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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζοµένων, η πρόληψη των επαγγελµατικών 
κινδύνων και γενικά η βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των εργαζοµένων αποτελούν το ύψιστο 
δικαίωµα των εργαζοµένων και απαραίτητο στοιχείο 
µιας κοινωνικά δίκαιης πολιτείας. 

Τα εργατικά ατυχήµατα και οι επαγγελµατικές 
ασθένειες, εκτός από τις ανθρώπινες πτυχές για τους 
εργαζόµενους και τις οικογένειες τους, προκαλούν 
µεγάλα οικονοµικά βάρη για τα ασφαλιστικά ταµεία 
και την εθνική οικονοµία εν γένει. 

Κάθε χρόνο θρηνούµε 100 περίπου νεκρούς από 
θανατηφόρα ατυχήµατα και ακόµα 25.000 περίπου 
εργαζόµενους, θύµατα εργατικών ατυχηµάτων. 
Πολλά επίσης είναι τα περιστατικά επαγγελµατικών 
ασθενειών. 

Εάν κανένας αναλογισθεί ότι η πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) µπορεί να καταλάβει ότι τα 
περισσότερα ατυχήµατα συµβαίνουν στις επιχειρήσεις 
αυτές. 

Από στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις που απασχολούν µέχρι 
30 εργαζόµενους καλύπτουν το 99% του συνόλου 
των επιχειρήσεων και απασχολούν το 69% του 
συνόλου των εργαζοµένων. 

Το άρθρο 118Α της Συνθήκης για την Ενιαία 
Ευρωπαϊκή Πράξη καθόρισε νέους στόχους για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέχει µία πολύ σταθερή 
βάση για τον καθορισµό ελαχίστων απαιτήσεων από 
πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων δια 
µέσου οδηγιών που εγκρίνονται από το Συµβούλιο 
των Υπουργών µε την αρχή της ειδικής πλειοψηφίας. 

Στο ίδιο άρθρο αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα των 
ΜΜΕ και αναφέρεται ότι το κάθε κράτος µέλος θα 
πρέπει να εφαρµόσει τις οδηγίες αυτές των ελαχίστων 
προδιαγραφών σταδιακά, λαµβάνοντας υπόψη τις 
συνθήκες και τις τεχνικές ρυθµίσεις που υφίστανται 
σ' αυτό, θεσπίζοντας ακόµη και αυστηρότερα µέτρα 
µε την προϋπόθεση να διατηρεί τις αυστηρότερες 
διατάξεις που διαθέτει και να αποφεύγει την επιβολή 
διοικητικών, οικονοµικών και νοµικών εξαναγκασµών 
που θα εµπόδιζαν τη δηµιουργία και την ανάπτυξη 
ΜΜΕ. 



To 1989 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την πρώτη 
και σηµαντικότερη οδηγία ελαχίστων προδιαγραφών 
"Σχετικά µε την εφαρµογή των µέτρων για την 
προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία", την 
οδηγία 89/391/ΕΟΚ. 

Η οδηγία αυτή επειδή περιέχει γενικές αρχές και 
εισάγει νέους θεσµούς όπως η παροχή υπηρεσιών 
προστασίας και πρόληψης, η εκτίµηση των κινδύνων, 
η ενηµέρωση και εκπαίδευση των εργαζοµένων, η 
υποχρέωση του εργοδότη για διαβούλευση µε τους 
εργαζόµενους και είναι καθολικής εφαρµογής για 
όλους τους εργαζόµενους του ιδιωτικού και δηµόσιου 
τοµέα, γι' αυτό και ονοµάζεται οδηγία ΠΛΑΙΣΙΟ. 

Η Ο∆ΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ προβλέπει την έκδοση ειδικών 
οδηγιών ελαχίστων προδιαγραφών για την προστασία 
της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία που 
καλύπτουν διαφόρους τοµείς. Έτσι, µέχρι σήµερα 
εκδόθηκαν 13 ειδικές οδηγίες. 

Η οδηγία ΠΛΑΙΣΙΟ βρήκε τη χώρα µας να έχει ήδη 
ένα εκτεταµένο θεσµικό πλαίσιο για την ασφάλεια 
και την υγεία των εργαζοµένων. Σηµαντική θέση στο 
πλαίσιο αυτό αποτελεί ο Ν. 1568/85 και τα προεδρικά 
διατάγµατα που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του. 
Εν τούτοις ο Ν. 1568/85 ενώ σε ορισµένα σηµεία του 
είναι αυστηρότερος από τις απαιτήσεις της οδηγίας 
πλαισίου, ως προς τους βασικούς θεσµούς του 
τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας δεν 
καλύπτει εν γένει όλες τις επιχειρήσεις µε αριθµό 
απασχολουµένων µικρότερο από 150. 

Η οδηγία ΠΛΑΙΣΙΟ έπρεπε να είχε ενταχθεί στο 
εθνικό µας δίκαιο µέχρι την 31-12-92. Για την 
εναρµόνιση του εθνικού µας δικαίου µε την οδηγία 
αυτή έχει συνταχθεί σχέδιο προεδρικού διατάγµατος 

το οποίο ύστερα από µακρά διαβούλευση στο 
Συµβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
(ΣΥΑΕ) του Υπουργείου Εργασίας, βρίσκεται στο 
τελικό στάδιο έκδοσης του. 

Για την εναρµόνιση του εθνικού µας δικαίου µε τις 
ειδικές οδηγίες έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα 5 Π.∆. 
και αφορούν τη χρήση των µηχανών, τη χρήση των 
µέσων ατοµικής προστασίας, τη χρήση οθονών 
οπτικής απεικόνισης, την χειρωνακτική διακίνηση 
φορτίων και τους καρκινογόνους παράγοντες, οι 
προβλέψεις των οποίων παρουσιάζονται στην έκδοση 
αυτή. 

Για τις υπόλοιπες ειδικές κοινοτικές οδηγίες έχουν 
συνταχθεί σχέδια προεδρικών διαταγµάτων τα οποία 
µετά από διαβούλευση στο ΣΥΑΕ βρίσκονται στο 
τελικό στάδιο έκδοσης τους και πολύ σύντοµα θα 
ενταχθούν στο εθνικό µας δίκαιο. 

Στο φυλλάδιο αυτό παρουσιάζονται οι γενικές 
αρχές για την προστασία της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζοµένων και την πρόληψη των 
επαγγελµατικών κινδύνων όπως ορίζονται στο Ν. 1568/ 
85 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" και στο 
σχέδιο Π.∆. µε το οποίο γίνεται εναρµόνιση του 
εθνικού µας δικαίου µε την οδηγία ΠΛΑΙΣΙΟ. 

Παρουσιάζονται επίσης οι βασικές προβλέψεις των 
5 προαναφερθέντων Π.∆. και των Π.∆. εναρµόνισης 
µε 3 ειδικές κοινοτικές οδηγίες που εκδόθηκαν πριν 
το 1989 και αναφέρονται στο µόλυβδο, στον αµίαντο 
και στο θόρυβο καθώς επίσης και το σχέδιο Π.∆. 
εναρµόνισης µε την οδηγία 89/654/ΕΟΚ που 
αναφέρεται στους χώρους εργασίας. 

Το φυλλάδιο αυτό δεν µπορεί να υποκαταστήσει 
µε κανένα τρόπο τα επίσηµα κείµενα της νοµοθεσίας. 



ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΟΤΙ : 
 • Η έγκαιρη πρόληψη των 
κινδύνων έχει χαµηλότερο 

κόστος και καλύτερα 
αποτελέσµατα από τον κίνδυνο 
που δεν επισηµαίνεται έγκαιρα 

• Η πρόληψη του  
επαγγελµατικού κινδύνου δεν  
είναι µόνο νοµική υποχρέωση  
και καθήκον κάθε πολιτισµένης 
κοινωνίας, αλλά συµβάλλει και  

στη βελτίωση της  
ανταγωνιστικότητας των  

επιχειρήσεων  

 • Το νέο θεσµικό πλαίσιο
 προβλέπει τη δηµιουργία
 οργανωµένων εξωτερικών 
υπηρεσιών προστασίας και  

πρόληψης (ΕΞΥΠΠ).  

Στην έκδοση του ΕΛΙΝΥΑΕ "ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ" µπορεί να βρει κανείς όλα τα νοµοθετικά 
κείµενα από το 1920 µέχρι και το 1994 και να βοηθηθεί 
στην αναζήτηση συγκεκριµένων θεµάτων µέσω των 3 
εύχρηστων ευρετηρίων που περιέχει. 

Σκοπός του φυλλαδίου είναι η ενηµέρωση και 
κυρίως η ευαισθητοποίηση των ΜΜΕ στις νέες 
νοµοθετικές ρυθµίσεις για την υγιεινή και την 
ασφάλεια και στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν 
από αυτές. 

Η εξασφάλιση της φυσικής και ψυχικής ευεξίας 
είναι καθήκον του εργοδότη, αλλά και ο κάθε 
εργαζόµενος έχει σχετικές υποχρεώσεις. Η 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας κατά την 
εργασία είναι υπόθεση όλων και θα πρέπει να αποτελεί 
ζήτηµα πρώτης προτεραιότητας στην επιχείρηση. 

Πολλές φορές οι εργοδότες ή οι εκπρόσωποι των 
επιχειρήσεων και ειδικότερα των ΜΜΕ πραγµατικά δεν 
γνωρίζουν πώς θα ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 
τους. Ειδικότερα, µε τις πρόσφατες ρυθµίσεις που 
προωθήθηκαν ή προωθούνται προστίθενται κάποιες 
νέες υποχρεώσεις για τις οποίες τουλάχιστον οι ΜΜΕ 
προκειµένου να ανταποκριθούν πρέπει να 
προσφύγουν σε εξειδικευµένα πρόσωπα ή εξωτερικές 
υπηρεσίες. 

Η αναζήτηση προσώπων τεχνικού ασφάλειας και 
γιατρού εργασίας, που είναι τα κατ' εξοχή αρµόδια 
πρόσωπα για να συµβουλεύσουν τους εργαζόµενους 
και τον εργοδότη για τον επαγγελµατικό κίνδυνο και 
για τον τρόπο µε τον οποίο θα βελτιωθούν οι συνθήκες 
εργασίας, από την εµπειρία έδειξε ότι, δεν γίνεται µε 
προγραµµατισµό και σε αρκετές περιπτώσεις η 
σύναψη σύµβασης µε τα πρόσωπα αυτά δεν 

ανταποκρίνεται στην καλύτερη παροχή ουσιαστικών 
υπηρεσιών προς όφελος των εργαζοµένων και της 
επιχείρησης εν γένει. 

Για την επίλυση αρκετών από τα θέµατα που η 
νοµοθεσία απαιτεί, χρειάζεται οπωσδήποτε η 
προσφυγή σε πρόσωπα µε ειδικές γνώσεις (εκτίµηση 
κινδύνου, εφαρµογή των αρχών της εργονοµίας κλπ.). 

Με τις νέες ρυθµίσεις που προωθούνται 
(αναφέρονται λεπτοµερέστερα στο κείµενο που 
ακολουθεί) και σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την 
οδηγία πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ, παρέχεται η δυνατότητα 
να συσταθούν οργανωµένες εξωτερικές υπηρεσίες 
πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου οι οποίες 
σκοπό έχουν την σύναψη σύµβασης µε επιχειρήσεις 
προκειµένου να παρέχουν σ' αυτές τις υπηρεσίες 
τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας. 

Οι εξωτερικές αυτές υπηρεσίες πιθανόν να έχουν 
τη δυνατότητα χρησιµοποίησης κινητής µονάδας 
κατάλληλα εξοπλισµένης ούτως ώστε να παρέχονται 
οι προβλεπόµενες υπηρεσίες µέσα στο χώρο 
εργασίας και να µην απαιτείται αποµάκρυνση του 
εργαζόµενου σε χώρο εκτός εργασίας µε συνέπεια 
να υπάρχει απώλεια χρόνου. Παράλληλα µε την 
φυσιολογικά αναµενόµενη αρτιότερη στελέχωση, 
εξοπλισµό και οργάνωση των εν λόγω εξωτερικών 
υπηρεσιών, αναµένεται ότι οι θεσµοί του τεχνικού 
ασφάλειας και του γιατρού εργασίας θα 
λειτουργήσουν αποτελεσµατικότερα και θα 
συνεισφέρουν ουσιαστικά στη µείωση του αριθµού 
των εργατικών ατυχηµάτων και την προστασία της 
υγείας των εργαζοµένων, γεγονός που βελτιώνει τις 
συνθήκες εργασίας και την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων. 



Έχετε ερωτήµατα για θέµατα 
υγιεινής και ασφάλειας: 

Εάν ΝΑΙ τότε απευθυνθείτε κατά περίπτωση: 

• Στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Εργασίας, 
κεντρικές και περιφερειακές. Συνοπτικός πίνακας 
µε τα στοιχεία των υπηρεσιών αυτών παρουσιάζεται 
στο τέλος του εντύπου. 

• Στους συνδικαλιστικούς φορείς των εργαζοµένων 
και των εργοδοτών 

• Στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας 
της 
Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) 

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. αποτελεί µια νέα πρωτοβουλία των 
κορυφαίων συνδικαλιστικών οργανώσεων των 
εργαζοµένων και των εργοδοτών. Ιδρύθηκε το 1993 
από την ΓΣΕΕ, τον ΣΕΒ, την ΓΣΕΒΕΕ και την ΕΕΣΕ. 
Είναι ΝΠΙ∆ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και 
χρηµατοδοτείται από εργοδοτικό πόρο που 
θεσπίστηκε από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση 
Εργασίας 1991 - 92. Σκοπός του είναι η επιστηµονική 
και τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση της πολιτικής 
για την υγεία, την υγιεινή και την ασφάλεια της 
εργασίας στην Ελλάδα. Αν και το ΕΛ.ΙΝ.ΥΑΕ. µε 
βάση το καταστατικό του, δεν παρέχει υπηρεσίες 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας στις 
επιχειρήσεις (όπως εκείνες του τεχνικού ασφαλείας 
και γιατρού εργασίας) εν τούτοις αναπτύσσει 
πολλές δραστηριότητες χρήσιµες για εργοδότες 
και εργαζόµενους. Μεταξύ αυτών 
περιλαµβάνονται εκδόσεις για ΥΑΕ, 
πληροφόρηση - ενηµέρωση, κατάρτιση (π.χ. τεχνικών 
ασφάλειας, γιατρών εργασίας, εργοδοτών, επιτρόπων 
υγιεινής και ασφάλειας), εφαρµοσµένες έρευνες και 
µελέτες κ.ά. Το επιστηµονικό του δυναµικό 
περιλαµβάνει ειδικούς επιστήµονες στην ιατρική και 
ασφάλεια της εργασίας, εργονοµία, εργασιακές 
σχέσεις κ.λ.π. Η υποδοµή του Ινστιτούτου 
αναπτύσσεται ώστε να περιλαµβάνει τρία Κέντρα 
εξειδικευµένα στους τοµείς: 

• Ενηµέρωσης - Τεκµηρίωσης - Πληροφόρησης 
• Κατάρτισης και 
• Εφαρµοσµένης Έρευνας - Μελετών, 

ενώ επεκτείνεται µε παραρτήµατα του και σε άλλες 
περιοχές της χώρας. 



1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
Ν.1568/85 "ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ" ΚΑΙ Π.∆. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ Ο∆ΗΓΙΑ 89/391/ΕΟΚ" 

ΑΡΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 
"Ο Εργοδότης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων στην επιχείρηση του." 

Ο εργοδότης δεν απαλλάσσεται από αυτή την ευθύνη του, ούτε όταν οι εργαζόµενοι δεν τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους, ούτε όταν αναθέτει καθήκοντα προστασίας και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου 
στον Τεχνικό Ασφάλειας, στον Γιατρό εργασίας και σε αρµόδιες Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και 
Πρόληψης. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ 

1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του 
δηµόσιου τοµέα ανεξαρτήτως κλάδου οικονοµικής 
δραστηριότητας και αριθµού εργαζοµένων, ο 
εργοδότης έχει υποχρέωση να παρέχει στους 
εργαζόµενους Υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης 
του επαγγελµατικού κινδύνου. 

