδιασµός 
χώρων εργασίας  

▪ Οι απαιτούµενοι χώροι υγιεινής, ενδιαίτησης και 
παροχής ιατρικών υπηρεσιών  

▪ Οι κατασκευαστικές απαιτήσεις στοιχείων 
κτιριακών εγκαταστάσεων, ώστε να αποτρέπεται ο 
επαγγελµατικός κίνδυνος.  
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Σχέδιο 
∆ιαφυγής και 
∆ιάσωσης 
 

 

Καταρτίζεται από τον εργοδότη, εφ’ όσον απαιτείται απ’ 
τη θέση/ έκταση/ είδος εκµετάλλευσης. Αναρτάται σε 
κατάλληλες θέσεις στους χώρους εργασίας. 
∆οκιµάζεται τακτικά (µε ασκήσεις ή άλλο τρόπο), ώστε 
σε περίπτωση κινδύνου/ καταστροφής να µπορούν οι 
εργαζόµενοι να διασωθούν. 

Οδοί διάσωσης και έξοδοι κινδύνου:  

� Χάραξη, διαστάσεις, διευθέτηση: ανάλογα µε τις 
εγκαταστάσεις, την επιφάνεια και χρήση χώρων, τον 
αριθµό των εργαζοµένων 

� Επισηµαίνονται κατάλληλα και οδηγούν σε ασφαλή 
χώρο από το συντοµότερο δυνατό δρόµο.  

Συντήρηση - 
Έλεγχος 
 

 

Ο εργοδότης οφείλει να συντηρεί του τόπους εργασίας 
και να αποκαθιστά άµεσα τυχόν ελλείψεις που έχουν 
σχέση µε την Υ&Α ή να διακόπτει τη λειτουργία τους, 
σε περίπτωση κινδύνου, µέχρι την αποκατάστασή 
τους. 

� Τα συστήµατα ασφαλείας ελέγχονται τουλάχιστον 
µία (1) φορά το εξάµηνο (εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά από διατάξεις). 

� Οι εγκαταστάσεις και τα µέσα παροχής Α’ 
Βοηθειών ελέγχονται τακτικά για την πληρότητα και 
την ικανότητα χρήσης τους. 

 

Η χρονολογία συντήρησης και ελέγχου, καθώς και 
οι σχετικές παρατηρήσεις, πρέπει να καταχωρούνται 
ενυπόγραφα από τον αρµόδιο, που έκανε τη 
συντήρηση ή τον έλεγχο, σε ειδικό βιβλίο. 

∆ιατήρηση 
θέσεων 
εργασίας και 
διαδρόµων 
κυκλοφορίας 
 

 

� Οι διάδροµοι κυκλοφορίας πρέπει να 
διατηρούνται συνεχώς ελεύθεροι – ειδικά όταν 
βρίσκονται στην πορεία οδών διάσωσης. 

� Στις θέσεις εργασίας επιτρέπονται υλικά και ουσίες 
σε τέτοιες ποσότητες που δε δηµιουργούν 
κινδύνους. 

� Σε χώρους υγιεινής, ενδιαίτησης και Α’ Βοηθειών 
δεν επιτρέπεται διαφύλαξη υλικών και ουσιών, που 
δεν ανήκουν στο λειτουργικό εξοπλισµό τους. 
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Κριτήρια 
διαµόρφωσης 
χώρων και 
θέσεων 
εργασίας 
 

 

Αερισµός-Εξαερισµός: Ο αέρας ανανεώνεται 
κατάλληλα, ανάλογα µε φύση εργασίας. Σε περίπτωση 
χρήσης κλιµατιστικού, απαιτείται συνεχής λειτουργία 
µηχ/τος. Κάθε βλάβη του συστήµατος πρέπει να 
επισηµαίνεται από αυτόµατη διάταξη, ενσωµατωµένη σ’ 
αυτό. 

Θερµοκρασία: Ανάλογη µε τη φύση της εργασίας, 
καθ’όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας. Περιοχές 
υπό την επίδραση υψηλών θερµοκρασιών, πρέπει να 
ψύχονται σε ανεκτή θερµοκρασία, κατά το δυνατόν. 

Φωτισµός: Οι εγκαταστάσεις φωτισµού γίνονται έτσι 
ώστε να µη δηµιουργούν κινδύνους για την Υ&Α των 
εργαζοµένων. 

- Χώροι εργασίας, διαλείµµατος και Α’ Βοηθειών 
πρέπει να έχουν άµεση οπτική επαφή µε εξωτερικό 
χώρο, εκτός αν τεχνικοί λόγοι παραγωγής δεν το 
επιτρέπουν ή η επιφάνεια κάτοψης είναι πάνω από 
2000 τ.µ. και υπάρχουν επαρκή διαφανή ανοίγµατα 
στην οροφή. 

