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ΠΡΟΛΟΓΟ 

φιθςκα ιε ημκ Παβηυζιζμ Ονβακζζιυ Τβείαξ δ πμζυηδηα μνίγεηαζ ςξ «μ ααειυξ 

ζημκ μπμίμ μζ οπδνεζίεξ οβεζμκμιζηήξ πενίεαθρδξ πμο πανέπμκηαζ ζε άημια ηαζ 

πθδεοζιμφξ αζεεκχκ, αεθηζχκμοκ ηα επζεοιδηά απμηεθέζιαηα οβείαξ». Ζ επίηεολδ 

ημο ζηυπμο αοημφ απαζηεί ιζα οβεζμκμιζηή πενίεαθρδ αζθαθή, απμηεθεζιαηζηή, 

έβηαζνδ, δίηαζδ ηαζ ακενςπμηεκηνζηή. Ο παναηηήναξ ηδξ πμζυηδηαξ έπεζ πμθθέξ 

δζαζηάζεζξ ηαζ πνμτπμεέηεζ ζημπμεεζία βζα ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ δζμίηδζδξ 

μθζηήξ πμζυηδηαξ ζε υθα ηα επίπεδα εκυξ μνβακζζιμφ. 

Ζ αζθάθεζα απμηεθεί ιζα απυ ηζξ ααζζηυηενεξ παναιέηνμοξ ηδξ πμζυηδηαξ 

ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ. φιθςκα ιε ημκ Παβηυζιζμ Ονβακζζιυ Τβείαξ, δ 

αζθάθεζα μνίγεηαζ ςξ δ απμοζία αθάαδξ πμο ιπμνεί κα πνμηθδεεί ζε έκακ αζεεκή 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ οβεζμκμιζηήξ πενίεαθρδξ (ηαζ ςξ ζοκέπεζα 

αοηήξ), ζε έκα απμδεηηυ εθάπζζημ υνζμ. Σμ «απμδεηηυ εθάπζζημ υνζμ» ηαεμνίγεηαζ ιε 

αάζδ ηζξ ζζπφμοζεξ ακηζθήρεζξ, ηδκ ηνέπμοζα βκχζδ, ημοξ δζαεέζζιμοξ πυνμοξ ηαζ ημ 

πθαίζζμ εκηυξ ημο μπμίμο πανέπεηαζ δ πενίεαθρδ, πάκηα ζε ζπέζδ ιε ημκ ηίκδοκμ ηδξ 

ακαπμηεθεζιαηζηήξ εεναπείαξ ή ηδξ έθθεζρδξ εεναπείαξ. 

Ζ επαββεθιαηζηή αζθάθεζα ηαζ οβεία είκαζ έκαξ δζεπζζηδιμκζηυξ ημιέαξ ηαζ 

αζπμθείηαζ ιε ηδκ πνμζηαζία ηδξ αζθάθεζαξ, ηδξ οβείαξ ηαζ ηδξ εοδιενίαξ ηςκ 

αηυιςκ πμο ενβάγμκηαζ. Ζ οβεία ζοκδέεηαζ ιε ηζξ θοζζηέξ θεζημονβίεξ ημο κμο ηαζ 

ημο ζχιαημξ, υθςκ ηςκ ακενχπςκ ζημ πχνμ ενβαζίαξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ, ηςκ ενβμθάαςκ ηαζ ηςκ επζζηεπηχκ, ηαζ ηδκ πνμζηαζία ημοξ απυ 

αθάαεξ ιε ηδ ιμνθή ηναοιαηζζιμφ ή αζεέκεζαξ. Ζ αζθάθεζα ζπεηίγεηαζ ιε ηδ θοζζηή 

ηαηάζηαζδ ζημ πχνμ ενβαζίαξ ηαζ ζζπφεζ βζα ιζα ηαηάζηαζδ, υπμο μ ηίκδοκμξ 

αθάαδξ ηαζ γδιζάξ έπεζ ελαθακζζεεί ή ιεζςεεί ζε ακεηηυ επίπεδμ. Ζ δε πνμζηαζία 

ημο πενζαάθθμκημξ ενβαζίαξ απμηεθείηαζ ζοκήεςξ απυ δφμ ηφπμοξ. Ο πνχημξ είκαζ ημ 

εζςηενζηυ πενζαάθθμκ ζημ πχνμ ενβαζίαξ ηαζ ζπεηίγεηαζ ιε ηδ βεκζηή ηαηάζηαζδ ζημ 

πχνμ ενβαζίαξ ηαζ μ δεφηενμξ είκαζ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ πμο αθμνά ζηζξ 

επζαθααείξ ζοκεήηεξ πμο οπάνπμοκ εηηυξ ημο πχνμο ενβαζίαξ. 

Ζ πθήνδξ εθανιμβή ηακυκςκ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ δεκ έπεζ μθμηθδνςεεί 

ζηδ πχνα ιαξ. Πανάθθδθα, δ εκενβμπμίδζδ ζοζηδιαηζηχκ πνμβναιιάηςκ πμζμηζηήξ 
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ακααάειζζδξ ηδξ αζθάθεζαξ ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ, οζηενεί ζδιακηζηά 

ζοβηνζηζηά ιε άθθεξ πχνεξ / ζοζηήιαηα οβείαξ. Ζ ιεηάααζδ απυ ημ «ζαηνμ-

ηεκηνζηυ» Δθθδκζηυ ζφζηδια οβείαξ, ζηδ δζεεκχξ απμδεηηή «αζεεκμ-ηεκηνζηή» 

πενίεαθρδ, δεκ έπεζ επζηεοπεεί αηυια. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΗΑΚΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΤΓΔΗΑ 

 

1.1. Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ 

Σμ Δνβαζζαηυ Πενζαάθθμκ ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζ υθα εηείκα ηα ζημζπεία ημο 

εονφηενμο πενζαάθθμκημξ, ιε ηα μπμία ημ άημιμ ένπεηαζ ζε επαθή ηαζ ανίζηεηαζ ζε 

ακμζηηή επζημζκςκία ελαζηίαξ ημο νυθμο ημο ςξ επαββεθιαηία ηαζ ενβαγυιεκμο. 

Πμθθμί ενεοκδηέξ έπμοκ πνμζπαεήζεζ κα ηαηακμήζμοκ ημ πενζαάθθμκ ενβαζίαξ. 

Ίζςξ ιπμνεί κα μνζζηεί ζηδκ απθμφζηενδ ιμνθή ημο ςξ μζ νοειίζεζξ, μζ ηαηαζηάζεζξ 

ηαζ μζ ζοκεήηεξ ηάης απυ ηζξ μπμίεξ ενβάγμκηαζ μζ άκενςπμζ. Πεναζηένς μ Briner, 

(2000) ημ υνζζε ςξ ιζα πμθφ εονεία ηαηδβμνία πμο πενζθαιαάκεζ ημ θοζζηυ 

πενζαάθθμκ (π.π. εενιυηδηα, ελμπθζζιυξ η.θπ.), ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ ίδζαξ ηδξ 

ενβαζίαξ (π.π. θυνημξ ενβαζίαξ, πμθοπθμηυηδηα ενβαζίαξ), εονφηενα μνβακςηζηά 

παναηηδνζζηζηά (π.π. πμθζηζζιυξ, ζζημνία) ηαζ αηυιδ ηαζ πηοπέξ ημο μνβακςηζημφ 

πενζαάθθμκημξ (π.π. ζοκεήηεξ ημπζηήξ αβμνάξ ενβαζίαξ, ηθάδμξ αζμιδπακίαξ, ζπέζεζξ 

ενβαζίαξ-μζηίαξ). Δζδζηυηενα, ημ ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ είκαζ ημ άενμζζια ηδξ 

αθθδθεπίδναζδξ πμο οπάνπεζ ιεηαλφ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ ηςκ ενβμδμηχκ ηαζ ημο 

πενζαάθθμκημξ ζημ μπμίμ ενβάγμκηαζ μζ ενβαγυιεκμζ πμο πενζθαιαάκεζ ημ ηεπκζηυ, ημ 

ακενχπζκμ ηαζ ημ μνβακςηζηυ πενζαάθθμκ.  

Ο Opperman (2002), υπςξ ακαθένεηαζ απυ ημοξ Yusuf ηαζ Metiboba, (2012), 

υνζζε ημ πενζαάθθμκ ενβαζίαξ ςξ ηδ ζφκεεζδ ηνζχκ ηφνζςκ οπμπενζααθθυκηςκ πμο 

πενζθαιαάκμοκ ημ ηεπκζηυ πενζαάθθμκ, ημ ακενχπζκμ πενζαάθθμκ ηαζ ημ μνβακςηζηυ 

πενζαάθθμκ. φιθςκα ιε αοηά, ημ ηεπκζηυ πενζαάθθμκ ακαθένεηαζ ζε ενβαθεία, 

ελμπθζζιυ, ηεπκμθμβζηή οπμδμιή ηαζ άθθα θοζζηά ή ηεπκζηά ζημζπεία ημο πχνμο 

ενβαζίαξ. Σμ ακενχπζκμ πενζαάθθμκ πενζθαιαάκεζ ημοξ ζοκενβάηεξ, ημοξ 

πνμσζηάιεκμοξ, ημοξ οθζζηάιεκμοξ ηαζ άθθα άημια ή μιάδεξ ιε ηα μπμία ζπεηίγμκηαζ 

μζ ενβαγυιεκμζ. Αοηή δ αθθδθεπίδναζδ (ζδζαίηενα δ άηοπδ αθθδθεπίδναζδ), πανέπεζ 

ηδ δοκαηυηδηα βζα ηδ δζάδμζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ ηδξ βκχζδξ ηαεχξ ηαζ βζα ηδ 

δζαζηαονμφιεκδ ακάπηολδ ζδεχκ ιεηαλφ ηςκ ενβαγμιέκςκ. Έπεζ δζαπζζηςεεί ζε 

πνμδβμφιεκεξ ιεθέηεξ υηζ μζ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζημ πχνμ 



11 

 

ενβαζίαξ ηείκμοκ κα επδνεάγμοκ ημ δεζηυ ημοξ (Clement, 2000; Stanley, 2003). 

Τπμεεηζηά, μηζδήπμηε επδνεάγεζ ημ δεζηυ ζηδκ ενβαζία είκαζ πζεακυ κα επδνεάζεζ ηδ 

δέζιεοζδ βζα ηδκ ενβαζία. φιθςκα ιε ημοξ Yusuf ηαζ Metiboba, (2012) μ ηνίημξ 

ηφπμξ πενζαάθθμκημξ ενβαζίαξ, ημ μνβακςηζηυ πενζαάθθμκ πενζθαιαάκεζ ζοζηήιαηα, 

δζαδζηαζίεξ, πναηηζηέξ, αλίεξ ηαζ θζθμζμθίεξ πμο θεζημονβμφκ οπυ ημκ έθεβπμ ηδξ 

δζμίηδζδξ. φιθςκα ιε ημκ Akintayo (2012), ημ μνβακςηζηυ πενζαάθθμκ ακαθένεηαζ 

ζημ άιεζμ ένβμ ηαζ ημ εεκζηυ πενζαάθθμκ υπμο έκαξ μνβακζζιυξ ακηθεί ηζξ εζζνμέξ 

ημο, ηζξ επελενβάγεηαζ ηαζ επζζηνέθεζ ηζξ εηνμέξ ζε ιμνθή πνμσυκηςκ ή οπδνεζζχκ 

βζα δδιυζζα ηαηακάθςζδ. Σμ ένβμ ηαζ ημ εεκζηυ πενζαάθθμκ πενζθαιαάκεζ 

πανάβμκηεξ υπςξ δ επζννμή ημο πνμιδεεοηή, μ νυθμξ ημο πεθάηδ, ηα εκδζαθενυιεκα 

ιένδ, ημζκςκζημπμθζηζζηζημί πανάβμκηεξ, δ εεκζηή μζημκμιία, δ ηεπκμθμβία, μζ 

κμιμεεζίεξ, μζ δζαπεζνζζηζηέξ πμθζηζηέξ ηαζ θζθμζμθίεξ. Όθα αοηά επδνεάγμοκ 

ζδιακηζηά ηδ ζηάζδ ηςκ ακενχπςκ απέκακηζ ζηδκ ενβαζία. 

 

1.2. Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ηεο 

εξγαζίαο 

Οζ ηφνζμζ πανάβμκηεξ πμο επζδνμφκ ζηδκ Τβζεζκή ηαζ Αζθάθεζα ηδξ ενβαζίαξ είκαζ: 

1. Ζ θφζδ ημο ένβμο ηαζ μζ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ 

2. Ζ πνμζςπζηή ζηάζδ ημο ενβαγυιεκμο απέκακηζ ζηδκ οβζεζκή-αζθάθεζα δ μπμία 

ιπμνεί κα πμζηίθεζ απυ έκημκμ εκδζαθένμκ έςξ πθήνδ απάεεζα. 

3. Ζ πμθζηεία ιε ηδ ζπεηζηή κμιμεεζία. 

4. Σα ζοκδζηαθζζηζηά ζςιαηεία ηα μπμία αζημφκ πίεζδ ζημοξ ενβμδυηεξ. 

5. Ζ ζηάζδ/ ζηυπμζ ηςκ δζμζηήζεςκ ηςκ επζπεζνήζεςκ, ηςκ μνβακζζιχκ. 

6. Οζ μζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ. 

Βαζζηυξ ζηυπμξ ηδξ εζζαβςβήξ εκυξ πνμβνάιιαημξ οβζεζκήξ-αζθάθεζαξ, είκαζ 

κα αμδεήζεζ χζηε: 

α) Ο ενβαγυιεκμξ κα ακαπηφλεζ ζοκείδδζδ αζθάθεζαξ ηαζ εοκμσηέξ ζηάζεζξ πνμξ ηδκ 

αζθάθεζα. 

α) Να επζηφπεζ εηηέθεζδ αζθαθμφξ ενβαζίαξ 
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1.3. Κνπιηνύξα αζθάιεηαο 

H ημοθημφνα είκαζ έκα απμηέθεζια ιάεδζδξ ιέζα απυ ηδκ μιαδζηή ειπεζνία. 

Πενζέπεζ δδθαδή πένα απυ ημ «είκαζ» ηαζ ημ «βίβκεζεαζ». Μία μνβάκςζδ είκαζ ή έπεζ 

ιζα ημοθημφνα εκχ πανάθθδθα δδιζμονβεί ηαζ πανάβεζ αοηή ηδ ημοθημφνα. Τπάνπεζ 

ιζα δζαθεηηζηή ζπέζδ «αζηίμο - αζηζαημφ» ιεηαλφ ακενςπίκςκ ζπέζεςκ, μνβακζζιμφ 

ηαζ ημοθημφναξ. Ζ έκκμζα ηδξ ημοθημφναξ αζθάθεζαξ ιπμνεί κα μνζζηεί ςξ ιζα 

ακηακάηθαζδ ηςκ ζηάζεςκ, πεπμζεήζεςκ, ακηζθήρεςκ ηαζ αλζχκ πμο μζ οπάθθδθμζ 

ηαζ μζ ιάκαηγεν ιμζνάγμκηαζ ζε ζπέζδ ιε ηδκ αζθάθεζα. Μία ηαθή ημοθημφνα 

αζθαθείαξ είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ αζθαθή θεζημονβία. Μζα ημοθημφνα αζθάθεζαξ 

ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ έκα οπμζφκμθμ μνβακςζζαηήξ ημοθημφναξ ηαζ ιπμνεί κα 

επδνεαζηεί απυ ηδκ ημοθημφνα ημο μνβακζζιμφ. Οζ ημοθημφνεξ δεκ ιπμνμφκ κα 

δζαπςνζζημφκ, ηαεχξ ειπθέημοκ ηαζ αθθδθμεπζδνμφκ ιε ηα ίδζα μνβακςζζαηά 

ζοζηήιαηα, ημοξ οπαθθήθμοξ ηαζ ημοξ ιάκαηγεν. Ζ ημοθημφνα ημο μνβακζζιμφ ηαζ δ 

ζπέζδ ηδξ ιε ηδκ αζθάθεζα πνέπεζ κα είκαζ ημ επίηεκηνμ ηςκ ενεοκδηχκ αζθάθεζαξ 

ηαζ υπζ ηδξ ημοθημφναξ αζθάθεζαξ (Veltri et al., 2013). 

H ημοθημφνα αζθάθεζαξ ζοπκά οπμκμεί ιζα δεζηή πθεονά, ακ ηαζ ιζα ηέημζα 

πηοπή δεκ ελεηάγεηαζ ηοπζηά, ζε ιμκηέθα ηαθθζένβεζαξ ηδξ αζθάθεζαξ. Ζ ημοθημφνα 

αζθάθεζαξ εεςνείηαζ ζοπκά υηζ εθανιυγεηαζ ιυκμ ζε μνβακζζιμφξ πμο δίκμοκ 

ζδζαίηενδ ζδιαζία ζηδκ αζθάθεζα (Rollenhagen, 2010). 

Μία ημοθημφνα αζθάθεζαξ πνέπεζ κα είκαζ ημζκςκζηά ζπεδζαζιέκδ, 

δεδμιέκμο υηζ απμννέεζ απυ ημζκέξ πναηηζηέξ. Ζ δζαδζηαζία αθμνά ηδ ζοθθμβζηή 

ιάεδζδ ηαζ ηάκεζ πμθθά πνάβιαηα εζηζάγμκηαξ ζηδκ πνυθδρδ ηςκ ενβαηζηχκ 

αηοπδιάηςκ. Σέζζενζξ είκαζ μζ ηνίζζιεξ ζοκζζηχζεξ ιζαξ ημοθημφναξ αζθάθεζαξ: 

ημοθημφνα ακαθμνάξ, ημοθημφνα δζηαζμζφκδξ, ημοθημφνα εοεθζλίαξ ηαζ ημοθημφνα 

ιάεδζδξ. Δίκαζ απαναίηδημ κα δδιζμονβδεεί ιία απμηεθεζιαηζηή ημοθημφνα 

ακαθμνάξ πμο εα εκεαννφκεζ ημοξ ακενχπμοξ κα ακαθένμοκ ζπεηζηά εέιαηα. Ζ 

ημοθημφνα δζηαζμζφκδξ είκαζ απαναίηδηδ βζα κα εκεαννοκεεί ημοξ ακενχπμοξ κα 

πανέπμοκ ααζζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ αζθάθεζα. Σαοηυπνμκα, μζ άκενςπμζ πνέπεζ 

κα βκςνίγμοκ ηδ βναιιή ιεηαλφ απμδεηηήξ ηαζ ιδ απμδεηηήξ ζοιπενζθμνάξ. Μία 

ημοθημφνα εοεθζλίαξ είκαζ απαναίηδηδ βζα κα πνμζανιυγεηαζ απμηεθεζιαηζηά ζηζξ 
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ιεηαααθθυιεκεξ απαζηήζεζξ. Δλανηάηαζ απυ ηζξ δελζυηδηεξ, ηδκ ειπεζνία ηαζ ηζξ 

ζηακυηδηεξ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ, ζδζαίηενα ηςκ δζεοεοκηζηχκ ζηεθεπχκ. Αοηυ 

απαζηεί εηπαίδεοζδ ηαζ ιζα ημοθημφνα ιάεδζδξ πνμηεζιέκμο κα πνμςεδεεί δ 

επανηήξ πνμεοιία ηαζ κα ελάβμκηαζ ηα ζςζηά ζοιπενάζιαηα ζπεηζηά ιε ηζξ 

πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ αζθάθεζα, ηαεχξ ηαζ κα εθανιυγμκηαζ ηαηάθθδθεξ εκένβεζεξ 

αζθάθεζαξ, υηακ πνεζάγεηαζ (Rollenhagen, 2010). 

 

1.4. Κιίκα αζθάιεηαο 

Ανηεημί επζζηήιμκεξ έπμοκ αζπμθδεεί ιε ημ ηθίια αζθάθεζαξ ηαζ έπμοκ δχζεζ 

ακηίζημζπμοξ μνζζιμφξ. φιθςκα ιε αοημφξ, ημ ηθίια αζθάθεζαξ είκαζ ημ «άενμζζια 

ααζζηχκ ακηζθήρεςκ πμο μζ ενβαγυιεκμζ ιμζνάγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ζημ ενβαζζαηυ 

ημοξ πενζαάθθμκ» (Zohar 1980). Ο Glennon (1982) επζζδιαίκεζ υηζ «μζ ακηζθήρεζξ 

ηςκ ενβαγμιέκςκ, έπμοκ ιία απεοεείαξ επίδναζδ ζηδ ζοιπενζθμνά ημοξ βζα κα 

ιεζχζμοκ ή κα ελαθείρμοκ ημκ ηίκδοκμ. Σμ ηθίια αζθάθεζαξ είκαζ έκα ζδζαίηενμ είδμξ 

ημο ηθίιαημξ ημο μνβακζζιμφ». Οζ Dedobbeleer ηαζ Beland (1991) μνίγμοκ ημ ηθίια 

αζθάθεζαξ ςξ «ηζξ ααζζηέξ ακηζθήρεζξ πμο έπμοκ μζ ενβαγυιεκμζ βζα ημ ενβαζζαηυ 

ημοξ πενζαάθθμκ». Δπίζδξ, «Σμ ηθίια αζθάθεζαξ ακαθένεηαζ ζηζξ ημζκέξ ακηζθήρεζξ 

ηαζ ηα πζζηεφς πμο αημθμοεμφκ μζ ενβαγυιεκμζ βζα ηδκ αζθάθεζα ζημ πχνμ ενβαζίαξ 

ημοξ» (Cooper and Phillips 2004) Σέθμξ, «ημ ηθίια αζθάθεζαξ είκαζ ιία έκκμζα πμο 

πενζβνάθεζ ηδκ δεζηή αζθάθεζαξ εκυξ μνβακζζιμφ ή εκυξ ηυπμο ενβαζίαξ, πμο 

ακηακαηθάηαζ ζηα πζζηεφς ηςκ ενβαγμιέκςκ βζα ηδκ αζθάθεζα» (Williamson et al., 

1997). 

 

1.5. Αζθάιεηα αζζελώλ 

φιθςκα ιε ημ Παβηυζιζμ Ονβακζζιυ Τβείαξ, δ αζθάθεζα ηςκ αζεεκχκ είκαζ έκαξ 

ηθάδμξ ηδξ οβεζμκμιζηήξ πενίεαθρδξ πμο πνμέηορε ιε ηδκ ελεθζζζυιεκδ 

πμθοπθμηυηδηα ζηα ζοζηήιαηα οβεζμκμιζηήξ πενίεαθρδξ ηαζ ηδκ επαηυθμοεδ 

αφλδζδ ηδξ αθάαδξ ηςκ αζεεκχκ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ οβεζμκμιζηήξ πενίεαθρδξ. 

ημπεφεζ ζηδκ πνυθδρδ ηαζ ιείςζδ ηςκ ηζκδφκςκ, ηςκ θαεχκ ηαζ ηςκ αθααχκ πμο 
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ζοιααίκμοκ ζημοξ αζεεκείξ ηαηά ηδκ πανμπή οβεζμκμιζηήξ πενίεαθρδξ. Έκαξ 

αηνμβςκζαίμξ θίεμξ ηδξ πεζεανπίαξ είκαζ δ ζοκεπήξ αεθηίςζδ πμο ααζίγεηαζ ζηδ 

ιάεδζδ απυ θάεδ ηαζ ακεπζεφιδηα ζοιαάκηα. 

Ζ αζθάθεζα ηςκ αζεεκχκ είκαζ εειεθζχδδξ βζα ηδκ πανμπή πμζμηζηχκ 

ααζζηχκ οπδνεζζχκ οβείαξ. Τπάνπεζ ζαθήξ ζοκαίκεζδ υηζ μζ πμζμηζηέξ οπδνεζίεξ 

οβείαξ ζε υθμ ημκ ηυζιμ πνέπεζ κα είκαζ απμηεθεζιαηζηέξ, αζθαθείξ ηαζ ιε επίηεκηνμ 

ημκ άκενςπμ. Δπζπθέμκ, βζα κα βίκμοκ ακηζθδπηά ηα μθέθδ ηδξ πμζμηζηήξ 

οβεζμκμιζηήξ πενίεαθρδξ, μζ οπδνεζίεξ οβείαξ πνέπεζ κα είκαζ έβηαζνεξ, δίηαζεξ, 

μθμηθδνςιέκεξ ηαζ απμηεθεζιαηζηέξ. 

Γζα κα ελαζθαθζζηεί δ επζηοπήξ εθανιμβή ηςκ ζηναηδβζηχκ βζα ηδκ αζθάθεζα 

ηςκ αζεεκχκ, απαζημφκηαζ ζαθείξ πμθζηζηέξ, δβεηζηή ζηακυηδηα, δεδμιέκα βζα ηδ 

αεθηίςζδ ηδξ αζθάθεζαξ, ελεζδζηεοιέκμζ επαββεθιαηίεξ οβείαξ ηαζ απμηεθεζιαηζηή 

ζοιιεημπή ηςκ αζεεκχκ ζηδ θνμκηίδα ημοξ (WHO, 2021). 

 

1.6. Καιιηέξγεηα θνπιηνύξαο θαη θιίκαηνο αζθάιεηαο 

Μζα εεηζηή ημοθημφνα αζθάθεζαξ εεςνείηαζ ζοπκά ιμκμπάηζ, ηυζμ βζα ηδ αεθηίςζδ 

ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ, υζμ ηαζ βζα ηδ αεθηίςζδ ηςκ 

επζδυζεςκ ημο μνβακζζιμφ (Hale et al., 2010). H ημοθημφνα αζθάθεζαξ πενζθαιαάκεζ 

ηζξ πηοπέξ ηδξ μνβακςζζαηήξ ημοθημφναξ πμο εα επδνεάζεζ ηζξ ζηάζεζξ ηαζ ηδ 

ζοιπενζθμνά πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ αφλδζδ ή ιείςζδ ημο ηζκδφκμο. Ζ ημοθημφνα 

αζθάθεζαξ ηαεμνίγεηαζ απυ ημ ηζ εεςνεί ζδιακηζηυ μ μνβακζζιυξ ηαζ εκ ηέθεζ δίκεζ 

πνμζμπή, αθθά ηαζ ηζ είκαζ αοηυ πμο αβκμεί. Οζ επζδυζεζξ αζθαθείαξ επδνεάγμκηαζ 

απυ αοηέξ ηζξ ημζκςκζηά ιεηαδζδυιεκεξ πεπμζεήζεζξ ηαζ ζηάζεζξ απέκακηζ ζηδκ 

αζθάθεζα ημο μνβακζζιμφ. Σεπκζημί, ζςιαηζημί ή ιδπακζημί έθεβπμζ ηαζ ζοζηήιαηα 

ιάκαηγιεκη αζθάθεζαξ είκαζ ζδιακηζηά, αθθά είκαζ ακεπανηή εάκ δ ημοθημφνα ημο 

μνβακζζιμφ δεκ εοκμεί ηδκ αζθαθή ενβαζία. Δπζπθέμκ, πνέπεζ κα ελεηαζηεί ημ 

εονφηενμ ημζκςκζημηεπκζηυ πενζαάθθμκ ενβαζίαξ ηαζ μζ μνβακςζζαημί ηαζ 

ροπμημζκςκζημί πανάβμκηεξ πνμηεζιέκμο κα αεθηζςεεί δ αζθάθεζα ζημ πχνμ 

ενβαζίαξ. Ζ ημζκςκζημηεπκζηή πνμζέββζζδ ιπμνεί κα είκαζ έκαξ ηνυπμξ βζα ζογήηδζδ, 
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εκζςιάηςζδ ηαζ ελζζμννυπδζδ δζαθυνςκ ζηυπςκ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ 

αζθάθεζαξ ζημοξ μνβακζζιμφξ (Carayon et al., 2015). 

Ζ δέζιεοζδ ηδξ δζμίηδζδξ βζα ηδκ αζθάθεζα ακαβκςνίγεηαζ ςξ εειεθζχδεξ 

ζοζηαηζηυ ηδξ ημοθημφναξ αζθαθείαξ ημο μνβακζζιμφ (Hale et al., 2010). Ζ 

ζηακυηδηα ηςκ ιάκαηγεν κα επζημζκςκμφκ απμηεθεζιαηζηά ημ υναια, ηζξ αλίεξ, ηζξ 

πνμζδμηίεξ ηαζ ηα πνυηοπα ημο μνβακζζιμφ είκαζ ηνίζζια βζα ιζα εεηζηή ημοθημφνα 

αζθάθεζαξ. Ο ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ μζ ακχηενμζ οπάθθδθμζ δζδάζημοκ, επζανααεφμοκ, 

δίκμοκ πνμζμπή ηαζ ζοιπενζθένμκηαζ είκαζ ζδιακηζηυξ βζα ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ 

ημοθημφναξ ημο μνβακζζιμφ. Έηζζ, μζ ακηζθήρεζξ ηςκ ενβαγμιέκςκ βζα ηζξ ζηάζεζξ 

ηαζ ηζξ ζοιπενζθμνέξ ηςκ ακχηενςκ ζηεθεπχκ βζα ηδκ οβζεζκή ηαζ αζθάθεζα ζημ πχνμ 

ενβαζίαξ απμηεθμφκ ηδ αάζδ βζα ηδ ζοιπενζθμνά αζθάθεζαξ ηαζ, ζοκεπχξ, ηδκ 

απυδμζδ ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ. Οζ οπάθθδθμζ ηοπζηά δεκ 

έπμοκ άιεζδ επαθή ιε ηα ακχηενα ζηεθέπδ. Δπμιέκςξ, ααζίγμοκ ηζξ ακηζθήρεζξ ημοξ 

ζημοξ ημπζημφξ ιάκαηγεν ηαζ ηζξ επμπηζηέξ ανπέξ. Οζ ακηζθήρεζξ ηςκ ενβαγμιέκςκ 

βζα ημκ πνμζςπζηυ ηίκδοκμ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ζοιπενζθμνά αζθαθείαξ ημοξ, ακ ηαζ δ 

βκχζδ πμο ηαεμδδβεί ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ ενβαγμιέκςκ ζπεηίγεηαζ μοζζαζηζηά ιε ηζξ 

ακηζθήρεζξ ηαζ ηζξ ζηάζεζξ ηςκ ιάκαηγεν υζμκ αθμνά ηδκ οβζεζκή ηαζ αζθάθεζα ζημ 

πχνμ ενβαζίαξ. Οζ ακηζθήρεζξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζπεηζηά ιε ηζξ ζηάζεζξ ηαζ ηζξ 

δνάζεζξ ηδξ δζμίηδζδξ έπμοκ άιεζδ επίδναζδ ζηδ ζοιπενζθμνά ημοξ (Biggs & Biggs 

2013, Hale et al., 2010, Hardison et al., 2014).  