Ειδικότερα: 

• Σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθµού 
εργαζοµένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να 
χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας . 

 

• Στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω 
εργαζόµενους ο εργοδότης έχει την υποχρέωση 
να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας. 

• Επιπλέον, στις επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν: 
 

- µόλυβδο 
- αµίαντο 
- καρκινογόνες ουσίες 
- βιολογικούς παράγοντες 

και από την εκτίµηση των κινδύνων καταδεικνύεται 



κίνδυνος για την υγεία ή την ασφάλεια των 
εργαζοµένων, ανεξάρτητα από τον αριθµό των 
εργαζοµένων που απασχολούνται στην επιχείρηση, ο 
εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιµοποιεί τις 
υπηρεσίες γιατρού εργασίας. 
• Ο εργοδότης προκειµένου να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις   του   για   παροχή   Υπηρεσιών 
προστασίας και πρόληψης, δύναται να επιλέξει 
µεταξύ   των   περιπτώσεων   ανάθεσης   των 
καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας και γιατρού 
εργασίας: 

- σε εργαζόµενους στην επιχείρηση 
- σε άτοµα εκτός της επιχείρησης 
- σε Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και 
Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) ή συνδυασµό µεταξύ αυτών 
των δυνατοτήτων. 

• Οι  Εξωτερικές  Υπηρεσίες Προστασίας και  
Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) θα διαθέτουν έναν ελάχιστο 
εξοπλισµό και προσωπικό, θα κατέχουν άδεια 
χορηγούµενη από το Υπουργείο Εργασίας και θα 
προσφέρουν υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας και 
Γιατρού Εργασίας. 

• Στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 
50 εργαζόµενους και εφόσον υπάγονται στην 
κατηγορία επικινδυνότητας Γ όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 2 του Π.∆. 294/88, ο εργοδότης δύναται 
να αναλάβει ο ίδιος τις υποχρεώσεις του τεχνικού 
ασφάλειας, εφόσον επιµορφωθεί κατάλληλα. 

• Ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης του τεχνικού 
ασφάλειας και του γιατρού εργασίας, το επίπεδο 
γνώσεων και η ειδικότητα του τεχνικού ασφάλειας, 
περιγράφονται στο Ν. 1568/85 στο Π.∆. 294/88 και 
στο Π.∆. µε το οποίο γίνεται εναρµόνιση του 
εθνικού µας δικαίου µε την οδηγία 89/391/ΕΟΚ. 

• Σε κάθε περίπτωση   απασχόλησης τεχνικού 
ασφάλειας και γιατρού εργασίας ο ελάχιστος 
πραγµατικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης για τον 
καθένα χωριστά δεν µπορεί να είναι µικρότερος 
των: 

- 75 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που 
απασχολούν άνω των 50 ατόµων 

- 50 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που 
απασχολούν από 21-50 άτοµα 

- 25 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που 
απασχολούν µέχρι 20 άτοµα 

2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να έχει στη διάθεση 
του µία γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την 
εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των 
εργαζοµένων. 

Η εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται από τον τεχνικό 
ασφάλειας, τον γιατρό εργασίας, ή τις ΕΞΥΠΠ. 

Με βάση την γραπτή αυτή εκτίµηση ο εργοδότης 
έχει υποχρέωση: 

• Να καταρτίζει πρόγραµµα προληπτικής δράσης και 
βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση 

• Να καθορίζει τα µέτρα προστασίας που πρέπει να 
ληφθούν. 



 

3. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ Ο Εργοδότης στα πλαίσια των ευθυνών του για 
την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων στην 
επιχείρηση του λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα µε σκοπό: 

• Την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζοµένων 

• Την πρόληψη των επαγγελµατικών κινδύνων 

• Την ενηµέρωση και την κατάρτιση των εργαζοµένων 

• Την δηµιουργία της απαραίτητης οργάνωσης και 

• Την παροχή των αναγκαίων µέσων. 

Τα παραπάνω µέτρα λαµβάνονται µε βάση τις 
ακόλουθες αρχές πρόληψης: 

ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

• Να αποφεύγονται οι κίνδυνοι 
• Να εκτιµούνται οι κίνδυνοι που δεν 

µπορούν να αποφευχθούν 
• Να καταπολεµούνται οι κίνδυνοι στην 
πηγή τους 

• Να αντικαθίσταται το επικίνδυνο από το 
µη επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο 

• Να δίνεται προτεραιότητα στη λήψη 
µέτρων οµαδικής προστασίας σε σχέση 
µε τα µέτρα ατοµικής προστασίας 

• Να γίνεται προγραµµατισµός της 
πρόληψης 

• Να προσαρµόζεται η εργασία στον 
άνθρωπο 

• Να γίνεται προσαρµογή στις τεχνικές 
εξελίξεις και στην πρόοδο 

• Να παρέχονται οι κατάλληλες οδηγίες 
στους εργαζόµενους. 

Μετά τη λήψη των αναγκαίων µέτρων ο εργοδότης 
έχει υποχρέωση: 

• Να επιβλέπει την ορθή εφαρµογή τους 
• Να εξασφαλίζει τη συντήρηση και την 
παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας µέσων 
και εγκαταστάσεων. 



4. ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
ΤΩΝ EΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να ζητούν εκ των 
προτέρων και εγκαίρως τη γνώµη των εργαζοµένων 
και των εκπροσώπων τους στις εξής περιπτώσεις: 

• Για  κάθε ενέργεια  η  οποία  µπορεί  να  έχει  
ουσιαστικές επιπτώσεις στην ασφάλεια και την 
υγεία των εργαζοµένων 

• Για την ανάθεση των καθηκόντων τεχνικού 
ασφάλειας και γιατρού εργασίας 

• Για τον  καθορισµό  των  εργαζοµένων της 
επιχείρησης που είναι υπεύθυνοι για τις πρώτες 
βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των 
χώρων σε περίπτωση κινδύνου 

• Για την γραπτή εκτίµηση των κινδύνων 
 

• Για  τον  σχεδιασµό  και  την  οργάνωση  της  
εκπαίδευσης 

• Για την κατάρτιση του κανονισµού υγιεινής και 
ασφάλειας της εργασίας. 

Ο εργοδότης λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα 
προκειµένου οι εργαζόµενοι και οι εκπρόσωποι τους 
στην επιχείρηση να ενηµερώνονται: 

• Για τη νοµοθεσία που ισχύει σχετικά µε την υγιεινή 
και την ασφάλεια της εργασίας και για τον τρόπο 
εφαρµογής της από την επιχείρηση 

• Για τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία 
τους, καθώς και για τα µέτρα προστασίας και 
πρόληψης 

• Για τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια, την 
εκκένωση των χώρων σε περίπτωση κινδύνου και 

για τους εργαζόµενους που είναι υπεύθυνοι για την 
εφαρµογή των µέτρων αυτών 

• Για την γραπτή εκτίµηση των κινδύνων, το ειδικό 
βιβλίο ατυχηµάτων, τον κατάλογο των ατυχηµάτων 
και τους διενεργούµενους ελέγχους των συνθηκών 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας από τις 
αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας. 

6. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Ο εργοδότης 
πρέπει να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόµενο 
κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τοµέα της 
ασφάλειας και της υγείας, ιδίως υπό µορφή 
πληροφοριών και οδηγιών µε την ευκαιρία: 

• Της πρόσληψης του 
• Τυχόν µετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων 
• Εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισµού εργασίας 
• Εισαγωγής µιας νέας τεχνολογίας. 

Η εκπαίδευση αυτή πρέπει να προσαρµόζεται στην 
εξέλιξη των κινδύνων και στην εµφάνιση νέων κινδύνων 
και εάν χρειάζεται, να επαναλαµβάνεται σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα. 



7. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΕΚΚΕΝΩΣΗ  ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 
8. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΥ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Για τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την 
εκκένωση των χώρων από τους εργαζόµενους ο 
εργοδότης οφείλει: 

• Να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα τα οποία θα είναι 
προσαρµοσµένα στο µέγεθος και στη φύση των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

• Να οργανώνει την κατάλληλη υποδοµή και να 
εξασφαλίζει τις κατάλληλες διασυνδέσεις µε 
αρµόδιες εξωτερικές υπηρεσίες. 

• Να ελέγχει τακτικά τις εγκαταστάσεις και τα µέσα 
παροχής πρώτων βοηθειών. 

• Να ορίζει και να επιµορφώνει τους εργαζόµενους 
που θα είναι υπεύθυνοι για την εφαρµογή των 
παραπάνω µέτρων. 

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να συντηρεί τους 
τόπους εργασίας, τα µηχανολογικά µέσα και τον 
εξοπλισµό και να µεριµνά για την κατά το δυνατό 
άµεση αποκατάσταση των ελλείψεων, που έχουν 
σχέση µε την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. 
Αν από τις ελλείψεις αυτές προκαλείται ή ενδέχεται 
να προκληθεί άµεσος και σοβαρός κίνδυνος για την 
υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων τότε πρέπει: 

• Να ενηµερώνει το συντοµότερο δυνατό τους 
εργαζόµενους που εκτίθενται ή ενδέχεται να 
εκτεθούν σε σοβαρό και άµεσο κίνδυνο. 

• Να λαµβάνει µέτρα και να δίνει οδηγίες στους 
εργαζόµενους, ώστε να µπορούν να διακόπτουν την 
εργασία ή και να εγκαταλείπουν αµέσως το χώρο 
εργασίας και να µεταβαίνουν σε ασφαλή χώρο. 

 

• Να µη ζητά από τους εργαζόµενους, εκτός από 
εξαιρετικές περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένες, 
να αναλάβουν πάλι την εργασιακή δραστηριότητα 
τους, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός 
και άµεσος κίνδυνος. 

• Να εξασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόµενοι είναι σε 
θέση, σε περίπτωση σοβαρού και άµεσου κινδύνου 
για την ίδια τους την ασφάλεια ή για την ασφάλεια 
άλλων προσώπων να επικοινωνήσουν µε τον 
αρµόδιο ιεραρχικά προϊστάµενο. 

• Να διακόπτεται αµέσως η εργασία στο σηµείο που 
εµφανίζονται οι ελλείψεις , µέχρι την 
αποκατάσταση τους. 

Ο εργαζόµενος ο οποίος, σε περίπτωση σοβαρού 
άµεσου και αναπόφευκτου κίνδυνου, αποµακρύνεται 
από τη θέση εργασίας του ή/και από µια επικίνδυνη 
ζώνη δεν επιτρέπεται να υποστεί καµιά δυσµενή 
επίπτωση και πρέπει να προστατεύεται από κάθε 
ζηµιογόνο και αδικαιολόγητη συνέπεια. Οι ενέργειες 
του σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θα συνεπάγονται 
δυσµενή µεταχείριση εκ µέρους του εργοδότη, εκτός 
εάν αποδειχθεί ότι δεν ενήργησαν σύµφωνα µε ρητά 
δοθείσες οδηγίες ή επέδειξαν σοβαρή αµέλεια 



9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ 
ΦΥΣΙΚΟΥΣ. 

ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζοµένων και για την πρόληψη των κινδύνων 
που προέρχονται ή µπορούν να προέλθουν από την 
έκθεση των εργαζοµένων σε φυσικούς, χηµικούς και 
βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία ο 
εργοδότης οφείλει: 

• Να κάνει εκτίµηση των κινδύνων 

• Να λαµβάνει τεχνικά και οργανωτικά µέτρα 

• Να εξασφαλίζει ιατρικό έλεγχο των εργαζοµένων 

• Να προβαίνει σε ειδική ενηµέρωση των 
εργαζοµένων. 

Τεχνικά και οργανωτικά µέτρα 

Ο εργοδότης οφείλει να παίρνει µέτρα ώστε να 
αποφεύγεται η έκθεση των εργαζοµένων ή να 
ελαχιστοποιείται η έκθεση τους σε επίπεδα κατώτερα 
των καθορισµένων οριακών τιµών. 

Όσο είναι πρακτικά εφικτό πρέπει: 

• Να αντικαθίστανται οι επικίνδυνοι και επιβλαβείς 
παράγοντες µε άλλους ακίνδυνους ή λιγότερο 
επιβλαβείς 

• Να περιορίζονται οι χρησιµοποιούµενες ποσότητες 

• Να περιορίζεται ο αριθµός των εργαζοµένων που 
εκτίθενται και ο χρόνος έκθεσης τους στα 
απολύτως αναγκαία όρια 

• Να παρέχονται µέτρα και µέσα ατοµικής 
προστασίας 

• Να γίνονται µετρήσεις της συγκέντρωσης των 
παραγόντων σε τακτά χρονικά διαστήµατα 

 

• Να ελέγχονται και να συντηρούνται τα µέσα, οι 
συσκευές και οι εγκαταστάσεις 

• Να προβλέπονται και να λαµβάνονται κατάλληλα 
µέτρα για την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών 

• Να υπάρχει κατάλληλη σηµατοδότηση 

• Να εγκαθίστανται συστήµατα προειδοποίησης και 
συναγερµού 

• Να τηρούνται βιβλία καταχώρησης των µετρήσεων 
και ελέγχων 

• Να τηρούνται κατάλογοι των εκτεθειµένων 
εργαζοµένων που εκτίθενται στους κινδύνους. 

Ιατρικός έλεγχος των εργαζοµένων 

Εφόσον προβλέπεται ιατρικός έλεγχος των 
εργαζοµένων πρέπει να τηρούνται: 
• Ατοµικός ιατρικός φάκελος των εργαζοµένων 

• Βιβλίο καταχώρησης των βιολογικών εξετάσεων 

Εκτίµηση των κινδύνων 
Για κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να 

συνεπάγεται κίνδυνο έκθεσης των εργαζοµένων σε 
παράγοντες ο εργοδότης οφείλει να προσδιορίζει τη 
φύση και το βαθµό έκθεσης των εργαζοµένων µε τη 
διενέργεια των απαραιτήτων µετρήσεων για να µπορεί 
να κάνει την εκτίµηση των κινδύνων. 

Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιµών 
έκθεσης καθορίζονται χωρίς καθυστέρηση τα αιτία 
της υπέρβασης και εφαρµόζονται τα κατάλληλα 
επανορθωτικά µέτρα. 

 



Ενηµέρωση των εργαζοµένων 

Ο εργοδότης οφείλει να ενηµερώνει τους 
εργαζόµενους και τους εκπροσώπους τους: 

• Για τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της 
έκθεσης τους στους παράγοντες 

• Για τα τεχνικά µέτρα που έχουν ληφθεί και πρέπει 
να τηρούνται 

• Για τις προφυλάξεις που πρέπει να παίρνουν 
• Για τα αποτελέσµατα των µετρήσεων, των ελέγχων 
και των εξετάσεων. 

ΣΤΟ Π.∆. 307/86 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 
77/93 (ΦΕΚ 54/Α) «Για την προστασία των 
εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς 
παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του 
Π.∆. 307/86 (135/Α") σε συµµόρφωση προς την οδηγία 
του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ·· περιέχεται πίνακας µε 
οριακές τιµές έκθεσης και ανώτατες οριακές τιµές 
έκθεσης για 39 χηµικούς παράγοντες. 