- Ο τεχνητός φωτισµός πρέπει να είναι ανάλογος µε 
τη φύση της εργασίας, να έχει χαρακτηριστικά 
φάσµατος παραπλήσια του φυσικού, να 
ελαχιστοποιεί τη θάµβωση, να µη δηµιουργεί 
αντιθέσεις και να διαχέεται σωστά. 

- Οι ανάγκες γενικού, τοπικού ή συνδυασµένου 
φωτισµού, καθώς και η έντασή του, εξαρτώνται από 
το είδος και τη φύση της εργασίας. 

- Αν υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος από απρόοπτη 
διακοπή του γενικού φωτισµού, πρέπει να υπάρχει 
εφεδρικός φωτισµός ασφαλείας, έντασης 
τουλάχιστον 1 LUX και µέχρι το 1/100 της έντασης 
του γενικού. 

- Οι διακόπτες του τεχνητού φωτισµού πρέπει να είναι 
εύκολα προσιτοί, ακόµα και στο σκοτάδι και να είναι 
τοποθετηµένοι κοντά σε εισόδους και εξόδους. 
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► Π.∆. 16/96:   ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
1. Σταθερότητα, στερεότητα, αντοχή και ευστάθεια 

2. Ηλεκτρική εγκατάσταση 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) 

3. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου  

♦ Ν. 1568/85 (άρθρο 18) 

♦ Π.∆. 71/88 (παθητική πυροπροστασία κτιρίων) 

4. Πυρανίχνευση, πυρόσβεση 

5. Εξαερισµός κλειστών χώρων εργασίας 

6. Απαγωγή παραγόντων 

7. Θερµοκρασία χώρων εργασίας  

8. Φωτισµός  

9. ∆άπεδα 

10. Τοίχοι 

11. Οροφές, στέγες 

12. Παράθυρα και φεγγίτες 

13. Θύρες και πύλες 

14. ∆ιάδροµοι κυκλοφορίας 

15. Προστασία από πτώσεις και πτώση αντικειµένων 

16. Ζώνες κινδύνου 

17. Κυλιόµενες σκάλες και κυλιόµενοι διάδροµοι 

18. Αποβάθρες και εξέδρες φόρτωσης  

19. ∆ιαστάσεις και όγκος αέρα των χώρων – Χώρος για την  

20. ελευθερία κινήσεων στη θέση εργασίας 

21. Χώροι ανάπαυσης 

22. Εξοπλισµός υγιεινής 

♦ αποδυτήρια και ιµατιοφυλάκια για τα ενδύµατα  

♦ λουτρά (ντουζ), νιπτήρες  

♦ αποχωρητήρια και νιπτήρες 

♦ χώροι πρώτων βοηθειών 

23. Εργαζόµενοι µε ειδικές ανάγκες  

24. Εξωτερικοί χώροι εργασίας  

25. Σχεδιασµός χώρων εργασίας 

26. Συντήρηση-έλεγχος 

       



ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ∆ΗΜΗΤΡΑ 
Επιθεωρήτρια Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

 

 

Αναλυτικότερα: 
 

1. Σταθερότητα, στερεότητα, αντοχή και ευστάθεια 

Τα κτίρια που στεγάζουν χώρους εργασίας πρέπει να έχουν δοµή, στερεότητα, 
αντοχή και ευστάθεια ανάλογες µε το είδος της χρήσης τους και να έχουν 
κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κτιριοδοµικού κανονισµού και όλων 
των ∆οµικών Κανονισµών (Αντισεισµικός, Οπλισµένου Σκυροδέµατος, Φορτίσεων 
κ.λ.π.) 

  
 

2. Ηλεκτρική εγκατάσταση  

Η ηλεκτρική εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι 
σύµφωνη µε τις διατάξεις του «Κανονισµού Εσωτερικών Ηλεκτρικών 
Εγκαταστάσεων» 
Η εκτέλεση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, η επίβλεψη της λειτουργίας 
τους και η συντήρηση τους γίνεται µόνο από πρόσωπα που έχουν τα 
απαραίτητα προσόντα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεως περί 
«Εκτελέσεως, επιβλέψεων και συντήρησης ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων»  
 
 

3. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου  

- Ν.1568/85 (άρθρο 18) 
- Π.∆. 71/88 (παθητική πυροπροστασία κτιρίων) 
- Κανονισµός Πυρασφαλείας, Κτιριοδοµικός Κανονισµός κ.λ.π. 

 

� Πρέπει να διατηρούνται ελεύθερες και να οδηγούν από τον  
συντοµότερο δρόµο στο ύπαιθρο ή σε ασφαλή περιοχή.   

� Πρέπει σε περίπτωση κινδύνου οι θέσεις εργασίας να εκκενώνονται 
από τους εργαζοµένους γρήγορα και µε συνθήκες πλήρους 
ασφάλειας. 