Οζ μνβακζζιμί ορδθήξ απυδμζδξ έπμοκ ημζκά πμθζηζζηζηά παναηηδνζζηζηά 

(Veltri et al., 2013), εκχ μζ αεθηζχζεζξ ζηδκ απυδμζδ ηδξ αζθάθεζαξ ιπμνμφκ κα 

επζηεοπεμφκ ιέζς ηδξ αθθαβήξ ηδξ ημοθημφναξ. Γφμ πανάβμκηεξ, δδθαδή δ 

δέζιεοζδ ημο ιάκαηγιεκη βζα ηδκ αζθάθεζα ηαζ δ ειπθμηή ηςκ ενβαγμιέκςκ ζε 

εέιαηα αζθάθεζαξ, έπμοκ ακαπαναπεεί ζε πμθθέξ ιεθέηεξ. Δλάθθμο, ζε δζάθμνεξ 

ιεθέηεξ έπεζ ημκζζηεί δ αζθαθήξ επζημζκςκία. φιθςκα ιε ημ Τπμονβείμ Τβείαξ ηαζ 

Αζθάθεζαξ ημο Ζκςιέκμο Βαζζθείμο, μζ μνβακςζζαημί πανάβμκηεξ πμο ζοκδέμκηαζ 

ιε ηδκ ημοθημφνα αζθάθεζαξ πενζθαιαάκμοκ ηδ δέζιεοζδ ηςκ ακχηενςκ ζηεθεπχκ, 

ημ ζηοθ ιάκαηγιεκη, ηδκ ηαθή επζημζκςκία ηαζ ηδκ ζζμννμπία ιεηαλφ οβείαξ ηαζ 

αζθάθεζαξ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ παναβςβήξ. Ζ ακάπηολδ ιζαξ κμμηνμπίαξ αζθάθεζαξ 

ελανηάηαζ άιεζα απυ ημ νυθμ ηςκ ιάκαηγεν ζηδκ πνμαβςβή ηδξ αζθαθμφξ 
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ζοιπενζθμνάξ ηςκ ενβαγμιέκςκ, ηυζμ ιέζς ηδξ ζηάζδξ ημοξ, υζμ ηαζ ιέζς ηδξ 

ζοιπενζθμνάξ ημοξ ηαζ έιιεζα ιε ηδκ ακάπηολδ ζοζηδιάηςκ ιάκαηγιεκη οβζεζκήξ 

ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ (Hale et al., 2010, Kines et al., 2010). 

Μζα ημοθημφνα αζθάθεζαξ εα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί ςξ ημ μνβακςζζαηυ 

δοκαιζηυ βζα ηδκ αζθάθεζα υηακ έκαξ μνβακζζιυξ εηηεθεί ηαηάθθδθα μνζζιέκεξ 

ααζζηέξ θεζημονβίεξ εθέβπμο. Μία ημοθημφνα αζθάθεζαξ ααζίγεηαζ ηονίςξ ηαζ 

δζαηδνείηαζ απυ ηδ δζμίηδζδ ιέζς ηςκ δνάζεςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ οβζεζκή ηαζ 

αζθάθεζα ζημ πχνμ ενβαζίαξ. Ο νυθμξ ηδξ δζμίηδζδξ ςξ ηαεμδδβδηήξ ζηάζδξ ηαζ 

ηαθμφ παναδείβιαημξ έπεζ ημκζζηεί ζε πμθοάνζειεξ ιεθέηεξ. Ζ Τπδνεζία Τβείαξ ηαζ 

Αζθάθεζαξ (1997) ημκίγεζ ημκ έθεβπμ, ηδ ζοκενβαζία, ηδκ επζημζκςκία ηαζ ηδκ 

ζηακυηδηα, ςξ ααζζηά παναηηδνζζηζηά ιζαξ ημοθημφναξ αζθάθεζαξ. Άθθα εονέςξ 

απμδεηηά ζημζπεία ιζαξ ημοθημφναξ αζθάθεζαξ, πενζθαιαάκμοκ, ηδκ ζηακυηδηα, ημοξ 

πυνμοξ, ηδκ πμζυηδηα ηςκ μδδβζχκ, ηζξ ακηζθήρεζξ ημο πνμζςπζημφ βζα ημκ ηίκδοκμ, 

ηζξ μνβακςζζαηέξ πναηηζηέξ ιάεδζδξ ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα εκυξ ζοζηήιαημξ 

ιάκαηγιεκη ηδξ αζθάθεζαξ (Reiman et al., 2012). 

Σα ηνία πζμ ζδιακηζηά παναηηδνζζηζηά εκυξ μνβακζζιμφ, δδθαδή δ δμιή, δ 

ημοθημφνα ηαζ μζ δζενβαζίεξ, αθθδθμεπζδνμφκ βζα κα πανάβμοκ ημ επζεοιδηυ επίπεδμ 

αζθάθεζαξ ηαζ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ. Έηζζ, απαζηείηαζ ιζα 

μθζζηζηή πνμζέββζζδ ηαζ δ ημοθημφνα εκυξ μνβακζζιμφ δεκ πνέπεζ κα απμιμκχκεηαζ 

απυ ηδ δμιή ή ηζξ δζενβαζίεξ ημο. Σμ ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ 

πχνμ ενβαζίαξ είκαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ιζα δζαδζηαζία, ακ ηαζ οπάνπεζ ηαζ ζηδκ 

μνβακςζζαηή δμιή. Χξ εη ημφημο, ιζα πζμ εζηζαζιέκδ ακάπηολδ ημο ιάκαηγιεκη ηδξ 

οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ εα επδνεάζεζ ηεθζηά ηδκ μνβακςζζαηή 

ημοθημφνα (Guldenmund 2010). 

Παναδείβιαηα επζηοπδιέκςκ πανειαάζεςκ ζηδκ ημοθημφνα ηδξ αζθάθεζαξ 

ηαεμδδβμφκ ημ ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ. ε ιία 

ιεθέηδ δζενεοκήεδηακ πανειαάζεζξ ζε επζπεζνήζεζξ μζ μπμίεξ πνδζζιμπμζήεδηακ βζα 

κα εζζαπεμφκ αθθαβέξ ιε ζηυπμ ηδ ιείςζδ ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ, αθθάγμκηαξ 

ηδκ ημοθημφνα αζθάθεζάξ ημοξ ηαζ ηζξ πηοπέξ ημο ιάκαηγιεκη αζθάθεζαξ ημοξ. Οζ πζμ 

επζηοπδιέκεξ πανειαάζεζξ πενζθάιαακακ ηδκ πνμαβςβή επμζημδμιδηζημφ δζαθυβμο 

ιεηαλφ ημο πνμζςπζημφ ηαζ ηςκ ιάκαηγεν πνχηδξ βναιιήξ, πανέπμκηαξ ηίκδηνα 
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ζημοξ ιάκαηγεν πνχηδξ βναιιήξ κα εκζζπφζμοκ ηδκ παναημθμφεδζδ ηαζ ηδ ιάεδζδ 

ζημ πθαίζζμ ημο ιάκαηγιεκη αζθάθεζαξ. Ζ πμζυηδηα εκένβεζαξ ηαζ δδιζμονβζηυηδηαξ 

πμο εζζήπεδ απυ ηδκ ακχηαηδ δζμίηδζδ ηαζ μζ επαββεθιαηίεξ ηδξ οβζεζκήξ ηαζ 

αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ απμηέθεζακ έκα δζαηνζηζηυ πανάβμκηα ιεηαλφ ηςκ 

πανειαάζεςκ. Ζ δβεηζηή εέζδ ζηδκ αζθάθεζα βίκεηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ 

ακηζθδπηή ςξ ζδιακηζηή βζα ηδκ ακάπηολδ ιζαξ ημοθημφναξ, εκυξ ηθίιαημξ 

αζθάθεζαξ ηαζ έπεζ ςξ εη ημφημο, ιεθεηδεεί εκενβά ηα ηεθεοηαία πνυκζα (Hale et al., 

2010). 

ηδ ιεθέηδ ημοξ, μζ Veltri et al., (2013) ανήηακ ιζα οπμζηδνζηηζηή ημοθημφνα 

βζα ηδκ αζθαθή θεζημονβία ζε ιενζημφξ μνβακζζιμφξ (Πίκαηαξ 1). Οζ εβηαηαζηάζεζξ 

αοηέξ δεζιεφμκηαζ βζα ηδκ αζθάθεζα, είκαζ πεζεανπδιέκεξ απυ ηδκ άπμρδ ημο ηνυπμο 

δζελαβςβήξ ηδξ ενβαζίαξ, εζηζάγμκηαξ ζηδκ πνυθδρδ ηαζ έπμοκ ηδκ ηάζδ κα 

οζμεεημφκ ιζα ιαηνμπνυεεζιδ πνμμπηζηή βζα ημ ιάκαηγιεκη, ηυζμ ηδξ οβζεζκήξ ηαζ 

αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ, υζμ ηαζ ηδξ βεκζηυηενδξ θεζημονβίαξ. Οζ μνβακζζιμί 

ιε ηζξ ηαθφηενεξ επζδυζεζξ υζμκ αθμνά ζηα θεζημονβζηά απμηεθέζιαηα ήηακ επίζδξ 

ημνοθαίμζ ζε ζπέζδ ιε ηα απμηεθέζιαηα αζθάθεζαξ, ηαζ υθμζ αοημί μζ μνβακζζιμί 

είπακ οπμζηδνζηηζηέξ ημοθημφνεξ. Τπάνπεζ ιζα εεηζηή ζπέζδ ιεηαλφ ημο ιάκαηγιεκη 

ηδξ αζθάθεζαξ ηαζ ημο ιάκαηγιεκη ηςκ θεζημονβζηχκ απμηεθεζιάηςκ (Veltri et al., 

2013). 

 

Πίκαηαξ 1. Γζαζηάζεζξ ιζαξ οπμζηδνζηηζηήξ ημοθημφναξ αζθάθεζαξ  

Γηάζηαζε Πεξηγξαθή 

Γέζιεοζδ μνβακζζιμφ βζα 

ενβαζία ιε αζθάθεζα 

Ο μνβακζζιυξ δεζιεφεηαζ βζα ηδκ αζθάθεζα ςξ 

ακαπυζπαζημ ιένμξ ηςκ θεζημονβζχκ. Ζ 

αζθάθεζα είκαζ ιζα ααζζηή αλία πμο επδνεάγεζ ηδ 

ζοιπενζθμνά ηςκ ενβαγμιέκςκ. 

Ο μνβακζζιυξ είκαζ 

πεζεανπδιέκμξ ςξ πνμξ ημκ 

ηνυπμ πμο δζελάβεηαζ δ 

ενβαζία 

Γδιζμονβμφκηαζ ηακυκεξ ηαζ δζαδζηαζίεξ ηαζ 

αημθμοεμφκηαζ ςξ ιέζμ βζα ηδκ επίηεολδ 

απμηεθεζιάηςκ ζημκ ημιέα ηςκ επζπεζνήζεςκ 

ηαζ ηδξ αζθάθεζαξ. 
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Οζ οπάθθδθμζ ζοιιεηέπμοκ 

ζημ ιάκαηγιεκη ημο 

ενβαζζαημφ ημοξ 

πενζαάθθμκημξ 

Οζ οπάθθδθμζ ζοιιεηέπμοκ ςξ ειπθεηυιεκμζ 

θμνείξ ζημκ μνβακζζιυ ηαζ ζοκεπχξ έπμοκ 

ζοκεζζθμνά ζηδκ εηηέθεζδ ηδξ ενβαζίαξ. 

Ο μνβακζζιυξ έπεζ 

επζηεκηνςεεί ζηδκ πνυθδρδ 

Ο μνβακζζιυξ δζμζηείηαζ ιε πνμθδπηζηυ ηνυπμ ιε 

ζηυπμ ηδ ιδδεκζηή δζαηφιακζδ. 

Πδβή: Veltri et al., 2013 

 

Μία ιεθέηδ δζαπίζηςζε υηζ δ θφζδ ημο ένβμο ή ημ ακηαβςκζζηζηυ πενζαάθθμκ 

δεκ ήηακ πνμβκςζηζηυ μφηε βζα ηδκ ημοθημφνα, μφηε βζα ηζξ πναηηζηέξ ηδξ οβζεζκήξ 

ηαζ αζθάθεζαξ ηδξ ενβαζίαξ ή βζα ηα απμηεθέζιαηα. Έηζζ, μζ πανάβμκηεξ δεκ 

πνμέαθεπακ ηζξ πναηηζηέξ ηαζ ηδκ ημοθημφνα ημο μνβακζζιμφ, εκχ ημ δοζιεκέξ 

ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ δεκ ειπυδζζε ηδκ αζθάθεζα ηαζ ηζξ επζδυζεζξ ημο μνβακζζιμφ 

(Veltri et al., 2013). Οιμίςξ, άθθδ ιεθέηδ έδεζλε υηζ μ αζμιδπακζηυξ ημιέαξ εκυξ 

μνβακζζιμφ δε ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ πναηηζηχκ ιάκαηγιεκη ηδξ 

οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ηδξ ενβαζίαξ (Yorio & Wachter, 2013). Όηακ ζοβηνίκμκηαζ μζ 

επζηοπδιέκεξ ηαζ ακεπζηοπείξ επειαάζεζξ ζημκ ημιέα ηδξ αζθάθεζαξ, πενζζζυηενμ 

απυ μπμζμκδήπμηε ζπεηζηυ πανάβμκηα, δ πμζυηδηα ηδξ δβεζίαξ ημο μνβακζζιμφ ηαζ δ 

επίδναζή ηδξ ζηδκ ημοθημφνα πνμζδζμνίγεζ ημ επίπεδμ επζηοπίαξ. Οζ δφζημθεξ 

ζηζβιέξ πμο αθμνμφκ, βζα πανάδεζβια, ηδκ ακαδζμνβάκςζδ, ηδκ έθθεζρδ επεκδφζεςκ, 

ηζξ απμθφζεζξ ηαζ άθθεξ ζδιακηζηέξ δζαηαναπέξ δεκ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ 

δζηαζμθμβία βζα ηδκ απμηοπδιέκδ αεθηίςζδ ηςκ επζδυζεςκ αζθαθείαξ. Δπζπθέμκ, δ 

ορδθή πίεζδ ενβαζίαξ, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα, οπάνπεζ ζοκήεςξ ζηζξ πεηοπδιέκεξ 

επζπεζνήζεζξ πανά ζηζξ ακεπζηοπείξ (Hale et al., 2010). Βάζεζ αοηχκ ηςκ 

παναδεζβιάηςκ, θαίκεηαζ υηζ οπάνπεζ ηάηζ άθθμ (π.π. δβεζία) πμο λεπςνίγεζ ηζξ 

πεηοπδιέκεξ πανειαάζεζξ ηαζ απυ ηζξ ακεπζηοπείξ. 

Ζ ημοθημφνα αζθάθεζαξ εηθνάγεηαζ ιέζα απυ ημ μνβακςζζαηυ ηθίια, εκχ ημ 

ηθίια ιπμνεί κα εεςνδεεί δ εηδήθςζδ ηδξ ημοθημφναξ ιέζα ζημκ μνβακζζιυ 

(Guldenmund 2010). Σμ ηθίια αζθαθείαξ ιπμνεί κα μνζζηεί ςξ ηα παναηηδνζζηζηά 

ηδξ οπμηείιεκδξ ημοθημφναξ αζθάθεζαξ ημο μνβακζζιμφ. Αοηυ δζαηνίκεηαζ απυ ηζξ 

ζηάζεζξ ηαζ ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζε έκα δεδμιέκμ πνμκζηυ ζδιείμ, 
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δδθαδή έκα ζηζβιζυηοπμ ηδξ ηαηάζηαζδξ αζθάθεζαξ. Σμ ηθίια αζθαθείαξ είκαζ έκαξ 

απυ ημοξ ηφνζμοξ δείηηεξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ηδξ 

ενβαζίαξ, ζοιπενζθαιαακυιεκδξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ αζθάθεζαξ, ηςκ πμζμζηχκ 

ηναοιαηζζιχκ ηαζ ηςκ πνμαθδιάηςκ οβείαξ. Έπμοκ ανεεεί ειπεζνζηέξ ζπέζεζξ ιεηαλφ 

ηςκ ακηζθήρεςκ βζα ημ ηθίια αζθάθεζαξ ηαζ ηδξ πναβιαηζηήξ ζοιπενζθμνάξ 

αζθάθεζαξ, ακ ηαζ δ ζπέζδ ημοξ είκαζ πενίπθμηδ. Οζ ζοκεήηεξ ημο πενζαάθθμκημξ 

ενβαζίαξ, μζ πμθζηζηέξ ηαζ ηα πνμβνάιιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ αζθάθεζα ηαζ ημ 

μνβακςζζαηυ ηθίια ζοκεζζθένμοκ ζδιακηζηά ζημ ηθίια αζθάθεζαξ (Zohar 2010). 

 

1.7. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ Αζθάιεηα αζζελνύο   

πκπεξηθνξηθνί παξάγνληεο θαη ζπκκόξθσζε ζηελ αζθάιεηα 

Ζ αζθάθεζα ααζζζιέκδ ζηδ ζοιπενζθμνά ηένδζζε ελέπμοζα εέζδ ζηζξ ανπέξ ηδξ 

δεηαεηίαξ ημο 1970 ηαζ ηένδζζε δοκαιζηή ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1990. Ζ 

αζθάθεζα ααζζζιέκδ ζηδ ζοιπενζθμνά ζηδνίγεηαζ ζηζξ αλίεξ ηαζ ηζξ δζαδζηαζίεξ ιζαξ 

οπμ-πεζεανπίαξ ηδξ ακενχπζκδξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ επζηεκηνχκεηαζ ζηζξ πνμζπάεεζεξ 

πμο ηαηαδεζηκφεζ έκαξ οπάθθδθμξ βζα κα ηδνήζεζ ημοξ ηακμκζζιμφξ αζθαθείαξ, 

ακελανηήηςξ απμηεθέζιαημξ. Οζ ζφιαμοθμζ ηδξ αζθάθεζαξ ααζζγυιεκμζ ζηδ 

ζοιπενζθμνά πζζηεφμοκ υηζ δ εζηίαζδ ηαζ δ ηαεμδήβδζδ υθςκ ηςκ πνμζπαεεζχκ βζα 

ηδκ αζθαθή ζοιπενζθμνά ηςκ ενβαγμιέκςκ εα ιπμνμφζε κα μδδβήζεζ ζε ιείςζδ ηδξ 

επζηίκδοκδξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ ηεθζηά ζηδ ιείςζδ ηςκ αηοπδιάηςκ ηαζ ηςκ 

ηναοιαηζζιχκ ζημ πχνμ ενβαζίαξ. Αοηυ ηεθζηά εα μδδβήζεζ ζε απμδμηζηυηδηα 

ηυζημοξ βζα ημοξ ενβμδυηεξ. Χζηυζμ, βζα κα ιπμνεί μ ενβαγυιεκμξ κα 

ζοιιμνθχκεηαζ ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ αζθαθείαξ, δ δζμίηδζδ πνέπεζ κα επζδείλεζ 

ιεβαθφηενδ δέζιεοζδ ηαζ κα επεκδφζεζ πμθθμφξ πυνμοξ ζηδκ εηπαίδεοζδ αζθαθείαξ 

(Maiti & Paul 2007). 

Ζ ένεοκα βζα ηδκ οβζεζκή ηαζ αζθάθεζα ζημ πχνμ ενβαζίαξ έπεζ ανπίζεζ κα 

ζηνέθεηαζ ζηδκ ελέηαζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ βκςζηζηήξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ. Αοηυ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ δ ζοιπενζθμνά έπεζ απμδεζπεεί υηζ έπεζ 

άιεζδ ζπέζδ ιε ηδκ ηήνδζδ ηδξ αζθάθεζαξ ηαζ έπεζ επίζδξ ακηίηηοπμ ζηδκ 

εοαζζεδζία ημο αηυιμο ζε αηφπδια. Μζα ζπμθή ζηέρδξ δήθςζε υηζ ζπεδυκ ηάεε 
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αηφπδια ζημ πχνμ ενβαζίαξ εκημπίζηδηε πίζς απυ ηδκ επζζθαθή ζοιπενζθμνά ηςκ 

ενβαγμιέκςκ. Οζ Brown, Willis ηαζ Prussia (2000) ελήβδζακ υηζ έκαξ ηφπμξ 

ζοιπενζθμνάξ πμο έπεζ ζδιακηζηυ ακηίηηοπμ ζηδκ απυδμζδ αζθάθεζαξ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ είκαζ δ ηήνδζδ ηςκ ηακμκζζιχκ αζθαθείαξ. Αοηυ πνέπεζ κα ζοιααίκεζ 

αηυιδ ηαζ υηακ μ ενβαγυιεκμξ δεκ επμπηεφεηαζ. 

 

1.8. Γηεξεύλεζε αηπρεκάησλ, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, κεηξών 

αηπρεκάησλ 

ηδκ Δθθάδα, ηα ενβαηζηά αηοπήιαηα αολήεδηακ ηαηά 4,5 % ημ 2017 ζε ζπέζδ ιε ημ 

2016 (ζπήια 1). Σμ 2017 ζοκέαδζακ ζοκμθζηά 4.954 ενβαηζηά αηοπήιαηα, εη ηςκ 

μπμίςκ ηα 47 ήηακ εακαηδθυνα. Ζ ζδιακηζηυηενδ πμζμζηζαία ιεηααμθή ηςκ 

ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ παναηδνήεδηε ζηζξ δθζηζαηέξ μιάδεξ 60-64 εηχκ ηαζ 15-19 

εηχκ (αφλδζδ ηαηά 36,7% ηαζ 29,2% ακηίζημζπα). 

 

πήια 1. Δνβαηζηά αηοπήιαηα βζα ηα έηδ 2016 ηαζ 2017, ακά θφθμ (ΔΛΣΑΣ, 2017).  

 

Σα πενζζζυηενα ενβαηζηά αηοπήιαηα ζοκέαδζακ ζημκ ηθάδμ Υμκδνζημφ ηαζ 

Λζακζημφ Διπμνίμο (23,9%), ζημκ ημιέα Δπζζηεοήξ Μδπακμηίκδηςκ Οπδιάηςκ ηαζ 

Μμημζοηθεηχκ (19%) ηαζ ζημκ ημιέα Γναζηδνζμηήηςκ Τπδνεζζχκ Πανμπήξ 

Καηαθφιαημξ ηαζ Τπδνεζζχκ Δζηίαζδξ (12,2%). Ακηίζημζπα, ηα πενζζζυηενα 

εακαηδθυνα ενβαηζηά αηοπήιαηα ζοκέαδζακ ζημκ ηθάδμ ηςκ Μεηαθμνχκ ηαζ 
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Απμεήηεοζδξ (21,3%) ηαζ αημθμφεδζακ μζ ηθάδμζ ηςκ Καηαζηεοχκ (14,9%) ηαζ ηδξ 

Μεηαπμίδζδξ (14,9%). Ζ ηαηακμιή ηςκ εακαηδθυνςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ ακά 

ηθάδμ απεζημκίγεηαζ ζημ ζπήια 2. 

 

πήια 2. Καηακμιή εακαηδθυνςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ ηαηά ηθάδμ μζημκμιζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ βζα ημ έημξ 2017 (ΔΛΣΑΣ, 2017). 

 

Καηεγνξίεο αηπρεκάησλ ζηελ εξγαζία 

φιθςκα ιε ημκ Pillay (2014), ημ 40% ηςκ αηοπδιάηςκ μθείθεηαζ ζηδκ αιέθεζα ηςκ 

οπαθθήθςκ ηαζ ζηδκ έθθεζρδ ζοιιυνθςζδξ ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ οβείαξ ηαζ 

αζθάθεζαξ. Οζ Mthalane et al. (2007) έπμοκ εκημπίζεζ ημοξ αηυθμοεμοξ ηφπμοξ 

ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζ ενβαγυιεκμζ. 

 

Μηθξά αηπρήκαηα 

Πνυηεζηαζ βζα αηοπήιαηα ιε θζβυηενμ ζμαανυ ακηίηηοπμ ζε έκακ ενβαγυιεκμ. Αοημί 

μζ ηφπμζ ηναοιαηζζιχκ έπμοκ ςξ απμηέθεζια κα ιδκ πνμζέθεεζ μ οπάθθδθμξ ζηδκ 

ενβαζία ημο βζα πενίμδμ ηνζχκ διενχκ ή θζβυηενμ. Οζ ηναοιαηζζιμί πμο ειπίπημοκ 
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ζε αοηέξ ηζξ ηαηδβμνίεξ πενζθαιαάκμοκ αδιαηζζιυ ή πηφπδια εκάκηζα ζε έκα 

ακηζηείιεκμ, δζαζηνέιιαηα ηαζ ζηναιπμοθήβιαηα (Pillay 2014). 

 

 

Μεγάια αηπρήκαηα 

Ακαθένμκηαζ ζε ηναοιαηζζιμφξ πμο έπμοκ ςξ απμηέθεζια ακαπδνίεξ ή 

αηνςηδνζαζιυ ηιδιάηςκ ημο ζχιαημξ, υπςξ βζα πανάδεζβια δάπηοθα, άκς ή ηάης 

άηνμ. Έκαξ οπάθθδθμξ πμο ειπίπηεζ ζηδκ ηαηδβμνία αοηή εα απμοζζάγεζ απυ ηδκ 

ενβαζία ημο βζα πενίμδμ ηνζάκηα διενχκ. Αοηά ηα αηοπήιαηα πενζθαιαάκμοκ 

μθίζεδζδ, πηχζδ απυ φρμξ, ιδπακήιαηα ηαζ αηοπήιαηα ζηζξ ιεηαθμνέξ (Pajero-

Moscoso, Rubio-Romero & Perez-Canto 2012). 

 

Θαλαηεθόξα αηπρήκαηα 

Αθμνμφκ ζε ηναοιαηζζιμφξ πμο μδδβμφκ ζημ εάκαημ εκυξ ενβαγμιέκμο ζε έκα πχνμ 

ενβαζίαξ (Mthalane et al., 2007). 

 

1.9. Κόζηνο αηπρεκάησλ 

Δηηζιάηαζ υηζ ημ 58% ηςκ ενβαγμιέκςκ παβημζιίςξ, πενκμφκ ημ έκα ηνίημ ηδξ γςήξ 

ημοξ ζημκ ενβαζζαηυ πχνμ, οπμζηδνίγμκηαξ ηδκ μζημκμιζηή ηαζ οθζηή αάζδ ηδξ 

ημζκςκίαξ ιέζς ημο θυνμο εζζμδήιαημξ. Σα ενβαηζηά αηοπήιαηα είκαζ ορδθήξ 

ζοπκυηδηαξ ηαζ εηηζιάηαζ υηζ ηάεε πνυκμ ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ (ΔΔ) ζοιααίκμοκ 

4,6 εηαημιιφνζα ενβαηζηά αηοπήιαηα. Αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια 146 εηαημιιφνζα 

παιέκςκ ςνχκ ενβαζίαξ, πμο δζαηανάζζμοκ ημ επίπεδμ παναβςβζηυηδηαξ ζημ πχνμ 

ενβαζίαξ. Αοηυ έπεζ ηαηαζηνμθζηέξ ζοκέπεζεξ βζα ημκ ζζμθμβζζιυ ημο ενβμδυηδ 

ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ μζημκμιία. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ιεηαλφ 2,6% ηαζ 3,8% ημο 

Αηαεάνζζημο Δεκζημφ Πνμσυκημξ (ΑΔΠ) ηςκ πςνχκ ηδξ ΔΔ πάκμκηαζ εηδζίςξ θυβς 

αηοπδιάηςκ ζημ πχνμ ενβαζίαξ. Σμ 2007 ιυκμ ζηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ (ΖΠΑ) 

οπήνπακ πενίπμο 6.217 εάκαημζ ηαζ 4,7 εηαημιιφνζα ιδ εακαηδθυνμζ ηναοιαηζζιμί. 

Αοηά ηα αηοπήιαηα ημζηίγμοκ ζηδκ αιενζηακζηή μζημκμιία 146,6 δζζεηαημιιφνζα 



23 

 

δμθάνζα ηαζ αοηυ πενζθαιαάκεζ ημοξ ιζζεμφξ ηαζ ηζξ απχθεζεξ παναβςβζηυηδηαξ, ηζξ 

δζμζηδηζηέξ ηαζ ζαηνζηέξ δαπάκεξ (Shalini 2009). 

Ζ ειθάκζζδ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ επδνεάγεζ ανκδηζηά ηυζμ ημ ηνάημξ υζμ 

ηαζ ημοξ ενβμδυηεξ. Οζ ιζζεμί ηςκ ενβμδμηχκ ηθζιαηχκμκηαζ επεζδή μ ενβμδυηδξ 

δαπακά πενζζζυηενα βζα ηζξ αζθάθεζεξ, ηζξ δζαιμκέξ ζημ κμζμημιείμ ηαζ ηδκ 

ακαπθήνςζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ. Σμ ηνάημξ, απυ ηδκ άθθδ πθεονά, δαπακά πάκς απυ 

50 δζζεηαημιιφνζα δμθάνζα ζημ ηαιείμ απμγδιίςζδξ βζα κα απμγδιζχζεζ ημοξ 

ηναοιαηίεξ ηαζ ηζξ μζημβέκεζεξ ηςκ κεηνχκ (Kinoti, 2010). 

Γζα κα ηαηακμδεεί δζελμδζηά μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ μζ δαπάκεξ αοηέξ έπμοκ 

ακηίηηοπμ ζημοξ μνβακζζιμφξ, είκαζ ζδιακηζηυ κα βίκεζ δζάηνζζδ ιεηαλφ ημο έιιεζμο 

ηυζημοξ ηαζ ημο άιεζμο ηυζημοξ.  

Οζ Iavicoli, Marinaccio, Vonesch, Ursini, Grandi ηαζ Palmi (2001) δζελήβαβακ 

ιεθέηδ πμο δζαπίζηςζε υηζ οπάνπεζ άιεζδ ζπέζδ ιεηαλφ άιεζμο ηαζ έιιεζμο 

ηυζημοξ ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ ηαζ αζεεκεζχκ, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ μζ αζεέκεζεξ 

απμηεθμφκ επζαανοκηζηυ πανάβμκηα βζα ηα ενβαηζηά αηοπήιαηα, δδθαδή μζ 

ενβαγυιεκμζ πμο έπμοκ ζαηνζηυ ζζημνζηυ είκαζ πενζζζυηενμ επζννεπείξ ζε ενβαηζηά 

αηοπήιαηα.  

Οζ Mthalane, Othman ηαζ Pearl (2007) δήθςζακ υηζ μζ ιδ αζθαθείξ ζοκεήηεξ 

ενβαζίαξ απμηεθμφκ θένμοκ μζημκμιζηή επζαάνοκζδ ζημοξ μνβακζζιμφξ. Απυ 

επζπεζνδιαηζηή άπμρδ, ηα αηοπήιαηα επδνεάγμοκ ηδκ ηαηχηαηδ βναιιή εκυξ 

μνβακζζιμφ, ηαεχξ μζ μνβακζζιμί πνέπεζ κα ακηζηαηαζηήζμοκ ημοξ απςθεζεέκηεξ 

οπαθθήθμοξ θυβς αηοπδιάηςκ ηαζ αοηυ ζοιααίκεζ ηακμκζηά θυβς ιδ ηήνδζδξ απυ 

ημοξ οπαθθήθμοξ ηςκ ηακυκςκ αζθαθείαξ πμο μνίγεζ μ ενβμδυηδξ. 