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ 

ότι ο στόχος όλων είναι η ασφάλεια 
και υγεία στην εργασία. Έτσι: 

 Μελέτησε προσεκτικά την 
οργάνωση και εκτέλεση των 
διαφόρων περιπτώσεων εργασίας 
στους χώρους εργασίας. 
Ειδικότερα: 
•  να επιλέγεις τον κατάλληλο 
εξοπλισµό εργασίας και τα 

    κατάλληλα µέσα εργασίας 
•  να λαµβάνεις υπόψη τους 
κινδύνους που πιθανά 
δηµιουργούνται από τη χρήση 
εξοπλισµών 

•  να χορηγείς τα απαραίτητα και 
κατάλληλα για κάθε περίπτωση 

    µέσο ατοµικής προστασίας 
•  να αντιµετωπίζεις µε ιδιαίτερη 
σοβαρότητα τους κινδύνους 
από τη χρήση των επικίνδυνων 
υλικών ή ουσιών 

να µεριµνάς για την ενηµέρωση και 
την εκπαίδευση των εργαζοµένων 

 να µεριµνάς για την επίβλεψη της 
υγείας των εργαζοµένων 

να αντιµετωπίζεις µαζί µε τους 
εργαζόµενους τα ζητήµατα 
ασφάλειας και υγείας. 



10. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ  
από τις αρµόδιες Υπηρεσίες 

ή τους αρµόδιους Φορείς για 

• τη σύνταξη µελέτης για 
την εκτίµηση των κινδύνων 
στους χώρους εργασίας 

• τη λήψη µέτρων 
βελτίωσης των συνθηκών 

εργασίας 

• την εκπαίδευση των 
εργαζοµένων σε θέµατα 

υγιεινής και ασφάλειας στην 
εργασία 

Ο εργοδότης οφείλει: 

• Να αναγγέλλει στις αρµόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Εργασίας και του ασφαλιστικού 
οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος 
όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών 
Παράλληλα ενηµερώνει την αρµόδια επιθεώρηση 
εργασίας για τις επαγγελµατικές ασθένειες που 
διαπιστώνονται από τον γιατρό εργασίας 

• Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο να 
αναγράφονται η περιγραφή και τα αίτια του 
ατυχήµατος 

• Να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που 
είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα 
εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών 

• Να  τηρεί  ειδικό  βιβλίο  καταχώρησης  των  
υποδείξεων του ΤΑ και του ΓΕ. Ο εργοδότης έχει 
υποχρέωση να λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των 
υποδείξεων αυτών 

• Να τηρεί ειδικό βιβλίο καταχώρησης των µετρήσεων 
και των αποτελεσµάτων ελέγχου του εργασιακού 
περιβάλλοντος και ιατρικών εξετάσεων 

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

Όταν πολλές επιχειρήσεις µοιράζονται τον ίδιο τόπο 
εργασίας, οι εργοδότες οφείλουν: 

• Να συνεργάζονται για την εφαρµογή των διατάξεων 
για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων 

 

• Να συντονίζουν τις δραστηριότητες τους για την 
προστασία των εργαζοµένων και την πρόληψη των 
επαγγελµατικών κινδύνων 

• Να αλληλοενηµερώνονται 

• Να ενηµερώνει ο καθένας τους εργαζόµενους και 
τους εκπροσώπους τους για τους κινδύνους 
αυτούς. 

Την ευθύνη συντονισµού των δραστηριοτήτων 
αναλαµβάνει ο εργοδότης που έχει υπό τον έλεγχο 
του τον τόπο εργασίας, όπου εκτελούνται εργασίες. 



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ «Κάθε εργαζόµενος έχει υποχρέωση να εφαρµόζει 
τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και να φροντίζει 
ανάλογα µε τις δυνατότητες 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 
εκπαίδευση 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 τους. 

• Να µη θέτουν εκτός λειτουργίας, αλλάζουν ή 
µετατοπίζουν αυθαίρετα τους µηχανισµούς 
ασφάλειας των µηχανών, εργαλείων, συσκευών, 
εγκαταστάσεων. 

• Να αναφέρουν αµέσως στον εργοδότη όλες τις 
καταστάσεις που παρουσιάζουν άµεσο και σοβαρό 
κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία τους. 

• Να συντρέχουν τον εργοδότη, 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. 

• Να συντρέχουν τον εργοδότη, 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 δραστηριότητας τους. 

2. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

• Στις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 
άτοµα οι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα να συνιστούν 
επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, 
αποτελούµενη από εκλεγµένους αντιπροσώπους 
τους στην επιχείρηση. 

• 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 
τους. 

• Στις επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από 20 
άτοµα  οι  εργαζόµενοι  έχουν  δικαίωµα  να  
διαβουλεύονται µεταξύ τους και να επιλέγουν µε 
πλειοψηφία εκπρόσωπο τους για την υγιεινή και 
ασφάλεια στην εργασία. 

Ο εργοδότης οφείλει 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 τους για την υγιεινή 
και ασφάλεια στην εργασία. Ο χρόνος αυτός δεν 
µπορεί να είναι µικρότερος από το ένα τρίτο (1/3) του 
ελάχιστου χρόνου απασχόλησης του τεχνικού 
ασφάλειας. 



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 

2. ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Ο κοινωνικός διάλογος για τα θέµατα υγιεινής και 
ασφάλειας αναπτύσσεται κυρίως στο Συµβούλιο 
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΥΑΕ) και στη 
Νοµαρχιακή Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της 
Εργασίας (ΝΕΥΑΕ). 

Στο Υπουργείο Εργασίας έχει συσταθεί και 
λειτουργεί το Συµβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της 
Εργασίας (ΣΥΑΕ) αρµόδιο να γνωµοδοτεί σε θέµατα 
ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων. Το ΣΥΑΕ 
είναι πολυµερές όργανο στο οποίο εκπροσωπούνται 
ευρύτατο φάσµα φορέων και οργανώσεων τόσο 
συνδικαλιστικών όσο και επιστηµονικών και έτσι 
εξασφαλίζεται η µεγαλύτερη δυνατή πολυφωνία και 
ειδική γνώση κατά την εκτέλεση του γνωµοδοτικού 
του έργου, που αφορά την υιοθέτηση κανονιστικών 
πράξεων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η γνωµοδότηση 
αυτή είναι υποχρεωτική για την έκδοση όλων των 
εκτελεστικών πράξεων για τα θέµατα υγιεινής και 
ασφάλειας. 

Σε κάθε Νοµαρχία λειτουργεί η Νοµαρχιακή 
Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
(ΝΕΥΑΕ). Το έργο της, είναι η ενηµέρωση και ο 
συντονισµός της δράσης των αρµοδίων υπηρεσιών 
του νοµού και η οργάνωση προγραµµάτων για την 
ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων της περιοχής στα 
θέµατα βελτίωσης των συνθηκών εργασίας. Στη 
ΝΕΥΑΕ συµµετέχουν ο Τεχνικός Επιθεωρητής 
Εργασίας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και 
εκπρόσωποι των εργοδοτών και των εργαζοµένων. 

Ο έλεγχος της εφαρµογής των διατάξεων για την 
υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων γίνεται από 
τους τεχνικούς και υγειονοµικούς επιθεωρητές 

εργασίας που υπηρετούν σε υπηρεσίες των 
Νοµαρχιών. Αναλυτικά οι διευθύνσεις τους δίνονται 
σε σχετικό πίνακα στο τέλος του εντύπου. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 2224/94, οι τεχνικοί 
επιθεωρητές εργασίας έχουν το δικαίωµα να 
επιβάλλουν χρηµατικά πρόστιµα έως 3.000.000 
δραχµές για κάθε παράβαση, να κάνουν προσωρινή 
διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεων για χρονικό 
διάστηµα µέχρι 6 ηµέρες και να εισηγούνται µέχρι 
και οριστική διακοπή της λειτουργίας των 
επιχειρήσεων. 

Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν. 2224/94 
κάθε εργοδότης, παρασκευαστής ή κατασκευαστής, 
εισαγωγέας ή προµηθευτής που παραβαίνει από 
πρόθεση τις διατάξεις της νοµοθεσίας για την υγιεινή 
και ασφάλεια της εργασίας τιµωρείται µε φυλάκιση ή 
µε χρηµατική ποινή 100.000 δραχµών ή και µε τις δύο 
ποινές. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων από 
αµέλεια τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι ενός έτους ή 
µε χρηµατική ποινή. 

3. ΣΤΗΡΙΞΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

Η Πολιτεία οφείλει να λαµβάνει και να υποστηρίζει 
πρωτοβουλίες για: 
• κατάρτιση σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας 

(εργαζοµένων, εργοδοτών κ.λ.π.) 
• ανάπτυξη των απαιτουµένων ειδικοτήτων σε όλες 
τις βαθµίδες του εκπαιδευτικού µας συστήµατος 
(ΑΕΙ, ΤΕΙ) 

• ανάπτυξη υποδοµών για την παροχή υπηρεσιών 
υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. 



2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τη προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων και για την πρόληψη των κινδύνων που 
προέρχονται ή µπορούν να προέλθουν κατά τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζοµένους πέραν των 
γενικών διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία εφαρµόζονται και οι διατάξεις του Π∆ 395/94 (ΦΕΚ 
220/Α/94). 

1. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Εξοπλισµός εργασίας είναι κάθε µηχανή, συσκευή, 
εργαλείο ή εγκατάσταση που χρησιµοποιείται κατά την 
εργασία. Χειριστής είναι ο εργαζόµενος που είναι 
επιφορτισµένος µε τη χρήση του εξοπλισµού αυτού. 
Κατά τη λειτουργία του ο εξοπλισµός µπορεί να 
δηµιουργεί γύρω του µία επικίνδυνη ζώνη και κάθε 
εργαζόµενος που βρίσκεται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει στη 
ζώνη αυτή θεωρείται ως εκτιθέµενος εργαζόµενος. 

Ο εξοπλισµός εργασίας που τίθεται στη διάθεση των 
εργαζοµένων πρέπει να είναι κατάλληλος για την προς 
εκτέλεση εργασία, ή κατάλληλα προσαρµοσµένος 
προς το σκοπό αυτό και να συντηρείται κατάλληλα, ούτως 
ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των 
εργαζοµένων κατά τη χρησιµοποίησή του. Όταν αυτό 
δεν είναι δυνατό να εξασφαλιστεί πλήρως, 
λαµβάνοντα τα κατάλληλα µέτρα για να περιορίζοντα α 
κίνδυνοι στο ελάχιστο. 

Κατά την επιλογή του εξοπλισµού εργασίας ο 
εργοδότης λαµβάνει υπόψη: 

• Τις ειδικές συνθήκες στην επιχείρηση και τα 
χαρακτηριστικά της εργασίας 

• Τους κινδύνους που υπάρχουν στην επιχείρηση 
• Τους κίνδυνους που ενδέχεται να προστεθούν 
• Τη γνώµη του τεχνικού ασφάλειας, 

Ο εξοπλισµός εργασίας που τίθεται στη 
διάθεση των εργαζοµένων για πρώτη φορά µετά τη 
19.12.94 πρέπει να ανταποκρίνεται στις ελάχιστες 
προδιαγραφές του παραρτήµατος του Π∆ 395/94. Εάν 
έχει ήδη τεθεί στη διάθεση των εργαζοµένων στην 
επιχείρηση πριν τη 19.12.94, πρέπει να ληφθούν µέτρα 
ώστε να ανταποκρίνεται στις ελάχιστες αυτές 
προδιαγραφές το αργότερο µέχρι και την 31/12/1996. 

Όταν η χρησιµοποίηση του εξοπλισµού εργασίας 
ενδέχεται να παρουσιάσει ιδιαίτερο κίνδυνο για την 
ασφάλεια ή την υγεία των εργαζοµένων, αυτός 



3. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ χρησιµοποιείται, επισκευάζεται, µετατρέπεται, 
ελέγχεται και συντηρείται µόνον από ειδικά 
εκπαιδευµένους και ενηµερωµένους εργαζοµένους. 

Συστήµατα χειρισµού και ελέγχου 
Τα συστήµατα χειρισµού και τα όργανα ελέγχου 

κάθε εξοπλισµού εργασίας που επηρεάζουν την 
ασφάλεια πρέπει: 
• Να λειτουργούν µε ασφάλεια 

• Να είναι σαφώς ορατά, αναγνωρίσιµα και    
εργονοµικά τοποθετηµένα 

• Να είναι τοποθετηµένα έξω από επικίνδυνες ζώνες 

• Να µην έχουν κίνδυνο ακούσιων χειρισµών 

• Κατά τον χειρισµό τους ο χειριστής να έχει 
ανεµπόδιστη θέα προς την επικίνδυνη ζώνη 

• Σε περίπτωση διακοπής ή βλάβης τους δεν πρέπει 
να δηµιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις. 

∆ιατάξεις ασφαλείας και προστασίας 
Οι εξοπλισµοί εργασίας εφόσον απαιτείται, πρέπει 

να είναι εφοδιασµένοι µε διατάξεις ασφάλειας και 
προφυλακτήρες: 
• Για  να αποφεύγεται ο  κίνδυνος πτώσης ή 
εκτόξευσης υλικών 

• Για να κατακρατούνται ή να απάγονται κοντά στη 
πηγή τους ατµοί, καπνοί, αέρια και σκόνες 

• Για να εµποδίζεται η πρόσβαση στις επικίνδυνες 
ζώνες 

• Για  να  αποφεύγεται  ο  κίνδυνος επαφής  ή  
προσέγγισης µε τµήµατα που βρίσκονται σε 
υψηλές θερµοκρασίες. 

Οι προφυλακτήρες και τα συστήµατα προστασίας 
• Πρέπει να είναι ανθεκτικής κατασκευής 

• ∆εν πρέπει να προκαλούν πρόσθετους κινδύνους 

• ∆εν πρέπει  να µπορούν να παρακαµφθούν ή να 
αχρηστευθούν εύκολα 

• Πρέπει να βρίσκονται σε επαρκή απόσταση από την 
επικίνδυνη ζώνη 

• Πρέπει να παρακωλύουν στο   ελάχιστο την 
παρακολούθηση των φάσεων εργασίας 

• Πρέπει να επιτρέπουν τις απαραίτητες επεµβάσεις 
για την τοποθέτηση ή/και την αντικατάσταση των 
στοιχείων του εξοπλισµού εργασίας καθώς και την 
εκτέλεση των εργασιών συντήρησης. 

Οι εξοπλισµοί εργασίας πρέπει επίσης να είναι 
εφοδιασµένοι: 
• Με σύστηµα γενικής διακοπής της λειτουργίας 

• Εφόσον απαιτείται, µε διάταξη επείγουσας 
διακοπής της λειτουργίας 

Φωτισµός 
Οι περιοχές και τα σηµεία όπου γίνεται εργασία ή 

συντήρηση του εξοπλισµού εργασίας, πρέπει να 
φωτίζονται κατάλληλα, ανάλογα µε τις προς εκτέλεση 
εργασίες. 

Συστήµατα συναγερµού 
Τα συστήµατα συναγερµού του εξοπλισµού 

εργασίας πρέπει να είναι εύληπτα   και κατανοητά. 



Συντήρηση 
Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να µπορούν να 

εκτελούνται ενόσω έχει διακοπεί η λειτουργία του 
εξοπλισµού εργασίας. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, 
πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα προστατευτικά 
µέτρα για την εκτέλεση των εργασιών αυτών ή οι 
εργασίες αυτές πρέπει να µπορούν να γίνονται έξω 
από τις επικίνδυνες ζώνες. 

Το βιβλιάριο προληπτικού ελέγχου και συντήρησης 
κάθε εξοπλισµού (εφ' όσον αυτό προβλέπεται) πρέπει 
να τηρείται ενηµερωµένο. 

Ηλεκτρικοί κίνδυνοι 
Κάθε εξοπλισµός εργασίας πρέπει να είναι 

κατάλληλος ώστε να προστατεύονται οι εκτιθέµενοι 
εργαζόµενοι από τους κινδύνους άµεσης ή έµµεσης 
επαφής µε το ηλεκτρικό ρεύµα. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Με το Π.∆. 395/94 ρυθµίζονται τα θέµατα 
ασφάλειας και υγείας κατά την χρήση των εξοπλισµών 
εργασίας. 

Όσον αφορά την κατασκευή και κυκλοφορία των 
εξοπλισµών αυτών ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 377/ 
93 (ΦΕΚ 160/Α') «Προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας στις οδηγίες 849/392/ΕΟΚ και 91/368/ 
ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
σχετικά µε τις µηχανές (εξοπλισµούς εργασίας)». 