� Ο αριθµός, η κατανοµή και οι διαστάσεις των οδών και εξόδων 
κινδύνου εξαρτώνται από τη χρήση, τον εξοπλισµό και τις 
διαστάσεις των χώρων εργασίας καθώς και από τον αριθµό των 
ατόµων 

� Οι έξοδοι κινδύνου πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω. 

� Οι έξοδοι κινδύνου πρέπει να κλείνουν µε τέτοιο τρόπο ώστε να  
µπορεί κάποιος σε περίπτωση ανάγκης να τις ανοίγει εύκολα. 

� Οι έξοδοι κινδύνου απαγορεύεται να είναι συρόµενες ή 
περιστρεφόµενες πόρτες.  
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� Οι οδοί διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου πρέπει να έχουν κατάλληλη 
σήµανση. 

� Οι έξοδοι κινδύνου απαγορεύεται να κλειδώνονται 

� Οι οδοί διαφυγής, οι έξοδοι κινδύνου, οι διάδροµοι κυκλοφορίας και 
οι θύρες πρόσβασης δεν πρέπει να φράσσονται από αντικείµενα, 
ώστε να µπορούν να χρησιµοποιούνται κάθε στιγµή ανεµπόδιστα.  

� Οι οδοί διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου που χρειάζονται φωτισµό, 
πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό φωτισµό 

 
 
 

4. Πυρανίχνευση, πυρόσβεση 

► Ανάλογα µε τις διαστάσεις, τη χρήση τον εξοπλισµό, τα φυσικά και 
χηµικά χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων ουσιών και τον 
αριθµό των ατόµων που βρίσκονται εκεί, οι χώροι εργασίας πρέπει 
να είναι εξοπλισµένοι µε κατάλληλο και επαρκή εξοπλισµό 
κατάσβεσης πυρκαγιάς και όταν χρειάζεται µε πυρανιχνευτές και 
συστήµατα συναγερµού.       

► Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη και διαρκής σήµανση που να 
επισηµαίνει τον εξοπλισµό πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες / 
πυροσβεστικές φωλιές). 

 

Τα κτίρια πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να 
εξοπλίζονται έτσι ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς: 

 

� Να προστατεύεται η ζωή και η υγεία των ατόµων που βρίσκονται σ’ 
αυτά 

� Να εµποδίζεται η εξάπλωση της στους άλλους χώρους του κτιρίου 

� Να αποτρέπεται η µετάδοση της στα όµορα και στα γειτονικά 
ακίνητα, καθώς και στις γειτονικές περιοχές 

� Να προστατεύονται τα ίδια τα κτίρια και τα περιεχόµενα τους  
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5. Εξαερισµός κλειστών χώρων εργασίας 

► Στους κλειστούς χώρους εργασίας πρέπει να υπάρχει επαρκής 
νωπός αέρας, ανάλογα µε τις µεθόδους εργασίας και τη σωµατική 
προσπάθεια που καταβάλουν οι εργαζόµενοι. 

► Η ποιότητα του αέρα πρέπει να διασφαλίζεται µε βάση τις αρχές της 
υγιεινής 

► Ενδεικτική παροχή νωπού αέρα ανά εργαζόµενο και ώρα σε 
συνάρτηση µε το είδος της εργασίας 

 

Είδος εργασίας m3 αέρας /ώρα και εργαζόµενο 

Καθιστική 20-40 

Ελαφριά σωµατική 40-60 

Βαριά σωµατική Άνω των 65 

  

 Σε περίπτωση που η ανανέωση του αέρα επιτυγχάνεται µε τεχνητά 
µέσα (εξαερισµός/ κλιµατισµός), αυτά πρέπει: 

� Να λειτουργούν συνεχώς 

� Να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η έκθεση των 
εργαζοµένων σε ενοχλητικά ρεύµατα 

� Να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας 

� Κάθε βλάβη του συστήµατος να επισηµαίνεται κατάλληλα από 
αυτόµατη διάταξη, ενσωµατωµένη στο σύστηµα ή στο µέσο  

� Να περιορίζονται άµεσα οι αποθέσεις και οι ρύποι της 
εγκατάστασης κλιµατισµού/ εξαερισµού που ενδέχεται να 
επιφέρουν κίνδυνο για την υγεία των εργαζοµένων 

 
 

6. Απαγωγή παραγόντων 

� Σκόνες, καπνοί, ατµοί και αέρια που δηµιουργούνται στους χώρους 
εργασίας, πρέπει να απάγονται ή να παρακρατούνται µε κατάλληλα 
µέσα στο σηµείο παραγωγής τους. Αυτά πρέπει να διατηρούνται σε 
καλή κατάσταση λειτουργίας. 