Σα ενβαηζηά αηοπήιαηα έπμοκ άιεζμ ηαζ έιιεζμ ηυζημξ, ηυζμ ζημκ ενβμδυηδ, 

υζμ ηαζ ζημκ ενβαγυιεκμ (Shalini 2009). Γζα κα έπεζ ηακείξ ιζα πθήνδ εζηυκα βζα ημκ 

ακηίηηοπμ αοηχκ ηςκ αηοπδιάηςκ, είκαζ ζδιακηζηυ κα βίκεζ δζάηνζζδ ιεηαλφ ηςκ 

αηυθμοεςκ εκκμζχκ. 
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Άκεζα θόζηε 

Σα άιεζα ηυζηδ είκαζ ηα ηυζηδ πμο ηαθφπημοκ ηδκ απμγδιίςζδ ή ηδκ αζθάθεζα ηςκ 

ενβαγμιέκςκ. Οζ άιεζεξ δαπάκεξ μνίγμκηαζ ςξ δαπάκεξ πμο ζπεηίγμκηαζ άιεζα ιε ηα 

αηοπήιαηα. οκήεςξ μζ ενβμδυηεξ είκαζ αζθαθζζιέκμζ απυ ημοξ ενβμδυηεξ. Αοηέξ μζ 

δαπάκεξ ζοκήεςξ πενζθαιαάκμοκ ηα αζθάθζζηνα, ηδκ πθδνςιή ημο κμζμημιείμο, ημ 

ηυζημξ ιεηαθμνάξ πνμξ ηζξ πθδζζέζηενεξ ζαηνζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, ηδκ 

απμηαηάζηαζδ, ημ ηυζημξ ηαθήξ, ηδκ αζθάθζζδ απμγδιίςζδξ, ηδκ αζηζηή εοεφκδ ηαζ 

ηδκ απμγδιίςζδ πενζμοζίαξ (Hare & Cameron, 2011). 

 

Έκκεζα θόζηε 

Σμ έιιεζμ ηυζημξ είκαζ ημ ηυζημξ πμο απμδίδεηαζ ζηδκ απχθεζα παναβςβζηυηδηαξ 

ημο ηναοιαηζζιέκμο ενβαγμιέκμο. Αοηυ πενζθαιαάκεζ ηζξ απχθεζεξ ιζζεχκ ηαζ ημ 

πνυκμ πμο αθζενχκεηαζ ζηδκ μθμηθήνςζδ δζαθυνςκ ιμνθχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ 

ηναοιαηζζιυ πμο δζαηανάζζεζ ζμαανά ηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία. Ο Pillay (2014) 

πενζβνάθεζ ηα πζεακά έιιεζα ηυζηδ θυβς αηοπδιάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ 

ενβαζία, ηαζ ζοβηεηνζιέκα: 

 Υαιδθυ δεζηυ πμο επδνεάγεζ ημοξ ζοκαδέθθμοξ. 

 Μεζςιέκδ παναβςβζηυηδηα. 

 Γζαηαναπή ηδξ παναβςβήξ υηακ ζοιααίκμοκ αηοπήιαηα 

 Πνμζέθηοζδ ηαζ ηαηάνηζζδ κέμο ενβαγυιεκμο πμο εα ακηζηαηαζηήζεζ ημκ 

ηναοιαηζζιέκμ ή άννςζημ ενβαγυιεκμ. 

 Βθάαδ ζημκ ελμπθζζιυ. 

 Έλμδα δζενεφκδζδξ ηαζ 

 Απχθεζα έιπεζνμο ηαζ εζδζηεοιέκμο πνμζςπζημφ. 

 

1.10. Αηηίεο εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ 

Οζ ηφνζεξ πδβέξ αηοπδιάηςκ ζημ πχνμ ενβαζίαξ είκαζ ημ άβπμξ, δ αζθάθεζα ηδξ 

εέζδξ ενβαζίαξ, δ ζηάζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ, δ ημζκςκζηή μιαδμπμίδζδ, δ ειπθμηή 

ηςκ ενβαγμιέκςκ, δ δθζηία ηαζ δ ακηίθδρδ ηςκ ενβαγμιέκςκ (De Koster et al., 2011). 
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Άγρνο θαη αηπρήκαηα 

Σμ άβπμξ μνίγεηαζ ςξ δ θοζζμθμβζηή ηαζ ροπμθμβζηή ακηαπυηνζζδ ηςκ αηυιςκ ςξ 

απάκηδζδ ζηα πενζααθθμκηζηά βεβμκυηα πμο μκμιάγμκηαζ ζηνεζζμβυκμζ πανάβμκηεξ 

(Mashego, 2014). Οζ μνβακζζιμί είκαζ πζμ πζεακυ κα ακηζιεηςπίζμοκ ορδθά 

αηοπήιαηα ζημ πχνμ ενβαζίαξ, υηακ μζ ενβαγυιεκμζ αζχκμοκ ορδθά επίπεδα άβπμοξ 

ζημ πχνμ ενβαζίαξ. Όηακ ημ επίπεδμ ζοβηέκηνςζδξ εκυξ ενβαγμιέκμο ηίεεηαζ ζε 

ηίκδοκμ, ηα αηοπήιαηα είκαζ πζεακυ κα ζοιααίκμοκ ζοπκά ζε έκακ μνβακζζιυ. Αοηυ 

εα έπεζ ςξ απμηέθεζια ηαηαζηνμθζηέξ αθάαεξ ηαζ εακάημοξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ. 

Δίκαζ πνςηανπζηήξ ζδιαζίαξ βζα ημοξ μνβακζζιμφξ κα έπμοκ ιδπακζζιμφξ 

ακηζιεηχπζζδξ ημο άβπμοξ, υπςξ ηα Πνμβνάιιαηα Βμήεεζαξ Δνβαγμιέκςκ 

(Employee Assistance Program-EAP) βζα κα αμδεήζμοκ ημοξ ενβαγυιεκμοξ κα 

ακηζιεηςπίζμοκ ημ άβπμξ (Hayes et al., 2011). 

Μζα ηενάζηζα πνυηθδζδ πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζ ενβαγυιεκμζ ζε πμθθμφξ 

πχνμοξ ενβαζίαξ είκαζ δ ζηακμπμίδζδ ηςκ διενήζζςκ αζηδιάηςκ βζα ενβαζία. Δηηυξ 

απυ ηδκ οπμπνέςζδ κα πθδνμφκ ημοξ ηαεδιενζκμφξ ζηυπμοξ παναβςβήξ ηαζ ηζξ 

πνμεεζιίεξ, μζ ενβαγυιεκμζ ακηζιεηςπίγμοκ πεναζηένς ζοκαζζεδιαηζηυ ηαζ 

πκεοιαηζηυ άβπμξ. Έκαξ ενβαγυιεκμξ ακαιέκεηαζ κα ζζμννμπήζεζ ακάιεζα ζηζξ 

ζπέζεζξ ημο εηηυξ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ ακαιέκεηαζ επίζδξ κα εηπθδνχζεζ ηδκ οπμπνέςζή 

ημο ςξ ιζζεςηυξ. Οζ πνμζπάεεζεξ βζα ηάθορδ ηδξ γήηδζδξ παναβςβζηυηδηαξ ιπμνεί 

κα είκαζ ζοκηνζπηζηή ηαζ αοηυ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ημοξ ενβαγυιεκμοξ κα είκαζ 

επζννεπείξ ζε ορδθά επίπεδα άβπμοξ (Jacobs et al., 2008). 

Σμ άβπμξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ είκαζ έκα απυ ηα ζζςπδθά πνμαθήιαηα οβείαξ 

πμο ακηζιεηςπίγμοκ πμθοάνζειμζ μνβακζζιμί ηαζ ενβαγυιεκμζ. Γεκ οπάνπεζ 

αιθζαμθία υηζ δ ιεβάθδ επίδναζδ ζηδκ απυδμζδ ηδξ ενβαζίαξ, δ παναβςβζηυηδηα, δ 

απμοζία ηαζ μ ηφηθμξ παναζηήζεςκ μθείθεηαζ ζε ζμαανά επίπεδα άβπμοξ. Σμ άβπμξ 

ζοπκά απμδεζηκφεηαζ ςξ δ ηφνζα πδβή απμβμήηεοζδξ ηαζ έκηαζδξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ. 

Αοηυ ζοιααίκεζ θυβς πμθθχκ αθθδθέκδεηςκ παναβυκηςκ υπςξ δ ζοιπενζθμνά ηςκ 

ενβαγμιέκςκ, μζ μνβακςηζημί ηαζ πενζααθθμκηζημί πανάβμκηεξ. Ο ακεπανηήξ θυνημξ 

ενβαζίαξ ηαζ δ έθθεζρδ ιδπακζζιμφ αζθαθείαξ έπμοκ απμδεζπεεί υηζ ζοιαάθθμοκ 

ζηδκ αφλδζδ ημο ζηνεξ. Γζα κα αεθηζςεεί αοηυ, είκαζ ζδιακηζηυ μζ ιάκαηγεν κα 

δζαπεζνζζημφκ ημ θυνημ ενβαζίαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ (Grobler et al., 2012). 
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Αλαζθάιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο 

Ζ αθθαβή ημο πχνμο ενβαζίαξ είκαζ ακαπυθεοηηδ, πνμηεζιέκμο έκαξ μνβακζζιυξ κα 

παναιείκεζ ηενδμθυνμξ, ζοκαθήξ ηαζ ακηαβςκζζηζηυξ. Ζ αθθαβή είκαζ είηε 

πνμβναιιαηζζιέκδ, είηε ιδ πνμβναιιαηζζιέκδ (Grobler et al., 2012). Μδ 

πνμβναιιαηζζιέκδ αθθαβή ζοιααίκεζ υηακ οπάνπεζ ζμαανή πίεζδ βζα ζοιιυνθςζδ 

ιε ηδκ αθθαβή ή/ηαζ υηακ μ ενβαγυιεκμξ ακηζζηέηεηαζ ζηδκ αθθαβή. Μζα 

πνμβναιιαηζζιέκδ αθθαβή είκαζ ζοζηδιαηζηή, πενζθαιαάκεζ αθθαβέξ, ηαεήημκηα, 

πθδνμθμνίεξ ηαζ πενζμνζζιυ πμο ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ζε απμθφζεζξ (Champoux 

2006). 

ε ιζα ιεθέηδ πμο δζεκενβήεδηε απυ ημοξ Schultz ηαζ Schultz (2006) ζηδ 

αζμιδπακία ιεηαπμίδζδξ ηνμθίιςκ, υπμο δ εηαζνεία ακηζιεηχπζγε ζμαανά μζημκμιζηά 

πνμαθήιαηα, ζδιεζχεδηακ ιαγζηέξ πενζημπέξ ηαζ απμθφζεζξ. Αοηυξ μ ιεβάθμξ 

ανζειυξ απμθφζεςκ ηαζ ιεζχζεςκ πνμηάθεζε ακαζθάθεζεξ ιεηαλφ ηςκ ενβαγμιέκςκ. 

Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ υηακ μζ ενβαγυιεκμζ βεκζηά αζζεάκμκηαζ ακαζθαθείξ 

βζα ηδ δμοθεζά ημοξ, ανπίγμοκ κα αζζεάκμκηαζ απμβμδηεοιέκμζ ηαζ δείπκμοκ παιδθά 

επίπεδα ηήνδζδξ αζθαθχκ ενβαζζαηχκ πναηηζηχκ θυβς αθθαβχκ ζημ πχνμ 

ενβαζίαξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ υηακ μ ενβμδυηδξ ελεηάγεζ μπμζαδήπμηε αθθαβή ζημ 

πχνμ ενβαζίαξ, είκαζ ζδιακηζηυ κα βκςζημπμζμφκηαζ αοηέξ μζ αθθαβέξ πνζκ απυ ημοξ 

ενβαγμιέκμοξ. 

ηάζεηο ππαιιήινπ 

Ζ ζηάζδ μνίγεηαζ ςξ δ αλζμθυβδζδ ηςκ ζδεχκ, ηςκ εειάηςκ, ηςκ ηαηαζηάζεςκ ηαζ 

ηςκ ακηζηεζιέκςκ (Lamberton & Minor 2010). φιθςκα ιε ημοξ Bergh et al. (2003) δ 

ζηάζδ πενζθαιαάκεζ ηνία ααζζηά ζημζπεία. Αοηά είκαζ ζοιπενζθμνζηά, βκςζηζηά ηαζ 

ζοκαζζεδιαηζηά. Αοηυ ακηζηαημπηνίγεηαζ πενζζζυηενμ ζηδ ζοκζζηχζα ζοιπενζθμνάξ 

πμο είκαζ εειεθζχδδξ ηαζ επδνεάγεζ ηδκ ζηάζδ ηδξ ακηίθδρδξ εκυξ ενβαγυιεκμο 

ζπεηζηά ιε ηδκ αζθάθεζα ζημ πχνμ ενβαζίαξ. Οζ ενβμδυηεξ πνέπεζ κα ανπίζμοκ κα 

δίκμοκ ζδζαίηενδ πνμζμπή ζηδ ζηάζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ, ηαεχξ δ ζοιπενζθμνά ημοξ 

ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ ενβαγμιέκςκ ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ. Ζ 

επίδναζδ ηδξ ζηάζδξ δεκ ιπμνεί κα δζαπςνζζηεί απυ ηδκ αζθάθεζα ζημ πχνμ 

ενβαζίαξ. 
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 Οζ επζηίκδοκεξ πνάλεζξ πενζθαιαάκμοκ ηδ ιδ ζοιιυνθςζδ ιε ηα πνυηοπα 

αζθαθείαξ. Έκα πανάδεζβια εα ήηακ υηακ έκαξ ενβαγυιεκμξ δεκ πνμηίεεηαζ κα 

θμνέζεζ πνμζςπζηά πνμζηαηεοηζηά ιέζα (Personal Protective Equipment - PPE). Οζ 

ενβαγυιεκμζ πμο έπμοκ εεηζηή ζηάζδ είκαζ πζεακυηενμ κα ζηακμπμζδεμφκ ζηζξ 

δμοθεζέξ ημοξ ηαζ κα αζχζμοκ παιδθυηενα επίπεδα ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ, ηφηθμ 

παναζηήζεςκ ηαζ απμοζίεξ απυ ημκ ενβαζζαηυ πχνμ. Ο Champoux (2006) 

οπμζηδνίγεζ υηζ δ ζηάζδ ελεθίζζεηαζ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο ηαζ υηζ δ ηφνζα πδβή 

ζηάζδξ ανίζηεηαζ ιέζα ζημ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ ηςκ ενβαγμιέκςκ. Γζα κα αθθάλεζ 

δ κμμηνμπία ηςκ ενβαγμιέκςκ υζμκ αθμνά ηδ ζοιιυνθςζδ, πνέπεζ κα βίκμοκ δφμ 

εειεθζχδεζξ αθθαβέξ. Πνχημκ, μ οπάθθδθμξ πνέπεζ κα πεζζεεί βζα κα αθθάλεζ ηδ 

ζηάζδ ημο. Έκαξ οπάθθδθμξ ιπμνεί κα επζπθήηηεηαζ απυ έκακ επυπηδ βζα ιδ 

ζοιιυνθςζδ ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ οβζεζκήξ. Γεφηενμκ, ιζα αθθαβή ζηδκ ημζκςκζηή 

μιαδμπμίδζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ επδνεάγεζ επίζδξ ημκ ηνυπμ ζοιπενζθμνάξ εκυξ 

ενβαγμιέκμο ζε ιζα εηαζνεία. Γζα πανάδεζβια, έκαξ οπάθθδθμξ πμο ζοκενβάγεηαζ ιε 

οπαθθήθμοξ πμο αβκμμφκ ημοξ ηακυκεξ αζθαθείαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ. Ζ πζεακυηδηα 

ιδ ζοιιυνθςζδξ ημο οπαθθήθμο ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ αζθαθείαξ είκαζ ορδθή θυβς 

ηδξ ζοκενβαζίαξ ημο ιε ιδ ζοιιμνθμφιεκμοξ οπαθθήθμοξ. Αοηυ ιπμνεί κα 

μθείθεηαζ ζηδκ ημζκςκζηή πίεζδ ή ζηδκ ροπμθμβία ημο υπθμο. Έκαξ ζοκήεδξ ηνυπμξ 

αθθαβήξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ εκυξ οπαθθήθμο είκαζ ιέζς ηδξ έκημκδξ πεζζηζηήξ 

επζημζκςκίαξ. 

Γέζκεπζε εξγαδνκέλσλ 

Ζ δέζιεοζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ακαθένεηαζ ζηδκ ακάιεζλδ ηαζ ζηακμπμίδζδ ημο 

αηυιμο ηαεχξ ηαζ ζημκ εκεμοζζαζιυ βζα ενβαζία (Rana et al., 2014). Ζ δέζιεοζδ 

ηςκ ενβαγμιέκςκ θαιαάκεζ ιεβάθδ πνμζμπή ζημκ ημιέα ηδξ δζαπείνζζδξ ηδξ 

αζθάθεζαξ. Ζ ακηαθθαβή πθδνμθμνζχκ ηαζ δ ειπζζημζφκδ ιεηαλφ ηςκ ενβαγμιέκςκ 

ηαζ ηδξ ακχηενδξ δζμίηδζδξ είκαζ ηνίζζιδ ηαζ έπεζ απμδεζπεεί υηζ αολάκεζ ηδκ 

απμδμηζηυηδηα ημο μνβακζζιμφ (Malinen et al., 2013). 

 Πνμηεζιέκμο μζ ενβαγυιεκμζ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ 

αζθαθείαξ ζημκ πχνμ ενβαζίαξ, είκαζ ζηυπζιμ δ δζμίηδζδ κα ιμζνάγεηαζ πθδνμθμνίεξ 

ιε ημοξ ενβαγμιέκμοξ ζπεηζηά ιε ηδκ αζθάθεζα ζημ πχνμ ενβαζίαξ. Αοηυ είκαζ 

ζδιακηζηυ δεδμιέκμο υηζ μζ ενβαγυιεκμζ εα αζζεάκμκηαζ υηζ δ δζμίηδζδ ααζίγεηαζ ζε 
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αοημφξ ηαζ θαιαάκεζ οπυρδ ηδ βκχιδ ημοξ ηαζ εα πανέπμοκ πνμζηζεέιεκδ αλία ζημ 

πθαίζζμ ημο μνβακζζιμφ, επεζδή μ ενβμδυηδξ ημοξ ειπθέηεηαζ ηαζ ημοξ ζοιαμοθεφεζ 

ζε εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ αζθάθεζά ημοξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ (Nhammer et al., 

2013). 

Δπίδξαζε ηεο ειηθίαο 

Μζα ιεθέηδ απυ ημοξ Schultz ηαζ Schultz (2006) δζαπίζηςζε υηζ οπάνπεζ άιεζδ 

ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ δθζηίαξ ημο ενβαγμιέκμο ηαζ ηδξ ηήνδζδξ ηδξ αζθάθεζαξ. Ζ 

δοκαιζηή, υπςξ δ ζςιαηζηή οβεία ηαζ δ ζηάζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ, αθθδθμεπζδνμφκ 

άιεζα ιε ηδκ δθζηία. Ζ ιεθέηδ δζαπίζηςζε υηζ μζ δθζηζςιέκμζ ενβαγυιεκμζ έπμοκ 

πενζζζυηενεξ βκχζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ πενζβναθή ηδξ εέζδξ ενβαζίαξ ηαζ ηδ βκχζδ 

ηδξ ενβαζίαξ. Αοηυ μθείθεηαζ ζηδκ ειπεζνία πμο απμηηήεδηε ιε ηδκ πάνμδμ ημο 

πνυκμο. Γζαπζζηχεδηε υηζ βζα ημοξ δθζηζςιέκμοξ ενβαγυιεκμοξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ μ 

ζοκημκζζιυξ ηςκ ιαηζχκ, δ υναζδ ηαζ δ αημή επζδεζκχκμκηαζ ηαεχξ μζ ενβαγυιεκμζ 

ιεβαθχκμοκ. Όηακ υιςξ πνυηεζηαζ βζα ηδκ πνμζςπζηή αζθάθεζα, μζ δθζηζςιέκμζ 

ενβαγυιεκμζ ηείκμοκ κα είκαζ πζμ πνμζεηηζημί ζε ζφβηνζζδ ιε ημοξ ιζηνυηενμοξ 

δθζηζαηά ζοκαδέθθμοξ ημοξ, πμο είκαζ πζμ επζννεπείξ ζε αηοπήιαηα. 

Αληίιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ην θιίκα αζθάιεηαο 

Ζ ακηίθδρδ πενζβνάθεηαζ ςξ ιζα επζθεηηζηή δζαδζηαζία ιε ηδκ μπμία ηάπμζμξ 

ενιδκεφεζ ηαζ δίκεζ κυδια ζε ελςηενζημφξ πανάβμκηεξ (Bergh et al., 2003). Ο 

Feldman (2001) ηαζ μζ Robbins ηαζ Judge (2007) μνίγμοκ ηδκ ακηίθδρδ ςξ ιζα 

δζαδζηαζία ιέζς ηδξ μπμίαξ δ έκκμζα δίκεηαζ ζε έκακ μνβακζζιυ πμο πνμένπεηαζ απυ 

ηζξ αζζεήζεζξ ημο αηυιμο. Σμ ηθίια αζθαθείαξ εέηεζ ημκ ηυκμ βζα ηδκ ακηίθδρδ εκυξ 

ενβαγμιέκμο ζπεηζηά ιε ηδκ ηήνδζδ ημο (Occupational Health and Safety Act – 

OHSA. Σμ ηθίια αζθάθεζαξ πενζβνάθεηαζ ςξ δ ημζκή ακηίθδρδ ηςκ ενβαγμιέκςκ 

ζπεηζηά ιε ηζξ πμθζηζηέξ, ηδ δζαδζηαζία ηαζ ηζξ πναηηζηέξ ημο μνβακζζιμφ, ηαεχξ 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ αλία ηαζ ηδ ζδιαζία ηδξ αζθάθεζαξ ζε έκακ μνβακζζιυ. 
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1.11. Δπηπηώζεηο εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ 

Οζ ημζκςκζηέξ επζπηχζεζξ ηςκ αηοπδιάηςκ ζημ πχνμ ενβαζίαξ είκαζ ζδιακηζηέξ. Σα 

ενβαηζηά αηοπήιαηα ηαζ αζεέκεζεξ πνμηαθμφκ ζμαανή επζαάνοκζδ ζηζξ μζημβέκεζεξ 

απυ άπμρδ εακάημο ηαζ ακαπδνίαξ. Οζ μζημκμιζηέξ ζοκέπεζεξ είκαζ αηυιδ 

ιεβαθφηενεξ επδνεάγμκηαξ, ηυζμ ημοξ ενβαγυιεκμοξ πμο οπέζηδζακ ενβαηζηυ 

αηφπδια, υζμ ηαζ ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζάξ ημοξ. ηζξ πενζπηχζεζξ πμο ζδιεζχκμκηαζ 

ενβαηζηά αηοπήιαηα ιε ζμαανμφξ ηναοιαηζζιμφξ ή/ηαζ ακαπδνίεξ, μζ ενβαγυιεκμζ – 

εφιαηα ηαζ μζ δζημί ημοξ άκενςπμζ αζχκμοκ ηδ ζηθδνή πναβιαηζηυηδηα ηδξ 

θηχπεζαξ, αολάκμκηαξ ηα πνέδ, ημ ζοκαζζεδιαηζηυ ηναφια ηαζ ημ άβπμξ πμο 

μθείθεηαζ ζημ εάκαημ. Απυ ηδκ πθεονά ημο ενβαγμιέκμο, μζ δαπάκεξ πενζθαιαάκμοκ 

ηδκ απχθεζα εζζμδήιαημξ ηαζ ηδκ αφλδζδ ηςκ πνμζςπζηχκ πνεχκ θυβς αηοπδιάηςκ. 

Σα ενβαηζηά αηοπήιαηα πνμηαθμφκ επίζδξ ζμαανέξ δζαηαναπέξ ζημ πενζαάθθμκ 

ενβαζίαξ ζημ μπμίμ ζοιααίκεζ. Οζ δζαηαναπέξ αοηέξ έπμοκ ζμαανέξ μζημκμιζηέξ 

επζπηχζεζξ, ηυζμ βζα ημκ ενβμδυηδ, υζμ ηαζ βζα ημκ ενβαγυιεκμ (Jallon et al., 2011). 

Κύθινο παξαηηήζεσλ 

Ο ηφηθμξ παναζηήζεςκ μνίγεηαζ ςξ ηαηάζηαζδ υπμο έκαξ μνβακζζιυξ πάκεζ ημ 

ενβαηζηυ ημο δοκαιζηυ θυβς ιδ ζηακμπμζδηζηχκ ζοκεδηχκ ενβαζίαξ, υπςξ ημ ιδ 

αζθαθέξ ηαζ επζηίκδοκμ πενζαάθθμκ. Ονζζιέκεξ ιεθέηεξ μνβακςζζαηήξ 

ζοιπενζθμνάξ έπμοκ δείλεζ ιζα ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηςκ ορδθχκ επζπέδςκ αηοπδιάηςκ 

ηαζ ημο ηφηθμο παναζηήζεςκ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζημοξ μνβακζζιμφξ (Currie et al., 

2012). 

Σμ ορδθυ πμζμζηυ ημο ηφηθμο παναζηήζεςκ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ έπεζ 

μθέενζεξ ζοκέπεζεξ βζα ηάεε επζπείνδζδ, ηαεχξ επδνεάγεζ ανκδηζηά ηδκ ζηακυηδηα 

ημο μνβακζζιμφ κα ηαθφρεζ ηζξ μζημκμιζηέξ ημο ακάβηεξ, ζδζαίηενα ηδ ααζζηή 

βναιιή, ημ μπμίμ ιπμνεί κα ημκ μδδβήζεζ ζε πθήνδ δζαημπή θεζημονβίαξ. Ο ηφηθμξ 

παναζηήζεςκ ζημκ μνβακζζιυ μθείθεηαζ ζε ιδ αζθαθή ενβαζία (Hayes et al., 2011). 

Πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

Ζ αζθάθεζα ηςκ ενβαγμιέκςκ ζημκ πχνμ ενβαζίαξ είκαζ πνςηανπζηήξ ζδιαζίαξ, 

ζδίςξ ζημκ ημιέα ηδξ οβείαξ, μ μπμίμξ παναηηδνίγεηαζ απυ ορδθά επίπεδα ενβαηζηχκ 

αηοπδιάηςκ. Ζ απμηοπία ηςκ ενβαγμιέκςκ κα ζοιιμνθςεμφκ ιε πναηηζηέξ 
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μνβακςζζαηήξ αζθάθεζαξ ιπμνεί κα έπεζ ζμαανέξ ζοκέπεζεξ, υπςξ δ ιαηνμπνυκζα 

απμοζία ηαζ μζ ηναοιαηζζιμί. Γζα ημοξ ενβμδυηεξ, αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια ζμαανή 

ιείςζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηαζ ηςκ ηενδχκ, ηαεχξ ηαζ ηαηή εζηυκα ημο 

μνβακζζιμφ. Ακ αβκμδεμφκ μζ πνμακαθενεέκηεξ πανάβμκηεξ, αοηυ εα μδδβήζεζ ζε 

αολδιέκεξ απμγδιζχζεζξ ηςκ ενβαγμιέκςκ (Woodward 2007). 

Ηδζαίηενα ακδζοπδηζηυ είκαζ υηζ δ πθεζμκυηδηα ηςκ αηοπδιάηςκ ιπμνεί κα 

ακαπεεί ζηδκ απμοζία επανηχκ ζηναηδβζηχκ, πμθζηζηχκ ηαζ δζαδζηαζζχκ αζθαθείαξ. 

Ο ζηυπμξ αοηχκ ηςκ ζηναηδβζηχκ πνέπεζ κα επζηεκηνχκεηαζ ηαζ κα ζημπεφεζ ηδκ 

αζθάθεζα ηςκ ενβαγμιέκςκ ζημ πχνμ ενβαζίαξ. Ζ ιδ ηήνδζδ ηςκ ηακμκζζιχκ οβείαξ 

ηαζ αζθάθεζαξ απυ ημοξ ενβαγυιεκμοξ εεςνείηαζ ςξ έκαξ απυ ημοξ πνςηανπζημφξ 

πανάβμκηεξ πμο ζοιαάθθμοκ ζημ ορδθυ πμζμζηυ αηοπδιάηςκ. Έπεζ απμδεζπεεί υηζ, 

υηακ μζ ενβαγυιεκμζ εηπαζδεφμκηαζ ηαηάθθδθα βζα κα ηδνμφκ ημοξ ηακυκεξ βζα ηδκ 

οβζεζκή ηαζ αζθάθεζα ζημ πχνμ ενβαζίαξ, ιεζχκμκηαζ ηα εφιαηα ηαζ ηα ηυζηδ πμο 

πνεχκμκηαζ μζ μνβακζζιμί βζα απμγδιζχζεζξ (Vinodkumar & Bhasi 2011). 

 

1.12. Πξνγξάκκαηα πξόιεςεο αηπρεκάησλ, ζρεδηαζκόο, κέηξεζε, 

αμηνιόγεζε 

Δάκ ζοιαεί αηφπδια ηαζ πνμηαθέζεζ ζμαανυ ηναοιαηζζιυ ή αηυιδ ηαζ ημκ εάκαημ 

ηάπμζμο αηυιμο ή εάκ ηάπμζμ άημιμ εηηεεεί ζε επζηίκδοκδ μοζία πμο εα ημο 

πνμηαθέζεζ ηανηίκμ, ηυηε είκαζ πμθφ ανβά. Ζ γδιζά έπεζ βίκεζ. Δίκαζ ζαθχξ 

πνμηζιυηενμ, ηυζμ βζα ημοξ ενβαγμιέκμοξ υζμ ηαζ βζα ηδκ εηαζνεία, κα εκενβεί δ 

Γζμίηδζδ πνμημφ ζοιαεί ηάηζ ηαηυ, κα πνμθαιαάκεζ ημκ ηίκδοκμ ηαζ κα ημκ 

απμηνέπεζ. Αοηυξ είκαζ ηαζ μ θυβμξ βζα ημκ μπμίμ δ πνυθδρδ απμηεθεί ααζζηή έκκμζα 

ηαζ πνςηανπζηυ ζηυπμ ηδξ επαββεθιαηζηήξ αζθάθεζαξ ηαζ οβείαξ. 