Με αυτό το προεδρικό διάταγµα καθορίζονται για 
τις µηχανές οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και 
υγιεινής. Οι µηχανές που αφορά το διάταγµα, 
επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά και να τίθενται 
σε λειτουργία µόνο εάν δεν θέτουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια και τη υγεία των εργαζοµένων και όταν 
συντηρούνται κατάλληλα σύµφωνα µε τον προορισµό 
τους. 

• Κάθε µηχανή για να µπορέσει να κυκλοφορήσει 
στην κοινοτική αγορά, πρέπει να φέρει σε κάθε 
περίπτωση και το αργότερο έως 1.1.1996 τα εξής: 

    σήµανση «CE» 
    πινακίδα που θα περιέχει τα ακόλουθα: 

 

• το όνοµα του κατασκευαστή και τη διεύθυνση 
του 

• τον τύπο και τη σειρά της µηχανής 
• τον αριθµό σειράς 
• το έτος κατασκευής 
• τις ενδείξεις που είναι απαραίτητες σχετικά 

µε τη λειτουργία της µηχανής. 
(στην ίδια πινακίδα µπορεί να περιληφθεί και 
η σήµανση "CE") 

• Κάθε µηχανή πρέπει να συνοδεύεται από τα 
κατωτέρω: 

- τη δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ, το περιεχόµενο 
της οποίας περιγράφεται στο παράρτηµα II 
του Π.∆. 377/93 

- τις οδηγίες χρήσεως της µηχανής (κατά το 
δυνατόν πλήρεις και σύντοµες) 

- τις οδηγίες συντήρησης καθώς και οδηγίες 
συναρµολόγησης 

- την εγγύηση καλής λειτουργίας. 

• Για κάθε τύπο µηχανής ο κατασκευαστής πρέπει 
να έχει ένα τεχνικό φάκελο τον οποίο όταν του 
ζητηθεί   τον θέτει στη διάθεση των αρµοδίων 
αρχών. 



3 ΜΕΣΑ  
   ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Για τη προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων και για την πρόληψη των κινδύνων που 
προέρχονται ή µπορούν να προέλθουν κατά τη χρήση από τους εργαζόµενους µέσων ατοµικής προστασίας 
πέραν των γενικών διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία εφαρµόζονται και οι διατάξεις του 
Π.∆. 396/94 (ΦΕΚ 220/Α/94) 

1. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 

 
 
 
 
 
 

2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Μέσα (ή εξοπλισµός) ατοµικής προστασίας νοείται 
κάθε εξοπλισµός τον οποίο ο εργαζόµενος πρέπει να 
φορά ή να φέρει κατά την εργασία, για να 
προστατεύεται από ένα ή περισσότερους κινδύνους 
για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και κάθε 
συµπλήρωµα ή εξάρτηµα του εξοπλισµού που 
εξυπηρετεί αυτό το σκοπό. 

Τα µέσα 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. 

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Τα µέσα ατοµικής προστασίας πρέπει: 

• Να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις 

• Να είναι κατάλληλα για τους κινδύνους που πρέπει 
να προλαµβάνονται και η χρήση τους να µη 
συνεπάγεται νέους κινδύνους 

• Να επιλέγονται µε βάση τις συγκεκριµένες κάθε 
φορά συνθήκες και ανάγκες 

• Να προσαρµόζονται στον χρήστη 

• Να χρησιµοποιούνται µόνο για τις προβλεπόµενες 



 

4. ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΜΑΠ 

χρήσεις  και  σύµφωνα  µε  τ ις  οδηγίες  του  
κατασκευαστή 

• Να συνοδεύονται µε σαφείς οδηγίες χρήσης στην 
ελληνική γλώσσα σύµφωνα µε την παραγρ. 1.4 του 
παραρτήµατος II της Απόφασης 4373/1205/11.3.93 
(ΦΕΚ 187/Β') «Για την προσέγγιση των νοµοθεσιών 
των κρατών µελών, σχετικά µε τα µέσα ατοµικής 
προστασίας» 

• Να συντηρούνται, να επισκευάζονται και να 
καθαρίζονται τακτικά 

• Να   αντικαθίστανται   όταν   παρουσιάζουν 
προχωρηµένη φθορά ή έχει λήξει ο επιτρεπόµενος 
χρόνος χρήσης τους 

• Να φυλάσσονται σε ειδικές θέσεις ή χώρους µε 
καλές συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής 

• Σε περίπτωση πολλαπλών κινδύνων να 
χρησιµοποιούνται περισσότερα του ενός τα οποία 
πρέπει 
να είναι συµβατά µεταξύ τους και αποτελεσµατικά. 

• Να χορηγούνται από τον εργοδότη δωρεάν στους 
εργαζόµενους και πρέπει να προορίζονται για 
προσωπική χρήση. 

Πριν την επιλογή: 

• Καταγράφονται, αναλύονται και εκτιµούνται οι 
κίνδυνοι που δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν µε 
άλλα µέσα ή µέτρα 

• Καθορίζονται τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται 

για να ανταποκρίνονται τα ΜΑΠ στους προη-
γούµενους κινδύνους 

• Εκτιµούνται τα χαρακτηριστικά των διαθέσιµων ΜΑΠ 
σε σχέση µε αυτά που απαιτούνται 

Στο Π.∆. 396/94 περιέχονται τρία ειδικά 
παραρτήµατα για την υποβοήθηση της επιλογής των 
κατάλληλων ΜΑΠ ανάλογα µε τους κινδύνους που 
υπάρχουν. 

 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΠ 

Με το πιο πάνω Π.∆. 396/94 ρυθµίζονται τα θέµατα 
ασφάλειας και υγείας κατά την χρήση των µέσων 
ατοµικής προστασίας. 

'Όσον αφορά την κατασκευή των µέσων ατοµικής 
προστασίας ισχύουν οι διατάξεις της Απόφασης 
4373/1205/11.3.93 (187/Β') «Για την προσέγγιση των 
νοµοθεσιών των κρατών µελών, σχετικά µε τα µέσα 
ατοµικής προστασίας)· 

Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται οι όροι 
διάθεσης στην αγορά, της ελεύθερης κυκλοφορίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι βασικές απαιτήσεις 
ασφάλειας που πρέπει να πληρούν τα µέσα (οι 
εξοπλισµοί) ατοµικής προστασίας, ώστε να 
προφυλάσσεται η υγεία και να εξασφαλίζεται η 
ασφάλεια των χρηστών. 

Τα µέσα ατοµικής προστασίας επιτρέπεται να 
διατίθενται στη αγορά και να τίθενται σε χρήση 
εφόσον είναι κατάλληλα κατασκευασµένα ώστε να 
προφυλάσσουν την υγεία και να εξασφαλίζουν την 
ασφάλεια των χρηστών (χωρίς να θίγεται η υγεία και 
ασφάλεια άλλων προσώπων) και εφόσον 
συντηρούνται κατάλληλα και χρησιµοποιούνται για τον 
προβλεπόµενο σκοπό. Οι βασικές απαιτήσεις 
που πρέπει να τηρούνται προβλέπονται στο 
παράρτηµα II της Απόφασης. 

Τα διατιθέµενα στην αγορά ΜΑΠ απαιτείται να 
φέρουν ουσιαστικά από 1.7.1995, τη σήµανση "CE" 
επ' αυτών αλλά και στη συσκευασία τους µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να είναι ορατή και ευανάγνωστη και να 
παραµένει ανεξίτηλη κατά την αναµενόµενη διάρκεια 
ζωής των ΜΑΠ. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ ΜΑΠ 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ ΜΑΠ 
 
Για κάθε ΜΑΠ που διατίθεται στην αγορά, ο κατασκευαστής υποχρεωτικά συντάσσει και παραδίνει 
ενηµερωτικό σηµείωµα που περιέχει χρήσιµα στοιχεία για τα ΜΑΠ, όπως: 

• τα στοιχεία του κατασκευαστή του µέσου ατοµικής προστασίας 
• τις οδηγίες χρήσης, αποθήκευσης, συντήρησης, καθαρισµού, επιθεώρησης ή απολύµανσης 
• τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν από τις τεχνικές δοκιµές για τον προσδιορισµό, το επίπεδο ή την 
κατηγορία προστασίας των ΜΑΠ 

• τα πρόσθετα εξαρτήµατα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
• τις διάφορες κατηγορίες προστασίας συναρτήσει του επιπέδου κινδύνων και τα όρια εκτός των 
οποίων αντενδείκνυται η χρησιµοποίηση των ΜΑΠ 

• την ηµεροµηνία ή χρονική διάρκεια της απόσυρσης των ΜΑΠ 
• τη συσκευασία της ασφαλούς µεταφοράς 
• τη σηµασία της σήµανσης που υπάρχει. 



4 ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ 
∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 

Για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων και για την πρόληψη των κινδύνων που 
προέρχονται ή µπορούν να προέλθουν κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων πέραν των γενικών διατάξεων 
για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία εφαρµόζονται και οι διατάξεις του Π.∆. 397/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) 

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ           
ΦΟΡΤΙΟΥ 

Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων είναι κάθε 
µετατόπιση ή στήριξη φορτίου, από ένα ή 
περισσότερους εργαζόµενους, όπως η ανύψωση, η 
απόθεση, η ώθηση, η έλξη, ή η µετακίνηση φορτίου, 
η οποία λόγω των χαρακτηριστικών της ή εξαιτίας 
δυσµενών εργονοµικών συνθηκών, περιέχει κινδύνους 
ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των 
εργαζοµένων (µυοσκελετικό σύστηµα). 

  

 



2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

3. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Ο εργοδότης λαµβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά 
µέτρα ή χρησιµοποιεί τα κατάλληλα µέσα και ιδίως 
τον κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό, προκειµένου να 
αποφευχθεί η ανάγκη χειρωνακτικής διακίνησης 
φορτίων από τους εργαζόµενους. 

Όταν δεν µπορεί να αποφευχθεί η χειρωνακτική 
διακίνηση φορτίων από εργαζοµένους, ο εργοδότης 
λαµβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά µέτρα, 
χρησιµοποιεί τα κατάλληλα µέσα ή παρέχει στους 
εργαζοµένους τα µέσα αυτά, ώστε να µειώνεται ο 
κίνδυνος που διατρέχουν κατά τη χειρωνακτική 
διακίνηση των φορτίων αυτών, λαµβάνοντας υπόψη 
τους παρακάτω παράγοντες: 

• Τα χαρακτηριστικά φορτίου 

• Την απαιτούµενη σωµατική προσπάθεια 

• Τα χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος 

• Τα χαρακτηριστικά της εργασίας 

• Τους προσωπικούς παράγοντες κινδύνου του 
εργαζόµενου όπως: 

 

- Την κατάσταση της υγείας του 
- Την σωµατική διάπλαση για την εκτέλεση του 
συγκεκριµένου έργου 

- Τα ενδύµατα, υποδήµατα ή τα άλλα προσωπικά 
είδη 

- Τις γνώσεις ή την εκπαίδευση του. 

Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να µεριµνούν 
ώστε οι εργαζόµενοι να λαµβάνουν επαρκή 
εκπαίδευση και ακριβή ενηµέρωση όσον αφορά την 
ορθή χειρωνακτική διακίνηση φορτίων και τους 

κινδύνους που διατρέχουν, ιδιαίτερα όταν οι 
δραστηριότητες αυτές δεν εκτελούνται κατά τρόπο 
σωστό. 

Επίσης οι εργοδότες οφείλουν να µεριµνούν, ώστε 
να παρέχονται στους εργαζόµενους γενικές 
υποδείξεις και όποτε είναι δυνατό, ακριβείς 
πληροφορίες σχετικά µε: 

• Το βάρος του φορτίου και 

• Το κέντρο βάρους της βαρύτερης πλευράς, εφόσον 
το περιεχόµενο µιας συσκευασίας είναι έκκεντρα 
τοποθετηµένο. 

 



5  ΟΘΟΝΕΣ 

    ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

Για τη προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων και για την πρόληψη των κίνδυνων που 
προέρχονται ή µπορούν να προέλθουν µε οθόνες οπτικής απεικόνισης πέραν των γενικών διατάξεων για την 
υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία εφαρµόζονται και οι διατάξεις του Π.∆. 399/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ 
 

Κάθε εργοδότης υποχρεούται να έχει στη διάθεση 
του µία γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κινδύνων 
κατά την εργασία µε οθόνες οπτικής απεικόνισης 
και ειδικότερα όσον αφορά: 

  •  Τη θέση εργασίας (τραπέζι, κάθισµα υποπόδιο 
 κ.λ.π.) 

• Το χώρο εργασίας (φωτισµός, εξαερισµός, 
χωροταξία κ.λ.π.) 
Την οργάνωση εργασίας (περιεχόµενο, 
ρυθµός, διαλείµµατα, βάρδιες κ.λ.π.) 

• Τον εξοπλισµό (οθόνες, πληκτρολόγιο, 
λογισµικό κλπ.) 

 Μετά την παραπάνω εκτίµηση ο εργοδότης: 
• Λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων 

• Ενηµερώνει τους εργαζόµενους για τους 

κινδύνους και για τα µέτρα που πάρθηκαν 

• Εκπαιδεύει τους εργαζόµενους για τον τρόπο 
χρήσης των οθονών 

• Ζητάει τη γνώµη των εργαζοµένων και 
διαβουλεύεται µαζί τους για όλα τα θέµατα που 
αφορούν  στις οθόνες οπτικής απεικόνισης. 

Ο εργοδότης έχει επίσης υποχρέωση να παρέχει 
προστασία της υγείας των εργαζοµένων: 

• Με ιατρικές εξετάσεις της όρασης και του 
µυοσκελετικού συστήµατος: 
- πριν την πρόσληψη 
- µία φορά το χρόνο 
- όταν οι εργαζόµενοι αισθάνονται ενοχλήσεις 

• Με τη χορήγηση ειδικών γυαλιών εφόσον 
απαιτούνται. 

 



ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΘΟΝΕΣ 

 

Οθόνες 
• Να έχουν ευκρινείς χαρακτήρες και σταθερή εικόνα 

• Να έχουν δυνατότητα ρύθµισης της φωτεινότητας 
και του contrast 

• Να έχουν δυνατότητα περιστροφής και ρύθµισης 
της κλίσης. 

 
Πληκτρολόγιο 
• Να είναι ρυθµιζόµενης κλίσης 

• Να έχει ευκρινή και ευανάγνωστα σύµβολα 
 
Τραπέζι εργασίας 
• Να έχει χαµηλή ανακλαστικότητα 

• Το ύψος να είναι ρυθµιζόµενο 

• Να έχει επαρκή επιφάνεια 

• Να έχει χρώµα ενδιάµεσης φωτεινότητας αποφεύ-
γοντας το πολύ σκούρο (π.χ. µαύρο) ή το πολύ 
ανοιχτό (π.χ. άσπρο). 

Κάθισµα εργασίας 
• Να παρέχει ευστάθεια 

• Να είναι περιστρεφόµενο 

• Το ύψος του καθώς και η κλίση της πλάτης να είναι 
ρυθµιζόµενα. 

Περιβάλλον 
• Ο ελεύθερος χώρος γύρω από τη θέση εργασίας 
να είναι επαρκής 

• Ο γενικός και τοπικός φωτισµός να µη δηµιουργεί 
θάµβωση και ανακλάσεις 

• Ο θόρυβος που προέρχεται από τα µηχανήµατα να 
είναι όσο το δυνατόν χαµηλότερος 

• Να χρησιµοποιούνται ειδικά φίλτρα για την αποφυγή 
δηµιουργίας ηλεκτροστατικού πεδίου µεταξύ 
οθόνης και χρήστη. 

 

Λογισµικό 
Το λογισµικό πρέπει να είναι προσαρµοσµένο στην 

εκτελούµενη εργασία, να είναι εύχρηστο, να παρέχει 
επαναπληροφόρηση και να προφυλάσσει από πιθανά 
λάθη. 