� Οι επιβλαβείς παράγοντες πριν εκδιωχθούν στην ατµόσφαιρα 
πρέπει να υποβάλλονται σε ειδική επεξεργασία ,ώστε να 
καθίστανται αβλαβείς 
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7. Θερµοκρασία χώρων εργασίας  

� Σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου, οι χώροι εργασίας πρέπει να 
έχουν θερµοκρασία ανάλογη µε τη φύση της εργασίας και την 
σωµατική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεση της, 
λαµβανοµένων υπόψη και των κλιµατολογικών συνθηκών των 
εποχών του έτους. 

� Η θερµοκρασία των χώρων ανάπαυσης, υγιεινής, εστιατορίων, παροχής 
πρώτων βοηθειών και των φυλακίων πρέπει να ανταποκρίνονται στον ειδικό 
προορισµό των χώρων αυτών. 

� Ανάλογα µε το είδος και τη φύση του χώρου της εργασίας, όπου 
υπάρχουν παράθυρα και γυάλινα τοιχώµατα πρέπει να 
λαµβάνονται µέτρα ώστε να αποφεύγεται ο υπερβολικός ηλιασµός.          

� Στην περίπτωση καύσωνα εφαρµόζονται τα ειδικά προβλεπόµενα 
µέτρα. 

 
8. Φωτισµός  

� Οι ανάγκες σε φωτισµό (γενικός, τοπικός), καθώς και η ένταση του εξαρτώνται 
από το είδος και τη φύση της εργασίας   

� Οι εγκαταστάσεις φωτισµού των χώρων εργασίας και διαδρόµων κυκλοφορίας 
κατασκευάζονται έτσι ώστε να µην δηµιουργούνται κίνδυνοι για την υγεία των 
εργαζοµένων. 

� Αν από την απρόοπτη διακοπή του γενικού φωτισµού είναι δυνατό 
να συµβούν ατυχήµατα, πρέπει να υπάρχει εφεδρικός φωτισµός 
ασφαλείας.  

� Οι χώροι εργασίας, διαλείµµατος και Α’ βοηθειών πρέπει να έχουν άµεση 
οπτική επαφή µε εξωτερικό χώρο. Εξαιρούνται: 

� Χώροι εργασίας στους οποίους τεχνικοί λόγοι δεν το επιτρέπουν. 

� Χώροι εργασίας µε επιφάνεια κάτοψης πάνω από 2.000 
τετραγωνικά µέτρα. 

� Ειδικότερα ο τεχνητός φωτισµός πρέπει: 

� Να είναι ανάλογος µε τη φύση και το είδος της εργασίας. 

� Να ελαχιστοποιεί τη θάµβωση. 

� Να διαχέεται και να κατευθύνεται σωστά. 

� Να µη δηµιουργεί υπερβολικές αντιθέσεις και εναλλαγές 
φωτεινότητας.   

� Οι διακόπτες πρέπει να είναι εύκολα προσιτοί, ακόµη και στο 
σκοτάδι. 
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9. ∆άπεδα 

Τα δάπεδα των χώρων εργασίας πρέπει:  

� Να είναι σταθερά και στέρεα 

� Να µην παρουσιάζουν επικίνδυνες κλίσεις 

� Να µην παρουσιάζουν κινδύνους ολισθήµατος   

� Να είναι οµαλά και χωρίς εµπόδια 

� Να είναι επαρκούς αντοχής  

� Να µη δηµιουργούν σκόνη λόγω φθοράς 

� Να έχουν δυνατότητα εύκολου καθαρισµού  

 
Ανάλογα µε τους επί µέρους κινδύνους που παρουσιάζει η 
παραγωγική διαδικασία τα δάπεδα πρέπει ακόµη: 

� Εφόσον πρέπει να πλένονται µε άφθονο νερό ή υπάρχουν νερά 
λόγω της παραγωγικής διαδικασίας, πρέπει να διαθέτουν 
κατάλληλο σύστηµα αποχέτευσης 

� Όπου υπάρχει κίνδυνος από καυστικές ή διαβρωτικές ουσίες, 
πρέπει να έχουν επαρκή αντοχή.  

� Όπου το απαιτούν λόγοι υγιεινής πρέπει να είναι αδιαπότιστα 

� Όπου υπάρχει κίνδυνος λόγω δηµιουργίας σπινθήρων ή χρήση 
φλόγας πρέπει να είναι πυράντοχα 

� Να είναι κατασκευασµένα από υλικά που δεν επιτρέπουν τη 
δηµιουργία σπινθήρων στους χώρους αποθήκευσης εκρηκτικών 
υλών (αντιστατικά) 

� Να είναι ηλεκτροµονωτικά σε µεµονωµένες θέσεις µε αυξηµένο 
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας 

� Να συµβάλλουν στην απόσβεση κραδασµών και θορύβων. 