Πξνιεπηηθά κέηξα 

Σα πνμθδπηζηά ιέηνα απμζημπμφκ ζηδ ιείςζδ ηςκ πζεακμηήηςκ πνυηθδζδξ 

ενβαηζημφ αηοπήιαημξ ή επαββεθιαηζηήξ αζεέκεζαξ. Γζαηνίκμκηαζ δφμ είδδ 

πνμθδπηζηχκ ιέηνςκ: 
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1. ιδπακμθμβζηά ή ηεπκζηά ιέηνα — ζπεδζάγμκηαζ χζηε κα επζδνμφκ άιεζα ζηδκ 

πδβή ηζκδφκμο, ιε ζημπυ ηδκ ελάθεζρδ, ημκ πενζμνζζιυ ή ηδκ ακηζηαηάζηαζή ηδξ. 

Πανάδεζβια ηεπκζημφ ιέηνμο εα ιπμνμφζε κα απμηεθεί δ ελάθεζρδ ηδξ ζηυκδξ ιε 

ρεηαζηήνεξ κενμφ βζα ηδκ πνυθδρδ ηδξ έηεεζδξ ζε ζηυκδ παθαγία. 

2. μνβακςηζηά ή δζμζηδηζηά ιέηνα — έπμοκ ςξ ζηυπμ ηδκ αθθαβή ζοιπενζθμνχκ ηαζ 

ζηάζεςκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ πνμχεδζδ εεηζηήξ κμμηνμπίαξ ζε εέιαηα αζθάθεζαξ. 

 Οζ επζαθααείξ πανάβμκηεξ ζοκδέμκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ιε ηδ θφζδ ηςκ 

δζαδζηαζζχκ, ηζξ ηεπκμθμβίεξ, ηα πνμσυκηα ηαζ ημκ ελμπθζζιυ ζημκ πχνμ ενβαζίαξ, 

αθθά εκδέπεηαζ επίζδξ κα επδνεάγμκηαζ απυ ημκ ηνυπμ μνβάκςζδξ ηδξ ενβαζίαξ. Σα 

πνμθδπηζηά ιέηνα πνέπεζ κα ζοιπθδνχκμκηαζ απυ ιέηνα πνμζηαζίαξ ηαζ ιεηνζαζιμφ 

ηςκ επζπηχζεςκ. 

Σμ υναια βζα ιδδεκζηυ ανζειυ αηοπδιάηςκ 

Σμ υναια βζα ιδδεκζηυ ανζειυ αηοπδιάηςκ ααζίγεηαζ ζηδκ πεπμίεδζδ υηζ υθα ηα 

αηοπήιαηα ιπμνμφκ κα απμηναπμφκ. Σμ υναια αοηυ απμηεθεί πενζζζυηενμ 

θζθμζμθζηή εεχνδζδ πανά ανζειδηζηυ ζηυπμ: ζφιθςκα ιε ημ ζηεπηζηυ ημο, ηακείξ 

δεκ εα πνέπεζ κα ηναοιαηίγεηαζ ή κα πάκεζ ηδ γςή ημο ζε αηφπδια. Οζ άκενςπμζ 

έπμοκ ιεκ ηδκ ηάζδ κα ηάκμοκ θάεδ, αθθά μζ εζθαθιέκεξ εκένβεζεξ δεκ εα πνέπεζ κα 

έπμοκ ςξ απμηέθεζια ηναοιαηζζιμφξ. Αοηυξ είκαζ ηαζ έκαξ θυβμξ βζα ημκ μπμίμ εα 

πνέπεζ κα δίκεηαζ έιθαζδ ζηδκ αζθάθεζα ηαηά ημκ ζπεδζαζιυ ηάεε ακενχπζκμο 

πενζαάθθμκημξ, είηε ενβαζίαξ, είηε δζααίςζδξ. 

 

Μέηξα πξνζηαζίαο 

Σα ιέηνα πνμζηαζίαξ εα πνέπεζ κα είκαζ πνςηίζηςξ ζοθθμβζηά. Ζ θήρδ αημιζηχκ 

ιέηνςκ ιπμνεί κα ελεηαζηεί ςξ εκαθθαηηζηή θφζδ, ζε πενίπηςζδ πμο μζ ζοθθμβζηέξ 

θφζεζξ δεκ είκαζ εθζηηέξ ή απμηεθεζιαηζηέξ.  

1. θήρδ ζοθθμβζηχκ ιέηνςκ — έπμοκ ζπεδζαζηεί χζηε κα πενζθνάζζμοκ ή κα 

απμιμκχκμοκ ημκ ηίκδοκμ, βζα πανάδεζβια, ιε ηδ πνήζδ θοζζηχκ ειπμδίςκ, 

μνβακςηζηχκ ή δζμζηδηζηχκ ιέηνςκ, πνμηεζιέκμο κα ιεζχκεηαζ δ δζάνηεζα ηδξ 
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έηεεζδξ (εη πενζηνμπήξ ενβαζία, πνμκμιέηνδζδ ηδξ ενβαζίαξ, ζήιακζδ αζθάθεζαξ), 

ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

2. θήρδ αημιζηχκ ιέηνςκ — υθα ηα ηαηάθθδθα ιέζα αημιζηήξ πνμζηαζίαξ (ΜΑΠ) 

πμο απμζημπμφκ ζηδκ πνμζηαζία ημο ενβαγμιέκμο.  

 

Μέηξα κεηξηαζκνύ ησλ επηπηώζεσλ 

Σέθμξ, εα πνέπεζ κα ελεηάζεηε πζεακά ιέηνα ιεηνζαζιμφ ηςκ επζπηχζεςκ ιε ζημπυ 

ηδ ιείςζδ ηδξ ζμαανυηδηαξ ηοπυκ γδιίαξ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηαζ αθάαδξ ζημοξ 

ενβαγμιέκμοξ ηαζ ζημ εονφ ημζκυ.  

Παναδείβιαηα απμηεθμφκ, ιεηαλφ άθθςκ: 

 ζπέδζμ έηηαηηδξ ακάβηδξ, 

 ζπεδζαζιυξ εηηέκςζδξ, 

 ζοζηήιαηα πνμεζδμπμίδζδξ (ζοκαβενιμί, θοπκία πμο ακααμζαήκεζ), 

 δμηζιή ηςκ δζαδζηαζζχκ έηηαηηδξ ακάβηδξ, αζηήζεζξ ηαζ πνμζμιμζχζεζξ 

εημζιυηδηαξ, ζφζηδια πονυζαεζδξ, 

 ζπέδζμ επζζηνμθήξ ζηδκ ενβαζία. 

 

1.13. Απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα κάλαηδκελη ηεο πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ζην ρώξν εξγαζίαο 

Δηηυξ απυ ημοξ ηακμκζζιμφξ βζα ηδκ οβζεζκή ηαζ αζθάθεζα ζημ πχνμ ενβαζίαξ, ηα 

πνυηοπα ηαζ μζ ηαηεοεοκηήνζεξ μδδβίεξ (OHSAS 18001: 2007) βζα ηα ζοζηήιαηα 

ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ (OHSMS), ηαεχξ ηαζ 

μνζζιμί εκυξ απμηεθεζιαηζημφ OHSMS, πανέπμοκ ηαεμδήβδζδ ζπεηζηά ιε ηζξ μνεέξ 

πναηηζηέξ ιάκαηγιεκη υζμκ αθμνά ηδκ οβζεζκή ηαζ αζθάθεζα ζημ πχνμ ενβαζίαξ. Σζξ 

ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, μζ έκκμζεξ OHSMS ηαζ πνυηοπα έπμοκ εθανιμζηεί δζεεκχξ 

(Fernández-Muñiz et al., 2009, Hasle & Zwetsloot 2011) ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ 

πανάθθδθα ιε άθθα ζοζηήιαηα ιάκαηγιεκη, βζα πανάδεζβια, ηα ζοζηήιαηα 

δζαπείνζζδξ πμζυηδηαξ ηαζ πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδκ έκηαλή ημοξ ζημοξ μνβακζζιμφξ. Σα 
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ηεθεοηαία πνυκζα, δ φπανλδ ζοζηδιάηςκ ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ 

πχνμ ενβαζίαξ έπεζ βίκεζ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ επζπεζνδιαηζηή απαίηδζδ βζα 

πμθθμφξ μνβακζζιμφξ (Hasle & Zwetsloot 2011). Σμ επενπυιεκμ κέμ πνυηοπμ ISO 

45001 (ISO/DIS 45001: 2016) ημκίγεζ υηζ μζ πηοπέξ ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ 

πχνμ ενβαζίαξ πνέπεζ κα εκζςιαηςεμφκ ζημ βεκζηυ ζφζηδια ιάκαηγιεκη ημο 

μνβακζζιμφ, πμο απαζηεί πμθφ ζζπονυηενμ buy-in απυ ηδ δζμίηδζδ ηαζ ηδκ δβεζία ημο 

ζε ζπέζδ ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ έηδμζδ OHSAS:2007. Αοηυ εα ιπμνμφζε κα 

απμηεθέζεζ ζδιακηζηή αθθαβή ζημοξ ζοκήεεζξ πνήζηεξ, μζ μπμίμζ εκδέπεηαζ κα 

ιεηααζαάζμοκ ηδκ εοεφκδ ζε έκακ ιάκαηγεν αζθάθεζαξ, ακηί κα ημ εκζςιαηχζμοκ 

ζηζξ θεζημονβίεξ ημο μνβακζζιμφ. 

Σμ ζφβπνμκμ ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ 

οπμδδθχκεζ ηδκ εθανιμβή ζοζηδιαηζηχκ ηαζ επίζδιςκ ανπχκ ηαζ δζαδζηαζζχκ βζα 

ηδ αεθηίςζδ ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ εκηυξ ηςκ μνβακζζιχκ 

(OHSAS 18001: 2007). Σμ ζφζηδια ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ 

πχνμ ενβαζίαξ εκυξ μνβακζζιμφ ααζίγεηαζ ζηδκ πμθζηζηή πμο ηαεμνίγεηαζ απυ ηδ 

δζμίηδζδ ηαζ ημοξ πυνμοξ πμο δζαεέηεζ. Ζ έκκμζα ημο ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ 

αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ πενζθαιαάκεζ ηδ δδιζμονβία, ηδκ εθανιμβή ηαζ ηδκ 

παναημθμφεδζδ πμθζηζηχκ, ηνζηδνίςκ απμδμπήξ ηαζ ζηυπςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ 

αζθάθεζα ηαζ ηδκ οβεία. Ζ δζάηνζζδ ιεηαλφ ηςκ ζοζηδιάηςκ ιάκαηγιεκη ηδξ 

οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ ηαζ ημο ιάκαηγιεκη ηςκ ζοζηδιάηςκ 

αζθάθεζαξ (SMS) εα πνέπεζ κα θδθεεί οπυρδ, δεδμιέκμο υηζ ημ ιάκαηγιεκη ηςκ 

ζοζηδιάηςκ αζθαθείαξ επζηεκηνχκεηαζ ζημκ έθεβπμ ιζαξ δζαδζηαζίαξ, ζοπκά ιε 

ορδθή αλζμπζζηία ηαζ ζημ βεκζηυηενμ πενζαάθθμκ θοζζηήξ ενβαζίαξ, εκχ ηα 

ζοζηήιαηα ιάκαηγιεκη οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ επζηεκηνχκμκηαζ 

ζηδκ οβεία ηαζ ηδκ αζθάθεζα ηςκ ενβαγμιέκςκ (Gunduz & Laitinen 2017). 

Τπάνπμοκ πμθθμί μνζζιμί ηςκ ζοζηδιάηςκ ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ 

αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ (ISO 18001: 2007). Ο πζμ δζαδεδμιέκμξ μνζζιυξ πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ είκαζ μ ελήξ: Σμ ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ 

ενβαζίαξ είκαζ έκαξ ζοκδοαζιυξ ημο ιάκαηγιεκη ηςκ μνβακζζιχκ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο ζπεδζαζιμφ ηαζ ηδξ ακαεεχνδζδξ, ηςκ ζοιαμοθεοηζηχκ 

ηακυκςκ ηαζ ηςκ εζδζηχκ πνμβναιιάηςκ πμο ζοκδοάγμοκ ηδ αεθηίςζδ ηδξ απυδμζδξ 
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ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ. Χξ εη ημφημο, ηα ζοζηήιαηα 

ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ εεςνμφκηαζ ζοζηδιαηζηέξ 

ηαζ απμηεθεζιαηζηέξ δζαπεζνζζηζηέξ δζαδζηαζίεξ βζα ηδ ιείςζδ ηςκ ενβαηζηχκ 

αηοπδιάηςκ ηαζ ηδξ ηαηήξ οβείαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ. Πανυθα αοηά, δεκ οπάνπμοκ 

ζαθή υνζα ιεηαλφ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ 

ενβαζίαξ, ημο ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ ηαζ ηςκ 

ζοζηδιάηςκ ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ (Gunduz & 

Laitinen, 2017). 

Ζ πανμοζία εκυξ ζοζηήιαημξ ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ 

πχνμ ενβαζίαξ απμηεθεί απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ ανζζηεία ηδξ οβζεζκήξ ηαζ 

αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ, ακ ηαζ δ ιδπακζηή εθανιμβή ηςκ απαζηήζεςκ ημο 

ζοζηήιαημξ ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ απυ ιυκδ ηδξ 

δεκ επανηεί. ηδκ εθανιμβή ηςκ ζοζηδιάηςκ ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ 

ζημ πχνμ ενβαζίαξ εα πνέπεζ κα εκζςιαηςεμφκ πναηηζηέξ ιάκαηγιεκη πμο δίκμοκ 

έιθαζδ ζηδ δέζιεοζδ ηαζ ηδκ απυδμζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ (Wachter & Yorio, 2014) 

Ζ ιδπακζηή πνμζέββζζδ πνέπεζ κα ζοιπθδνςεεί ιε μνβακςζζαηά ιέηνα ιε ζημπυ κα 

πνμςεδεεί δ ηαηακυδζδ ηςκ ροπμθμβζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ παναβυκηςκ πμο είκαζ 

εββεκείξ ζημ ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ. Ζ εοεφκδ ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ δ θμβμδμζία βζα ηδκ 

οβζεζκή ηαζ αζθάθεζα ζημ πχνμ ενβαζίαξ εεςνείηαζ ζοπκά ςξ ααζζηή πνμτπυεεζδ βζα 

ηδκ ανζζηεία ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ εκηυξ ηςκ μνβακζζιχκ 

(Biggs et al., 2013), εκχ μ νυθμξ ημο ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ 

πχνμ ενβαζίαξ είκαζ δ ιείςζδ ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ. 

Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα εκυξ ζοζηήιαημξ ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ 

αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ ελανηάηαζ απυ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ οθμπμζμφκηαζ μζ 

ηαηεοεοκηήνζεξ μδδβίεξ (υπςξ δ ILO 2001 ή OHSAS 18001:2007). Δπζπθέμκ, μζ 

μνβακςζζαηέξ πναηηζηέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα ζοζηήιαηα ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ 

ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ πμζηίθθμοκ ακάθμβα ιε ημ μνβακςηζηυ πθαίζζμ ηαζ 

ηδκ ημοθημφνα, ημ ιέβεεμξ, ημ ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ ηαζ ηζξ μζημκμιζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ εκυξ μνβακζζιμφ (Drais et al., 2008). 

Πμθθά ζοζηήιαηα ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ 

έπμοκ ανηεηέξ πανυιμζεξ δμιέξ ηαζ ζημζπεία, ιε έιθαζδ ζηδ ζοκεπή αεθηίςζδ 
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(Fernández-Muñiz et al., 2009). Οζ Redinger ηαζ Levine (1998) έπμοκ ηαηαζηεοάζεζ 

έκα μθμηθδνςιέκμ ιμκηέθμ ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ 

ενβαζίαξ ααζζζιέκμ ζε δδιυζζα ζοζηήιαηα ιάκαηγιεκη βζα ηδκ οβζεζκή ηαζ αζθάθεζα 

ζημ πχνμ ενβαζίαξ, ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ πμζυηδηα. Δκημπίζηδηακ ηα αηυθμοεα 16 

ηφνζα ζημζπεία: 

1. Γέζιεοζδ ηαζ πυνμζ ιάκαηγιεκη 

2. οιιεημπή ηςκ ενβαγμιέκςκ 

3. Πμθζηζηή οβείαξ ηαζ αζθάθεζαξ ζηδκ ενβαζία 

4. ηυπμζ 

5. Μέηνα απυδμζδξ 

6. πεδζαζιυξ ηαζ ακάπηολδ ημο ζοζηήιαημξ 

7. Δβπεζνίδζμ ηαζ δζαδζηαζίεξ ημο ζοζηήιαημξ ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ 

αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ 

8. φζηδια εηπαίδεοζδξ 

9. φζηδια εθέβπμο ηζκδφκςκ 

10. Πνμθδπηζηυ ηαζ δζμνεςηζηυ ζφζηδια δνάζδξ 

11. Πνμιήεεζεξ ηαζ ζφκαρδ ζοιαάζεςκ 

12. φζηδια επζημζκςκίαξ 

13. φζηδια αλζμθυβδζδξ 

14. οκεπήξ αεθηίςζδ 

15. Δκζςιάηςζδ 

16. Δπζζηυπδζδ ιάκαηγιεκη 

 

 Αοηά ηα ζημζπεία ηςκ επζηοπδιέκςκ ζοζηδιάηςκ ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ 

αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ ή ημο ηαθμφ ιάκαηγιεκη αζθάθεζαξ πμο πνμαθέπεζ ηζξ 

επζδυζεζξ ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ πανμοζζάγμκηαζ εονέςξ ζηδ 

αζαθζμβναθία (Vinodkumar & Bhasi 2011). Έηζζ, ηα θεζημονβζηά ζημζπεία εκυξ ηαθμφ 

ζοζηήιαημξ ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ είκαζ βκςζηά 

ηαζ ζζπφμοκ βζα δζάθμνμοξ μνβακζζιμφξ.  

Ζ επζηοπία ηςκ ζοζηδιάηςκ ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ 

ενβαζίαξ ελανηάηαζ απυ ηδ θφζδ ηδξ πανέιααζδξ, ηα παναηηδνζζηζηά ημο 
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μνβακζζιμφ ηαζ ημο ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ. Πανυθα αοηά, οπάνπμοκ πενζμνζζιμί 

υζμκ αθμνά ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηςκ ιεθεηχκ πμο αθμνμφκ ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ ζοζηδιάηςκ ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ 

πχνμ ενβαζίαξ. Σέημζεξ ιεθέηεξ δεκ ιπμνμφκ κα απεζημκίζμοκ ηδκ πζεακή επίδναζδ 

εκυξ ζοβηεηνζιέκμο ηφπμο πανέιααζδξ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ είδμξ μνβακζζιμφ. 

Δπζπθέμκ, έπμοκ πνμηφρεζ μνζζιέκεξ επζηνίζεζξ ηαζ αιθζαμθίεξ ζπεηζηά ιε ηα 

ζοζηήιαηα ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ οπμπνεςηζηχκ ζηναηδβζηχκ ή 

ηδκ ρεοδή αίζεδζδ αζθάθεζαξ πμο οπάνπεζ ζε έκα ηοπζηυ ζφζηδια ιάκαηγιεκη ηδξ 

οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ (Gallagher et al., 2003). 

Ζ επζηοπία εκυξ ζοζηήιαημξ ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ 

ενβαζίαξ ελανηάηαζ επίζδξ απυ ηδ δέζιεοζδ υθςκ ηςκ ενβαγμιέκςκ ημο μνβακζζιμφ, 

αθθά ηονίςξ απυ ηδκ ακχηαηδ δζμίηδζδ. φιθςκα ιε ημ OHSAS 18001: 2007, ηα 

ακχηαηα ζηεθέπδ έπμοκ ηδκ ηεθζηή εοεφκδ βζα ηδκ οβζεζκή ηαζ αζθάθεζα ζημ πχνμ 

ενβαζίαξ ηαζ ημ ζφζηδια ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ. 

Χξ εη ημφημο, δ ακχηαηδ δζμίηδζδ πνέπεζ κα: 

 μνίζεζ ηαζ κα εβηνίκεζ ηδκ πμθζηζηή ημο Ονβακζζιμφ βζα ηδκ Τβζεζκή ηαζ 

Αζθάθεζα ζημ πχνμ ενβαζίαξ ηαζ κα δζαζθαθίζεζ υηζ εθανιυγεηαζ ηαηάθθδθα. 

 ηαεζενχζεζ δζαδζηαζίεξ βζα: 

o ηδκ ηαοημπμίδζδ ημο ηζκδφκμο ηαζ ηδκ εηηίιδζδ ηδξ επζηζκδοκυηδηαξ 

o ηδκ ηαηαβναθή, δζενεφκδζδ ηαζ ακάθοζδ ζοιαάκηςκ ηαζ 

o ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ κμιζηχκ ηαζ άθθςκ απαζηήζεςκ ηδξ οβζεζκήξ ηαζ 

αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ. 

 ηαεζενχζεζ ζηυπμοξ ηαζ πνμβνάιιαηα οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ 

βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ αοηχκ. 

 πανέπεζ ημοξ ακαβηαίμοξ πυνμοξ βζα ηδ δδιζμονβία ηαζ ηδ αεθηίςζδ ημο 

ζοζηήιαημξ ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ, ηαεχξ 

ηαζ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ απυδμζδξ ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ 

ενβαζίαξ. 
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 ηαεμνίζεζ νυθμοξ, κα ηαηακείιεζ ανιμδζυηδηεξ ηαζ εοεφκεξ ηαζ κα ακαεέζεζ 

ανιμδζυηδηεξ βζα ηδ δζεοηυθοκζδ ημο απμηεθεζιαηζημφ ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ 

ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ. 

 Λυβς ηδξ εοεφκδξ ημοξ βζα ηδκ ηαεζένςζδ ημο ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ 

αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ, μζ ιάκαηγεν εα πνέπεζ κα ιπμνμφκ κα ηαηακμήζμοκ 

ηαζ κα δζαπεζνζζημφκ, κα δζαηδνήζμοκ ηαζ κα εθέβλμοκ, κα ημ δζαδχζμοκ ηαζ κα ημ 

αεθηζχζμοκ (Guldenmund 2010). Ζ ακχηαηδ δζμίηδζδ πνέπεζ επίζδξ κα δζαζθαθίζεζ, 

υηζ υθμζ μζ ενβαγυιεκμζ πμο ενβάγμκηαζ ζε έκακ ημιέα, πμο εα ιπμνμφζε κα έπεζ 

ακηίηηοπμ ζηδκ οβζεζκή ηαζ αζθάθεζα ζημ πχνμ ενβαζίαξ, είκαζ ζηακμί ηαζ έπμοκ ηδκ 

ηαηάθθδθδ εηπαίδεοζδ ειπεζνία. Δζςηενζηή επζημζκςκία υζμκ αθμνά ζημοξ 

ηζκδφκμοξ ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ ηαζ ζημ ζφζηδια 

ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ, εα πνέπεζ κα ηαεζενςεεί 

ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ επζπέδςκ δζμίηδζδξ ημο μνβακζζιμφ. Ζ ζοιιεημπή ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ζε εέιαηα οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ πνέπεζ επίζδξ κα 

εκεαννφκεηαζ (OHSAS 18001:2007). 

ε ζπέζδ ιε ημοξ ιάκαηγεν ζε δζαθμνεηζηά επίπεδα εκηυξ εκυξ μνβακζζιμφ, δ 

ακχηαηδ δζμίηδζδ πνέπεζ κα (OHSAS 18001:2007): 

 πνμζδζμνίγεζ ηζξ εοεφκεξ ηςκ ιάκαηγεν ζε ζπέζδ ιε ημ ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ 

ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ 

 ηαηαβνάθεζ ηζξ εοεφκεξ ηαζ κα ελμοζζμδμηεί ημοξ ιάκαηγεν κα δδιζμονβήζμοκ 

πενζβνάιιαηα ενβαζίαξ ή δζαδζηαζίεξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ 

 ελαζθαθίζεζ υηζ μζ ιάκαηγεν έπμοκ επίβκςζδ ηςκ εοεοκχκ ημοξ βζα ηδκ οβζεζκή 

ηαζ αζθάθεζα ζημ πχνμ ενβαζίαξ 

 δζαζθαθίζεζ υηζ μζ ιάκαηγεν έπμοκ ηδκ απαναίηδηδ ελμοζζμδυηδζδ βζα ηδκ 

εηπθήνςζδ αοηχκ ηςκ νυθςκ 

 δζεοηνζκίζεζ ηζξ ανιμδζυηδηεξ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ θεζημονβζχκ ηαζ επζπέδςκ 

ιάκαηγιεκη, εζδζηά ιεηαλφ ηςκ ιάκαηγεν ηαζ ηςκ επαββεθιαηζχκ ηδξ οβζεζκήξ ηαζ 

αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ, πνμηεζιέκμο κα απμθεοπεεί δ υπμζα αζάθεζα. 

 

 ημ ιεζαίμ επίπεδμ ιάκαηγιεκη, ημ ζδιακηζηυ ένβμ ηδξ οβζεζκήξ ηαζ 

αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ είκαζ δ δδιζμονβία, δζαηήνδζδ, ακάπηολδ ηαζ 
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παναημθμφεδζδ ηςκ ζοκεηηζηχκ δζαδζηαζζχκ ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ 

ενβαζίαξ ζφιθςκα ιε ηδκ πμθζηζηή αζθάθεζαξ ημο μνβακζζιμφ ηαεχξ ηαζ ηδκ 

οπμζηήνζλδ ηςκ οθζζηαιέκςκ ημοξ (ιάκαηγεν πνχηδξ βναιιήξ). Δπζπθέμκ, αοημί 

πανειααίκμοκ ζε δναζηδνζυηδηεξ πμο δεκ αθμνμφκ ηδκ αζθάθεζα ηαζ ακαθένμοκ ηζξ 

απαναίηδηεξ ακαπηολζαηέξ ακάβηεξ ζημοξ ιάκαηγεν ακχηαημο επζπέδμο. Οζ ιάκαηγεν 

ηδξ πνχηδξ βναιιήξ επζαθέπμοκ ηαζ παναημθμοεμφκ ηδκ ηαεδιενζκή ενβαζία ηαζ 

υηακ είκαζ απαναίηδημ πανειααίκμοκ ζε δναζηδνζυηδηεξ πμο δεκ αθμνμφκ ηδκ 

αζθάθεζα. Ακαθένμοκ επίζδξ ηζξ εθθείρεζξ ηαζ ηζξ ακαπηολζαηέξ ακάβηεξ ζημοξ 

ιάκαηγεν ακςηένμο επζπέδμο (Tappura et al., 2016).  

Έπεζ ακαθενεεί ιία ζοζπέηζζδ ιεηαλφ μνβακςζζαηχκ ηαζ δβεηζηχκ 

ζηναηδβζηχκ (ςξ ζημζπείμ ζοζηδιαηζημφ ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ 

πχνμ ενβαζίαξ) ηαζ επαββεθιαηζηχκ δζαηαναπχκ. Ζ ιαηνμπνυκζα παναιμκή ζηδκ 

ενβαζία είκαζ ορδθυηενδ, υπμο ημ ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ 

ενβαζίαξ είκαζ ηαθά μνβακςιέκμ ηαζ μζ ζπεηζηέξ νμοηίκεξ ηαζ δμιέξ είκαζ ζαθείξ,. 

Πανυθα αοηά, δ πνμμπηζηή ηδξ δβεζίαξ βεκζηά δεκ ημκίγεηαζ ζηζξ ιεθέηεξ ιάκαηγιεκη 

ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ. 

Σα ζοζηήιαηα ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ, 

υηακ εθανιυγμκηαζ ιε επζηοπία, εκδέπεηαζ κα έπμοκ εεηζηέξ επζπηχζεζξ ηυζμ ζηδκ 

οβζεζκή ηαζ αζθάθεζα ζημ πχνμ ενβαζίαξ, υζμ ηαζ ζηα μζημκμιζηά. Σα μζημκμιζηά 

απμηεθέζιαηα πμο ιπμνεί κα πνμηφρμοκ, βζα πανάδεζβια, απυ ηδ ιείςζδ ηςκ 

ηναοιαηζζιχκ, ηςκ οθζηχκ γδιζχκ ηαζ απμοζζχκ, ηδ ιείςζδ ηςκ αζθαθίζηνςκ, ηδ 

ιείςζδ ηςκ ελυδςκ απμγδιίςζδξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ ηδκ αολδιέκδ 

παναβςβζηυηδηα. Δλάθθμο, παναηδνήεδηακ εεηζηέξ επζπηχζεζξ ζηδκ 

ακηαβςκζζηζηυηδηα θυβς ηςκ εεηζηχκ επζδνάζεςκ ηδξ εζηυκαξ ηδξ εηαζνείαξ, ηδξ 

θήιδξ, ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ηαζκμημιίαξ, ηα μπμία ζοκέααθακ ζηδκ αφλδζδ 

ηςκ πςθήζεςκ, ηςκ ηενδχκ ηαζ ηδξ ηενδμθμνίαξ ηδξ εηαζνείαξ (Fernández-Muñiz et 

al., 2009). Χζηυζμ, οπάνπεζ ζοκεπήξ ζογήηδζδ ζπεηζηά ιε ημ εάκ ηα ζοζηήιαηα 

ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ είκαζ απμηεθεζιαηζηά ή 

υπζ. Έκα ζφζηδια ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ ιπμνεί 

κα εεςνδεεί ςξ ενβαθείμ ιάκαηγιεκη, ημ μπμίμ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα 
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δζαθμνεηζημφξ ζημπμφξ ηαζ ιε δζαθμνεηζηέξ θζθμδμλίεξ ηαζ εθανιμβέξ (Hasle & 

Zwetsloot 2011). 

Δηηυξ απυ ηα εονέςξ πνδζζιμπμζμφιεκα ζοζηήιαηα ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ 

ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ (π.π. ILO 2001, OHSAS 18001: 2007), έπμοκ 

πανμοζζαζηεί μνζζιέκα παναδείβιαηα δζεφνοκζδξ ημο πεδίμο εθανιμβήξ ηςκ 

ζοζηδιάηςκ ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ πνμηεζιέκμο 

κα ελεηαζηεί ημ πθήνεξ θάζια ηςκ ηζκδφκςκ ηδξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ πχνμ 

ενβαζίαξ (Hasle & Zwetsloot 2011). Ο Παβηυζιζμξ Ονβακζζιυξ Τβείαξ (WHO 

2010b) ακέπηολε έκα ιμκηέθμ βζα «οβζείξ πχνμοξ ενβαζίαξ» πμο πανμοζζάγεζ πμθθά 

παναηηδνζζηζηά πανυιμζα ιε αοηά ηςκ ζοζηδιάηςκ ιάκαηγιεκη ηδξ οβζεζκήξ ηαζ 

αζθάθεζαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ, εκχ ημ Τπμονβείμ Τβείαξ ηαζ Αζθάθεζαξ ζημ 

Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ ακέπηολε ιζα πνμζέββζζδ πνυηοπμο ιάκαηγιεκη βζα ηδ δζαπείνζζδ 

ηδξ έκηαζδξ. Δπζπθέμκ, έπεζ ακαπηοπεεί έκα πνυηοπμ πμο δζαηίεεηαζ ζημ ημζκυ βζα ηδ 

δζαπείνζζδ ηςκ ροπμημζκςκζηχκ ηζκδφκςκ, μζ μπμίμζ ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ ςξ 

ζοιπθήνςια ηςκ πνμδζαβναθχκ ημο OHSAS 18001:2007 (Mellor et al., 2013). 