 

Καθηµερινή εργασία 
Η καθηµερινή εργασία πρέπει να διακόπτεται µε 

περιοδικά διαλείµµατα ή αλλαγή δραστηριότητας. 



6 ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων και για την πρόληψη των κινδύνων που 
προέρχονται ή µπορούν να προέλθουν από την έκθεση κατά την εργασία σε καρκινογόνους παράγοντες 
πέραν των γενικών διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία εφαρµόζονται και οι διατάξεις του 
Π.∆. 399/94 (ΦΕΚ 221/Α). 

Καρκινογόνοι παράγοντες είναι οι ουσίες και τα 
παρασκευάσµατα τα οποία σύµφωνα µε τις ΚΥΑ 378/ 
94 (ΦΕΚ 705/Β) και ΚΥΑ 1197/89 (ΦΕΚ 567/Β) 
χαρακτηρίζονται µε την ένδειξη R45 «µπορεί να 
προκαλέσει καρκίνο» και οι ουσίες τα παρασκευ-
άσµατα και οι µέθοδοι που αναφέρονται στο 
παράρτηµα Ι του άρθρου 16 του Π.∆. 399/94. 

Στις επιχειρήσεις που διενεργούνται εργασίες κατά 
την διάρκεια των οποίων οι εργαζόµενοι εκτίθενται ή 
ενδέχεται να εκτεθούν σε καρκινογόνους παράγοντες 
ο εργοδότης έχει υποχρέωση: 

• Να λαµβάνει τεχνικά και οργανωτικά µέτρα 
• Να ενηµερώνει  και  να εκπαιδεύει  τους 
εργαζόµενους 

• Να διαβουλεύεται µε τους εργαζοµένους 
• Να διενεργεί ιατρικό περιοδικό έλεγχο των 
εργαζοµένων 

• Να έχει στη διάθεση του µία γραπτή εκτίµηση 
των υφιστάµενων κινδύνων 

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ 

Τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα περιλαµβάνουν: 

• Όσο είναι πρακτικά εφικτό υποκατάσταση του 
καρκινογόνου παράγοντα ή της µεθόδου από άλλη 
ουσία ή µέθοδο λιγότερο επικίνδυνα. 

• Περιορισµό των χρησιµοποιούµενων ποσοτήτων του 
καρκινογόνου παράγοντα στο ελάχιστο δυνατό. 

• ∆έσµευση του καρκινογόνου παράγοντα στη πηγή 
του. 

• Περιορισµό του αριθµού των εργαζοµένων και του 
χρόνου έκθεσης τους στα απολύτως αναγκαία όρια. 

• Ελαχιστοποίηση της έκκλησης του καρκινογόνου 
παράγοντα στον χώρο εργασίας. 



 
 

• Τοπική απορρόφηση και γενικό εξαερισµό. 

• Εγκατάσταση συστήµατος έγκαιρης ανίχνευσης της 
ασυνήθους έκθεσης. 

• Τακτικό και επιµεληµένο καθαρισµό των χώρων 
εργασίας. 

• Οριοθέτηση και επισήµανση των επικινδύνων ζωνών. 

• Εκπόνηση σχεδίων και εγκατάσταση συστηµάτων 
αντιµετώπισης περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης. 

• Αποθήκευση και µεταφορά του καρκινογόνου 
παράγοντα σε κλειστές και επισηµασµένες 
συσκευασίες. 

• Συλλογή,  αποθήκευση  και µεταφορά των 
απορριµµάτων σε κλειστές και επισηµασµένες 
συσκευασίες. 

• Σε περίπτωση απρόβλεπτης έκθεσης: 
- Ενηµερώνονται άµεσα οι εργαζόµενοι 

- Εκτελούνται µόνον εργασίες επισκευών 

- Χρησιµοποιείται προσωρινά ατοµικός 
προστατευτικός αναπνευστικός εξοπλισµός. 

• Για τις εργασίες συντήρησης: 
- ∆ιατίθεται κατάλληλος ιµατισµός 

- ∆ιατίθεται ατοµικός προστατευτικός 
αναπνευστικός εξοπλισµός 

- Οριοθετείται και επισηµαίνεται η επικίνδυνη 
ζώνη. 

 

• Απαγόρευση του καπνίσµατος και του φαγητού στις 
επικίνδυνες ζώνες. 

• ∆ιάθεση καταλλήλων ενδυµάτων εργασίας και 
διευκολύνσεων για των καθαρισµό τους. 

• ∆ιάθεση  µέσων  ατοµικής προστασίας και 
διευκολύνσεων για των καθαρισµό τους, τη 
συντήρηση τους και την αποθήκευση τους. 

• ∆ιάθεση καταλλήλων χώρων αποδυτηρίων µε 
ξεχωριστά ερµάρια για τα καθηµερινά ενδύµατα 
και τα ρούχα εργασίας. 

• ∆ιάθεση καταλλήλων και επαρκών εγκαταστάσεων 
υγιεινής. 

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Ο εργοδότης οφείλει να ενηµερώνει τους 
εργαζόµενους και τους εκπροσώπους τους ιδίως µε 
τη µορφή γραπτών οδηγιών: 

• Για τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της 
έκθεσης τους στους καρκινογόνους παράγοντες 

• Για τις προβλέψεις της ισχύουσας νοµοθεσίας 

• Για τις περιπτώσεις ασυνήθους έκθεσης 

• Για τις προφυλάξεις που πρέπει να παίρνουν κατά 
τις εργασίες συντήρησης 

• Για τα µέτρα υγιεινής που πρέπει να τηρούνται 



3. ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ  
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

4. ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 

• Για την απαγόρευση του καπνίσµατος και του 
φαγητού στους χώρους εργασίας 

• Για την χρήση κατάλληλων ενδυµάτων 

• Για την σωστή χρησιµοποίηση των µέσων ατοµικής 
προστασίας. 

Ο εργοδότης στα πλαίσια της διαβούλευσης και 
της συµµετοχής των εργαζοµένων, ζητά τη γνώµη των 
εργαζοµένων και διευκολύνει τη συµµετοχή τους 
αναφορικά µε τα θέµατα που σχετίζονται µε τους 
καρκινογόνους παράγοντες. 

Για κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να 
συνεπάγεται κίνδυνο έκθεσης σε καρκινογόνους 
παράγοντες, ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεση 
του µια γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την 
εργασία κινδύνων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις. 

Εάν τα αποτελέσµατα της εκτίµησης αυτής 
καταδεικνύουν κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία 
των εργαζοµένων, ο εργοδότης έχει υποχρέωση: 

• Όσο είναι τεχνικά εφικτό: 

- Να υποκαθιστά τον καρκινογόνο παράγοντα µε 
άλλον ακίνδυνο ή λιγότερο επικίνδυνο 

- Να φροντίζει για κλειστό σύστηµα παραγωγής 
- Να φροντίζει η έκθεση των εργαζοµένων να 
µειώνεται στο χαµηλότερο επίπεδο. 

• Να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας 

• Να εξασφαλίζει κατάλληλη και τακτική ιατρική 
παρακολούθηση της υγείας των εργαζοµένων 

• Να τηρεί κατάλογο των εργαζοµένων που 
εκτίθενται 

• Να τηρεί ατοµικούς ιατρικούς φακέλους. 

• Να ενηµερώνει την αρµόδια αρχή σχετικά µε: 

- Τα στοιχεία της επιχείρησης και τον αριθµό των 
εργαζοµένων 

- Τις χρησιµοποιούµενες και παραγόµενες 
ποσότητες καρκινογόνων παραγόντων 

- Τη χρησιµοποιούµενη παραγωγική διαδικασία 

- Τα µέτρα πρόληψης και προφύλαξης που έχουν 
ληφθεί 

- Τη φύση και το βαθµό της έκθεσης 

- Τις περιπτώσεις υποκατάστασης. 

• Να αναγγέλλει όλες τις περιπτώσεις καρκίνου 
στην 
επιθεώρηση εργασίας. 



7 ΜΟΛΥΒ∆ΟΣ 

Για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων και για την πρόληψη των κινδύνων που 
προέρχονται ή µπορούν να προέλθουν από την έκθεση κατά την διάρκεια της εργασίας µε µόλυβδο πέραν 
των γενικών διατάξεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία εφαρµόζονται και οι διατάξεις του 
Π.∆. 94/87 (ΦΕΚ 54/Α), 

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Ως µόλυβδος χαρακτηρίζεται ο µεταλλικός 
µόλυβδος κοκ οι ενώσεις των ιόντων του εκτός από 
τις αλκυλιοµένες. 

Στις επιχειρηθείς που διενεργούνται εργασίες κατά 
την διάρκεια των οποίων οι εργαζόµενοι εκτίθενται ή 
ενδέχεται να εκτεθούν στον µόλυβδο ο εργοδότης 
έχει υποχρέωση: 

• Να λαµβάνει τεχνικά και οργανωτικά µέτρα 

• Να κάνει γενική ενηµέρωση των εργαζοµένων 

• Να διενεργεί µετρήσεις του µολύβδου στον αέρα 
και στο αίµα των εργαζοµένων που εκτίθενται. 

Τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα περιλαµβάνουν: 

• Όλα τα µέτρα που αναφέρονται στο σχετικό 
κεφάλαιο για την προστασία από χηµικούς, 
φυσικούς κοκ βιολογικούς παράγοντες 

•  Όσο είναι πρακτικά εφικτό: 

- Χρησιµοποίηση   κλειστού   συστήµατος 
παραγωγής και εάν αυτό δεν είναι δυνατόν 
εγκατάσταση συστήµατος τοπικού εξαερισµού 

- Χρησιµοποίηση του µολύβδου σε υγρή 
κατάσταση 

• 'Έλεγχο της θερµοκρασίας του τηκοµένου 
µολύβδου για την αποφυγή υπερθερµάνσεων 

• Τακτικό κοκ επιµεληµένο καθαρισµό των χώρων 
εργασίας. 



2. ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 

ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 

Ο εργοδότης οφείλει να ενηµερώνει τους 
εργαζόµενους και τους εκπροσώπους τους: 
• Για τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της 
έκθεσης τους στον µόλυβδο 

• Για τα µέτρα υγιεινής που πρέπει να τηρούνται 

• Για την απαγόρευση του καπνίσµατος στους 
χώρους εργασίας 

• Για την µη λήψη τροφής και ποτών στους χώρους 
εργασίας 

• Για την χρήση κατάλληλων ενδυµάτων 

• Για την σωστή χρησιµοποίηση των µέσων ατοµικής 
προστασίας 

• Για τις ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να παίρνουν 

• Για την ύπαρξη οριακών τιµών του µολύβδου στο 
αίµα και στο περιβάλλον εργασίας 

• Για την επίβλεψη της υγείας τους. 

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να εξασφαλίζει ότι 
διενεργούνται οι κατάλληλες µετρήσεις στον αέρα και 
στο αίµα των εργαζοµένων για να διαπιστώνει τυχόν 
υπερβάσεις των καθορισµένων οριακών τιµών και να 
αξιολογεί τους κινδύνους. 

Αν από την εκτίµηση των κινδύνων κατα-
δεικνύεται κίνδυνος για τους εργαζόµενους και αυτό 
φαίνεται κυρίως από την υπέρβαση καθορισµένων 
οριακών τιµών, ο εργοδότης οφείλει: 

• Να διενεργεί τακτικό έλεγχο περιβάλλοντος 

• Να εξασφαλίζει κατάλληλη επίβλεψη της υγείας των 
εργαζοµένων 

 

• Να λαµβάνει ειδικά µέτρα πρόληψης 

• Να κάνει ειδική ενηµέρωση των εργαζοµένων 

• Να λαµβάνει πρόσθετα ειδικά µέτρα πρόληψης σε 
περίπτωση υπέρβασης της οριακής τιµής έκθεσης 
του µολύβδου στον αέρα 

• Να λαµβάνει πρόσθετα ειδικά µέτρα πρόληψης σε 
περίπτωση υπέρβασης της οριακής τιµής ατοµικού 
επιπέδου µολύβδου στο αίµα. 

Επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων 

Η επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων απαιτεί: 

• Χρησιµοποίηση των υπηρεσιών γιατρού εργασίας 

• Κλινικές και βιολογικές εξετάσεις 

• Πιθανή αποµάκρυνση του εργαζόµενου από την 
εργασία 

• Μείωση της διάρκειας έκθεσης του εργαζόµενου 
στο µόλυβδο 

• Αλλαγή της θέσης εργασίας του εργαζόµενου 

• Τήρηση ατοµικών ιατρικών φακέλων των εργα-
ζοµένων 

• Τήρηση βιβλίου καταχώρησης των βιολογικών 
εξετάσεων. 

Τακτικός έλεγχος περιβάλλοντος 
Κάθε εργοδότης έχει υποχρέωση να διενεργεί 

τακτικούς και έκτακτους ελέγχους του περιβάλλοντος 
µε τους όρους και τις διαδικασίες που περιγράφονται 
στο Π∆ 94/87. 



 
 
 

 
 
 

Ειδικά µέτρα πρόληψης 

Τα ειδικά µέτρα πρόληψης περιλαµβάνουν: 

• Απαγόρευση του καπνίσµατος και του φαγητού 
στους χώρους εργασίας 

• ∆ιάθεση ειδικού χώρου για φαγητό και κάπνισµα 

• Ενθάρρυνση των εργαζοµένων να πίνουν πολύ νερό 
ή άλλα υγρά 

• ∆ιάθεση καταλλήλων ενδυµάτων και διευκολύνσεων 
για των καθαρισµό τους 

• ∆ιάθεση  µέσων ατοµ ικής προστασίας και 
διευκολύνσεων για των καθαρισµό τους και τη 
συντήρηση τους 

• ∆ιάθεση καταλλήλων χώρων αποδυτηρίων µε 
ξεχωριστά ερµάρια για τα καθηµερινά ενδύµατα 
και τα ρούχα εργασίας 

• ∆ιάθεση καταλλήλων και επαρκών εγκαταστάσεων 
υγιεινής 

Ειδική ενηµέρωση των εργαζοµένων 
Η    ειδική   ενηµέρωση   των   εργαζοµένων 

περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε: 

• Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων στον αέρα 

• Τα στατιστικά αποτελέσµατα των βιολογικών 
εξετάσεων 

• Τη σηµασία των αποτελεσµάτων των µετρήσεων 
και των εξετάσεων. 

Πρόσθετα ειδικά µέτρα πρόληψης 
σε περίπτωση υπέρβασης της οριακής τιµής 

έκθεσης σε µόλυβδο στον αέρα 

• ∆ίνονται οδηγίες στους εργαζόµενους για 
κατάλληλη προφύλαξη 

• Καθορίζονται χωρίς καθυστέρηση τα αίτια της 
υπέρβασης 

• Εφαρµόζονται τα κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα 

• Γίνεται προσωρινή χρήση ατοµικών µέσων 
προστασίας 

• Πιθανόν να απαιτείται άµεση διενέργεια βιολογικών 
εξετάσεων 

• Επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα ο 
έλεγχος του περιβάλλοντος 

• Πιθανόν να απαιτείται άµεση αποµάκρυνση των 
εργαζοµένων από την επικίνδυνη περιοχή. 

Πρόσθετα ειδικά µέτρα πρόληψης 
σε περίπτωση υπέρβασης της οριακής τιµής 

ατοµικού επιπέδου µολύβδου στο αίµα 

• Καθορίζονται χωρίς καθυστέρηση τα αίτια της 
υπέρβασης 

• Εφαρµόζονται τα κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα 

• Ενηµερώνεται η Επιθεώρηση Εργασίας 

• Εκτιµάται η ανάγκη αποµάκρυνσης του 
εργαζόµενου από τη θέση εργασίας του 

• Ο εργαζόµενος υποβάλλεται σε τακτικό έλεγχο της 
υγείας του. 