 
► Τα καλύµµατα των ανοιγµάτων (κανάλια, φρεάτια) πρέπει να είναι 
επαρκούς αντοχής και να µην παρουσιάζουν κινδύνους 
ολισθήµατος ή πρόσκρουσης. Όταν τα καλύµµατα ανοιγµάτων των 
δαπέδων αφαιρούνται προσωρινά για την εκτέλεση εργασιών, 
πρέπει οι εργαζόµενοι να διασφαλίζονται από κίνδυνο πτώσης.             
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10.   Τοίχοι 

� Η επιφάνεια των τοίχων και των διαχωριστικών των χώρων 
εργασίας πρέπει να µπορεί να καθαρίζεται και να συντηρείται µε 
ευχέρεια και ασφάλεια. 

� Τα διαφανή ή υαλωτά τοιχώµατα που βρίσκονται κοντά στους 
χώρους ή σε θέσεις εργασίας πρέπει να επισηµαίνονται ευκρινώς 
και να είναι κατασκευασµένα από υλικά ασφαλείας για την 
αποφυγή ατυχηµάτων. 

� Οι τοίχοι στους χώρους υγιεινής ή όπου λόγω της χρήσης τους 
πρέπει να πλένονται, πρέπει µέχρι ύψος τουλάχιστον 1,50µέτρα 
από το δάπεδο να είναι αδιαπότιστοι και λείοι.  

� Σε χώρους όπου ο κίνδυνος φωτιάς λόγω σπινθήρων ή χρήση 
φλόγας είναι άµεσος, οι τοίχοι και τα διαχωριστικά στοιχεία πρέπει 
να είναι πυράντοχα.     

 
 

11. Οροφές- στέγες  

� Οι οροφές των χώρων εργασίας πρέπει να µπορούν να καθαρίζονται και να 
συντηρούνται µε ευκολία και ασφάλεια 

� Οι στέγες και οι οροφές πρέπει να εξασφαλίζουν στεγανότητα και 
επαρκή αντοχή. 

� Η ανάρτηση φορτίων από στοιχεία της στέγης των ορόφων 
επιτρέπεται µόνο εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι υπολογισµένα στα 
προβλεπόµενα φορτία. 

� Η πρόσβαση σε στέγες που δεν είναι επαρκούς αντοχής, 
επιτρέπεται µόνο αν υπάρχουν ασφαλείς εγκαταστάσεις ή µε τη 
χρήση ατοµικού εξοπλισµού ασφαλείας. 

� Κάτω από τµήµατα οροφής ή στέγης που είναι από γυαλί πρέπει να 
λαµβάνονται µέτρα προστασίας από τυχόν θραύση τους. 

� Τα τµήµατα των στεγών που είναι από γυαλί πρέπει από την 
κατασκευή τους να προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία. 

 
 
12.  Παράθυρα και φεγγίτες 

� Παράθυρα που δεν ανοίγουν επιτρέπονται µόνο εφόσον 
εξασφαλίζεται επαρκής αερισµός. 

� Πρέπει να είναι έτσι σχεδιασµένα ώστε να καθαρίζονται χωρίς 
κινδύνους για τους εργαζοµένους. 
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13.  Θύρες και πύλες 

� Οι πόρτες που είναι διαφανείς πρέπει να επισηµαίνονται στο ύψος 
των µατιών. 

� Όταν ανοίγουν και προς τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας πρέπει 
να είναι διαφανείς ή να εξασφαλίζεται µε άλλο τρόπο η οπτική 
επαφή. 

� Οι διαφανείς πόρτες πρέπει να είναι από υλικά ασφαλείας ή να 
προστατεύονται από κρούσεις.  

� Οι συρόµενες πόρτες πρέπει να διαθέτουν σύστηµα ασφαλείας, 
που να τις εµποδίζει να βγαίνουν από τις τροχιές τους. 

� Οι πόρτες που βρίσκονται σε οδούς διαφυγής πρέπει να 
επισηµαίνονται κατάλληλα και να µπορούν να ανοίγονται κάθε 
στιγµή. 

� Κοντά στις πόρτες κυκλοφορίας οχηµάτων, πρέπει να υπάρχουν 
και άλλες για την ασφαλή διέλευση των πεζών που θα 
επισηµαίνονται και θα είναι διαρκώς ελεύθερες. 

� Οι µηχανοκίνητες πόρτες πρέπει να λειτουργούν χωρίς κίνδυνο, να 
µπορούν να ανοίγουν εύκολα µε το χέρι και να διαθέτουν σύστηµα 
επείγουσας ακινητοποίησης.       

 
 
14. ∆ιάδροµοι κυκλοφορίας 

Σ’ αυτούς περιλαµβάνονται και τα κλιµακοστάσια, οι µόνιµες σκάλες, οι 
αποβάθρες και οι εξέδρες φόρτωσης. 