 

1.14. Όξγαλα βειηίσζεο ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο  

Δπζηνμπή ΤηΑ ηδξ ενβαζίαξ (ΔΤΑΔ) 

φιθςκα ιε ημ άνενμ 2 ημο κυιμο 1568/1985 μζ επζπεζνήζεζξ πμο απαζπμθμφκ πάκς 

απυ 50 άημια, μζ ενβαγυιεκμζ έπμοκ δζηαίςια κα ζοκζζημφκ επζηνμπή οβζεζκήξ ηαζ 

αζθάθεζαξ ηδξ ενβαζίαξ, απμηεθμφιεκδ απυ εηθεβιέκμοξ ακηζπνμζχπμοξ ημοξ ζηδκ 

επζπείνδζδ. 

Ζ ΔΤΑΔ ή μ ακηζπνυζςπμξ ηςκ ενβαγμιέκςκ είκαζ υνβακμ ζοµαμοθεοηζηυ 

ηαζ έπεζ ηζξ ελήξ ανµμδζυηδηεξ: 

α) µεθεηά ηζξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ ζηδκ επζπείνδζδ, πνμηείκεζ µέηνα βζα ηδ αεθηίςζή 

ημοξ ηαζ ημο πενζαάθθμκημξ ενβαζίαξ, παναημθμοεεί ηδκ ηήνδζδ ηςκ µέηνςκ 

οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ηαζ ζοµαάθθεζ ζηδκ εθανµμβή ημοξ απυ ημοξ ενβαγμµέκμοξ. 
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α) ζε πενζπηχζεζξ ζμαανχκ ενβαηζηχκ αηοπδµάηςκ ή ζπεηζηχκ ζοµαάκηςκ πνμηείκεζ 

ηα ηαηάθθδθα µέηνα βζα ηδκ απμηνμπή επακάθδρήξ ημοξ, 

β) επζζδµαίκεζ ημκ επαββεθµαηζηυ ηίκδοκμ ζημοξ πχνμοξ ή εέζεζξ ενβαζίαξ ηαζ 

πνμηείκεζ µέηνα βζα ηδκ ακηζµεηχπζζή ημο, ζοµµεηέπμκηαξ έηζζ ζηδ δζαµυνθςζδ ηδξ 

πμθζηζηήξ ηδξ επζπείνδζδξ, βζα ηδκ πνυθδρδ ημο επαββεθµαηζημφ ηζκδφκμο, 

δ) εκδµενχκεηαζ απυ ηδ δζμίηδζδ ηδξ επζπείνδζδξ βζα ηα ζημζπεία ηςκ ενβαηζηχκ 

αηοπδµάηςκ ηαζ ηςκ επαββεθµαηζηχκ αζεεκεζχκ πμο ζοµααίκμοκ ζε αοηή, 

ε) εκδµενχκεηαζ βζα ηδκ εζζαβςβή ζηδκ επζπείνδζδ κέςκ παναβςβζηχκ δζαδζηαζζχκ, 

µδπακδµάηςκ, ενβαθείςκ ηαζ οθζηχκ ή βζα ηδ θεζημονβία κέςκ εβηαηαζηάζεςκ ζε 

αοηή, ζημ µέηνμ πμο επδνεάγμοκ ηζξ ζοκεήηεξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ηδξ ενβαζίαξ. 

ζη) ζε πενίπηςζδ άµεζμο ηαζ ζμαανμφ ηζκδφκμο ηαθεί ημκ ενβμδυηδ κα θάαεζ ηα 

εκδεζηκουµεκα µέηνα, πςνίξ κα απμηθείεηαζ ηαζ δ δζαημπή θεζημονβίαξ µδπακήµαημξ 

ή εβηαηάζηαζδξ ή παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ, 

γ) µπμνεί κα γδηεί ηδ ζοκδνμµή εµπεζνμβκςµυκςκ βζα εέµαηα οβζεζκήξ ηαζ 

αζθάθεζαξ ηδξ ενβαζίαξ, µεηά ζφµθςκδ βκχµδ ημο ενβμδυηδ. 

2. Ζ Δ.Τ.Α.Δ. ή μ ακηζπνυζςπμξ ζοκεδνζάγεζ µε ημκ ενβμδυηδ ή ημκ εηπνυζςπυ ημο 

µέζα ζημ πνχημ δεηαήµενμ ηάεε ηνζµήκμο, ζε δµένα ηαζ χνα πμο μνίγεηαζ απυ 

ημζκμφ, βζα ηδ δζεοεέηδζδ ηςκ εεµάηςκ πμο ακαηφπημοκ µέζα ζηδκ επζπείνδζδ ηαζ 

ζπεηίγμκηαζ µε ηζξ ανµμδζυηδηεξ ηδξ πνμδβμφµεκδξ παναβνάθμο. ηζξ ημζκέξ 

ζοκεδνζάζεζξ µεηέπμοκ μ ηεπκζηυξ αζθάθεζαξ ηαζ μ βζαηνυξ ενβαζίαξ ηδξ επζπείνδζδξ 

πμο πνμαθέπμκηαζ ζημ άνενμ 4. Πνζκ απυ ηδκ δµένα ηδξ ημζκήξ ζοκεδνίαζδξ, δ 

Δ.Τ.Α.Δ. ή μ ακηζπνυζςπμξ ηαεμνίγεζ ηα εέµαηα ηα μπμία εα ζογδηήζεζ ηαζ ηα 

βκςζημπμζεί ζημκ ενβμδυηδ ηνεζξ (3) ημοθάπζζημκ ενβάζζµεξ δµένεξ κςνίηενα. Ο 

ενβμδυηδξ βκςζημπμζεί ζηδκ Δ.Τ.Α.Δ. ή ζημκ ακηζπνυζςπμ ηα εέµαηα πμο επζεοµεί 

κα ζογδηδεμφκ ζηδκ ημζκή ζοκεδνίαζδ ηνεζξ (3) ημοθάπζζημκ ενβάζζµεξ δµένεξ πνζκ 

απυ ηδκ δµένα πναβµαημπμίδζήξ ηδξ. Οζ παναπάκς βκςζημπμζήζεζξ απεοεφκμκηαζ 

επίζδξ µέζα ζηζξ ίδζεξ πνμεεζµίεξ ηαζ πνμξ ημκ ηεπκζηυ αζθάθεζαξ ηαζ ημ βζαηνυ 

ενβαζίαξ ηδξ επζπείνδζδξ. ηζξ ζοκεδνζάζεζξ αοηέξ ζοκηάζζμκηαζ πναηηζηά εζξ 

δζπθμφκ ηαζ ηδνμφκηαζ ημ έκα ακηίηοπμ απυ ημκ ενβμδυηδ ηαζ ημ άθθμ απυ ηδκ 

επζηνμπή ή ημκ ακηζπνυζςπμ. 
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Ζ ΔΤΑΔ απμηεθείηαζ: 

α) απυ δφμ µέθδ ζε επζπεζνήζεζξ µε 51 έςξ 100 ενβαγμιέκμοξ, 

α) απυ 3 µέθδ ζε επζπεζνήζεζξ µε 101 έςξ 300 ενβαγμµέκμοξ, 

β) απυ 4 µέθδ ζε επζπεζνήζεζξ µε 301 έςξ 600 ενβαγμµέκμοξ, 

δ) απυ 5 µέθδ ζε επζπεζνήζεζξ µε 601 έςξ 1000 ενβαγμµέκμοξ, 

ε) απυ 6 µέθδ ζε επζπεζνήζεζξ µε 1001 έςξ 2000 ενβαγμµέκμοξ, 

ζη) απυ 7 µέθδ ζε επζπεζνήζεζξ µε πενζζζυηενμοξ απυ 2.000 ενβαγμµέκμοξ. 

 

Ηαηνυξ Δνβαζίαξ 

φιθςκα ιε ημ άνενμ 9 ημο κυιμο 3144 (ΦΔΚ Α‘ 111/8-5-2003) πενί οβζεζκήξ ηαζ 

αζθάθεζαξ ηδξ ενβαζίαξ  

«Ο ζαηνυξ ενβαζίαξ πνέπεζ κα ηαηέπεζ ηαζ κα αζηεί ηδκ εζδζηυηδηα ηδξ ζαηνζηήξ ηδξ 

ενβαζίαξ, υπςξ πζζημπμζείηαζ απυ ημκ μζηείμ ζαηνζηυ ζφθθμβμ. Όπμο ζηδκ ηείιεκδ 

κμιμεεζία ακαθένεηαζ μ υνμξ «ζαηνυξ ενβαζίαξ» κμείηαζ εθελήξ μ ζαηνυξ πμο 

δζαεέηεζ ηδκ εζδζηυηδηα ηδξ ζαηνζηήξ ηδξ ενβαζίαξ. 

Καη‘ ελαίνεζδ, ηα ηαεήημκηα ημο ζαηνμφ ενβαζίαξ υπςξ αοηά πνμαθέπμκηαζ 

ζημ Ν. 1568/1985 (ΦΔΚ 177 Α‘) «Τβζεζκή ηαζ Αζθάθεζα ηςκ ενβαγμιέκςκ» έπμοκ 

δζηαίςια κα αζημφκ: α) Οζ ζαηνμί πςνίξ εζδζηυηδηα, μζ μπμίμζ ηαηά ηδ δδιμζίεοζδ 

ημο πανυκημξ κυιμο έπμοκ ζοκάρεζ ζοιαάζεζξ πανμπήξ οπδνεζζχκ ζαηνμφ ενβαζίαξ 

ιε επζπεζνήζεζξ ηαζ απμδεζηκφμοκ ηδκ άζηδζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ αοηχκ ζοκεπχξ επί 

επηά ημοθάπζζημκ έηδ. 

α) Οζ ζαηνμί μζ μπμίμζ ηαηά ηδ δδιμζίεοζδ ημο πανυκημξ κυιμο εηηεθμφκ ηαεήημκηα 

ζαηνμφ ενβαζίαξ πςνίξ κα ηαηέπμοκ ή κα αζημφκ ημκ ηίηθμ ηδξ εζδζηυηδηαξ ηδξ 

ζαηνζηήξ ηδξ ενβαζίαξ, αθθά ηίηθμ άθθδξ εζδζηυηδηαξ. 

Οζ ζαηνμί ηςκ πενζπηχζεςκ α‘ ηαζ α‘ εα πνέπεζ ιέζα ζε πέκηε έηδ απυ ηδ 

δδιμζίεοζδ ημο πανυκημξ κυιμο κα απμηηήζμοκ ημκ ηίηθμ εζδζηυηδηαξ ηδξ ζαηνζηήξ 

ηδξ ενβαζίαξ αθμφ μθμηθδνχζμοκ ημκ ηφηθμ ηδξ εηπαίδεοζήξ ημοξ ιε αάζδ ηζξ 
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δζαηάλεζξ ημο Π.Γ. 415/1994 «Πενί ημο πνυκμο εζδίηεοζδξ ζαηνχκ βζα απυηηδζδ 

εζδζηυηδηαξ» (ΦΔΚ 236 α‘) ηαζ ημο Π.Γ. 213/1986 «Καεζένςζδ ηδξ ζαηνζηήξ 

εζδζηυηδηαξ ηδξ ζαηνζηήξ ηδξ ενβαζίαξ» (ΦΔΚ 87 Α‘) βζα ηδκ απυηηδζδ ηίηθμο 

εζδζηυηδηαξ ηδξ ζαηνζηήξ ηδξ ενβαζίαξ. Με απυθαζδ ημο Τπμονβμφ Τβείαξ ηαζ 

Πνυκμζαξ, πμο εηδίδεηαζ φζηενα απυ βκχιδ ημο Κεκηνζημφ οιαμοθίμο Τβείαξ 

(ΚΔ..Τ.), ηαεμνίγμκηαζ βζα ημοξ ζαηνμφξ ηδξ πενίπηςζδξ α μζ υνμζ ηαζ μζ 

πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ απυηηδζδ εζδζηυηδηαξ, ηα ακηζηείιεκα ηαζ μ ηνυπμξ 

εηπαίδεοζδξ ακάθμβα ιε ηδκ εζδζηυηδηα ηδκ μπμία ήδδ ηαηέπμοκ ηαζ ηάεε άθθδ 

ακαβηαία θεπημιένεζα. Οζ ζαηνμί ηςκ πενζπηχζεςκ α‘ ηαζ α‘ οπμπνεμφκηαζ κα 

ηαηαεέζμοκ αίηδζδ βζα εηπαίδεοζδ πνμξ απυηηδζδ ηδξ εζδζηυηδηαξ ιέζα ζε 

πνμεεζιία έλζ (6) ιδκχκ απυ ηδ δδιμζίεοζδ ημο πανυκημξ κυιμο. Μεηά ηδκ πάνμδμ 

ηδξ πεκηαεηίαξ δεκ επζηνέπεηαζ ζε ζαηνυ πμο δεκ ηαηέπεζ ημκ ηίηθμ ηδξ εζδζηυηδηαξ ηδξ 

ζαηνζηήξ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ δεκ ηδκ αζηεί κα ενβάγεηαζ ηαζ κα πνμζθένεζ οπδνεζίεξ ςξ 

ζαηνυξ ενβαζίαξ. 

 

Σεπκζηυξ Αζθαθείαξ (ΣΑ) 

Ζ κμιμεεζία πμο απαζηεί ηδκ φπανλδ ηεπκζημφ αζθαθείαξ ηαζ ―βζαηνμφ ενβαζίαξ‖ 

ζηζξ επζπεζνήζεζξ, απμηεθείηαζ απυ ηα ελήξ ααζζηά κμιμεεηζηά ηείιεκα:  

1) Ν. 1568/85 (ΦΔΚ 177/Α/85) ―Τβζεζκή ηαζ αζθάθεζα ηςκ ενβαγμιέκςκ‖  

2) Π.Γ. 294/88 (ΦΔΚ 138/Α/88) ―Δθάπζζημξ πνυκμξ απαζπυθδζδξ ηεπκζημφ 

αζθάθεζαξ ηαζ βζαηνμφ ενβαζίαξ, επίπεδμ βκχζεςκ ηαζ εζδζηυηδηα ηεπκζημφ 

αζθαθείαξ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ, εηιεηαθθεφζεζξ ηαζ ενβαζίεξ ημο άνενμο 1 ημο 

Ν.1568/85‖  

3) Π.Γ. 17/96 (ΦΔΚ 11/Α/96) ―Μέηνα βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ αζθάθεζαξ ηαζ ηδξ οβείαξ 

ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαηά ηδκ ενβαζία ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ μδδβίεξ 89/391/ΔΟΚ ηαζ 

91/383/ΔΟΚ‖  

4) Π.Γ. 159/99 (ΦΔΚ157/Α/3-8-99) ―Μέηνα βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ αζθάθεζαξ ηαζ ηδξ 

οβείαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηθπ (ηνμπμπμίδζδ Π.Γ. 17/96)‖ 5) Νυιμξ Τπ‘Aνζει. 3144/ 
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2003 (ΦΔΚ 111/Α/8-5-2003) «Κμζκςκζηυξ δζάθμβμξ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ 

απαζπυθδζδξ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή πνμζηαζία ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ». 

Όθεξ μζ επζπεζνήζεζξ εθυζμκ απαζπμθμφκ έζης ηαζ έκακ ενβαγυιεκμ πνέπεζ 

κα έπμοκ ηεπκζηυ αζθάθεζαξ (ΣΑ). (Π.Γ. 17/96, άνενμ 4, πανάβναθμζ 1 ηαζ 2). Οζ 

επζπεζνήζεζξ πμο απαζπμθμφκ πάκς απυ 50 ενβαγυιεκμοξ μθείθμοκ κα έπμοκ ―ζαηνυ 

ενβαζίαξ‖. O ενβμδυηδξ δφκαηαζ κα ακαεέζεζ ηα ηαεήημκηα ημο ΣΑ ζε ενβαγυιεκμ 

ζηδκ επζπείνδζδ ή ζε άημιμ εηηυξ ηδξ επζπείνδζδξ ή κα ζοκάρεζ ζφιααζδ ιε 

Δλςηενζηή Τπδνεζία Πνμζηαζίαξ ηαζ Πνυθδρδξ (ΔΞΤΠΠ) ή κα επζθέλεζ ζοκδοαζιυ 

αοηχκ ηςκ δοκαημηήηςκ. ηδκ ηεθεοηαία πενίπηςζδ, ηα άημια αοηά μθείθμοκ κα 

ζοκενβάγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ (άνενμ 4, παν. 4 ηαζ 5 ημο Π.Γ. 17/96). O ενβμδυηδξ, 

πνζκ απυ ηδκ ακάεεζδ ηαεδηυκηςκ ΣΑ ζε ηάπμζμ πνυζςπμ, έπεζ οπμπνέςζδ κα 

βκςζημπμζεί ζηδκ ανιυδζα Δπζεεχνδζδ Δνβαζίαξ:  

 ηα ηοπζηά ηαζ μοζζαζηζηά ημο πνμζυκηα, 

 ημκ πνυκμ απαζπυθδζήξ ημο ιε ηα ηαεήημκηα ημο ΣΑ, 

 ηα ζημζπεία βζα ημ είδμξ ηαζ ηδκ μνβάκςζδ ηδξ επζπείνδζδξ, 

 ημκ ανζειυ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζηδκ επζπείνδζδ, 

 ημκ εθάπζζημ πνμαθεπυιεκμ πνυκμ απαζπυθδζδξ ημο ΣΑ, 

 ηαηάζηαζδ ιε ηδκ οθζημηεπκζηή οπμδμιή ηαζ ημ πνμζςπζηυ πμο δζαεέηεζ δ ίδζα δ 

επζπείνδζδ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ οπμπνεχζεχκ ηδξ, 

 ηαηάζηαζδ ιε ηδκ οθζημηεπκζηή οπμδμιή ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ πμο εα θαιαάκεζ 

ζοιπθδνςιαηζηά απυ ΔΞΤΠΠ ζηδκ πενίπηςζδ πμο ηα δζαηζεέιεκα ιέζα δεκ 

επανημφκ. (άνενμ 4, παν. 7 ημο Π.Γ. 17/96 ηαζ άνενμ 2, παν. 2 ημο Π.Γ. 159/99).  

 

 Ζ ζφιααζδ πνυζθδρδξ ημο ΣΑ βίκεηαζ εββνάθςξ ηαζ ακηίβναθυ ηδξ 

ημζκμπμζείηαζ απυ ημκ ενβμδυηδ ζηδκ ημπζηή Δπζεεχνδζδ Δνβαζίαξ. ηδκ πενίπηςζδ 

πμο μ ΣΑ είκαζ ενβαγυιεκμξ ηδξ επζπείνδζδξ, δ ακαββεθία ακάεεζδξ ηςκ ηαεδηυκηςκ 

ημο ζοκμδεφεηαζ απαναίηδηα απυ δήθςζδ απμδμπήξ. (άνενμ 4, παν. 4 ημο Ν. 1568/85 

ηαζ άνενμ 2, παν. 3 ημο Π.Γ. 159/99). ε πενίπηςζδ ακάεεζδξ ηςκ ηαεδηυκηςκ ΣΑ 

ζε ΔΞΤΠΠ, πνζκ απυ ηδκ επζθμβή, μ ενβμδυηδξ έπεζ οπμπνέςζδ κα βκςζημπμζεί ζηδκ 

ανιυδζα Δπζεεχνδζδ Δνβαζίαξ ηδ βναπηή ζφιααζδ ιε ηδκ ΔΞΤΠΠ. (άνενμ 4, παν. 8 
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ημο Π.Γ. 17/96). Ζ ανιυδζα Δπζεεχνδζδ Δνβαζίαξ εθέβπεζ ηδκ επάνηεζα ηδξ 

οθζημηεπκζηήξ οπμδμιήξ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ημ κμιυηοπμ ηδξ ζφιααζδξ ημο ΣΑ. 

(άνενμ 2, παν. 4 ημο Π.Γ. 159/99). Πανανηήιαηα, οπμηαηαζηήιαηα, πςνζζηέξ 

εβηαηαζηάζεζξ ή αοημηεθείξ εηιεηαθθεφζεζξ, ελανηδιέκεξ απυ ηδκ ηφνζα επζπείνδζδ, 

εεςνμφκηαζ αοημηεθείξ επζπεζνήζεζξ βζα ηδκ επζθμβή ΣΑ, εθυζμκ απέπμοκ ιεηαλφ 

ημοξ ή απυ ηδκ ηφνζα επζπείνδζδ ηυζμ, χζηε κα δοζπεναίκεηαζ ημ ένβμ ημο ΣΑ, ηαηά 

ηδκ απυθαζδ ημο Δπζεεςνδηή Δνβαζίαξ, ζημκ μπμίμ ιπμνεί κα πνμζθφβεζ ηάεε ιένμξ 

ζε πενίπηςζδ δζαθςκίαξ. Καηά ηδξ απυθαζδξ ημο Δπζεεςνδηή Δνβαζίαξ επζηνέπεηαζ 

πνμζθοβή εκχπζμκ ημο ανιυδζμο εζνδκμδίηδ ηαηά ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ πμθζηζηήξ 

δζημκμιίαξ πενί ενβαηζηχκ δζαθμνχκ. (άνενμ 4, παν. 2 ημο Ν. 1568/85).  

O ενβμδυηδξ, βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ άζηδζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημο ΣΑ, 

εέηεζ ζηδ δζάεεζή ημο ημ ακαβηαίμ αμδεδηζηυ πνμζςπζηυ, πχνμοξ, εβηαηαζηάζεζξ, 

ζοζηεοέξ ηαζ βεκζηά ηα απαναίηδηα ιέζα ηαζ αανφκεηαζ ιε υθεξ ηζξ ζπεηζηέξ δαπάκεξ. 

(άνενμ 4, παν. 5 ημο Ν. 1568/85). Ζ άζηδζδ ημο ένβμο ημο ΣΑ δεκ απμηθείεζ ηδκ 

ακάεεζδ ζε αοηυκ απυ ημκ ενβμδυηδ ηαζ άθθςκ ηαεδηυκηςκ, πένα απυ ημ εθάπζζημ 

υνζμ ςνχκ απαζπυθδζήξ ημο ςξ ΣΑ. (άνενμ 7, παν. 3 ημο Ν. 1568/85). O ΣΑ έπεζ, 

ηαηά ηδκ άζηδζδ ημο ένβμο ημο, δεζηή ακελανηδζία απέκακηζ ζημκ ενβμδυηδ ηαζ 

ζημοξ ενβαγυιεκμοξ. Σοπυκ δζαθςκία ημο ιε ημκ ενβμδυηδ, βζα εέιαηα ηδξ 

ανιμδζυηδηάξ ημο, δεκ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ θυβμ ηαηαββεθίαξ ηδξ ζφιααζήξ ημο. ε 

ηάεε πενίπηςζδ δ απυθοζδ ημο ηεπκζημφ αζθάθεζαξ πνέπεζ κα είκαζ αζηζμθμβδιέκδ. 

(άνενμ 7, παν. 4 ημο Ν. 1568/85). O ΣΑ οπάβεηαζ απεοεείαξ ζηδ δζμίηδζδ ηδξ 

επζπείνδζδξ. (άνενμ 5, παν. 6 ημο Ν. 1568/85). O ΣΑ έπεζ οπμπνέςζδ κα ηδνεί ημ 

επζπεζνδζζαηυ απυννδημ. (άνενμ 7, παν. 5 ημο Ν. 1568/85).  

 

Πξνζόληα ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο 

Σα πνμζυκηα ημο ηεπκζημφ αζθάθεζαξ πενζβνάθμκηαζ ζημ άνενμ 5 ημο Ν.1568/85, 

ζηα άνενα 4 ηαζ 5 ημο Π.Γ. 294/88 ηαζ ζημ άνενμ 4 ημο Π.Γ. 17/96. Με αάζδ αοηά μ 

ηεπκζηυξ αζθάθεζαξ πνέπεζ κα έπεζ:  

α) Πηοπίμ πμθοηεπκείμο ή πμθοηεπκζηήξ ζπμθήξ ακχηαημο εηπαζδεοηζημφ ζδνφιαημξ 

ημο εζςηενζημφ ή ζζυηζιςκ ζπμθχκ ημο ελςηενζημφ, πμο ημ ακηζηείιεκμ ζπμοδχκ 
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έπεζ ζπέζδ ιε ηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηαζ ηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία ηαζ άδεζα άζηδζδξ 

επαββέθιαημξ, πμο πμνδβείηαζ απυ ημ Tεπκζηυ Eπζιεθδηήνζμ ηδξ Eθθάδμξ (TEE).  

α) Πηοπίμ πακεπζζηδιζαηήξ ζπμθήξ εζςηενζημφ ή ζζυηζιςκ ζπμθχκ ημο ελςηενζημφ, 

πμο ημ ακηζηείιεκμ ζπμοδχκ έπεζ ζπέζδ ιε ηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηαζ ηδκ παναβςβζηή 

δζαδζηαζία ηαζ άδεζα άζηδζδξ επαββέθιαημξ, υηακ αοηή πνμαθέπεηαζ απυ ηδκ 

ηείιεκδ κμιμεεζία.  

β) Πηοπίμ ηεπκμθμβζημφ εηπαζδεοηζημφ ζδνφιαημξ ή ζζυηζιςκ ζπμθχκ ημο ελςηενζημφ 

ή πηοπίμ ηςκ πνχδκ ζπμθχκ οπμιδπακζηχκ ηαζ ηςκ KATEE.  

δ) Απμθοηήνζμ ηεπκζημφ θοηείμο δ ιέζδξ ηεπκζηήξ ζπμθήξ ή άθθδξ ακαβκςνζζιέκδξ 

ηεπκζηήξ επαββεθιαηζηήξ ζπμθήξ ημο εζςηενζημφ ή ζζυηζιςκ ζπμθχκ ημο ελςηενζημφ 

ή άδεζα άζηδζδξ επαββέθιαημξ ειπεζνμηέπκδ. Πνμτπδνεζία πμο οπμθμβίγεηαζ απυ 

ηδκ απυηηδζδ απμθοηδνίμο ή πηοπίμο, βζα ημοξ ηεπκζημφξ ηςκ εδαθίςκ α ηαζ α ηδξ 

παναβνάθμο 1 αοημφ ημο άνενμο ημοθάπζζημκ δζεηή, βζα ημοξ ηεπκζημφξ ημο εδαθίμο 

β ηδξ παναβνάθμο 1 ημοθάπζζημκ πεκηαεηή ηαζ βζα ημοξ ηεπκζημφξ ημο εδαθίμο δ ηδξ 

παναβνάθμο 1 ημοθάπζζημκ μηηαεηή. Με ημ Νυιμ 3144/2003 (ΦΔΚ 111/Α/8-5-2003) 

άνενμ 9 πανάβναθμξ 8 ιεζχκεηαζ (ηάης απυ μνζζιέκεξ πνμτπμεέζεζξ) μ 

απαζημφιεκμξ πνυκμξ πνμτπδνεζίαξ βζα κα ακαθάαεζ ηάπμζμξ απυθμζημξ ηαεήημκηα 

Σ.Α.  

Γζα ημοξ ηεπκζημφξ αζθάθεζαξ πμο έπμοκ παναημθμοεήζεζ πνυβναµµα 

επζµυνθςζδξ ζε εέµαηα αζθάθεζαξ ηαζ οβείαξ ηςκ ενβαγμµέκςκ, δζάνηεζαξ 

ημοθάπζζημκ 100 ςνχκ, ζφµθςκα µε ημ άνενμ 13 ημο Ν. 1568/1985 ηαζ ημ άνενμ 6 

ημο Π.Γ 17/1996 πμο εηηεθείηαζ απυ ηα ανµυδζα Τπμονβεία ή εηπαζδεοηζημφξ ή 

άθθμοξ δδµυζζμοξ μνβακζζµμφξ ή απυ ελεζδζηεοµέκα Κέκηνα Δπαββεθµαηζηήξ 

Καηάνηζζδξ (Κ.Δ.Κ.) πζζημπμζδµέκα ζηδκ οβζεζκή ηαζ αζθάθεζα ηδξ ενβαζίαξ, 

ζφµθςκα µε ηζξ εηάζημηε ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ, δ πνμτπδνεζία πμο πνμαθέπεηαζ ζηδκ 

πανάβναθμ 2 ημο άνενμο 5 ημο Ν. 1568/1985 µεζχκεηαζ ςξ ελήξ:  

α. Γζα ημοξ ηεπκζημφξ ηςκ πενζπηχζεςκ α‘ ηαζ α ηδξ παναβνάθμο 1 ημο άνενμο αοημφ 

ηαηά έκα έημξ. Γζα Απυθμζημοξ ΑΔΗ δδθ. απαζηείηαζ ηχνα πνμτπδνεζία ιυκμκ 1 έημοξ 

α. Γζα ημοξ ηεπκζημφξ ηςκ πενζπηχζεςκ β‘ ηαζ δ‘ ηδξ παναβνάθμο 1 ημο άνενμο 

αοημφ ηαηά ηνία έηδ. Γζα Απυθμζημοξ ΣΔΗ δδθ. απαζηείηαζ ηχνα πνμτπδνεζία ιυκμκ 2 
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εηχκ. Γζα Απυθμζημοξ Σεπκζηχκ Λοηείςκ, Σεπκζηχκ πμθχκ η.θπ απαζηείηαζ ηχνα 

πνμτπδνεζία ιυκμκ 5 εηχκ. Kάημπμζ ηςκ παναπάκς πνμζυκηςκ εεςνμφκηαζ ηαζ υζμζ 

έπμοκ ηίηθμοξ ή πζζημπμζδηζηά ηδξ αθθμδαπήξ. απυ ηα μπμία πνμηφπηεζ υηζ είκαζ 

ηεπκζημί αζθάθεζαξ.  

ημ άνενμ 5 ημο Π.Γ.294/88 ακαθένμκηαζ ακαθοηζηά μζ απαζημφιεκεξ 

εζδζηυηδηεξ ηςκ ηεπκζηχκ αζθαθείαξ ιε αάζδ ηδκ δναζηδνζυηδηα ηςκ επζπεζνήζεςκ. 

ημ άνενμ 4 ημο Π.Γ. 17/96, παν.2α & 2β επεηηείκεηαζ δ δοκαηυηδηα άζηδζδξ ημο 

νυθμο ημο ηεπκζημφ αζθαθείαξ ηαζ ζε απυθμζημοξ ηεπκζημφ θοηείμο ιε 8εηή 

πνμτπδνεζία ζε επζπεζνήζεζξ ηαηδβμνίαξ Β ηαζ Γ αθθά ηαζ ζημοξ ίδζμοξ ημοξ 

ενβμδυηεξ ζε επζπεζνήζεζξ ηαηδβμνίαξ Γ ιε πνμζςπζηυ ιέπνζ 50 άημια, εθυζμκ υιςξ 

επζιμνθςεμφκ ηαηάθθδθα. (άνενμ 6 ημο Π.Γ. 17/96 ηαζ άνενμ 13 ημο Ν.1568/85).  