8 ΑΜΙΑΝΤΟΣ 

Για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων και για την πρόληψη των κινδύνων που 
προέρχονται ή µπορούν να προέλθουν από την έκθεση κατά την διάρκεια της εργασίας µε αµίαντο πέραν των 
γενικών διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία εφαρµόζονται και οι διατάξεις του Π.∆. 70α/88 
(ΦΕΚ 31 /Α) 

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Στις επιχειρήσεις που διενεργούνται εργασίες κατά 
την διάρκεια των οποίων οι εργαζόµενοι εκτίθενται ή 
ενδέχεται να εκτεθούν στον αµίαντο ο εργοδότης έχει 
υποχρέωση: 

• Να λαµβάνει τεχνικά και οργανωτικά µέτρα 
• Να κάνει γενική ενηµέρωση των εργαζοµένων 
• Να διενεργεί µετρήσεις του αµιάντου στον αέρα 
• Να διενεργεί ιατρικό περιοδικό έλεγχο. 

Τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα περιλαµβάνουν: 

• Περιορισµό των χρησιµοποιούµενων ποσοτήτων 
αµιάντου στο ελάχιστο δυνατό 

• Όσο είναι πρακτικά εφικτό αντικατάσταση του 
αµιάντου από άλλα υλικά λιγότερο επικίνδυνα 

• Περιορισµό του αριθµού των εργαζοµένων και του 
χρόνου έκθεσης τους στα απολύτως αναγκαία όρια 

• Ελαχιστοποίηση της έκκλησης αµιάντου στον αέρα 

• ∆έσµευση της σκόνης αµιάντου στα σηµεία 
εκποµπής της 

• Αποθήκευση και µεταφορά του αµιάντου   σε 
κλειστές και επισηµασµένες συσκευασίες 

• Συλλογή,   αποθήκευση   και  µεταφορά των 
απορριµµάτων σε κλειστές και επισηµασµένες 
συσκευασίες 

• Αποφυγή της επαφής µε τα χέρια 

• Απαγόρευση της µεθόδου του ψεκασµού 

• Όσο είναι τεχνικά εφικτό κατεργασία και χρήση µε 
υγρές µεθόδους 

• Τακτικό και επιµεληµένο καθαρισµό των χώρων 
εργασίας. 

2. ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Ο  εργοδότης  οφείλει  να  ενηµερώνει  τους  
εργαζόµενους και τους εκπροσώπους τους: 

• Για τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της 
έκθεσης τους στον αµίαντο 

• Για τα µέτρα υγιεινής που πρέπει να τηρούνται 



3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 

 

• Για την απαγόρευση του καπνίσµατος και του 
φαγητού στους χώρους εργασίας 

• Για την χρήση κατάλληλων ενδυµάτων 

• Για την σωστή χρησιµοποίηση των µέσων ατοµικής 
προστασίας 

• Για τις προβλέψεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να εξασφαλίζει ότι 
διενεργούνται οι κατάλληλες µετρήσεις στον αέρα του 
χώρου εργασίας για να διαπιστώνει τυχόν υπερβάσεις 
των καθορισµένων οριακών τιµών και να αξιολογεί 
τους κινδύνους. 

Αν από την εκτίµηση των κινδύνων 
καταδεικνύεται κίνδυνος για τους εργαζόµενους και 
αυτό φαίνεται κυρίως από την υπέρβαση 
καθορισµένων οριακών τιµών, ο εργοδότης οφείλει: 

• Να κάνει γνωστοποίηση εργασιών 

• Να διενεργεί τακτικό έλεγχο περιβάλλοντος 

• Να εξασφαλίζει κατάλληλη επίβλεψη της υγείας των 
εργαζοµένων 

• Να λαµβάνει ειδικά µέτρα πρόληψης 

• Να κάνει ειδική ενηµέρωση των εργαζοµένων 

• Να λαµβάνει πρόσθετα ειδικά µέτρα πρόληψης σε 
περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιµών έκθεσης 
σε αµίαντο. 

Γνωστοποίηση εργασιών 
Η γνωστοποίηση εργασιών γίνεται στην αρµόδια 

Επιθεώρηση Εργασίας και αφορά: 

 

• Τα στοιχεία της επιχείρησης και τον αριθµό των 
εργαζοµένων 

• Τον τύπο και την χρησιµοποιούµενη ποσότητα 
αµιάντου 

• Την χρησιµοποιούµενη παραγωγική διαδικασία 

• Τα µέτρα πρόληψης και προφύλαξης που έχουν 
ληφθεί. 

Τακτικός έλεγχος περιβάλλοντος 
Κάθε εργοδότης έχει υποχρέωση να διενεργεί 

τακτικούς και έκτακτους ελέγχους του περιβάλλοντος 
µε τους όρους και τις διαδικασίες που περιγράφονται 
στο Π∆ 70α/88. 

Επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων 
Η επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων απαιτεί: 

• Χρησιµοποίηση των υπηρεσιών γιατρού εργασίας 

• Ιατρικές εξετάσεις κάθε εργαζοµένου πριν την 
έναρξη της έκθεσης σε αµίαντο 

• Πιθανή αποµάκρυνση του εργαζόµενου από την 
εργασία 

• Αλλαγή της θέσης εργασίας του εργαζόµενου 

• Τήρηση ατοµικών ιατρικών φακέλων των 
εργαζοµένων 

• Τήρηση βιβλίων καταχώρησης των µετρήσεων και 
ελέγχων 

• Τήρηση καταλόγων των εργαζοµένων που εκτί-
θενται. 

 



Ειδικά µέτρα πρόληψης 

Τα ειδικά µέτρα πρόληψης περιλαµβάνουν: 
• Οριοθέτηση και επισήµανση των επικινδύνων ζωνών 
και απαγόρευση εισόδου σ' αυτές 

• Απαγόρευση του καπνίσµατος και του φαγητού στις 
επικίνδυνες ζώνες 

• ∆ιάθεση ειδικού χώρου για φαγητό και κάπνισµα 

• ∆ιάθεση καταλλήλων ενδυµάτων εργασίας και 
διευκολύνσεων για τον καθαρισµό τους 

• ∆ιάθεση µέσων ατοµικής προστασίας και 
διευκολύνσεων για τον καθαρισµό, τη συντήρηση 
και την αποθήκευση τους 

• ∆ιάθεση καταλλήλων χώρων αποδυτηρίων µε 
ξεχωριστά ερµάρια για τα καθηµερινά ενδύµατα 
και τα ρούχα εργασίας 

• ∆ιάθεση καταλλήλων και επαρκών εγκαταστάσεων 
υγιεινής. 

 
 
Ειδική ενηµέρωση των εργαζοµένων 

Η ειδική ενηµέρωση των εργαζοµένων περιλαµ-
βάνει πληροφορίες σχετικά µε: 
• Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων της έκθεσης των 
εργαζοµένων 

• Τα στατιστικά αποτελέσµατα των ιατρικών 
εξετάσεων 

• Τη σηµασία των αποτελεσµάτων των µετρήσεων 
και των εξετάσεων. 

Πρόσθετα ειδικά µέτρα πρόληψης 
σε περίπτωση υπέρβασης 
της οριακής τιµής έκθεσης σε αµίαντο 

• Καθορίζονται χωρίς καθυστέρηση τα αίτια της 
υπέρβασης 

• Εφαρµόζονται τα κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα 

• Γίνεται νέος προσδιορισµός της έκθεσης 

• Γίνεται προσωρινή χρήση ατοµικών µέσων 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος 

• Τοποθετούνται πινακίδες προειδοποίησης 

Εργασίες κατεδάφισης 

Όταν πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες 
κατεδάφισης κατασκευών που περιέχουν αµίαντο: 
• Ζητείται η έγκριση εκτέλεσης εργασιών από την 
αρµόδια επιθεώρηση εργασίας 

• Τοποθετούνται κατάλληλες πινακίδες προει-
δοποίησης 

• Εάν είναι δυνατόν αποµακρύνονται πρώτα τα υλικά 
που περιέχουν αµίαντο 

• Χορηγούνται στους εργαζόµενους κατάλληλα 
ενδύµατα εργασίας και µέσα ατοµικής προστασίας 

• Χρησιµοποιείται εξειδικευµένο προσωπικό. 
 



9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
 
 
 
 
 

2. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ 
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ: 

 

Οι κίνδυνοι που δηµιουργούνται από την 
ηχοέκθεση πρέπει να µειώνονται στο κατώτατο 
εύλογα εφικτό επίπεδο λαµβάνοντας υπόψη την 
τεχνική πρόοδο και τα διαθέσιµα µέτρα ελέγχου του 
θορύβου ιδίως στην πηγή. 

Ο θόρυβος κατά την εργασία εκτιµάται και εφόσον 
υπάρχει ανάγκη, µετράται προκειµένου να 
επισηµανθούν οι εργαζόµενοι και οι τόποι εργασίας 
που πιθανόν δηµιουργείται πρόβληµα. 

Όταν η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση ενός 
εργαζοµένου ή η µέγιστη τιµή της στιγµιαίας µη 
σταθµισµένης ηχητικής πίεσης είναι πιθανό να 
υπερβούν τα 85 dB(A) και τα 200 Ρα αντίστοιχα οι 
εργαζόµενοι: 

• Ενηµερώνονται: 

- Για τους πιθανούς κινδύνους που διατρέχει η 
ακοή τους 

- Για τα µέτρα που λαµβάνονται 

- Για την υποχρέωση τους να συµµορφώνονται 
µε τα προστατευτικά και προληπτικά µέτρα 

- Για τη χρησιµοποίηση ατοµικών 
ακοοπροστατευτικών µέσων 

• Έχουν δικαίωµα ιατρικής παρακολούθησης της 
λειτουργίας της ακοής τους. Κάθε εργαζόµενος 
έχει δυνατότητα πρόσβασης  στα  ιατρικά 
αποτελέσµατα που τον αφορούν. 

Όταν η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση ενός 
εργαζοµένου ή η µέγιστη τιµή της στιγµιαίας µη 

Για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων και για την πρόληψη των 
κινδύνων που προέρχονται ή µπορούν να προέλθουν κατά την εργασία όταν εκτίθενται σε θόρυβο 
πέραν των γενικών διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία εφαρµόζονται και οι 
διατάξεις του Π ∆. 85/91 (ΦΕΚ 38/Α) 



σταθµισµένης ηχητικής πίεσης είναι πιθανό να 
υπερβούν τα 90 dB(A) και τα 200 Ρα αντίστοιχα πέραν 
των µέτρων που αναφέρονται στην προηγούµενη 
παράγραφο: 

• Προσδιορίζονται τα αίτια 

 

• Λαµβάνονται τεχνικά και οργανωτικά µέτρα 

• Οι χώροι εργασίας 
 

- Επισηµαίνονται 
- Οριοθετούνται και 
- Περιορίζεται η προσπέλαση σ' αυτούς. 

• Χρησιµοποιούνται ατοµικά ακοοπροστατευτικά 
µέσα. 



10 ΧΩΡΟΙ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ 

Μέχρι σήµερα για τους χώρους εργασίας ισχύουν 
κυρίως οι διατάξεις που αναφέρονται στο Π.∆. του 
1934 και στο Ν. 1568/85. Με την εφαρµογή στη χώρα 
µας της οδηγίας 89/654/ΕΟΚ οι ισχύουσες αυτές 
διατάξεις εκσυγχρονίζονται και διευρύνονται. Το 
σχέδιο Π.∆. εναρµόνισης µε την ανωτέρω οδηγία 
βρίσκεται στο τελικό στάδιο της έκδοσης του. Λόγω 
της ιδιαίτερης σηµασίας του κρίθηκε σκόπιµο να 
αναφερθούν παρακάτω οι κυριότερες από τις 
διατάξεις του, παρόλο που τυπικά θα ισχύσουν µόλις 
αυτό δηµοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. 

Για την διαφύλαξη της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζοµένων, ο εργοδότης πρέπει να φροντίζει: 

• Για την διατήρηση ελευθέρων των διαδρόµων 
κυκλοφορίας, των εξόδων καθώς και των εξόδων 
κινδύνου. 

• Για την τεχνική συντήρηση των χώρων εργασίας 
και των εγκαταστάσεων και συστηµάτων, και για 
την αποκατάσταση, το συντοµότερο δυνατόν, των 
ελαττωµάτων 

• Για τον τακτικό καθαρισµό των χώρων εργασίας 
και των εγκαταστάσεων και συστηµάτων. 

• Για την τακτική συντήρηση και τον έλεγχο 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων και συστηµάτων 
ασφαλείας. 

Πριν την έναρξη λειτουργίας επιχειρήσεων σε 
χώρους εργασίας που χρησιµοποιούνται για πρώτη 
φορά ή σε χώρους που υπέστησαν µεταβολές, 
επεκτάσεις ή/ και µετατροπές, ο εργοδότης πρέπει 
να διαβιβάζει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας 
σχετική γνωστοποίηση στην οποία θα περιέχονται: 

• Η επωνυµία της επιχείρησης 

• Τα στοιχεία του εργοδότη 

• Η ακριβής διεύθυνση της επιχείρησης 

• Ο αριθµός των εργαζοµένων 

• Ο προβλεπόµενος χρόνος έναρξης της λειτουργίας 
της επιχείρησης στους εν λόγω χώρους. 

Αναπόσπαστο τµήµα των δικαιολογητικών που 
υποβάλλονται στις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες 
για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδοµικής αδείας 
σύµφωνα µε τις διατάξεις για τον τρόπο έκδοσης 
οικοδοµικών αδειών θα αποτελεί και η βεβαίωση του 
µελετητή, ότι κατά τα στάδια σύλληψης, επεξερ- 



 

2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

γασίας και εκπόνησης της µελέτης του έργου έλαβε 
υπόψη του, τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 
και υγείας που περιέχονται στο σχετικό Π.∆. 

Σταθερότητα, στερεότητα. 
αντοχή και ευστάθεια των κτιρίων 

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

Ηλεκτρική εγκατάσταση 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να σχεδιάζεται 

και να κατασκευάζεται σύµφωνα µε τον "Κανονισµό 
Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων" και 
οποιαδήποτε επέµβαση σ' αυτή θα γίνεται µόνον από 
αδειούχους ηλεκτρολόγους. 

Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 
Οι οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου πρέπει: 

• Να σχεδιάζονται ανάλογα µε την χρήση, τον 
εξοπλισµό και τις διαστάσεις των χώρων εργασίας 
καθώς και το µέγιστο αριθµό των ατόµων που 
µπορεί να βρίσκονται στους χώρους αυτούς. 

 

• Να διατηρούνται ελεύθερες 
• Να επισηµαίνονται 

• Να διαθέτουν εφεδρικό φωτισµό επαρκούς έντασης 

• Να µην φράσσονται από αντικείµενα. 

Οι θύρες κινδύνου: 
• Πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω 

• ∆εν πρέπει να είναι κλειστές ή να κλειδώνονται 

• Να µην είναι συρόµενες ή περιστρεφόµενες. 

Πυρανίχνευση και πυρόσβεση 
Οι χώροι εργασίας πρέπει να είναι εφοδιασµένοι 

µε κατάλληλο και επαρκή εξοπλισµό κατάσβεσης 
της πυρκαγιάς, επισηµασµένο, και εφόσον χρειάζεται 
µε πυρανιχνευτές και συστήµατα συναγερµού. 

Εξαερισµός κλειστών χώρων εργασίας 
Στους κλειστούς χώρους εργασίας πρέπει να 

υπάρχει επαρκής νωπός αέρας. 

Σε περίπτωση που η ανανέωση του αέρα 
επιτυγχάνεται µε τεχνητά µέσα ή συστήµατα 
(εξαερισµός, κλιµατισµός) τότε αυτά πρέπει: 
• Να λειτουργούν συνεχώς 

• Να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας 

• Κάθε βλάβη του συστήµατος να επισηµαίνεται 



κατάλληλα από αυτόµατη διάταξη ενσωµατωµένη 
στο σύστηµα ή το µέσο. 