 
� Πρέπει να σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, διαρρυθµίζονται και να 
διατηρούνται έτσι , ώστε οι πεζοί ή τα οχήµατα να µπορούν να τις 
χρησιµοποιούν εύκολα µε πλήρη ασφάλεια και σύµφωνα µε τον 
προορισµό τους.  

� Από τη χρήση τους δεν πρέπει να δηµιουργείται κίνδυνος για τους 
εργαζοµένους που απασχολούνται κοντά σ’ αυτούς. 

� Η διάσταση τους πρέπει να υπολογίζεται µε βάση τον αριθµό των 
χρηστών και το είδος της επιχείρησης.  

� Οι οδοί κυκλοφορίας που προορίζονται για οχήµατα πρέπει να 
βρίσκονται σε επαρκή απόσταση από πόρτες, πύλες διαβάσεις 
πεζών, διαδρόµους και κλιµακοστάσια.  
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15. Προστασία από πτώσεις και πτώση αντικειµένων  

� Θέσεις εργασίας, διάδροµοι, εξέδρες, πλατύσκαλα και κάθε άλλο 
δάπεδο που έχουν πρόσβαση οι εργαζόµενοι και που βρίσκεται σε 
ύψος  µεγαλύτερο από 0,75 µέτρα, πρέπει να διαθέτουν σε κάθε 
ελεύθερη πλευρά προστατευτικές διατάξεις από πτώση. Το 
προστατευτικό προπέτασµα πρέπει να έχει από το δάπεδο ύψος 
τουλάχιστον 1,00 µέτρο. Να είναι συµπαγές στηθαίο ή κιγκλίδωµα 
µε κουπαστή και σοβατεπί ύψους τουλάχιστον 0,15 µέτρα και 
ράβδο µεσοδιαστήµατος ή πλέγµα. 

 
Ακόµη παρόµοια προστατευτικά προπετάσµατα απαιτούνται και στις 
παρακάτω περιπτώσεις: 
 
� Σε ανοίγµατα δαπέδων και οριζοντίων γενικά επιφανειών όταν δε 
διαθέτουν κάλυµµα ή άλλο σύστηµα που να αποκλείει πιθανή 
πτώση.  

� Σε δοχεία, δεξαµενές µε θερµά, καυστικά διαβρωτικά ή 
δηλητηριώδη υγρά, καθώς και σε δοχεία, κάδους, ή δεξαµενές µε 
µηχανισµό ανάµειξης ή ανάδευσης, όταν τα χείλη τους βρίσκονται 
στο δάπεδο, ή σε ύψος µικρότερο από 1,00 µέτρο από τα δάπεδο 
και δεν διαθέτουν κάλυµµα.  

� Σε διαβάσεις πάνω από επικίνδυνες ζώνες (κινούµενα µέρη 
µηχανηµάτων, δεξαµενές) 

 
Σε περιπτώσεις που ενδέχεται να σηµειωθεί πτώση αντικειµένων 
(υπερκείµενες θέσεις εργασίας, στοιβαγµένα υλικά), πρέπει να 
λαµβάνονται κατάλληλα προστατευτικά µέτρα για την αποτροπή του 
κινδύνου τραυµατισµού των εργαζοµένων.  
  
 
 
16. Ζώνες κινδύνου       

� Οι χώροι που λόγω της φύσης της εργασίας περιέχουν επικίνδυνες 
ζώνες που παρουσιάζουν κίνδυνο πτώσης των εργαζοµένων, ή 
κίνδυνο από την πτώση αντικειµένων, πρέπει στο µέτρο του 
δυνατού να είναι εφοδιασµένοι µε σύστηµα που να εµποδίζει την 
είσοδο εργαζοµένων που δεν έχουν εξουσιοδότηση στις ζώνες 
αυτές. 

� Για τους εξουσιοδοτηµένους εργαζοµένους στις ζώνες αυτές, 
πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα προστασίας. 
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17. Κυλιόµενες σκάλες και κυλιόµενοι διάδροµοι 

 Πρέπει:  

� Να λειτουργούν µε ασφάλεια 

� Να είναι εξοπλισµένοι µε τα απαραίτητα συστήµατα ασφαλείας 

� Να είναι εξοπλισµένοι µε τα απαραίτητα συστήµατα 
ακινητοποίησης, τα οποία να αναγνωρίζονται εύκολα και να είναι 
ευπρόσιτα 

 
 
18. Αποβάθρες και εξέδρες φόρτωσης 

Πρέπει: 

� Να είναι κατάλληλες για τις διαστάσεις των µεταφεροµένων 
φορτίων και να έχουν πλάτος τουλάχιστον 0,80 µέτρα 

� Να διαθέτουν, όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατό, προστατευτικό 
προστέγασµα έναντι βροχής επαρκών διαστάσεων. 