Αξκνδηόηεηεο ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο 

Οζ ανιμδζυηδηεξ ημο ηεπκζημφ αζθάθεζαξ πενζβνάθμκηαζ ζηα άνενα 6 ηαζ 7 ημο 

Ν.1568/85 ηαζ ζημ Π.Γ.17/96. Οζ ανιμδζυηδηεξ αοηέξ είκαζ ζοιαμοθεοηζηέξ πνμξ ημκ 

ενβμδυηδ, εκχ επίζδξ μ ηεπκζηυξ αζθάθεζαξ έπεζ ηδκ οπμπνέςζδ επίαθερδξ ηςκ 

ζοκεδηχκ ενβαζίαξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα:  

1. Ο ηεπκζηυξ αζθάθεζαξ πανέπεζ ζημκ ενβμδυηδ οπμδείλεζξ ηαζ ζοιαμοθέξ, βναπηά ή 

πνμθμνζηά, ζε εέιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ οβζεζκή ηαζ αζθάθεζα ηδξ ενβαζίαξ ηαζ ηδκ 

πνυθδρδ ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ (άνενμ 6, παν. 1 ημο Ν. 1568/85). 

 Σζξ βναπηέξ οπμδείλεζξ ηαηαπςνεί ζε εζδζηυ αζαθίμ ηδξ επζπείνδζδξ, ημ μπμίμ 

ζεθζδμιεηνείηαζ ηαζ εεςνείηαζ απυ ηδκ επζεεχνδζδ ενβαζίαξ. O ενβμδυηδξ έπεζ 

οπμπνέςζδ κα θαιαάκεζ βκχζδ εκοπμβνάθςξ ηςκ οπμδείλεςκ πμο 

ηαηαπςνμφκηαζ ζ αοηυ ημ αζαθίμ (άνενμ 6, παν. 1 ημο Ν. 1568/85).  

 Ακ μ ενβμδυηδξ δζαθςκεί ιε ηζξ βναπηέξ οπμδείλεζξ ηαζ ζοιαμοθέξ ημο ΣΑ, 

μθείθεζ κα αζηζμθμβεί ηζξ απυρεζξ ημο ηαζ κα ηζξ ημζκμπμζήζεζ ηαζ ζηδκ ΔΤΑΔ ή 

ζημκ ακηζπνυζςπμ. ε πενίπηςζδ δζαθςκίαξ δ δζαθμνά επζθφεηαζ απυ ημκ 

επζεεςνδηή Δνβαζίαξ ηαζ ιυκμ. (άνενμ 11, παν. 4. ημο Ν. 1568/85).  

 Oζ οπμπνεχζεζξ ημο ΣΑ δεκ είβμοκ ηδκ ανπή ηδξ εοεφκδξ ημο ενβμδυηδ (άνενμ 7, 

παν. 3 ημο Π.Γ. 17/96).  

2. Eζδζηυηενα μ ηεπκζηυξ αζθάθεζαξ (άνενμ 6, παν. 2 ημο Ν. 1568/85):  
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α) ζοιαμοθεφεζ ζε εέιαηα 

 ζπεδζαζιμφ, πνμβναιιαηζζιμφ, ηαηαζηεοήξ ηαζ ζοκηήνδζδξ ηςκ 

εβηαηαζηάζεςκ, 

 εζζαβςβήξ κέςκ παναβςβζηχκ δζαδζηαζζχκ,  

 πνμιήεεζαξ ιέζςκ ηαζ ελμπθζζιμφ, 

 επζθμβήξ ηαζ εθέβπμο ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ αημιζηχκ ιέζςκ πνμζηαζίαξ 

 ηαεχξ ηαζ δζαιυνθςζδξ ηαζ δζεοεέηδζδξ ηςκ εέζεςκ ηαζ ημο πενζαάθθμκημξ 

ενβαζίαξ ηαζ βεκζηυηενα ηδξ μνβάκςζδξ ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ.  

α) εθέβπεζ 

 ηδκ αζθάθεζα ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ ηςκ ηεπκζηχκ ιέζςκ, πνζκ απυ ηδ 

θεζημονβία ημοξ 

 ηαεχξ ηαζ ηδκ αζθάθεζα ηςκ παναβςβζηχκ δζαδζηαζζχκ ηαζ ιεευδςκ ενβαζίαξ 

πνζκ απυ ηδκ εθανιμβή ημοξ  

 ηαζ επίζδξ επζαθέπεζ ηδκ εθανιμβή ηςκ ιέηνςκ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ηδξ 

ενβαζίαξ ηαζ πνυθδρδξ ηςκ αηοπδιάηςκ, εκδιενχκμκηαξ ζπεηζηά ημοξ ανιυδζμοξ 

πνμσζηαιέκμοξ ηςκ ηιδιάηςκ ή ηδ δζεφεοκζδ ηδξ επζπείνδζδξ 

3. Γζα ηδκ επίαθερδ ηςκ ζοκεδηχκ ενβαζίαξ μ ηεπκζηυξ αζθάθεζαξ έπεζ οπμπνέςζδ:  

α) κα επζεεςνεί ηαηηζηά ηζξ εέζεζξ ενβαζίαξ απυ πθεονάξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ηδξ 

ενβαζίαξ, 

 κα ακαθένεζ ζημκ ενβμδυηδ μπμζαδήπμηε πανάθεζρδ ηςκ ιέηνςκ οβζεζκήξ ηαζ 

αζθάθεζαξ 

 κα πνμηείκεζ ιέηνα ακηζιεηχπζζήξ ηδξ ηαζ κα επζαθέπεζ ηδκ εθανιμβή ημοξ.  

α) κα επζαθέπεζ ηδκ μνεή πνήζδ ηςκ αημιζηχκ ιέζςκ πνμζηαζίαξ.  

β) κα ενεοκά ηα αίηζα ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ, κα ακαθφεζ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ 

ενεοκχκ, κα ηα αλζμθμβεί ηαζ κα πνμηείκεζ ιέηνα απμηνμπήξ πανυιμζςκ αηοπδιάηςκ.  

δ) κα επμπηεφεζ ηδκ εηηέθεζδ αζηήζεςκ ποναζθάθεζαξ ηαζ ζοκαβενιμφ βζα ηδ 

δζαπίζηςζδ εημζιυηδημξ πνμξ ακηζιεηχπζζδ αηοπδιάηςκ.  

ε) κα δζελάβεζ ιεηνήζεζξ ηςκ αθαπηζηχκ παναβυκηςκ  
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ζη) κα ζοιιεηέπεζ ζηδ δζελαβςβή ηδξ εηηίιδζδξ ημο επαββεθιαηζημφ ηζκδφκμο  

(άνενμ 7, παν.1 Ν.1568/85 , ηαζ άνενμ 8, παν.1 ημο Π.Γ. 17/96).  

4. Γζα ηδ αεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ ενβαζίαξ ζηδκ επζπείνδζδ μ ηεπκζηυξ αζθάθεζαξ 

έπεζ οπμπνέςζδ: 

 κα ιενζικά χζηε μζ ενβαγυιεκμζ ζηδκ επζπείνδζδ κα ηδνμφκ ημοξ ηακυκεξ 

οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ κα ημοξ εκδιενχκεζ ηαζ ηαεμδδβεί βζα 

ηδκ απμηνμπή ημο επαββεθιαηζημφ ηζκδφκμο πμο ζοκεπάβεηαζ δ ενβαζία ημοξ. 

 κα εκδιενχκεζ ηαζ κα ηαεμδδβεί ημοξ ενβαγυιεκμοξ βζα ηδκ απμηνμπή ημο 

επαββεθιαηζημφ ηζκδφκμο πμο ζοκεπάβεηαζ δ ενβαζία ημοξ.  

 κα ζοιιεηέπεζ ζηδκ ηαηάνηζζδ ηαζ εθανιμβή ηςκ πνμβναιιάηςκ εηπαίδεοζδξ 

ηςκ ενβαγμιέκςκ ζε εέιαηα ΑΤΔ. (άνενμ 7, παν. 2 ημο Ν. 1568/85). 

5. H άζηδζδ ημο ένβμο ημο ηεπκζημφ αζθάθεζαξ δεκ απμηθείεζ ηδκ ακάεεζδ ζε αοηυκ 

απυ ημκ ενβμδυηδ ηαζ άθθςκ ηαεδηυκηςκ πένακ ημο εθάπζζημο μνίμο ςνχκ 

απαζπυθδζήξ ςξ ηεπκζημφ αζθάθεζαξ (ιε επζπθέμκ αιμζαή θοζζηά).  

6. O ηεπκζηυξ αζθάθεζαξ έπεζ ηαηά ηδκ άζηδζδ ημο ένβμο ημο δεζηή ακελανηδζία 

απέκακηζ ζημκ ενβμδυηδ ηαζ ζημοξ ενβαγμιέκμοξ. Tοπυκ δζαθςκία ημο ιε ημκ 

ενβμδυηδ, βζα εέιαηα ηδξ ανιμδζυηδηάξ ημο, δεκ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ θυβμ 

ηαηαββεθίαξ ηδξ ζφιααζήξ ημο. ε ηάεε πενίπηςζδ δ απυθοζδ ημο ηεπκζημφ 

αζθάθεζαξ πνέπεζ κα είκαζ αζηζμθμβδιέκδ.  

7. O ηεπκζηυξ αζθάθεζαξ έπεζ οπμπνέςζδ κα ηδνεί ημ επζπεζνδζζαηυ απυννδημ. 

 

Δλςηενζηέξ Τπδνεζίεξ Πνμζηαζίαξ ηαζ Πνυθδρδξ 

Οζ Δλςηενζηέξ Τπδνεζίεξ Πνμζηαζίαξ ηαζ Πνυθδρδξ (ΔΞΤΠΠ) πμο πνμαθέπμκηαζ 

ζηα άνενα 4 ηαζ 5 ημο Π.Γ.17/96 ηαζ μζ Δζςηενζηέξ Τπδνεζίεξ Πνμζηαζίαξ ηαζ 

Πνυθδρδξ (ΔΤΠΠ) πνμαθέπμκηαζ ζημ άνενμ 4 (πανάβναθμζ 10 ηαζ 11) ημο ζδίμο 

Π.Γ. Oζ ΔΞYΠΠ πνμηεζµέκμο κα ανπίζμοκ κα θεζημονβμφκ ηαζ κα πανέπμοκ 

οπδνεζίεξ πνέπεζ κα ηαηέπμοκ ζπεηζηή άδεζα ζφµθςκα µε ημ άνενμ 5 ημο Π.Γ. 17/96 

ηαζ δ μπμία εηδίδεηαζ ζφµθςκα µε ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 6 ημο πανυκημξ 

δζαηάβµαημξ. H άδεζα οπυηεζηαζ ζε ακακέςζδ ηάεε ηνζεηία ηαζ µπμνεί κα ακαηθδεεί 
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µε ηδ δζαδζηαζία ημο άνενμο 10 ημο πανυκημξ δζαηάβµαημξ. Γζα ηδκ πανμπή 

οπδνεζζχκ απυ ηζξ ΔΞYΠΠ πνμξ ηζξ επζπεζνήζεζξ εθανµυγμκηαζ ημοθάπζζημκ μζ 

δζαηάλεζξ ημο Π.Γ. 294/88, υζμκ αθμνά ημ πνυκμ απαζπυθδζδξ ημο ηεπκζημφ 

αζθάθεζαξ ηαζ ημο βζαηνμφ ενβαζίαξ, ημ επίπεδμ βκχζεςκ ηαζ ηδκ εζδζηυηδηα ημο 

ηεπκζημφ αζθάθεζαξ. Oζ ΔΞYΠΠ µπμνεί κα είκαζ βεκζηέξ ή ηθαδζηέξ εκυξ ή 

πενζζζμηένςκ ηθάδςκ. 

Πξνζσπηθό ΤΠΠ 

φιθςκα ιε ημ άνενμ 3 ζε ηάεε YΠΠ ακελάνηδηα απυ ημ θμζπυ ηεπκζηυ, ζαηνζηυ ηαζ 

οβεζμκμµζηυ πνμζςπζηυ μνίγμκηαζ δφμ επζζηδµμκζημί οπεφεοκμζ ςξ ελήξ: 

α. Έκαξ βζαηνυξ µε ηδκ εζδζηυηδηα ηδξ ζαηνζηήξ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ µε άδεζα άζηδζδξ 

ζαηνζημφ επαββέθµαημξ ή Γζαηνυξ µε ηδκ εζδζηυηδηα ηδξ παεμθμβίαξ οπυ ηζξ 

πνμτπμεέζεζξ ημο άνενμο 8 (πανάβναθμξ 1, εδάθζμ α) ημο κ. 1568/85, ακ δεκ 

εηδδθςεεί εκδζαθένμκ απυ βζαηνυ ηδξ εζδζηυηδηαξ ηδξ ζαηνζηήξ ηδξ ενβαζίαξ, ηαζ βζα 

υζμ πνυκμ ημφημ απαζηείηαζ, µεηά απυ πθήνςξ αζηζμθμβδµέκδ βκχµδ ημο ΤΑΔ 

(φθθμβμξ Τπαθθήθςκ Αζθαθζζηζηχκ Δπζπεζνήζεςκ)ηαζ βκχµδ ημο ημπζημφ 

Ηαηνζημφ οθθυβμο ανµμδίμο κα απμθαίκεηαζ επί εεµάηςκ ζαηνζηχκ εζδζημηήηςκ. Ο 

ςξ άκς ανµυδζμξ Ηαηνζηυξ φθθμβμξ βκςµμδμηεί εκηυξ 10 δµενχκ απυ ηδκ οπμαμθή 

ημο ενςηήµαημξ. Ακ πανέθεεζ άπναηηδ δ πνμεεζµία ηςκ 10 δµενχκ, δ εέζδ 

πθδνμφηαζ απυ ημκ ακαθενυµεκμ ζηδκ αίηδζδ, εθυζμκ ζοκηνέπμοκ μζ πνμτπμεέζεζξ 

πμο ηίεεκηαζ µε ημ πανυκ άνενμ. 

α. Έκαξ πηοπζμφπμξ µε εζδζηυηδηα απυ ηζξ επζηνεπυµεκεξ εζδζηυηδηεξ ηεπκζηχκ 

αζθάθεζαξ ζφµθςκα µε ημ άνενμ 5 (πανάβναθμξ 1 εδάθζα α ηαζ α) ημο κ.1568/85 ηαζ 

ημ άνενμ 5 ημο Π.Γ. 294/88 ηαζ µε πεκηαεηή ημοθάπζζημκ πνμτπδνεζία ζημ 

ακηζηείµεκμ ηδξ πνυθδρδξ ημο επαββεθµαηζημφ ηζκδφκμο ή ακαβκςνζζµέκδ 

πακεπζζηδµζαηή µεηαπηοπζαηή ελεζδίηεοζδ µμκμεημφξ ημοθάπζζημκ δζάνηεζαξ 

ζπεηζηή µε ημ ακηζηείµεκμ αοηυ ηαζ πνμτπδνεζία ημοθάπζζημκ εκυξ έημοξ. 

ηζξ πενζπηχζεζξ πμο δ ΤΠΠ πανέπεζ απμηθεζζηζηά οπδνεζίεξ ζε επζπεζνήζεζξ: 

i. ηδξ ηαηδβμνίαξ Α ημο άνενμο 2 ημο Π.Γ. 294/88 ηαζ µε ανζεµυ ενβαγμµέκςκ 

µζηνυηενμ απυ 50 
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ii. ηδξ ηαηδβμνίαξ Β ηαζ µε ανζεµυ ενβαγμµέκςκ µζηνυηενμ απυ 650 

iii. ηδξ ηαηδβμνίαξ Γ ακελάνηδηα ανζεµμφ ενβαγμµέκςκ, μ επζζηδµμκζηυξ οπεφεοκμξ 

ημο πνμδβμοµέκμο εδαθίμο δφκαηαζ κα έπεζ µία απυ ηζξ επζηνεπυµεκεξ εζδζηυηδηεξ 

ηεπκζηχκ αζθάθεζαξ υπςξ ηαεμνίγμκηαζ ζημ άνενμ 5 (πανάβναθμξ 1 εδάθζμ β) ημο  

κ. 1568/85 ηαζ ζημ άνενμ 5 ημο Π.Γ. 294/88 ηαζ δεηαεηή ημοθάπζζημκ πνμτπδνεζία 

ζημ ακηζηείµεκμ ηδξ πνυθδρδξ ημο επαββεθµαηζημφ ηζκδφκμο. 

2. Oζ επζζηδµμκζημί οπεφεοκμζ δεκ µπμνμφκ κα πνδζζµμπμζμφκηαζ ζε πενζζζυηενεξ 

απυ µία ΔΞΤΠΠ ηαζ µία ΔYΠΠ. 

3. Oζ επζζηδµμκζημί οπεφεοκμζ µζαξ YΠΠ µπμνμφκ ηαζ μζ ίδζμζ κα πνμζθένμοκ 

οπδνεζίεξ ηεπκζημφ αζθάθεζαξ ηαζ βζαηνμφ ενβαζίαξ ςξ πνμζςπζηυ αοηήξ ζφµθςκα 

µε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Π.Γ. 294/88 

4. Oζ YΠΠ πνμηεζµέκμο κα πνμζθένμοκ οπδνεζίεξ ηεπκζημφ αζθάθεζαξ ηαζ βζαηνμφ 

ενβαζίαξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ πνδζζµμπμζμφκ ζαηνζηυ ηαζ ηεπκζηυ πνμζςπζηυ µε 

μπμζαδήπμηε ζπέζδ ενβαζίαξ ηαζ µε πνμζυκηα ζφµθςκα µε ημ άνενμ 8 ημο 

κ.1568/85, ημ Π.Γ. 294/88 ηαζ ημ άνενμ 4 ημο Π.Γ.17/96. 

5. Oζ YΠΠ ζηεθεπχκμκηαζ ηαζ απυ άθθμ πνμζςπζηυ, µε μπμζαδήπμηε ζπέζδ 

ενβαζίαξ, ακςηάηδξ, ακςηέναξ ή µέζδξ εηπαίδεοζδξ, επαββεθµάηςκ οβείαξ ηαζ 

πνυκμζαξ ή ηεπκζηχκ επαββεθµάηςκ. Tμ πνμζςπζηυ αοηυ πνέπεζ: 

α. Να είκαζ επαββεθµάηςκ οβείαξ ηαζ πνυκμζαξ µε βκςζηζηυ ακηζηείµεκμ ζπμοδχκ 

πμο πενζθαµαάκεζ ηφηθμ εηπαίδεοζδξ ζε εέµαηα οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ηςκ 

ενβαγμµέκςκ ή µε ελεζδίηεοζδ ζε εέµαηα πνμζδζμνζζµμφ θοζζηχκ, πδµζηχκ ηαζ 

αζμθμβζηχκ παναβυκηςκ ή κα έπεζ ηα πνμζυκηα ημο άνενμο 8 (πανάβναθμξ 3) ημο 

κ.1568/85 ηαζ δζεηή ημοθάπζζημκ πνμτπδνεζία.  

α. Να είκαζ ηεπκζηχκ επαββεθµάηςκ µε βκςζηζηυ ακηζηείµεκμ ζπμοδχκ πμο 

πενζθαµαάκεζ ηφηθμ εηπαίδεοζδξ ζε εέµαηα οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ηςκ 

ενβαγμµέκςκ ή µε ελεζδίηεοζδ ζε εέµαηα πνμζδζμνζζµμφ θοζζηχκ, πδµζηχκ ηαζ 

αζμθμβζηχκ παναβυκηςκ ή κα έπεζ δζαηεθέζεζ αμδεδηζηυ πνμζςπζηυ ημο ηεπκζημφ 

αζθάθεζαξ ζφµθςκα µε ημ άνενμ 4 (πανάβναθμξ 5) ημο κ.1568/85 επί δφμ 

ημοθάπζζημκ πνυκζα. 
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6. Tμ µέβεεμξ ηαζ δ έηηαζδ ηδξ ζοµπθδνςµαηζηήξ αοηήξ ζηεθέπςζδξ πνμζδζμνίγεηαζ 

µεηά απυ εζζήβδζδ ηςκ επζζηδµμκζηχκ οπεοεφκςκ µε αάζδ ημ εφνμξ ηαζ ημ είδμξ ηςκ 

πανεπμµέκςκ οπδνεζζχκ ηαζ βεκζηά ακάθμβα µε ηζξ ακάβηεξ θεζημονβίαξ ηςκ YΠΠ. 

7. Πάκηςξ, βζα ηζξ πενζπηχζεζξ πμο δ YΠΠ πανέπεζ οπδνεζίεξ πμο ακηζζημζπμφκ ζε 

πθήνδ απαζπυθδζδ ημοθάπζζημκ 2 ηεπκζηχκ αζθάθεζαξ ή 2 βζαηνχκ ενβαζίαξ, ηυηε δ 

YΠΠ οπμπνεμφηαζ κα απαζπμθεί ηαζ έκα ημοθάπζζημκ απυ ηα πνυζςπα ηδξ 

παναβνάθμο 5 ημο πανυκημξ άνενμο.  

Δπζηνμπή Δκδμκμζμημιεζαηχκ Λμζιχλεςκ 

Οζ ανπέξ πμο δζέπμοκ ηδκ μνβάκςζδ ηαζ θεζημονβία ηδξ επζηνμπήξ 

εκδμκμζμημιεζαηχκ θμζιχλεςκ πενζβνάθμκηαζ ζηα άνενα 6 ηαζ 7 ημο κυιμο 388/18-

02-2014. φιθςκα ιε ημ κυιμ ζε ηάεε Νμζμημιείμ ζοβηνμηείηαζ ιε απυθαζδ ημο 

Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο, ιεηά απυ εζζήβδζδ ημο Δπζζηδιμκζημφ οιαμοθίμο, 

Δπζηνμπή Νμζμημιεζαηχκ Λμζιχλεςκ (ΔΝΛ), δ μπμία ακαζοβηνμηείηαζ ακά 4/εηία 

ηαζ απμηεθείηαζ απυ ηα παναηάης ιέθδ: 

1. Έκακ (1) Ηαηνυ ιε ελεζδίηεοζδ ζηδ Λμζιςλζμθμβία ιε ααειυ οκημκζζηή 

Γζεοεοκηή ή Γζεοεοκηή ή ιέθμξ ΓΔΠ ααειίδαξ ημοθάπζζημ Δπίημονμο Καεδβδηή ηαζ 

επί εθθείρεςξ ηςκ πνμακαθενμιέκςκ, ζαηνυ ιε ελεζδίηεοζδ ζηδ Λμζιςλζμθμβία ιε 

ααειυ Δπζιεθδηή Α΄, ή ηέθμξ επί εθθείρεςξ ηςκ πνμακαθενμιέκςκ ηθζκζηυ βζαηνυ ιε 

ααειυ οκημκζζηή Γζεοεοκηή ή Γζεοεοκηή ή ιέθμξ ΓΔΠ ααειίδαξ ημοθάπζζημ 

Δπίημονμο Καεδβδηή ιε απμδεδεζβιέκδ εκαζπυθδζδ ζημ ακηζηείιεκμ ηςκ 

θμζιχλεςκ, ημκ μπμίμ πνμηείκεζ ημ Δπζζηδιμκζηυ οιαμφθζμ. 

2. Έκακ (1) Ηαηνυ Βζμπαεμθυβμ ή Κθζκζηυ Μζηνμαζμθυβμ ιε ααειυ οκημκζζηή 

Γζεοεοκηή ή Γζεοεοκηή ημο Μζηνμαζμθμβζημφ Σιήιαημξ ή ιέθμξ ΓΔΠ ααειίδαξ 

ημοθάπζζημ Δπίημονμο Καεδβδηή, ή ζαηνυ αζμπαεμθυβμ πμο είκαζ οπεφεοκμξ ημο 

Μζηνμαζμθμβζημφ Δνβαζηδνίμο βζα ηα κμζμημιεία ηάης ηςκ 100 ηθζκχκ. 

3. Έκακ /Μία (1) Νμζδθεοηή/ηνζα Δπζηήνδζδξ Λμζιχλεςκ (ΝΔΛ) πθήνμοξ ηαζ 

απμηθεζζηζηήξ απαζπυθδζδξ πμο εα πθδνμί ηα πνμζυκηα ηδξ εέζδξ υπςξ αοηά 

πενζβνάθμκηαζ ζημ άνενμ 9 ηδξ πανμφζαξ. 

4. Σμκ /Σδκ Γζεοεοκηή/κηνζα ηδξ Γζμζηδηζηήξ Τπδνεζίαξ. 
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5. Σμκ /Σδκ Γζεοεοκηή/κηνζα ηδξ Νμζδθεοηζηήξ Τπδνεζίαξ. 

6. Σμκ /Σδκ Γζεοεοκηή/κηνζα ηδξ Ηαηνζηήξ Τπδνεζίαξ. 

7. Σμκ Δηπνυζςπμ ημο Υεζνμονβζημφ Σμιέα (ιε ααειυ οκημκζζηή Γζεοεοκηή ή 

Γζεοεοκηή). 

8. Σμκ Δηπνυζςπμ Αζιαημθμβζηχκ ή Οβημθμβζηχκ Σιδιάηςκ (ιε ααειυ οκημκζζηή 

Γζεοεοκηή ή Γζεοεοκηή). 

9. Σμκ Δηπνυζςπμ Μμκάδςκ Δκηαηζηήξ Θεναπείαξ, ζε υζα κμζμημιεία οπάνπμοκ 

ακηίζημζπεξ Μμκάδεξ (ιε ααειυ οκημκζζηή Γζεοεοκηή ή Γζεοεοκηή). 

10. Σμοξ Ηαηνμφξ ιε ελεζδίηεοζδ ζηδ Λμζιςλζμθμβία ή Κθζκζημφξ Μζηνμαζμθυβμοξ 

εάκ οπδνεημφκ ζημκ Νμζμημιείμ (έςξ 3 ζοκμθζηά). 

11. Σμκ /Σδκ Γζεοεοκηή/κηνζα ημο Φανιαηείμο. 

12. Σμκ /Σδκ Γζεοεοκηή/κηνζα ηδξ Σεπκζηήξ Τπδνεζίαξ. 

13. Σμκ Πνμσζηάιεκμ ημο Αοημηεθμφξ Σιήιαημξ Δθέβπμο Πμζυηδηαξ, Ένεοκαξ ηαζ 

οκεπζγυιεκδξ Δηπαίδεοζδξ, υπμο οθίζηαηαζ. 

14. Δπυπηδ Γδιυζζαξ Τβείαξ, εθυζμκ οπδνεηεί ζημ Νμζμημιείμ. 

Σα ηνία πνχηα ιέθδ απμηεθμφκ ηαζ ηδκ Οιάδα Δνβαζίαξ ηαζ Δπέιααζδξ ηδξ 

ΔΝΛ. Ο ανζειυξ ηςκ ΝΔΛ μνίγεηαζ ιε ακαθμβία 1 ΝΔΛ ακά 250 ηθίκεξ. Σα δφμ 

πνχηα ιέθδ ηδξ μιάδαξ ενβαζίαξ εκαθθάζζμκηαζ ακά έημξ ζηδκ Πνμεδνία ηδξ 

Δπζηνμπήξ.  

Έξγν θαη Αξκνδηόηεηεο ηεο ΔΝΛ 

Ζ ΔΝΛ είκαζ ημ ιυκμ ανιυδζμ υνβακμ βζα ηδκ επζηήνδζδ ηαζ ημκ έθεβπμ ηςκ 

κμζμημιεζαηχκ θμζιχλεςκ ζε ηάεε κμζμημιείμ. Καηανηίγεζ ημκ Δζςηενζηυ 

Κακμκζζιυ Πνυθδρδξ ηαζ Δθέβπμο Λμζιχλεςκ ηαεχξ ηαζ ημ ζπέδζμ δνάζδξ βζα ηδκ 

οθμπμίδζδ ηδξ ακηίζημζπδξ πμθζηζηήξ ηαζ ζηναηδβζηήξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ 

ιζηνμαζαηήξ ακημπήξ ηαζ ηδκ πνυθδρδ ηςκ θμζιχλεςκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδ 

κμζδθεία ηςκ αζεεκχκ ζημοξ Υχνμοξ Πανμπήξ Τβείαξ. Δζζδβείηαζ (αάζεζ 

ηεηιδνζςιέκςκ εεκζηχκ ηαζ δζεεκχκ ηαηεοεοκηδνίςκ μδδβζχκ) ιέηνα βζα ηδκ 
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πνυθδρδ ηαζ ημκ έθεβπμ ηςκ κμζμημιεζαηχκ θμζιχλεςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ 

πανεπυιεκδ θνμκηίδα οβείαξ ηαζ επζηδνεί ηδκ εθανιμβή ημοξ ζφιθςκα ιε ηζξ 

δζαηάλεζξ ηδξ πανμφζδξ ηαζ ζημ πθαίζζμ ηςκ μδδβζχκ ηαζ ηαηεοεφκζεςκ ημο 

ΚΔΔΛΠΝΟ. 

Ζ ΔΝΛ ζοκεδνζάγεζ ακά ηνίιδκμ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ πμνείαξ 

εθανιμβήξ ημο ζπεδίμο δνάζδξ ηαζ οπμαάθθεζ ζημ Γζμζηδηή ημο κμζμημιείμο έηεεζδ 

πεπναβιέκςκ βζα ηζξ δνάζεζξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ, ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ 

επζηήνδζδξ, ηα πνμαθήιαηα πμο οπήνλακ αθθά ηαζ νεαθζζηζηέξ πνμηάζεζξ βζα 

αεθηίςζδ ακά εέια. 

Α. Σμ ένβμ ηαζ μζ ανιμδζυηδηεξ ηδξ ΔΝΛ ααζίγμκηαζ ζημοξ παναηάης άλμκεξ: 

1. Δπζηήνδζδ ηαζ ηαηαβναθή ηςκ κμζμημιεζαηχκ θμζιχλεςκ (επζπηχζεζξ, 

ζδιεζαημφξ επζπμθαζιμφξ θμζιχλεςκ). 

2. Αλζμθυβδζδ ηςκ ιέηνςκ πνυθδρδξ ηαζ επακαπνμζδζμνζζιυ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ 

πνςημηυθθςκ βζα ηδ ιείςζδ ηδξ ιεηάδμζδξ ηαζ δζαζπμνάξ ηςκ κμζμημιεζαηχκ 

παεμβυκςκ ηαζ ηδκ μνεήξ πνήζδ ηςκ ακηζαζμηζηχκ. 

3. οκεπή επίαθερδ ηδξ εθανιμβήξ ηδκ ηαεμθζηή εθανιμβή ηςκ ιέηνςκ εθέβπμο ηαζ 

πνυθδρδξ ηςκ κμζμημιεζαηχκ θμζιχλεςκ. 

4. Ακηζιεηχπζζδ επζδδιζηχκ ελάνζεςκ ηαζ ηαηαζηάζεςκ έηηαηηδξ ακάβηδξ αάζεζ 

ζπεδίμο. 