Απαγωγή επικινδύνων παραγόντων 
Οι σκόνες, καπνοί, ατµοί και τα αέρια που 

δηµιουργούνται στους χώρους εργασίας πρέπει κατά 
περίπτωση να παρακρατούνται ή να απάγονται στο 
σηµείο παραγωγής τους µε τα κατάλληλα προς τούτο 
µέσα, συστήµατα και εγκαταστάσεις, τα οποία πρέπει 
να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και 
πριν εκδιωχθούν στην εξωτερική ατµόσφαιρα, πρέπει 
να υποβάλλονται σε ειδική, ανάλογα µε την πε-
ρίπτωση, επεξεργασία. 

θερµοκρασία των χώρων. 
Οι χώροι εργασίας σε όλη την διάρκεια του 

ωραρίου εργασίας πρέπει να έχουν θερµοκρασία 
ανάλογη µε την φύση της εργασίας και την σωµατική 
προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεση της. 

Σε περίπτωση καύσωνα εφαρµόζονται ειδικά 
µέτρα. 

Φωτισµός 
Ο φυσικός φωτισµός των χώρων εργασίας είναι 

υποχρεωτικός, εκτός εάν υπάρχουν τεχνικοί λόγοι 
παραγωγής, και όταν δεν επαρκεί πρέπει να 
συµπληρώνεται από ικανοποιητικό και κατάλληλο 
τεχνητό φωτισµό. 

Αν από το είδος απασχόλησης των εργαζοµένων 

και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης 
είναι δυνατό να προκύψουν κίνδυνοι ατυχήµατος από 
απρόοπτη διακοπή του γενικού φωτισµού, πρέπει να 
υπάρχει εφεδρικός φωτισµός ασφαλείας. 

∆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 ελεύθερα προσκρούσεων 

• Να είναι επαρκούς αντοχής στις κρούσεις, στις 
τριβές και στα δυναµικά ή στατικά φορτία που 
δέχονται 

• Να µην δηµιουργούν σκόνη λόγω φθοράς 

• Να έχουν την δυνατότητα εύκολου καθαρισµού και 
συντήρησης 

• Να διατηρούνται καθαρά και ελεύθερα εµποδίων 

Ανάλογα µε τους επί µέρους κινδύνους που 
παρουσιάζονται από την παραγωγική διαδικασία, τις 
εγκαταστάσεις και την χρήση τους και την 
αποθήκευση υλικών, τα δάπεδα των χώρων εργασίας 
πρέπει να πληρούν και τους παρακάτω όρους: 

• Να διαθέτουν κατάλληλο σύστηµα αποχέτευσης 

• Να έχουν επαρκή αντοχή 

• Να είναι αδιαπότιστα 

• Να είναι πυράντοχα 



• Να µην επιτρέπουν την δηµιουργία σπινθήρων 

• Να συµβάλλουν στην απόσβεση των κραδασµών 
και των θορύβων. 

• Να είναι ηλεκτροµονωτικά 

• Να έχουν επαρκή θερµοµόνωση και να διατηρούνται 
κατά το δυνατόν στεγνά. 

• Να έχουν πινακίδα µε το µέγιστο επιτρεπόµενο 
φορτίο 

Τοίχοι 
Οι τοίχοι και τα διαχωριστικά στοιχεία πρέπει: 
• Να µπορεί να καθαρίζονται και να συντηρούνται µε 
ευχέρεια και ασφάλεια. 

• Να είναι λεία και αδιαπότιστα µέχρι ύψους 
τουλάχιστον 1,50 µέτρο όπου το απαιτούν λόγοι 
υγιεινής. 

• Να είναι πυράντοχα σε χώρους µε άµεσο κίνδυνο 
φωτιάς. 

Τα διαφανή ή διαφώτιστα τοιχώµατα, και ιδιαίτερα τα 
εντελώς υαλωτά τοιχώµατα πρέπει: 
• Να επισηµαίνονται ευκρινώς. 

• Να είναι κατασκευασµένα από υλικά ασφαλείας. 

Οροφές - Στέγες 

• Οι οροφές των χώρων εργασίας πρέπει να µπορούν 
να καθαρίζονται και να συντηρούνται µε ευχέρεια 

και ασφάλεια 

• Εφόσον υφίστανται ιδιαίτερα προβλήµατα από την 
ηλιακή θερµότητα ή το ψύχος που ευνοούνται από 
την κατασκευή και τα υλικά επικάλυψης της στέγης, 
οι στέγες πρέπει να θερµοµονώνονται. 

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

• Η πρόσβαση σε στέγες απαγορεύεται. Όταν όµως 
υπάρχει ανάγκη πρέπει να παρέχεται κατάλληλος 
εξοπλισµός. 

Παράθυρα και φεγγίτες των χώρων 
Τα παράθυρα και φεγγίτες των χώρων εργασίας 
πρέπει: 

• Να µπορούν να ανοίγονται, να ρυθµίζονται και να 
στερεώνονται. 

• Όταν είναι ανοιχτά να µην αποτελούν κίνδυνο για 
τους εργαζόµενους. 

• Να καθαρίζονται χωρίς κινδύνους για τους 
εργαζόµενους που εκτελούν την εργασία αυτή 
καθώς και για τους εργαζόµενους που ευρίσκονται 
στα κτίρια και γύρω από αυτά. 

Θύρες και πύλες 

• Οι θύρες και πύλες πρέπει: 
- Να είναι επαρκείς σε αριθµό. 



- Να είναι από κατάλληλα υλικά κατασκευασµένες. 

- Να έχουν κατάλληλες διαστάσεις. 

- Να ανοίγουν και να κλείνουν µε ασφάλεια 

- 'Όταν ανοίγουν και προς τις δύο κατευθύνσεις 
κυκλοφορίας πρέπει να είναι διαφανείς. 

- 'Όταν ανοίγουν προς τα πάνω να είναι 
εφοδιασµένες µε σύστηµα ασφαλείας. 

- Όταν είναι διαφανείς: 
να φέρουν επισήµανση 
να είναι κατασκευασµένες από υλικά 
ασφαλείας ή 
να προστατεύονται από τις κρούσεις. 

- Όταν είναι µηχανοκίνητες να λειτουργούν χωρίς 
κίνδυνο ατυχηµάτων για τους εργαζόµενους. 

- Όταν είναι συρόµενες να διαθέτουν σύστηµα 
ασφαλείας.  

- Όταν βρίσκονται στις οδούς διαφυγής πρέπει και 
να επισηµαίνονται κατάλληλα. 

• Πολύ κοντά στις πύλες που προορίζονται κυρίως 
για την κυκλοφορία οχηµάτων πρέπει να υπάρχουν, 
όταν η διέλευση των πεζών δεν είναι ασφαλής, 
θύρες κυκλοφορίας των πεζών, που πρέπει να 
επισηµαίνονται ευκρινώς και να είναι διαρκώς 
ελεύθερες. 

∆ιάδροµοι κυκλοφορίας 

• Στους διάδροµους κυκλοφορίας, περιλαµβάνονται 
και τα κλιµακοστάσια, οι µόνιµες σκάλες, οι 
αποβάθρες και οι εξέδρες φόρτωσης. 

 

• Οι διάδροµοι κυκλοφορίας πρέπει να σχεδιάζονται, 
κατασκευάζονται, διαρρυθµίζονται και 
διατηρούνται έτσι ώστε οι πεζοί ή τα οχήµατα να 
µπορούν 
να τις χρησιµοποιούν εύκολα µε πλήρη ασφάλεια 
και σύµφωνα µε τον προορισµό τους. 

• Από την χρήση των διαδρόµων κυκλοφορίας δεν 
πρέπει να   δηµιουργείται κίνδυνος για τους 
εργαζόµενους που απασχολούνται κοντά σ' 
αυτούς. 

• Ο υπολογισµός των διαστάσεων των διαδρόµων 
κυκλοφορίας προσώπων ή και µεταφορικών µέσων 
πρέπει να γίνεται µε βάση τον αναµενόµενο αριθµό 
χρηστών και το είδος της επιχείρησης. 

• Εφόσον χρησιµοποιούνται µεταφορικά µέσα στους 
διαδρόµους κυκλοφορίας, πρέπει: 

 

- Να προβλέπεται επαρκής χώρος ασφαλείας για 
τους πεζούς. 

- Τα οχήµατα πρέπει να βρίσκονται σε αρκετή 
απόσταση από θύρες, πύλες, διαβάσεις πεζών, 
διαδρόµους και κλιµακοστάσια 

Ζώνες κινδύνου 
Οι χώροι εργασίας που περιέχουν   επικίνδυνες 

ζώνες, που οφείλονται στη φύση της εργασίας πρέπει: 

- Να είναι εφοδιασµένοι, στο µέτρο του δυνατού, 
µε σύστηµα που να παρεµποδίζει την είσοδο 
των µη εξουσιοδοτηµένων εργαζοµένων στις 
ζώνες αυτές. 

- Να επισηµαίνονται ευκρινώς. 
- Να   διαθέτουν   κατάλληλα    µέτρα   για   την 
προστασία των εργαζοµένων που είναι εξουσι-
οδοτηµένοι να εισέρχονται στις επικίνδυνες 
ζώνες. 



Προστασία από πτώσεις και πτώση αντικειµένων 

• Όταν υπάρχει   κίνδυνος πτώσης   από ύψος 
µεγαλύτερο του 0.75  µέτρα πρέπει να  υπάρχει 
προστατευτικό προπέτασµα το οποίο να έχει: 

- Ύψος τουλάχιστον 1.00 m. 

- Χειρολισθήρα (κουπαστή). 

- Θωράκιο (σοβατεπί) ύψους τουλάχιστον 0,15. 

- Ράβδο µεσοδιαστήµατος ή άλλη κατάλληλη 
κατασκευή. 

• Προστατευτικό προπέτασµα απαιτείται επίσης και 
στις παρακάτω περιπτώσεις : 

- Σε ανοίγµατα δαπέδων και οριζοντίων γενικά 
επιφανειών όταν δεν διαθέτουν κάλυµµα. 

- Σε δοχεία ή δεξαµενές όταν τα χείλη τους 
βρίσκονται στο δάπεδο ή σε ύψος µικρότερο από 
1.00 m από το δάπεδο και δεν διαθέτουν κάλυµµα 
ή άλλο σύστηµα που να αποκλείει την πτώση 
εργαζοµένων σε αυτά. 

- Σε ανοίγµατα τοίχων και κατακόρυφων γενικά 
επιφανειών. 

- Σε διαβάσεις πάνω από επικίνδυνες ζώνες 
(µεταφορικές ταινίες, κινούµενα µέρη 
µηχανηµάτων, 
δεξαµενές κλπ). 

• Στις περιπτώσεις που ενδέχεται να σηµειωθεί πτώση 
αντικειµένων (π.χ. από υπερκείµενες θέσεις 
εργασίας, στοιβαγµένα υλικά   κλπ..) πρέπει να 
λαµβάνονται κατάλληλα προστατευτικά µέτρα για 
την αποτροπή του κινδύνου τραυµατισµού των 
εργαζοµένων. 

Ειδικά µέτρα για tic κυλιόµενες σκάλες και τους 
κυλιόµενους διαδρόµους 

Οι κυλιόµενες σκάλες και οι κυλιόµενοι διάδροµοι 
πρέπει: 

- Να λειτουργούν µε ασφάλεια. 
- Να είναι εξοπλισµένοι µε τα απαραίτητα 
συστήµατα ασφαλείας. 

- Να είναι εξοπλισµένοι µε συστήµατα επείγουσας 
ακινητοποίησης, τα οποία να αναγνωρίζονται 
εύκολα και να είναι ευπρόσιτα. 

Αποβάθρος και εξέδρες φόρτωσης 
Οι  αποβάθρες  και  οι  εξέδρες  φόρτωσης  -

εκφόρτωσης πρέπει: 

• Να είναι κατάλληλες για τις διαστάσεις των 
µεταφεροµένων φορτίων. 

• Να έχουν πλάτος τουλάχιστον 80 εκατοστά. 

• Να διαθέτουν, όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατόν, 
προστατευτικό έναντι της βροχής προστέγασµα 
επαρκών διαστάσεων. 

• Να διαθέτουν µία τουλάχιστον έξοδο. 

• Εφόσον το µήκος τους είναι µεγαλύτερο από 20 
µέτρα πρέπει να έχουν µία έξοδο για κάθε άκρο. 

• Εφόσον το ύψος τους είναι µεγαλύτερο από 0,75 
µέτρα πρέπει να υπάρχουν προστατευτικές 
διατάξεις από πτώση. 



∆ιαστάσεις και όγκος αέρα των χώρων - Χώρος 
για την ελευθερία κινήσεων στη θέση εργασίας 

• Οι διαστάσεις των χώρων εργασίας πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες: 

- Των εργασιών κανονικής λειτουργίας, ρύθµισης, 
λίπανσης, συντήρησης, επισκευής, εγκα-
τάστασης, συναρµολόγησης και αποσυναρµο-
λόγησης  των   µηχανηµάτων και των εγκατα-
στάσεων. 

- Της κυκλοφορίας ανθρώπων και µηχανικών 
µέσων. 

- Της διακίνησης των υλικών. 

- Της συντήρησης και καθαρισµού των ιδίων 
χώρων. 

 

• Οι διαστάσεις της ελεύθερης µη  κατειληµµένης 
από έπιπλα  ή εξοπλισµό  επιφάνειας της θέσης 
εργασίας πρέπει να υπολογίζονται έτσι ώστε οι 
εργαζόµενοι να έχουν αρκετή ελευθερία κίνησης 
για τις δραστηριότητες τους. 

• Η ελάχιστη επιτρεπόµενη ελεύθερη   επιφάνεια 
κίνησης στη θέση εργασίας  πρέπει να είναι 1,5 
τετραγωνικό µέτρο και το πλάτος της όχι µικρότερο 
των 0,70 µέτρου. 

• Στους χώρους εργασίας πρέπει για κάθε διαρκώς 
παρευρισκόµενο εργαζόµενο να υπάρχει ελάχιστος 
χώρος, ως εξής : 
- 12 κυβικά µέτρα για ως επι το πλείστον καθιστική 
απασχόληση. 

 

- 15 κυβικά µέτρα για ως επι το πλείστον ελαφριά 
σωµατική απασχόληση. 

- 18 κυβικά µέτρα για ως επι το πλείστον βαριά 
σωµατική απασχόληση. 

 
Χώροι Ανάπαυσης 

• Εφόσον το   προσωπικό υπερβαίνει τους   50 
εργαζόµενους ή  αν η ασφάλεια  ή η υγεία των 
εργαζοµένων το επιβάλλουν, οι εργαζόµενοι πρέπει 
να µπορούν να έχουν στη διάθεση τους ένα χώρο 
ανάπαυσης (δεν ισχύει για γραφεία και παρόµοιους 
χώρους εργασίας). 

• Οι χώροι ανάπαυσης πρέπει: 
 

- Να έχουν επαρκείς διαστάσεις 

- Να είναι εφοδιασµένοι µε τραπέζια και καθίσµατα 

- Να φωτίζονται και αερίζονται επαρκώς 

- Να έχουν µέσα για θέρµανση , ψύξη  και 
συντήρηση τροφίµων και ποτών. 

- Να διαθέτουν πόσιµο νερό. 

(Χώρος ανάπαυσης µπορεί να θεωρηθεί και το 
εστιατόριο της επιχείρησης). 

Έγκυες γυναίκες και γαλουχούσες µητέρες 
Οι έγκυες γυναίκες και γαλουχούσες µητέρες 

πρέπει να έχουν την δυνατότητα ανάπαυσης σε 
κατάλληλες συνθήκες. 



Αποδυτήρια και ιµατιοφυλάκια για τα ενδύµατα 
Εφόσον το προσωπικό υπερβαίνει τους 50 

εργαζόµενους ή οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν 
ειδικά ρούχα εργασίας πρέπει να τίθενται στην 
διάθεση τους κατάλληλος χώρος αποδυτηρίων 
ξεχωριστά για άνδρες και γυναίκες (δεν ισχύει για 
γραφεία και παρόµοιους χώρους εργασίας). 