� Να διαθέτουν τουλάχιστον µία σκάλα ή κεκλιµένο επίπεδο και αν το 
µήκος τους είναι µεγαλύτερο από 20 µέτρα, µία σε κάθε πλευρά. 

� Αν το ύψος τους είναι µεγαλύτερο από 0,75 µέτρα, πρέπει να 
διαθέτουν προστατευτικές διατάξεις έναντι πτώσης. Στις θέσεις 
φόρτωσης-εκφόρτωσης αυτές µπορούν να έχουν τη δυνατότητα 
εύκολης αποµάκρυνσης (συρόµενα ή πτυσσόµενα κιγκλιδώµατα).     

� Όταν βρίσκονται δίπλα σε σιδηροτροχιές και έχουν ύψος 
µεγαλύτερο από 0,80 µέτρα ή µήκος µεγαλύτερο από 10 µέτρα, 
πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε οι εργαζόµενοι να βρίσκουν 
προστασία κάτω από αυτές.  

 

 

19. ∆ιαστάσεις και όγκος αέρα των χώρων – Χώρος για την 
ελευθερία κινήσεων στις θέσεις εργασίας 

� ∆ιαστάσεις και όγκος αέρα των χώρων – Χώρος για την ελευθερία 
κινήσεων στις θέσεις εργασίας 

� Οι χώροι εργασίας πρέπει να έχουν επιφάνεια, ύψος και όγκο αέρα 
που να επιτρέπουν στους εργαζοµένους την άνετη και ασφαλή 
εκτέλεση της εργασίας τους. 
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� Η ελάχιστη επιτρεπόµενη ελεύθερη επιφάνεια κίνησης στη θέση 
εργασίας πρέπει να είναι 1,50 τετραγωνικά µέτρα. Το πλάτος της 
ελεύθερης αυτής επιφάνειας δεν πρέπει σε κανένα σηµείο να είναι 
µικρότερο από 0,70 µέτρα. Αν αυτό για κάποιο ιδιαίτερο λόγο δεν 
είναι δυνατό, πρέπει να υπάρχει κοντά στη θέση εργασίας µία άλλη 
επαρκή επιφάνεια κίνησης. 

� Ο ελάχιστος όγκος σε κάθε θέση εργασίας πρέπει να είναι:  

 

Είδος εργασίας Κυβικά µέτρα 

Καθιστική εργασία         12 

Ελαφριά σωµατική εργασία         15 

Βαριά σωµατική εργασία         18 

 

Για την εκτίµηση του κυβισµού λαµβάνεται υπόψη το ύψος µόνο µέχρι 
4.00 µέτρα. 

 

20. Χώροι ανάπαυσης 

� Είναι υποχρεωτικοί αν το προσωπικό υπερβαίνει τους 50 
εργαζοµένους ή αν κάτι τέτοιο επιβάλλεται από τις συνθήκες της 
ασκούµενης δραστηριότητος. ∆εν απαιτούνται αν το προσωπικό 
εργάζεται σε γραφεία ή παρόµοιους χώρους. 

� Πρέπει να έχουν επαρκείς διαστάσεις και να είναι εφοδιασµένοι µε 
καρέκλες και καθίσµατα. 

� Να υπάρχουν χώροι για καπνιστές και µη καπνιστές 

� Να έχουν κατά το δυνατό οπτική επαφή µε το εξωτερικό 
περιβάλλον και να φωτίζονται και να αερίζονται επαρκώς. 

� Όταν η φύση της εργασίας επιβάλλει διακοπές ή η φύση της 
εργασίας επιβάλλει ορθοστασία και δεν υπάρχουν χώροι 
ανάπαυσης, πρέπει στη διάθεση των εργαζοµένων να τίθενται 
άλλοι χώροι.  
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21. Έγκυες γυναίκες και γαλουχούσες µητέρες     

Πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κατακλίνονται προς ανάπαυση σε 
κατάλληλες συνθήκες. 

 

 

22. Εξοπλισµός υγιεινής 

 

Α. Αποδυτήρια και ιµατιοφυλάκια 

� Όταν το προσωπικό υπερβαίνει τους 50 εργαζοµένους (χωρίς τους 
υπαλλήλους γραφείου) ή αν πρέπει να φορούν ειδικά ρούχα 
εργασίας, πρέπει να τίθενται στη διάθεση των εργαζοµένων 
κατάλληλοι χώροι αποδυτηρίων, ξεχωριστοί για άνδρες και 
γυναίκες.    

� Η πρόσβαση σ’ αυτά πρέπει να είναι ευχερής και ο χώρος πρέπει 
να είναι επαρκής και εφοδιασµένος µε καθίσµατα. 

� Τα αποδυτήρια πρέπει να είναι επαρκών διαστάσεων και να 
διαθέτουν ατοµικά ερµάρια που κάθε εργαζόµενος µπορεί να 
κλειδώνει τα ενδύµατα του.  