5. Τπμπνεςηζηή ζοκεπζγυιεκδ εηπαίδεοζδ υθςκ ηςκ επαββεθιαηζχκ οβείαξ ζημ 

Νμζμημιείμ ζηδκ εθανιμβή ηςκ ιέηνςκ βζα ηδκ πνυθδρδ ηαζ ημκ έθεβπμ ηςκ 

κμζμημιεζαηχκ θμζιχλεςκ ηαεχξ ηαζ ηςκ κμζμημιεζαηχκ βζαηνχκ ζηδκ μνεμθμβζηή 

πνήζδ ηςκ ακηζαζμηζηχκ. 

6. Δπζημζκςκία ηαζ ζοκενβαζία ιε ηεκηνζημφξ θμνείξ, υπςξ ημ Τπμονβείμ Τβείαξ, δ 

Δεκζηή Δπζηνμπή παναημθμφεδζδξ ηδξ θανιαηεοηζηήξ δαπάκδξ ηαζ ηδξ εθανιμβήξ 

ηςκ εεναπεοηζηχκ πνςημηυθθςκ ζοκηαβμβνάθδζδξ ηαζ ημο ΔΟΓΤ (πν. ΚΔΔΛΠΝΟ. 
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7. Ονζζιυξ βζα ηάεε δείηηδ εθέβπμο θμζιχλεςκ ζοβηεηνζιέκςκ ιεηνήζζιςκ εηήζζςκ 

ζηυπςκ ιε ηδ ζοκενβαζία υθςκ ηςκ ειπθεημιέκςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ οπμαμθή αοηχκ 

πνμξ έβηνζζδ ζηδ Γζμίηδζδ ημο Νμζμημιείμο ή ηδξ Ηδζςηζηήξ Κθζκζηήξ. 

8. Καηάνηζζδ εηήζζμο μζημκμιζημφ πνμτπμθμβζζιμφ ηαζ απμθμβζζιμφ ζπεηζηά ιε ηδκ 

πνυθδρδ ηςκ κμζμημιεζαηχκ θμζιχλεςκ. 

9. Αλζμθυβδζδ ηδξ ζοιαμθήξ ηςκ επαββεθιαηζχκ οβείαξ ζηδκ πνμχεδζδ ηςκ 

δνάζεςκ εθέβπμο θμζιχλεςκ. 

Γ. Δζδζηυηενα δ ΔΝΛ: 

1. πεδζάγεζ ηαζ θαιαάκεζ ιέηνα: 

 Γζα ηδκ πνυθδρδ ειθάκζζδξ ηςκ κμζμημιεζαηχκ θμζιχλεςκ. 

 Γζα ημκ πενζμνζζιυ ηδξ δζαζπμνάξ ηςκ θμζιμβυκςκ παναβυκηςκ. 

 Γζα ηδ δζαπείνζζδ ηαζ ηδκ ακηζιεηχπζζδ επζδδιζηχκ ελάνζεςκ. 

 Γζα ηδ πνυθδρδ ηνμθζιμβεκχκ ή οδαημβεκχκ θμζιχλεςκ. 

 Γζα ηδ ζοιιυνθςζδ ημο πνμζςπζημφ ζηζξ αζθαθείξ βζα ημκ αζεεκή 

ζαηνμκμζδθεοηζηέξ πναηηζηέξ. 

 Γζα ηδκ πνυθδρδ έηεεζδξ ημο πνμζςπζημφ ζε θμζιμβυκμοξ πανάβμκηεξ. 

 Γζα ηδκ μνεή δζαπείνζζδ ηςκ ακηζαζμηζηχκ ζημ Νμζμημιείμ ή ζηδκ Ηδζςηζηή 

Κθζκζηή. 

 Γζα ηδκ εθανιμβή ηαζ ημκ έθεβπμ ηδξ ζοιιυνθςζδξ ζημοξ ηακυκεξ ηδξ Τβζεζκήξ 

ηςκ Υενζχκ υθςκ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζε υθμοξ ημοξ πχνμοξ ζημ Νμζμημιείμ ή 

ζηδκ Ηδζςηζηή Κθζκζηή. 

2. Δπμπηεφεζ ηαζ εθέβπεζ: 

 Σδκ ηήνδζδ ηςκ ηακυκςκ πνυθδρδξ κμζμημιεζαηχκ θμζιχλεςκ ηαζ ηςκ ηακυκςκ 

ηδξ οβζεζκήξ πενζαάθθμκημξ ζημ Νμζμημιείμ ή ζηδκ Ηδζςηζηή Κθζκζηή. Κάεε 

ιέθμξ ηδξ ΔΝΛ έπεζ ζοβηεηνζιέκεξ ανιμδζυηδηεξ ηαζ εοεφκδ βζα ηδκ 

ζοιιυνθςζδ ιε ημοξ ηακυκεξ ακάθμβα ιε ημ πχνμ ηαζ ηδκ μιάδα ημο 

πνμζςπζημφ ημο Νμζμημιείμο ή ηδξ Ηδζςηζηήξ Κθζκζηήξ πμο εηπνμζςπεί, υπςξ 

ακαθφμκηαζ παναηάης. Οζ Γζεοεοκηέξ ηδξ Νμζδθεοηζηήξ ηαζ ηδξ Ηαηνζηήξ 

Τπδνεζίαξ είκαζ οπεφεοκμζ βζα ημκ έθεβπμ εθανιμβήξ ηςκ «ιέηνςκ πνυθδρδξ ηαζ 
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εθέβπμο θμζιχλεςκ» ζφιθςκα ιε ημ ζζπφμκ ζπέδζμ δνάζδξ (πνςηυημθθα, 

ηαηεοεοκηήνζεξ μδδβίεξ η.θπ.) ζε υθμοξ ημοξ πχνμοξ ημο Νμζμημιείμο ή ηδξ 

Ηδζςηζηήξ Κθζκζηήξ υπμο πανέπεηαζ θνμκηίδα ζημοξ αζεεκείξ. Δθανιυγμοκ ηαζ 

εθέβπμοκ ηδ ζοιιυνθςζδ ημο πνμζςπζημφ ημοξ ιε ηα ιέηνα πμο εζζδβείηαζ δ 

ΔΝΛ υζμκ αθμνά ζηδκ ηαεδιενζκή πναηηζηή κμζδθεοηζηή ηαζ ζαηνζηή θνμκηίδα 

ιε ζηυπμ πάκηα ηδκ αζθάθεζα ημο αζεεκή. 

 Σδκ ηήνδζδ ηςκ δζεεκχκ ηαζ εεκζηχκ ηαηεοεοκηήνζςκ μδδβζχκ απμθφιακζδξ, 

απμζηείνςζδξ ηαζ ακηζζδρίαξ, ηαεχξ ηαζ ηςκ δζαδζηαζζχκ απεκημιχζεςκ ηαζ 

ιομηημκζχκ. 

 Σδκ μνεμθμβζηή πνήζδ ηςκ ακηζαζμηζηχκ βζα εεναπεία ηαζ πδιεζμπνμθφθαλδ. 

 Σδ θήρδ ιέηνςκ αημιζηήξ πνμζηαζίαξ απυ υθμοξ ημοξ ενβαγυιεκμοξ ζημ 

κμζμημιείμ. 

 Σδ ζοκενβαζία ιε άθθεξ Δπζηνμπέξ ημο Νμζμημιείμο ή ηδξ Ηδζςηζηήξ Κθζκζηήξ 

βζα ηδ δζαζφκδεζδ ηςκ εθανιμγυιεκςκ δνάζεςκ (Δπζηνμπή Γζαπείνζζδξ Ηαηνζηχκ 

Απμαθήηςκ, Δπζηνμπή Πμζυηδηαξ, Τβζεζκήξ ηαζ Αζθάθεζαξ ενβαγμιέκςκ η.α.). 

 Σδκ απμιυκςζδ ηαζ ημ δζαπςνζζιυ αζεεκχκ ιε θμζιχδδ κμζήιαηα ηαζ θμζιχλεζξ 

ή απμζηζζιυ απυ πμθοακεεηηζηά παεμβυκα. 

 Σδ μνεή δζαπείνζζδ ηςκ ηνμθίιςκ αάζεζ ηςκ ανπχκ οβζεζκήξ βζα ηδκ αζθάθεζα 

ηςκ ηνμθίιςκ, υπμο δεκ οπάνπεζ εζδζηυ ηιήια. 

3. Παναημθμοεεί: 

 Σδκ επίπηςζδ ή ημκ επζπμθαζιυ ηςκ κμζμημιεζαηχκ θμζιχλεςκ.  

 Σδκ ακημπή ηςκ παεμβυκςκ πμο απμιμκχκμκηαζ ζημ κμζμημιείμ. 

4. Ονβακχκεζ ηαζ ζοκημκίγεζ ηαηηζηέξ ηαζ πενζμδζηέξ εκδιενςηζηέξ ηαζ εηπαζδεοηζηέξ 

ζοκακηήζεζξ βζα εέιαηα πνυθδρδξ θμζιχλεςκ ιε ημ πνμζςπζηυ υθςκ ηςκ 

ηαηδβμνζχκ. 

5. Δκδιενχκεζ ηαηηζηά (ακά δίιδκμ ή ηνίιδκμ ακάθμβα ιε ηα πνμαθήιαηα πμο 

ακαδφμκηαζ) ημ πνμζςπζηυ βζα ακαδουιεκα ή κεμειθακζγυιεκα θμζιχδδ κμζήιαηα, 

ζδζαίηενδξ ζδιαζίαξ βζα ηδ Γδιυζζα Τβεία, ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο Τπμονβείμο 

Τβείαξ ηαζ ημο ΚΔΔΛΠΝΟ. 
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6. Πανέπεζ ζημ ΚΔΔΛΠΝΟ ή άθθεξ ανιυδζεξ Τπδνεζίεξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε 

θμζιχδδ κμζήιαηα, πμζμζηά θμζιχλεςκ, ακημπέξ παεμβυκςκ ιζηνμμνβακζζιχκ. 

7. Ακηζιεηςπίγεζ ηζξ εηεέζεζξ ημο πνμζςπζημφ ζε θμζιμβυκμοξ πανάβμκηεξ, υηακ ζημ 

κμζμημιείμ δεκ οπδνεηεί Ηαηνυξ Δνβαζίαξ. 

8. Δκδιενχκεζ υθμ ημ πνμζςπζηυ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ ιέηνςκ πνυθδρδξ 

θμζιχλεςκ πμο εθανιυζηδηακ ηαζ πνμηείκεζ αεθηζχζεζξ.  

 

Μειέηε Πεξίπησζεο 1 

Δνβάγεζηε ζε έκακ θμνέα πμο απαζπμθεί 422 ενβαγμιέκμοξ. Απμθαζίγεηαζ κα 

μνβακχζεηε επζηνμπή οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ. Απυ πυζα ιέθδ εα 

απμηεθείηαζ; Πμζεξ μζ δζαδζηαζίεξ πμο εα αημθμοεήζεηε; Απυ πμο εα λεηζκήζεηε; Να 

πενζβνάρεηε υθδ ηδ δζαδζηαζία. 

 

Μειέηε Πεξίπησζεο 2 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ αάνδζάξ ζαξ είπαηε πηχζδ ηαζ πμκάεζ πμθφ έκημκα δ ιέζδ ζαξ, 

ιε απμηέθεζια κα ιδκ ιπμνείηε κα ενβαζηείηε. ημ κμζμημιείμ πμο επζζηεθεήηαηε 

δζαβκςζηήηαηε ιε νάβζζια ζηδ ιέζδ. Πμζεξ μζ εκένβεζεξ πμο πνέπεζ κα ηάκεηε απυ ηδ 

ιενζά ημο ενβαγυιεκμο; Πενζβνάρηε ηζξ εκένβεζεξ πμο πνέπεζ κα βίκμοκ απυ ηδκ 

πθεονά ημο ενβμδυηδ.  
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ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΗ ΜΟΝΑΓΔ ΤΓΔΗΑ 

 

2.1. Οξηζκνί 

Ο Νμιμεέηδξ ζηδ πχνα ιαξ έπεζ πνμαθέρεζ ημκ ηαεμνζζιυ ζοβηεηνζιέκςκ μνζζιχκ 

πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ αζθάθεζα ηαζ οβεία ηςκ ενβαγμιέκςκ. Οζ ηονζυηενμζ απυ 

αοημφξ είκαζ (Ν.4662/2020): 

 «Κίλδπλνο: έλα θπζηθό θαηλόκελν ή κηα αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα πνπ κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη κέζα ζε θαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα επηπηώζεηο ζηνλ 

άλζξσπν, ηηο ππνδνκέο, ην πεξηβάιινλ, ζηελ πεξηνπζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη νξηζκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν. 

 Αλάιπζε θηλδύλνπ: πξνζδηνξηζκόο, κειέηε θαη παξαθνινύζεζή ηνπ γηα ηνλ 

εληνπηζκό ηεο δπλακηθήο, ηεο πξνέιεπζεο, ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ. 

 Δπηθηλδπλόηεηα: είλαη ε πηζαλόηεηα έλαο θίλδπλνο λα πξνθαιέζεη επηπηώζεηο 

ζηνλ άλζξσπν, ηηο ππνδνκέο, ζην πεξηβάιινλ, ζηελ πεξηνπζία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή 

θαη νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη θαζνξίδεηαη από ην ζπλδπαζκό ησλ 

παξαγόλησλ ηνπ θηλδύλνπ, ηεο έθζεζεο θαη ηεο ηξσηόηεηαο. 

 Σξσηόηεηα: νη ζπλζήθεο πνπ θαζνξίδνληαη από θπζηθνύο, θνηλσληθνύο, 

νηθνλνκηθνύο, ηερληθνύο θαη πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο ή δηαδηθαζίεο πνπ 

απμάλνπλ ηελ εππάζεηα ηνπ αηόκνπ, ησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ θαη ησλ 

ππνδνκώλ ζε πεξίπησζε εθδήισζεο θηλδύλνπ ή θαηαζηξνθήο. 

 Έθζεζε: ε θαηάζηαζε ησλ αλζξώπσλ, ησλ ππνδνκώλ, ησλ θπζηθώλ πόξσλ, 

ησλ παξαγσγηθώλ ππνδνκώλ θαη άιισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ 

εθηίζεληαη ζε θίλδπλν ή εζηία θηλδύλνπ. 
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 Αλζεθηηθόηεηα: ε ηθαλόηεηα ελόο ζπζηήκαηνο ή κηαο θνηλσλίαο, πνπ εθηίζεηαη 

ζε θηλδύλνπο λα δηαηεξήζεη έλα απνδεθηό επίπεδν ιεηηνπξγίαο θαη δνκήο.» 

 

2.2. Καηεγνξίεο επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ 

Οζ επαββεθιαηζημί ηίκδοκμζ ιπμνμφκ κα ηαλζκμιδεμφκ ζε 3 ηφνζεξ μιάδεξ 

(ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ., 2007):  

«1ε νκάδα- Κίλδπλνη γηα ηε αζθάιεηα ή θίλδπλνη αηπρήκαηνο, πνπ νθείιεηαη ζε: 

o Ηιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο  

o Κηεξηαθέο δνκέο  

o Δπηθίλδπλεο νπζίεο  

o Ππξθαγηέο θαη εθξήμεηο 

o Μεραλέο  

 

2ε νκάδα- Κίλδπλνη γηα ηελ πγεία, πνπ νθείινληαη ζε:  

o Υεκηθνύο παξάγνληεο  

o Φπζηθνύο παξάγνληεο  

o Βηνινγηθνύο παξάγνληεο  

 

3ε νκάδα- Δγθάξζηνη θίλδπλνη γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα, πνπ νθείινληαη ζε: 

o Οξγάλσζε εξγαζίαο  

o Φπρνινγηθνύο παξάγνληεο  

o Δξγνλνκηθνύο παξάγνληεο 

o Αληίμνεο ζπλζήθεο εξγαζίαο» 
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Γεκζηυηενα, μζ ηαηαζηάζεζξ ηαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ ενβαζίαξ ζημοξ πχνμοξ 

ενβαζίαξ απαζημφκ εηηίιδζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ ηζκδφκςκ πμο εκέπμοκ ηυζμ βζα 

ημοξ ενβαγυιεκμοξ, υζμ ηαζ βζα ημοξ πνήζηεξ ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ. Οζ 

εκδεζηηζημί ηίκδοκμζ ελανηχκηαζ απυ: 

- Δκδεπυιεκδ πονηαβζάξ ηαζ έηνδλδ πμο πνμηαθείηαζ απυ ελμπθζζιυ ενβαζίαξ, 

-Απυ ημ είδμξ ενβαζίαξ ηαζ ηδ δζαιυνθςζδ ημο πχνμο, ηζξ επζηίκδοκεξ επζθάκεζεξ, 

ενβαζίεξ ιε δφζημθεξ ηζκήζεζξ ή ζηάζεζξ ημο ζχιαημξ, ενβαζία ζε πενζμνζζιέκμ 

πχνμ, θείεξ επζθάκεζεξ (μθζζεδνυηδηα), 

 - Απυ επαθή ιε θοζζηέξ μοζίεξ, επαθή ιε ευνοαμ, οπενδπδηζηά ηφιαηα, ιδπακζηέξ 

δμκήζεζξ, εενιέξ ή ροπνέξ μοζίεξ ή ιέζα, δθεηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία, θέζγεν 

 - Δπαθή ιε μοζίεξ ή παναζηεοάζιαηα πμο είκαζ επζηίκδοκα βζα ηδκ οβεία ηαζ ηδκ 

αζθάθεζα (εζζπκμή, ηαηάπμζδ ηαζ απμννυθδζδ απυ ημ δένια επζηίκδοκςκ βζα ηδκ 

οβεία οθζηχκ, πνήζδ εφθθεηηςκ ηαζ εηνδηηζηχκ οθζηχκ, έθθεζρδ ηαηάθθδθμο 

ελαενζζιμφ). 

 - Απυ ηδ πνήζδ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ, ηαθςδίςκ, ελανηδιάηςκ ηαζ ελμπθζζιμφ 

(ιμκχζεζξ, βείςζδ, θμνδηά δθεηηνζηά ενβαθεία). 

 

Δπίζδξ άλζα ακαθμνάξ είκαζ:  

- Έηεεζδ ζε αζμθμβζηέξ μοζίεξ, πενζααθθμκηζηέξ επζδνάζεζξ ηαζ ημ ιζηνμηθίια ημο 

πχνμο ενβαζίαξ, ακεπανηήξ θςηζζιυξ ηαζ έθεβπμξ εενιμηναζίαξ, οβναζίαξ ή 

αενζζιμφ ηαζ πανμοζία νφπςκ. Δλαζνεηζηήξ ζδιαζίαξ ηαζ ζπμοδαζυηδηαξ είκαζ δ  

αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ημο πχνμο ενβαζίαξ ηαζ ημο ακενχπζκμο πανάβμκηα, ηζξ 

βκχζεζξ ηαζ ηζξ δελζυηδηεξ ηςκ ενβαγμιέκςκ, ηδκ ηαθή επζημζκςκία, ηδ 

δζαεεζζιυηδηα ηαηάθθδθςκ μδδβζχκ ηαζ εηπαίδεοζδξ, ενβμκμιζημφξ πανάβμκηεξ (ππ  

θζθζηυξ πνμξ ημοξ ενβαγυιεκμοξ ζπεδζαζιυξ ημο πχνμο ενβαζίαξ). 

 - Απυ ροπμθμβζημφξ πανάβμκηεξ, ηδκ έκηαζδ ενβαζίαξ, ηδ ιμκμημκία, ηδ ζφβποζδ ή 

ζφβηνμοζδ νυθςκ, ηδ ζοιαμθή ζηδ θήρδ απμθάζεςκ πμο επδνεάγεζ ηδκ ενβαζία ηαζ 
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ηα ηαεήημκηα, ηζξ ορδθέξ απαζηήζεζξ, ημ παιδθυ έθεβπμ ηδξ ενβαζίαξ, ηζξ 

ακηζδνάζεζξ ζε πενίπηςζδ έηηαηηδξ ακάβηδξ. 

- Απυ ηδκ μνβάκςζδ ηδξ ενβαζίαξ, ηζξ δζαδζηαζίεξ ενβαζίαξ (π.π. ζοκεπήξ ενβαζία, 

αάνδζεξ, κοπηενζκή ενβαζία), ηα δζαπεζνζζηζηά ζοζηήιαηα, ηδκ εθθζπή εηπαίδεοζδ, ηδ 

ζοκηήνδζδ ημο ελμπθζζιμφ ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο ελμπθζζιμφ αζθαθείαξ, ηαζ 

ημοξ δζάθμνμοξ ηζκδφκμοξ πνμηαθμφιεκμζ απυ άθθα άημια (π.π. δ αία ηαηά ημο 

πνμζςπζημφ εονχκ, πνμζςπζημφ αζθαθείαξ, θοθάηςκ). 

 ηδ ζοκέπεζα, πνέπεζ κα πνμζδζμνζζημφκ μζ οπάθθδθμζ πμο αθθδθεπζδνμφκ 

άιεζα ή έιιεζα ιε ηδκ αζηία ημο ηζκδφκμο ηαζ κα δμεεί ζδζαίηενδ πνμζμπή ζημκ 

ζοβηεηνζιέκμ ηίκδοκμ ή ηδκ μιάδα ενβαγμιέκςκ πμο ιπμνεί κα δζαηνέπεζ ορδθυ 

ηίκδοκμ. Υαναηηδνζζηζηά παναδείβιαηα είκαζ ενβαγυιεκμζ ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ, 

έβηοεξ βοκαίηεξ, εδθάγμοζεξ ιδηένεξ, ακεζδίηεοημ ή άπεζνμ πνμζςπζηυ (κέμζ 

οπάθθδθμζ, επμπζαηυ ηαζ έηηαηημ πνμζςπζηυ η.θπ.), πνμζςπζηυ ζοκηήνδζδξ ηαζ 

ηαεανζυηδηαξ ηαεχξ ηαζ δζάθμνμζ ζοκενβάηεξ υπςξ οπενβμθάαμζ, εηπαζδεουιεκμζ, 

επζζηέπηεξ, ενβαγυιεκμζ πμο θαιαάκμοκ θάνιαηα πμο ιπμνεί κα αολήζμοκ ηδκ 

εοαθςηυηδηά ημοξ ζε ηναοιαηζζιμφξ, πνμζςπζηυ ιε ακαπδνία η.θπ. 

  Οζ επζπηχζεζξ ηδξ έηεεζδξ ζε επαββεθιαηζημφξ ηζκδφκμοξ βζα ηδκ οβεία ημο 

πνμζςπζημφ ημο κμζμημιείμο / ηθζκζηήξ πενζθαιαάκμοκ ηδκ ειθάκζζδ ζοιπηςιάηςκ 

ζπεηζγυιεκα ιε ημοξ επαββεθιαηζημφξ ηζκδφκμοξ. (ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ., 2007). ημκ 

Πίκαηα 2 πανμοζζάγμκηαζ μζ ζδιακηζηυηενμζ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο ηαζ μζ επζπηχζεζξ 

ημοξ. 
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Πίλαθαο 2: Παξάγνληεο θηλδύλνπ θαη ζρεηηδόκελεο επαγγεικαηηθέο παζήζεηο 

 

Πδβή: ΔΛ.ΓΝ.Τ.Α.Δ., 2007 

 

2.3. Πξνζδηνξηζκόο ησλ πεγώλ θηλδύλσλ ζε δνκέο Τγείαο 

Σα πζμ ζοκδεζζιέκα ενβαηζηά αηοπήιαηα ζε πχνμ οβεζμκμιζημφ εκδζαθένμκημξ είκαζ 

μζ πηχζεζξ θυβς μθζζεδνχκ δαπέδςκ ηαζ ζηαθμπαηζχκ ηαζ ιζηνμηναοιαηζζιμί απυ 

δζάθμνα υνβακα (αεθυκεξ ηαζ ημπηζηά ενβαθεία) απυ ηα μπμία ιπμνεί κα πνμηθδεμφκ 

ζδπηζηέξ θμζιχλεζξ ή ιμθοζιαηζηέξ αζεέκεζεξ. Ζ παναηέκηδζδ ιε αεθυκα ζοπκά 

αλζμθμβείηαζ ςξ μ ζδιακηζηυηενμξ ηίκδοκμξ αηοπήιαημξ βζα ημ πνμζςπζηυ ημο 

κμζμημιείμο. Δπίζδξ ηαηαβνάθδηακ εενιζηά ηαζ πδιζηά εβηαφιαηα, δθεηηνμπθδλία 

ηαζ πδιζηή δδθδηδνίαζδ (δζαννμή ιμκμλεζδίμο ημο άκεναηα, ημλζηέξ μοζίεξ, 

απμθοιακηζηά ηαζ απμθοιακηζηά) η.ά. Ζ ηαηδβμνία ηςκ επαββεθιαηζχκ ιε ηα 

πενζζζυηενα ενβαηζηά αηοπήιαηα είκαζ ζοκήεςξ μζ κμζδθεοηέξ ηαζ μζ ενβαγυιεκμζ 
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ζημοξ εαθάιμοξ κμζδθείαξ ηαζ αημθμοεμφκ μζ ζοκηδνδηέξ ηαζ μζ ηαεανζζηέξ. Οζ πζμ 

ζοπκέξ επαββεθιαηζηέξ αζεέκεζεξ ζηα κμζμημιεία είκαζ ιομζηεθεηζηέξ παεήζεζξ, δ 

δενιαηίηζδα ελ επαθήξ, μζ ροπζηέξ δζαηαναπέξ (άβπμξ, ελάκηθδζδ), μζ ακαπκεοζηζηέξ 

παεήζεζξ (άζεια) ηαζ μζ θμζιχλεζξ. Οζ ιομζηεθεηζηέξ παεήζεζξ, μζ δενιαηζηέξ ηαζ 

ακαπκεοζηζηέξ παεήζεζξ απμηεθμφκ ζοκήεςξ ημ 70%. Άθθεξ αζεέκεζεξ 

(βαζηνεκηενζηή μδυξ, κεφνα, αζζεδηήνζα υνβακα) ηαζ ιμθοζιαηζηέξ αζεέκεζεξ είκαζ 

θζβυηενμ ζοπκέξ. 

2.3.1 Δξγνλνκηθνί Κίλδπλνη 

Όηακ μζ ενβαγυιεκμζ ιεηαηζκμφκ αζεεκείξ, ζπνχπκμοκ ή ηνααμφκ ακαπδνζηά 

ηανμηζάηζα (αζεεκείξ)/ιδπακήιαηα (θμνδηά απεζημκζζηζηά ιδπακήιαηα) ηαζ άθθα 

ακηζηείιεκα, ζοπκά πνέπεζ κα ακηέπμοκ αανζά θμνηία, κα πενπαημφκ ζε ημοναζηζηέξ 

(επχδοκεξ) ζηάζεζξ ζχιαημξ, επακαθαιαακυιεκεξ ηζκήζεζξ ηαζ ιεβάθεξ απμζηάζεζξ. 

Ζ παναηεηαιέκδ μνεμζηαζία είκαζ επίζδξ επζαανοκηζηυξ πανάβμκηαξ, εζδζηά βζα ημοξ 

ηεπκμθυβμοξ αηηζκμθυβμοξ ηαζ ημ ζαηνμκμζδθεοηζηυ πνμζςπζηυ ημο πεζνμονβείμο. Ζ 

ημπμεέηδζδ ημο αζεεκμφξ (ζοκήεςξ απυ/πνμξ ηδκ ηανέηθα/ηανυηζζ ή θμνείμ) έπεζ 

ζδιακηζηή επίδναζδ ζημ ιομζηεθεηζηυ ζφζηδια, επδνεάγμκηαξ ηονίςξ ηδκ μζθοσηή 

ιμίνα ηδξ ζπμκδοθζηήξ ζηήθδξ, αθθά ηαζ ημκ αοπέκα ηαζ ημοξ χιμοξ, εζδζηά υηακ 

ημοξ πεζνίγεηαζ έκα άημιμ (ηναοιαηζμθμνέαξ). Ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ δ πνήζδ 

αμδεδιάηςκ ακφρςζδξ ηαζ δ αθθαβή πναηηζηχκ (υπςξ δφμ ή ηαζ ηνία άημια πμο 

ζοκενβάγμκηαζ βζα ηδ ιεηαηίκδζδ αζεεκχκ) ιπμνμφκ κα επζηφπμοκ ζδιακηζηά μθέθδ. 

Δπζπνυζεεηα ζοκοπάνπμοκ υθμζ εηείκμζ μζ ηίκδοκμζ ηδξ ενβαζίαξ ζε βναθείμ ηαζ ηδξ 

ενβαζίαξ ιε οπμθμβζζηή, πμο αθμνμφκ ιεηαλφ άθθςκ ηαζ ημ δζμζηδηζηυ πνμζςπζηυ 

(Δονςπασηυξ Ονβακζζιυξ βζα ηδκ Αζθάθεζα ηαζ ηδκ Τβεία ζηδκ Δνβαζία, 2007). 

 

2.3.1.1 Μπνζθειεηηθέο παζήζεηο  

Ζ ιομζηεθεηζηή πάεδζδ είκαζ δ πζμ ημζκή αζηία ιεζςιέκδξ ζηακυηδηαξ ενβαζίαξ ηαζ 

είκαζ δ αζηία ορδθυηενμο ηυζημοξ απμγδιίςζδξ, ζαηνζηχκ ελυδςκ, απχθεζαξ 

παναβςβζηυηδηαξ ηαζ απμοζίαξ απυ μπμζαδήπμηε άθθδ αζεέκεζα (Κμζιίδδξ, 2021). 

Σμ πμζμζηυ ηδξ πάεδζδξ ημο ιομζηεθεηζημφ ζοζηήιαημξ ιεηαλφ ηςκ κμζδθεοηχκ 

ηαζ ηςκ ηαεανζζηχκ είκαζ πενίπμο 50-80% (Δονςπασηυξ Ονβακζζιυξ βζα ηδκ 
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Αζθάθεζα ηαζ ηδκ Τβεία ζηδκ Δνβαζία, 2007, Ρχιδ, 2000). Οζ παεήζεζξ αοηέξ 

ζπεηίγμκηαζ, ηονίςξ, ιε:  

«• ηνπο ρεηξηζκνύο θαηά ηε λνζειεία θαη ηηο εμεηάζεηο ησλ αζζελώλ,  

• ηε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ,  

• ηηο θνπηαζηηθέο ζηάζεηο ζώκαηνο,  

• ηηο επαλαιεπηηθέο θηλήζεηο,  

• ηελ εξγαζία ζε πεξηνξηζκέλνπο ρώξνπο  

• ηε κνλόηνλε εξγαζία,  

• ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο,  

• ηελ απώιεηα ειέγρνπ θαη ηθαλνπνίεζεο από ηελ εξγαζία,  

• άιινπο νξγαλσηηθνύο θαη ςπρνθνηλσληθνύο παξάγνληεο  

• αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη γελεηηθνύο παξάγνληεο,  

• εμσεξγαζηαθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ.» 