Τα αποδυτήρια πρέπει: 

• Να είναι επαρκών διαστάσεων. 

• Να είναι εφοδιασµένα µε καθίσµατα. 

• Να διαθέτουν ατοµικά ερµάρια. 

• Εάν οι συνθήκες εργασίας το απαιτούν να έχουν 
ξεχωριστά ερµάρια για τον ιµατισµό εργασίας και 
για την ιδιωτική περιβολή των εργαζοµένων. 

 
Λουτρά (ντους), νιπτήρες 

Εφόσον επιβάλλεται από το είδος της δρα-
στηριότητας ή από την υγιεινή, πρέπει να υπάρχουν 
επαρκή και κατάλληλα λουτρά (ντους) στη διάθεση 
των εργαζοµένων, χωριστά για τους άνδρες και τις 
γυναίκες. 

Τα λουτρά πρέπει να έχουν: 
• Επαρκείς διαστάσεις. 

• Τρεχούµενο νερό, ζεστό και κρύο. 

Εφόσον δεν απαιτούνται λουτρά πρέπει να 
υπάρχουν κοντά στα αποδυτήρια νιπτήρες µε 
τρεχούµενο νερό (ζεστό αν χρειάζεται) χωριστοί για 
τους άνδρες και τις γυναίκες. 

Αποχωρητήρια και νιπτήρες 
Πρέπει να τίθεται στη διάθεση των εργαζοµένων 
επαρκής αριθµός αποχωρητηρίων και νιπτήρων 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. 
 
Χώροι πρώτων βοηθειών 

• Στους χώρους   εργασίας που   ο αριθµός των 
εργαζοµένων υπερβαίνει   τους 100 πρέπει   να 
προβλέπεται ένας ή περισσότεροι χώροι πρώτων 
βοηθειών. 

• Χώρος πρώτων βοηθειών πρέπει επίσης να υπάρχει 
και στους λοιπούς χώρους εργασίας όπου ο τύπος 
δραστηριότητας που αναπτύσσεται εκεί και η 
συχνότητα των ατυχηµάτων το απαιτούν 

• Οι χώροι που προορίζονται για την παροχή πρώτων 
βοηθειών πρέπει: 

 

• Να επισηµαίνονται. 

• Να είναι εξοπλισµένοι µε τις απαραίτητες 
εγκαταστάσεις και υλικά πρώτων βοηθειών. 

• Να διαθέτουν τρεχούµενο νερό. 

• Να εξυπηρετούνται από ένα ή περισσότερα 
εντεταλµένα άτοµα. 

• Να επιτρέπουν την άνετη είσοδο 
τραυµατιοφορέων και φορείων. 

• Τα ελάχιστα απαιτούµενα υλικά πρώτων βοηθειών 
είναι: 

Ακετυλοσαλικιλικό οξύ 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

• Οι χώροι εργασίας που 
 χρησιµοποιούνται για πρώτη φορά 

µετά την 31η ∆εκεµβρίου 1994 
 πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες 
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 

που περιέχονται στο  
παράρτηµα Ι του Π.∆.  

• Οι χώροι εργασίας που έχουν 
χρησιµοποιηθεί ήδη πριν από την 1η  

Ιανουαρίου 1995 πρέπει 
να πληρούν τις ελάχιστες 

προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
που περιέχονται στο παράρτηµα II του 

Π.∆. το αργότερο τρία έτη µετά την  
ηµεροµηνία αυτή.  

• Στην περίπτωση που οι χώροι  
εργασίας υφίστανται µετά τη  
δηµοσίευση του παρόντος,  

µεταβολές, επεκτάσεις ή/και 
µετατροπές, ο εργοδότης λαµβάνει τα  

απαραίτητα µέτρα ούτως  
ώστε οι παραπάνω µεταβολές,  

επεκτάσεις ή/και µετατροπές να είναι  
σύµφωνες µε τις  

αντίστοιχες ελάχιστες προδιαγραφές  
που περιέχονται στο παράρτηµα Ι του  

Π.∆. 

Παρακεταµόλη 
Αντιισταµινικά δισκία 
Αντιόξινα δισκία 
Σπασµολυτικό (σταγόνες ή δισκία) 
Αντιδιαρροϊκό καολίνης/πηκτίνης 
Αντισηπτικό κολλύριο 
Αντιισταµινική αλοιφή 
Επίδεσµος 2,5 χ 0,05 µέτρα 
Επίδεσµος 2,5 χ 0,10 µέτρα 
Βαµβάκι 
Απορροφητική γάζα αποστειρωµένη 
Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 µέτρα 
Τεµάχια λευκοπλάστη µε γάζα αποστειρωµένη 
Τριγωνικός επίδεσµος 
Ποτηράκια µιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά) 
Αιµοστατικός επίδεσµος 
∆ιάλυµα αµµωνίας 
Οξυζενέ 
Οινόπνευµα καθαρό 
Βάµµα ιωδίου 
Μερκιουροχρώµ ή άλλο αντισηπτικό 
Χάπια άνθρακα (καρβουνάκια). 

• Οι ποσότητες των παραπάνω ειδών καθορίζονται 
ανάλογα µε τον   αριθµό των εργαζοµένων. Η 
συµπλήρωση τους και µε άλλα είδη καθορίζεται από 
το γιατρό εργασίας. 

• Υλικό πρώτων βοηθειών   πρέπει να διατίθεται, 
επίσης, σε όλους   τους χώρους όπου   αυτό 
απαιτείται λόγω των συνθηκών εργασίας. Το υλικό 
πρέπει να   φέρει κατάλληλη σήµανση   και η 
πρόσβαση σε αυτό να είναι ευχερής. 

• Πίνακας µε οδηγίες για την παροχή πρώτων 
βοηθειών συνοδευόµενες κατά το δυνατόν και µε 
αντίστοιχα σχήµατα και  εικόνες πρέπει  να 
αναρτάται σε εµφανή σηµεία των χώρων εργασίας. 

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

 
 
Εξωτερικοί χώροι εργασίας 

Εφόσον οι εργαζόµενοι απασχολούνται σε 
εξωτερικές θέσεις εργασίας, αυτές πρέπει να 
διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι 
εργαζόµενοι: 

• Να προστατεύονται από τις ατµοσφαιρικές 
επιδράσεις και από την πτώση αντικειµένων. 

• Να µπορούν να αποµακρυνθούν γρήγορα από την 
θέση εργασίας τους σε περίπτωση κινδύνου και να 
µπορούν να λάβουν γρήγορα βοήθεια. 

• Να  µην είναι  εκτεθειµένοι  σε επιβλαβή  
ηχητικά 
επίπεδα ούτε  σε επιβλαβή εξωτερική επίδραση 
(π.χ. αέρια, ατµούς, σκόνη) 

• Να µην κινδυνεύουν να γλιστρήσουν ή να πέσουν. 
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• Εφαρµογή των µέτρων για την   προώθηση της 
βελτίωσης της ασφάλειας   και της υγείας των 
εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση 
µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ 
(Εναρµόνιση µε την οδηγία πλαίσιο) 

• Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που 
διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς 
παράγοντες κατά την εργασία σε   συµµόρφωση 
µε  τις οδηγίες του Συµβουλίου   90/679/ΕΟΚ και 
93/88/ΕΟΚ. 

• Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που 
πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά 
εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/ 
57/ΕΟΚ". 

• "Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση 
ασφάλειας ή/και   υγείας στην εργασία σε 
συµµόρφωση µε την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ " 

• "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και  υγείας 
στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την 
Οδηγία 89/654/ΕΟΚ" 

• Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας 
των ΕΞΥΠΠ 

ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων 
και γαλουχουσών εργαζοµένων." (προθεσµία 
εναρµόνισης 19.10.94) 

• 92/91/ΕΟΚ: "Περί  των ελαχίστων προδιαγραφών 
για τη   βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας 
και της υγείας των εργαζοµένων στις εξορυκτικές 
δια  γεωτρήσεων  βιοµηχανίες."(προθεσµία 
εναρµόνισης 3.11.94, στο άρθρο 10, παρ.2, 
προθεσµία 3.11.97) 

• 92/104/ΕΟΚ: "Περί των ελαχίστων προδιαγραφών 
της  για  τη   βελτίωση  της  προστασίας  της  
ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων στις 
υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιοµηχανίες." 
(προθεσµία 3.12.94,στο άρθρο 10 προθεσµία 
εναρµόνισης 3.12.2001) 

• 93/103/ΕΟΚ:   "Σχετικά     µε τις    ελάχιστες 
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την 
εργασία σε αλιευτικά σκάφη."  (προθεσµία 
εναρµόνισης 23.11.95) 

• 93/104/ΕΟΚ: "Σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της 
οργάνωσης του χρόνου εργασίας." (προθεσµία 
εναρµόνισης 23.11.96) 

• 94/33/ΕΟΚ: "Περί προσεγγίσεως της νοµοθεσίας 
των κρατών   µελών όσον αφορά την προστασία 
των νέων." (προθεσµία εναρµόνισης 22.6.96). 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
ΓΙΑ  ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

• 92/29/ΕΟΚ: "Σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφάλειας   και  υγείας  για την  προώθηση 
βελτιωµένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία." 
(προθεσµία εναρµόνισης, 31.12.94) 

• 92/85/ΕΟΚ:   "Σχετικά µε  την  εφαρµογή µέτρων 
που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της 



Υπηρεσίες  Υπουργείου   Εργασίας  και   Νοµαρχιών  αρµόδιες 
για θέµατα Υγιεινής και  Ασφάλειας για θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας (συνέχεια) 

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ Υπηρεσία ΤΗΛ ∆/νση 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ    ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Γεν, ∆/νση Συνθηκών & 
Υγιεινής της Εργασίας  
∆/νση Συνθηκών Εργασίας 
 
 
 
 
Κ.Υ.Α.Ε.  
(Κέντρο Υγιεινής & 
Ασφάλειας της Εργασίας) 

5230377 
5233857 
5240148 
5240091 
5226520 
5244817 
9919566 
9942010 
9920352

Πειραιώς 40, 101 82 ΑΘΗΝΑ 

Πειραιώς 40, 101 82 ΑΘΗΝΑ

∆ωδεκανήσου 6, 174 56 
ΑΛΙΜΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΑ ΚΕ.Π.Ε.Κ. Ν. ΑΘΗΝΩΝ 5240571 
5233104 
5243361

Πειραιώς & Βούλγαρη 2

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕ.Π.Ε.Κ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ 4222169 
4222170 
4222171

Καθολικής Εκκλησίας 1

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ. 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕ.Π.Ε.Κ. Ν. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 6002300 
6002301

Αγ. Ιωάννου 63 & Ελευθερίας, 
Αγ. Παρασκευή

ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΥΤ. 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕ.Π.Ε.Κ. Ν. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 5449339 
5449350

Θηβών 357, Αιγάλεω

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 28895 Φ. Κατάσσου 6
ΑΓΡΙΝΙΟ 45493 Παπαστράτου 18
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 22943 Ν. Στράτου 3

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 22339 Ναύπακτος
ΝΑΥΠΛΙΟ 28364 Αιγίου 13ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΓΟΣ 26235 Ναυπλίου 17

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 242377 Κύπρου 48
ΠΑΤΡΑ 277506 Κορίνθου 227ΑΧΑΙΑΣ
ΑΙΓΙΟ 23503 Ανδρονοπούλου 12

ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ 27898 Πριοβόλου 30
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 27756 Σοφοκλή 4
ΘΗΒΑ 27815 Επαµεινώνδα 101

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 58265 Σχηµατάρι
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ 22509 Λαδά 2

∆ΡΑΜΑΣ ∆ΡΑΜΑ 34988 ∆ιοικητήριο ∆ράµας
ΡΟ∆ΟΣ 26461 ∆ιοικητήριο Ρόδου∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΩ 28957 Ελ. Βενιζέλου 18
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 28855 Β. Γεωργίου 288
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ 23573 ∆ηµοτικό Μέγαρο

ΕΒΡΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α 23200 Μ. Αλεξάνδρου 5
ΧΑΛΚΙ∆Α 22548 Βενιζέλου 44ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΙ∆ΗΨΟΣ 23314 Ερµού 28

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 22833 Νοµαρχία
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 22406 Λ. Ζώη 13

ΠΥΡΓΟΣ 33680 Μ. Ιατρίδη 2ΑΗΛΕΙΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆Α 22893 ∆όλιανη 25
ΒΕΡΟΙΑ 24620 Ιπποκράτους 18
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ 24426 Αριστοτέλους 21

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΝΑΟΥΣΑ 28718 ∆ιοικητήριο
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 282645 Αγ. Αικατερίνης 43
Θεσπρωτιας ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 22694 Β. Παύλου 4
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΕ.Π.Ε.Κ. Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 535640 Φράγκων 14
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 21901/334 ∆ιοικητήριο Ιωαννίνων

Υπηρεσίες Υπουργείου  Εργασίας και  Νοµαρχιών αρµόδιες 

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ Υπηρεσία ΤΗΛ ∆/νση 
ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ 223249 ∆ιοικητήριο Καβάλας 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 22638 Χατζηδηµητρίου 17 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 29016 Π. ∆ιοικητήριο Καστοριάς 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 39896 ∆ιοικητήριο Κέρκυρας 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 28161 ∆ιοικητήριο Κεφαλλονιάς 
ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 28451 Αθηνών 5 

ΚΟΖΑΝΗ 22579 ∆ιοικητήριο Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆Α 22533 Περδίκα 2Α 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 22004 Κολοκοτρώνη 54 ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΙΑΤΟ 23810 Κιάτο 

ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΣΥΡΟΣ 28816 Θυµ. Σπερχειού 23 
 ΜΗΛΟΣ 22360 Μήλος 
 ΝΑΞΟΣ 23938 Νάξος 
 ΘΗΡΑ 22683 Θήρα 
 ΑΝ∆ΡΟΣ 23619 Ανδρος 

ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 228411 Κύπρου 79 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 28644 Αγ. Κίκωνος 48Α 
ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 28053 Παξών 1 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28334 ∆ιοικητήριο - Αγ. Νικόλαος 

ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΛΕΥΚΑ∆Α 22093 Αρτέµιδος 10 
ΒΟΛΟΣ 70951/339 ∆ιοικητήριο Βόλου ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΣ 21839 Αλµυρός 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 22162 ∆ιοικητήριο Καλαµάτας ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ 23557 Αµβρ. Φραντζή 

ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ 22525 ∆ιοικητήριο Ξάνθης 
Ε∆ΕΣΣΑ 22097 ∆ιοικητήριο Έδεσσας ΠΕΛΛΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 28119 Μπαφράς 5 

ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 23238 Θεσ/νίκης 1 
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 28100 Χρ. Κοντού 50 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 22543 Λ. Κουντουριώτη 140 
ΡΟ∆ΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 22892 ∆ιοικητήριο Κοµοτηνής 

ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ 28416 Σάµος 
ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 22365 Κωστοπούλου 12 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ 27273 ∆ιοικητήριο Τρικάλων 
ΛΑΜΙΑ 22347 Όθωνα 15 ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΑΤΑΛΑΝΤΗ 22245 Αταλάντη 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 22285 Γυµναστηρίου 12 
ΦΩΚΙ∆ΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ 28538 Σ. Παπαχρήστου 1 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 22018 ∆ιοικητήριο Πολύγυρου 
ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ 43267 Λ. ∆ηµοκρατίας & Π. Πασσά 

ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 44223 ∆ιοικητήριο Χίου 

Άλλες  χρήσιµες  διευθύνσεις και τηλέφωνα 
 

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Πατησίων 89, τηλ. 8814216 104 37 ΑΘΗΝΑ, 
8814383, 8819839 fax:8813270 

ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΙΚΑ

∆εληγιώργη 6 τηλ. 5235803 104 37 ΑΘΗΝΑ 
5238470, 5235759 fax:5233158

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ τηλ. 199
ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ τηλ. 166
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ τηλ. 7793777 

 