� Όταν δεν απαιτούνται αποδυτήρια, κάθε εργαζόµενος πρέπει να 
έχει µέσα για την εναπόθεση των ενδυµάτων του.  

 

Β. Λουτρά (ντουζ) νιπτήρες 

� Όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος της δραστηριότητας ή της 
υγιεινής, πρέπει στη διάθεση των εργαζοµένων να υπάρχουν 
επαρκή λουτρά, ξεχωριστά για άνδρες και γυναίκες. Αυτά πρέπει να 
είναι επαρκών διαστάσεων και να διαθέτουν τρεχούµενο ζεστό και 
κρύο νερό.  

� Όταν δεν απαιτούνται λουτρά, πρέπει κοντά στις θέσεις εργασίας 
και στα αποδυτήρια, να υπάρχει επαρκής αριθµός κατάλληλων 
νιπτήρων. 

� Αν οι αίθουσες λουτρών ή οι νιπτήρες και τα αποδυτήρια είναι 
χωριστά, οι χώροι αυτοί πρέπει να επικοινωνούν µεταξύ τους. 
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Γ. Αποχωρητήρια και νιπτήρες   

� Κοντά στις θέσεις εργασίας τους, στους χώρους ανάπαυσης, στα 
αποδυτήρια, στα λουτρά και στους νιπτήρες, πρέπει στη διάθεση 
των εργαζοµένων να υπάρχουν ξεχωριστοί χώροι εφοδιασµένοι µε 
επαρκή αριθµό αποχωρητηρίων.  

� Ισχύουν οι υγειονοµικές διατάξεις: «Περί υποχρεωτικής κατασκευής 
αποχωρητηρίων» και «Περί υγειονοµικού ελέγχου και αδειών 
ιδρύσεως  και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών 
όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και 
καταστηµάτων τροφίµων ή/και ποτών» 

 

23. Χώροι πρώτων βοηθειών 

� Στους χώρους εργασίας που ο αριθµός των εργαζοµένων είναι 
µεγαλύτερος από 100, πρέπει να προβλέπεται ένας ή περισσότεροι 
χώροι πρώτων βοηθειών, καθώς και σε χώρους που αυτό 
απαιτείται από τη φύση της εργασίας ή τη συχνότητα των 
ατυχηµάτων.  

� Οι χώροι αυτοί πρέπει να επισηµαίνονται και να είναι εξοπλισµένοι 
µε τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και υλικά πρώτων βοηθειών, να 
εξυπηρετούνται από εκπαιδευµένα άτοµα και να επιτρέπουν την 
άνετη είσοδο  τραυµατιοφορέων και φορείων. 

� Υλικά πρώτων βοηθειών πρέπει να διατίθενται επίσης όπου αυτό 
απαιτείται λόγω των συνθηκών εργασίας.  

� Σε εµφανή σηµεία των χώρων εργασίας πρέπει να αναρτώνται 
πίνακες µε οδηγίες για την παροχή πρώτων βοηθειών.  

 

24. Εργαζόµενοι µε ειδικές ανάγκες  

� Ο σχεδιασµός των κτιρίων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε οι 
εργαζόµενοι µε ειδικές ανάγκες να µπορούν να κινούνται και να 
εργάζονται ανεµπόδιστα. 

� Οι χώροι εργασίας πρέπει να διαρρυθµίζονται έτσι ώστε να 
λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των εργαζοµένων µε ειδικές 
ανάγκες (σχετικές οδηγίες ΥΠΕΧΩ∆Ε)   
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25. Εξωτερικοί χώροι εργασίας 

� Οι θέσεις εργασίας, οι διάδροµοι κυκλοφορίας, και άλλες θέσεις ή 
εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο, όπου και έχουν πρόσβαση οι 
εργαζόµενοι κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας τους πρέπει να 
σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η κυκλοφορία των πεζών και 
των οχηµάτων να γίνεται µε ασφαλή τρόπο. 

� Οι χώροι αυτοί πρέπει να φωτίζονται ικανοποιητικά και όταν το φως 
της ηµέρας δεν επαρκεί να χρησιµοποιείται τεχνητός φωτισµός.  

� Οι εργαζόµενοι σ’ αυτούς τους χώρους πρέπει: 

� Να προστατεύονται από τις εξωτερικές επιδράσεις και την πτώση 
αντικειµένων. 

� Να µπορούν να αποµακρυνθούν γρήγορα σε περίπτωση κινδύνου. 

� Να µην είναι εκτεθειµένοι σε επιβλαβή ηχητικά επίπεδα ούτε σε 
επιβλαβή εξωτερική επίδραση. 

� Να µην κινδυνεύουν να γλιστρήσουν ή να πέσουν. 

   