 

2.3.2. Βηνινγηθνί Κίλδπλνη  

Οζ αζμθμβζημί ηίκδοκμζ πενζθαιαάκμοκ ααηηήνζα, ζμφξ, ιφηδηεξ ηαζ πανάζζηα ή 

δζάθμνμοξ θοηζημφξ ιζηνμμνβακζζιμφξ. Δάκ ένεμοκ ζε επαθή ιε ενβαγμιέκμοξ, 

ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ ιυθοκζδ, ενεεζζιυ, δδθδηδνίαζδ ή αθθενβζηέξ ακηζδνάζεζξ. 

Ζ ηαηακυδζδ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ ελαπθχκεηαζ δ πδβή ηδξ ιυθοκζδξ είκαζ 

απαναίηδηδ βζα ηδκ πνυθδρδ. Ζ ιεηάδμζδ ηςκ ιμθοζιαηζηχκ παεμβυκςκ ιπμνεί κα 

βίκεζ ιέζς άιεζδξ επαθήξ ιε ιμθοζιαηζηέξ μοζίεξ (υπςξ αίια ή άθθα αζμθμβζηά 

οβνά) ή έιιεζα ιέζς άιεζδξ επαθήξ ιε ηα πένζα (αζεεκείξ, ζοββεκείξ, άθθμ 

πνμζςπζηυ ή ακηζηείιεκα) πμο θένμοκ ηδκ μοζία (υπςξ αήπαξ), ιε αενυθοια πμο 

παναιέκεζ ζημκ αένα βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ ιπμνεί επίζδξ κα πενάζεζ 

ιέζα απυ ηνυθζια, κενυ, ιμθοζιέκμ ελμπθζζιυ ή ιέζς ημο λεκζζηή (ιφβεξ, 

ημοκμφπζα, πμκηίηζα). Υαναηηδνζζηζηή ηαζ επίηαζνδ πενίπηςζδ αζμθμβζημφ 



71 

 

πανάβμκηα είκαζ ηαζ δ ειθάκζζδ ημο ζμφ COVID-19, o μπμίμξ ιπμνεί κα ιεηαδμεεί 

ηονίςξ αενμβεκχξ. Ζ ιεηάδμζδ βίκεηαζ απυ άκενςπμ ζε άκενςπμ ιέζς έηεεζδξ ζε 

ιζηνά ζηαβμκίδζα ηαζ ζςιαηίδζα πμο θένμοκ ζζηυ θμνηίμ ηαζ ιπμνμφκ κα 

παναιείκμοκ ζημκ αένα απυ θίβα θεπηά έςξ χνεξ. 

 

2.3.3. Άζζκα  

Οζ οπάθθδθμζ ημο κμζμημιείμο δζαηνέπμοκ ιεβαθφηενμ ηίκδοκμ άζειαημξ απυ ημοξ 

άθθμοξ ενβαγυιεκμοξ. Σα ζοιπηχιαηα ημο άζειαημξ ηαζ ηδξ ανμβπζηήξ 

ακηζδναζηζηυηδηαξ ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ ηαεανζζιυ, ηδκ απμθφιακζδ ζαηνζημφ 

ελμπθζζιμφ, ηδ πνήζδ βακηζχκ απυ θαηέλ ζε ζηυκδ ηαζ ηδκ εζζπκμή θανιάηςκ. Σα 

ηφνζα παεμβυκα πενζθαιαάκμοκ θαηέλ, θμνιαθδεΰδδ, βθμοηαναθδεΰδδ, ζοκηδνδηζηά 

ηαζ θεοηακηζηά ηαεχξ ηαζ άθθα απμννοπακηζηά ηαζ απμθοιακηζηά, δζζζμηοακζηά, 

δζαθφηεξ, ηαπκυ ηζζβάνμο, ζηυκδ ηαζ νφπμοξ εζςηενζημφ πχνμο. (Samoliński et al., 

2012) 

 

2.3.4. Γεξκαηνπάζεηεο  

Ζ πζμ ζοπκή επαββεθιαηζηή δενιαηίηζδα ειθακίγεηαζ ζηα πένζα ηαζ είκαζ αημπζηή, 

ενεεζζηζηή ή αθθενβζηή. Ζ αθθενβζηή δενιαηίηζδα ελ επαθήξ δζαβζβκχζηεηαζ 

ζοπκυηενα. Σα πένζα ηςκ κμζμηυιςκ ηαζ ηςκ ενβαγμιέκςκ πμο ηαεανίγμοκ ηαζ 

ιαβεζνεφμοκ ζοπκά ένπμκηαζ ζε επαθή ιε οβνά, ηαζ μοζίεξ ιε ενεεζζηζηά ηαζ 

αθθενβζηά απμηεθέζιαηα, μδδβχκηαξ ζηδκ ακάπηολδ πνυκζςκ ηαζ ακεεηηζηχκ ζηα 

θάνιαηα δενιαηζηχκ παεήζεςκ, απεζθχκηαξ ηδκ ζηακυηδηα ενβαζίαξ ηαζ ιεζχκμκηαξ 

ηδκ πμζυηδηα γςήξ ηαζ ενβαζίαξ. Πνμηαθείηαζ ηονίςξ απυ ζοκηδνδηζηά ηαζ 

απμθοιακηζηά (ηονίςξ πθςνελζδίκδ ηαζ βθμοηαναθδεΰδδ), βάκηζα (θάηελ, πμφδνα), 

ζοκηδνδηζηά, ηνυθζια ηαζ άθθεξ ενεεζζηζηέξ μοζίεξ (Βμβζαηγάηδξ, 2008) 
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2.3.5. Λνηκώμεηο  

Σμ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο πνμζςπζημφ ημο μνβακζζιμφ οβείαξ δζαηνέπεζ ηίκδοκμ 

ιυθοκζδξ, ηάηζ εκδεπμιέκςξ ακαπυθεοηημ ςξ ζοκέπεζα ηδξ επαθήξ ιε ημοξ αζεεκείξ. 

Σα απμηεθέζιαηα ηοιαίκμκηαζ απυ ζχζεζξ έςξ ζμαανέξ ηαζ ιενζηέξ θμνέξ ιδ 

ακαζηνέρζιεξ αζεέκεζεξ. Οζ αζιαημβεκείξ θμζιχλεζξ (ζφκδνμιμ επίηηδηδξ 

ακμζμακεπάνηεζαξ, δπαηίηζδα Β, δπαηίηζδα C), μζ εκηενζηέξ θμζιχλεζξ (ζαθιμκέθςζδ, 

δπαηίηζδα Α) ηαζ μζ θμζιχλεζξ πμο ιεηαδίδμκηαζ απεοεείαξ απυ ηδκ επαθή (ένπδξ) 

είκαζ ιενζηέξ παναηηδνζζηζηέξ πενζπηχζεζξ θμζιχλεςκ. Ζ δζαζπμνά ζοιααίκεζ 

ζοκήεςξ υηακ πανααζάγεηαζ ιία ή πενζζζυηενεξ απυ ηζξ ηνεζξ ααζζηέξ ανπέξ εθέβπμο 

ηδξ ιυθοκζδξ: πνμζςπζηή οβζεζκή, ειαμθζαζιυξ ηαζ απμιυκςζδ ηςκ αζεεκχκ-

κμζμφκηςκ (Samoliński et al., 2012; Hanski et al., 2012). 

 

2.3.6. Λεγεσλέιια  

Ζ κυζμξ ηςκ Λεβεςκάνζςκ είκαζ έκαξ ηφπμξ πκεοιμκίαξ πμο ιπμνεί κα είκαζ 

εακαηδθυνμξ. Πνμηαθείηαζ απυ ααηηήνζα Legionella ιε ηδκ εζζπκμή ιζηνμζημπζηχκ 

αζςνμφιεκςκ ζηαβμκζδίςκ ή άθθςκ ζςιαηζδίςκ. Πένακ ηςκ οβζχκ ακενχπςκ πμο 

εκδεπμιέκςξ ιπμνμφκ κα ακαπηφλμοκ ηδ κυζμ ηςκ Λεβεςκάνζςκ, ηάπμζεξ ηαηδβμνίεξ 

πμθζηχκ δζαηνέπμοκ ιεβαθφηενμ ηίκδοκμ, υπςξ μζ αθημμθζημί, μζ δθζηζςιέκμζ, μζ 

ηαπκζζηέξ, μζ αζεεκείξ ιε δζααήηδ, κεθνζηή ηαζ πνυκζα ακαπκεοζηζηή κυζμ ηαεχξ ηαζ 

μζ ηανηζκμπαεείξ. Σα ααηηήνζα ηδξ Legionella ιπμνεί κα ανεεμφκ ζε ζοζηήιαηα 

κενμφ, οβνακηήνεξ, ιπακζένεξ οδνμιαζάγ ηαζ θμοηνά οδνμιαζάγ. Ζ εενιμηναζία 

ημο κενμφ ζηδκ πενζμπή 20-45°C εοκμεί ηδκ ακαπαναβςβή ηκ εκ θυβς ααηηδνίςκ. 

Γεκ ιπμνεί κα ακαπαναπεμφκ ηάης απυ 20°C ηαζ ηα ααηηήνζα δεκ ιπμνμφκ κα 

επζαζχζμοκ πάκς απυ 60°C. Δπμιέκςξ, δ ηεπκζηή οπδνεζία εα πνέπεζ κα θνμκηίγεζ 

ηαζ κα παναηδνεί χζηε (Diederen, 2008): 

• δ ιεηαθμνά ημο εενιμφ κενμφ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ ημοθάπζζημκ ζημοξ 50°C. 
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 • ζημοξ 20°C ή ζε παιδθυηενα επίπεδα εενιμηναζίαξ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ δ 

ιεηαθμνά ημο ηνφμο κενμφ. 

• δ δζαηήνδζδ ημο γεζημφ κενμφ ζε επίπεδα πάκς απυ 60°C.  

 • Σα ζοζηήιαηα φδνεοζδξ εα πνέπεζ κα επζεεςνμφκηαζ ζοπκά απυ ελεζδζηεοιέκδ 

οπδνεζία.  

Ζ ακάπηολδ ηδξ Legionella είκαζ απμηέθεζια, ιεηαλφ άθθςκ ηαζ ηδξ ζηαζζιυηδηαξ 

ημο κενμφ. Δπμιέκςξ, ζοκζζηάηαζ κα αθαζνείηαζ ημ κεηνυ ηιήια ημο αβςβμφ ηαζ κα 

ηαεανίγμκηαζ ηαηηζηά (εαδμιαδζαία) μζ ηεθαθέξ, ηα ζηυιζα ηαζ άθθα κεηνά ζδιεία. 

Σμ ζφζηδια κενμφ εα πνέπεζ κα είκαζ ζπεδζαζιέκμ έηζζ χζηε κα απμηνέπεζ ηδκ 

ακάπηολδ ηδξ Legionella. Πνμηζιάηαζ κα (Fraser et al., 1977):  

• δζαζθαθίγεηαζ επανηήξ ιυκςζδ ηςκ ζςθήκςκ ηαζ ηςκ δελαιεκχκ,  

• πνδζζιμπμζμφκηαζ εζδζηά οθζηά πμο δεκ αμδεμφκ ηδκ ακάπηολδ ημο ααηηδνίμο ηδξ 

θεβεςκέθθαξ,  

• ελαζθαθίγεηαζ υηζ μζ ζςθδκχζεζξ είκαζ υζμ ημ δοκαηυκ αναπείξ ηαζ εοεείξ,  

• εθανιυγμκηαζ ηαθέξ πναηηζηέξ απμθοβήξ ηδξ ιυθοκζδξ, π.π. ημπμεεηείηαζ ηαπάηζ 

ζηζξ δελαιεκέξ απμεήηεοζδξ κενμφ. 

 Όηακ δεκ είκαζ απαναίηδημ ημ γεζηυ κενυ ζηα πθοκηήνζα πθφζδξ ζιαηζζιμφ 

η.θπ., ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαζ άθθεξ ιέεμδμζ ακηζιεηχπζζδξ ηδξ Legionella, 

υπςξ βζα πανάδεζβια δ δζαδζηαζία ζμκζζιμφ, ημ δζμλείδζμ ημο πθςνίμο, δ επελενβαζία 

ιε υγμκ, ημ οπενζχδεξ θςξ,  ή δ ηαηηζηή εενιζηή απμθφιακζδ.  

 

2.3.7. Φπζηθνί Κίλδπλνη 

Οζ θοζζημί ηίκδοκμζ αθμνμφκ ζημοξ θοζζημφξ πανάβμκηεξ ημο ενβαζζαημφ 

πενζαάθθμκημξ. Μενζημί απυ αοημφξ ιπμνεί κα είκαζ, μ ευνοαμξ, μζ αηναίεξ 

εενιμηναζίεξ, μζ δμκήζεζξ, μζ ηναδαζιμί, μζ αηηζκμαμθίεξ ηαζ βεκζηά πανάβμκηεξ πμο 

ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ ανκδηζηά ηδκ οβεία ηαζ ηδκ αζθάθεζα ηςκ ενβαγμιέκςκ 

θυβς ηδξ θφζδξ ηδξ ενβαζίαξ. 
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2.3.8. Αθηηλνβνιία  

Ζ έηεεζδ ζηδ ιδ ζμκηίγμοζα αηηζκμαμθία, υπςξ είκαζ ημ θάζια ηδξ 

δθεηηνμιαβκδηζηήξ αηηζκμαμθίαξ (Μαβκδηζηή ημιμβναθία), ζοιπενζθαιαακμιέκςκ 

ηςκ ναδζμηοιάηςκ, ηςκ οπενζςδχκ ηαζ οπένοενςκ αηηζκχκ, ηςκ θέζγεν η.θπ., 

ζοκήεςξ δεκ ζπεηίγεηαζ ζμαανά ιε πνμαθήιαηα οβείαξ (El Ghissassi et al., 2009). 

Χζηυζμ, έπμοκ εκημπζζηεί επζδνάζεζξ ζημ δένια ηαζ ζηα ιάηζα ηαζ εα πνέπεζ κα 

θδθεμφκ υθα ηα απαναίηδηα ιέηνα βζα ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηδξ έηεεζδξ, ηδκ 

εκδιένςζδ, ηδκ πνμζηαζία ηαζ ηδκ ζαηνζηή παναημθμφεδζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ. Απυ 

ηδκ άθθδ ιενζά, δ ζμκηίγμοζα αηηζκμαμθία εεςνείηαζ έκαξ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ 

πανάβμκηεξ επαββεθιαηζημφ ηζκδφκμο. Υνδζζιμπμζείηαζ ηυζμ βζα εεναπεοηζημφξ υζμ 

ηαζ βζα δζαβκςζηζημφξ ζημπμφξ. Θεςνδηζηά, υθμζ μζ ενβαγυιεκμζ, ζδζαίηενα μζ 

αηηζκμθυβμζ, μζ ενβαγυιεκμζ ζε αζιμδοκαιζηά ενβαζηήνζα, μζ κμζδθεοηέξ, μζ 

οπάθθδθμζ ηεπκζηήξ οπδνεζίαξ, μζ μδμκηίαηνμζ,  ηαζ βεκζηά υζμζ ενβάγμκηαζ ζε 

ηιήιαηα παναβςβήξ αηηζκμαμθίαξ είκαζ δοκδηζηά εηηεεεζιέκμζ. Οζ ιαηνμπνυεεζιεξ 

επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία απυ ηδκ έηεεζδ ζε ζμκηίγμοζα αηηζκμαμθία πενζθαιαάκμοκ 

παεήζεζξ, υπςξ δ δενιαηίηζδα απυ αηηζκμαμθία, δ ακαζιία, μζ δζάθμνεξ 

ιοεθμδοζπθαζηζηέξ αζεέκεζεξ, δ πνυςνδ βήνακζδ, δζάθμνεξ ακαπαναβςβζηέξ ηαζ 

κεονμθμβζηέξ  δζαηαναπέξ ηαζ δ ηανηζκμβέκεζδ. Καηαηάζζεηαζ ζηδκ μιάδα 1 

ζφιθςκα ιε ημ IARC (International Agency for Research on Cancer), πμο 

πενζθαιαάκεζ επζαεααζςιέκεξ ηανηζκμβυκεξ μοζίεξ (δένια, μζηά, εονεμεζδήξ ηαζ 

θεοπαζιία) (Iliakis et al., 2003). 

 

2.3.9. Θόξπβνο  

Σμ πνμζςπζηυ ζοκηήνδζδξ ηαζ ηαεανζζιμφ, ημ κμζδθεοηζηυ πνμζςπζηυ, ηαεχξ ηαζ 

υζμζ ενβάγμκηαζ ζε πεζνμονβεία, ιμκάδεξ εκηαηζηήξ εεναπείαξ ηαζ μδμκηζαηνζηέξ 

ηθζκζηέξ, ζοπκά εηηίεεκηαζ ζε ευνοαμ. Σοπζηά παναδείβιαηα πδβχκ εμνφαμο είκαζ μζ 

ζοζηεοέξ ηνμπζζιμφ μδυκηςκ ζηδκ μδμκηζαηνζηή ηαζ ηα εζδζηά ζαηνζηά ηνοπάκζα πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ μνεμπεδζηή πεζνμονβζηή. Ο ευνοαμξ ζηα κμζμημιεία είκαζ 
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έκα απυ ηα πζμ ημζκά πανάπμκα ηςκ ενβαγμιέκςκ, ζοπκυηενα ζηδ ιμκάδα εκηαηζηήξ 

εεναπείαξ (ΜΔΘ), ζημ ηιήια επεζβυκηςκ πενζζηαηζηχκ (ΣΔΠ), ζηζξ πεζνμονβζηέξ 

ηθζκζηέξ, ζηδκ παζδζαηνζηή ηαζ ιαζεοηζηή ηθζκζηή, ηαεχξ ηαζ ζημοξ δζαδνυιμοξ ηαζ 

ηζξ αίεμοζεξ ακαιμκήξ ημο κμζμημιεζαημφ πενζαάθθμκημξ (Zun & Downey, 2005) 

 

2.3.10. Μηθξνθιίκα θαη πνηόηεηα ηνπ αέξα  

Οζ ζοκεήηεξ ιζηνμηθίιαημξ ημο ενβαζζαημφ πενζαάθθμκημξ επδνεάγμοκ ηδ ζςιαηζηή 

ηαζ ροπζηή ηαηάζηαζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ ηεθζηά επδνεάγμοκ ζμαανά ηδκ οβεία, 

ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ ενβαζζαηή ημοξ ζηακυηδηα. Οζ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία απυ ηδκ 

έηεεζδ ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ πενζθαιαάκμοκ οπκδθία, εοενεεζζηυηδηα, ηαηή 

απυδμζδ ενβαζίαξ, αδοκαιία ζοβηέκηνςζδξ, ηυπςζδ, αηυιδ ηαζ εενιμπθδλία. Ζ 

ζμαανυηδηα ηςκ επζπηχζεςκ ζηδκ οβεία ηδξ αολδιέκδξ εενιμηναζίαξ ελανηάηαζ απυ 

ηδκ οβναζία, ημκ πνυκμ έηεεζδξ, ηα νμφπα, ηδ ζςιαηζηή δναζηδνζυηδηα, ηδκ 

εκοδάηςζδ ηαζ άθθμοξ πανάβμκηεξ. ε έκα κμζμημιείμ/ηθζκζηή, ανηεί ιζα πδβή 

εενιυηδηαξ. Οζ ζυιπεξ, μζ αναζηήνεξ, μζ θέαδηεξ, μζ ζοζηεοέξ απμθφιακζδξ, αηυιδ 

ηαζ μ έκημκμξ θςηζζιυξ ζηα πεζνμονβεία είκαζ πδβέξ ορδθήξ εενιυηδηαξ. οκήεςξ 

ζηα επείβμκηα πενζζηαηζηά (ΜΔΘ), ημ πενζαάθθμκ είκαζ ζδζαίηενα δοζάνεζημ θυβς 

ακεπανημφξ αενζζιμφ, ζοκςζηζζιμφ ηαζ εμνφαμο. (Σμφηα & Λμβμεεηίδδ, 2007). 

Πνέπεζ, ηέθμξ, κα ζδιεζςεεί υηζ ημ ιζηνμηθίια επδνεάγεηαζ άιεζα απυ ημκ Covid-19, 

ιε απμηέθεζια ηα Μέηνα Αημιζηήξ Πνμζηαζίαξ (ΜΑΠ) κα απμηημφκ ζδζαίηενδ 

ζδιαζία ακάθμβα ιε ηδκ πενίπηςζδ (ιάζηεξ FFP2, N95, KN95, ζημθέξ TYVEC 

ηθπ). 

 

2.3.11. Υεκηθνί θίλδπλνη  

Ζ αλζμθυβδζδ ηδξ έηεεζδξ ζε πδιζηά λεηζκά ιε ημκ πνμζδζμνζζιυ ηαζ ηδκ 

αλζμθυβδζδ ημο ηζκδφκμο, μ μπμίμξ ελανηάηαζ απυ ηζξ δζαεέζζιεξ πθδνμθμνίεξ 

ζπεηζηά ιε ηδ πδιζηή μοζία. Δπμιέκςξ, υθα ηα πδιζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημ 

οβεζμκμιζηυ πενζαάθθμκ πνέπεζ κα ηαηαβνάθμκηαζ ηαζ κα ζοκμδεφμκηαζ απυ 

πζζημπμζδηζηυ αζθαθείαξ (MSDS = Φφθθμ Γεδμιέκςκ Αζθάθεζαξ Τθζημφ). Θα 
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πνέπεζ κα οπάνπμοκ μδδβίεξ βζα ηδ δζαπείνζζή ημοξ ηαζ μζ ενβαγυιεκμζ εα πνέπεζ κα 

εκδιενχκμκηαζ ηαηάθθδθα βζα ημκ ηνυπμ πνήζδξ ηαζ απμεήηεοζδξ ημοξ ηαζ ηζξ 

πζεακέξ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία απυ πζεακή έηεεζδ (εζζπκμή, ηαηάπμζδ ή δζαδενιζηή 

επαθή). Ζ έβηαζνδ ακαθμνά ζε πενίπηςζδ αηοπήιαημξ είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδ 

ιείςζδ ημο ηζκδφκμο ηαζ ημκ ζςζηή δζαπείνζζδ.  

Ακηζκεμπθαζιαηζηά - ηοηηανμζηαηζηά θάνιαηα  

Ζ πνήζδ ηοηηανμζηαηζηχκ ή ακηζκεμπθαζιαηζηχκ θανιάηςκ επεηηείκεηαζ ηαζ ζε ιδ 

ηαημήεεζξ αζεέκεζεξ, ιε απμηέθεζια κα εηηίεεκηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμζ 

ενβαγυιεκμζ-δζαπεζνζζηέξ ηςκ ζηεοαζιάηςκ, υπςξ μζ ενβαγυιεκμζ ηδξ μβημθμβζηήξ 

ηαζ νεοιαημθμβζηήξ ηθζκζηήξ, μζ θανιαημπμζμί ηαζ ημ κμζδθεοηζηυ πνμζςπζηυ, 

ηαεχξ ηαζ ημ δζμζηδηζηυ πνμζςπζηυ οπμζηήνζλδξ ηαζ ημ πνμζςπζηυ ηαεανζυηδηαξ 

(Norppa et al., 1980). Οζ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία ηςκ ενβαγμιέκςκ πενζθαιαάκμοκ 

ηανηζκμβυκεξ επζδνάζεζξ (ηονίςξ θεοπαζιία) ηαζ άθθεξ ημλζηέξ ιεηααμθέξ ζημ ιοεθυ 

ηςκ μζηχκ, ζημοξ κεθνμφξ, ζημ ήπαν, ζημ κεονζηυ ζφζηδια, υπςξ ηαζ δζάθμνεξ 

ακαπηολζαηέξ ηαζ ακαπαναβςβζηέξ δζαηαναπέξ. Ζ παναζηεοή αοηχκ ηςκ θανιάηςκ 

πνέπεζ κα πναβιαημπμζείηαζ απυ επαββεθιαηίεξ ζε εζδζηυ αζθαθέξ δςιάηζμ 

(ημοαμφηθζμ) (ηάεεηδ νμή ιε ζπείνςια ιε θίθηνμ HERA) ιε ηδ πνήζδ ηςκ 

ηαηάθθδθςκ πνμζηαηεοηζηχκ ιέζςκ (ιάζηεξ ορδθήξ πνμζηαζίαξ (FPP2 ή FPP3) 

βάκηζα, θυνιεξ ιζαξ πνήζδξ, βοαθζά, πμδμκάνζα), ηδνχκηαξ ημοξ ηακυκεξ οβζεζκήξ. 

Απαζηείηαζ πνμζμπή χζηε κα απμθεοπεεί δ ζηαβμκζδίςκ ή αενμθοιάηςκ ηαηά ηδκ 

πνμεημζιαζία, ηδ ιεηαθμνά, ηδ πμνήβδζδ ηαζ ηδκ απυννζρδ ηςκ ακαθενυιεκςκ 

θανιάηςκ (Pohlova et al., 1986).  

Δζδζηά βζα ηα ηοηηανμζηαηζηά θάνιαηα πνήζζιμ είκαζ κα αημθμοεμφκηαζ ηα 

«Πνυηοπα πμζυηδηαξ βζα ηδκ θανιαηεοηζηή μβημθμβία» (QuapoS 6, ESOP) 

 

Αένζα ακαζζεδζίαξ  

Ζ έηεεζδ ζε ακαζζεδηζηά αένζα ηαζ αηιμφξ, υπςξ είκαζ ημ ημ θθμονάκζμ, πνςημλείδζμ 

ημο αγχημο, ημ αθμεάκζμ, ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ακαπαναβςβζηέξ δζαηαναπέξ, 

ζοββεκείξ ακςιαθίεξ ημο εβηφμο ειανφμο, δπαηζηή ηαζ κεθνζηή αθάαδ ηαζ 

κεονμθμβζηέξ παεήζεζξ. Σμ πνμζςπζηυ ακαθμνάξ είκαζ ηονίςξ μζ κμζδθεοηέξ, μζ 
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ακαζζεδζζμθυβμζ, μζ πεζνμονβμί, μζ οπάθθδθμζ ηδξ ηεπκζηήξ οπδνεζίαξ ηαζ βεκζηυηενα 

μζ ενβαγυιεκμζ ζηα πεζνμονβζηά ηιήιαηα ηαζ ηα ηιήιαηα ακάκδρδξ. 

 

Φμνιαθδεΰδδ  

Ζ θμνιαθδεΰδδ είκαζ έκα άπνςιμ ηαζ εφθθεηημ αένζμ ιε έκημκδ μζιή. Απμηεθεί 

ακηζζδπηζηυ ηαζ ιέζς ζοκηήνδζδξ ηςκ ζζηχκ ηαζ ααζζηή πνχηδ φθδ βζα ηδ ζφβπνμκδ 

πδιζηή αζμιδπακία. Υνδζζιμπμζείηαζ ζε δζάθοια ςξ θμνιαθίκδ (37-50% 

θμνιαθδεΰδδ), ιεεοθαθδεΰδδ, ιεεακάθδ, ιεεοθμβθοηυθδ, παναθμνιυθδ,η.θπ. Ζ 

επαθή ιε αηιμφξ θμνιαθδεΰδδξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ενεεζζιυ ηαζ αθθενβζηή 

δενιαηίηζδα ελ επαθήξ ηαεχξ ηαζ θμίιςλδ ημο ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ. Δίκαζ δ 

ηφνζα αζηία ημο επαββεθιαηζημφ άζειαημξ. 

Μεηά απυ ιενζηέξ διένεξ έηεεζδξ ζημ δζάθοια θμνιαθδεΰδδξ, ημ άημιμ 

ιπμνεί κα ειθακίζεζ λαθκζηά έηγεια ζε δζάθμνεξ επζθάκεζεξ ημο δένιαημξ, υπςξ ηςκ 

αθεθάνςκ, ημο πνμζχπμο, ημο θαζιμφ ηαζ ηςκ πενζχκ. Οζ πενζζζυηενμζ άκενςπμζ εα 

ειθακίζμοκ μλφ ενεεζζιυ ηςκ ιαηζχκ, ηδξ ιφηδξ ηαζ ημο μζζμθάβμο υηακ εηηεεμφκ 

ζε 0,1-3 ppm αηιμφξ θμνιαθδεΰδδξ. Σμ ηαηχθθζ μζιήξ είκαζ 0,05-1 ppm. Γοζημθία 

ζηδκ ακαπκμή, αήπαξ ηαζ πυκμξ ζθίλζιμ ζημ ζηήεμξ ειθακίγμκηαζ ζηα επίπεδα 10-20 

ppm. Ζ έηεεζδ ζε 50-100 ppm ηαζ άκς ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ πκεοιμκζηυ μίδδια, 

πκεοιμκία ή εάκαημ. Οζ ηαημήεεζξ υβημζ ημο νζκζημφ αθεκκμβυκμο (επζδενιζηυξ ηαζ 

ιεθάκςια) ηαζ ηαημήεεζεξ ημο νζκμθανοββζημφ ηαζ ηδξ ακαπκεοζηζηήξ μδμφ ιπμνεί 

κα απμδμεμφκ ζε πνυκζα έηεεζδ. Ο επανηήξ αενζζιυξ ηαζ δ πνήζδ ηαηάθθδθμο 

ελμπθζζιμφ αημιζηήξ πνμζηαζίαξ είκαζ απαναίηδηα βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ 

ενβαγμιέκςκ. Σα πνμζηαηεοηζηά βοαθζά πνέπεζ κα θμνζμφκηαζ ζε ιένδ υπμο ιπμνεί 

κα εηημλεοεεί ηαζ εα πνέπεζ κα θμνάηε μθυηθδνδ ηδκ αζπίδα πνμζχπμο.. Δπίζδξ, 

αδζάανμπμξ πνμζηαηεοηζηυξ ζιαηζζιυξ (πμδζά, βάκηζα ηαζ ιπυηεξ κεμπνεκίμο) εα 

πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο δένιαημξ ηαζ ηδ ιείςζδ ηδξ 

απμννυθδζδξ (Bellisario et al., 2016). 

 

Ακηζζδπηζηά - απμθοιακηζηά  
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Δηηεεεζιέκμζ ζε ηαεανζζηζηά ηαζ απμθοιακηζηά ιέζα είκαζ ζπεδυκ υθμζ μζ 

ενβαγυιεκμζ ζημ κμζμημιεζαηυ πενζαάθθμκ. Οζ ενβαγυιεκμζ ζηδκ ηαεανζυηδηα 

ηζκδοκεφμοκ ζδζαίηενα επεζδή ένπμκηαζ ζε άιεζδ επαθή ιε απμθοιακηζηά 

ηαεανζζιμφ. Οζ πζμ ζοπκέξ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ είκαζ ηα πδιζηά εβηαφιαηα ηαζ δ 

δενιαηίηζδα. Ζ αιιςκία ηαζ δ πθςνίκδ ιπμνμφκ επίζδξ κα πνμηαθέζμοκ 

ακαπκεοζηζηά πνμαθήιαηα ηαζ ηα πνμαθήιαηα ζηα ιάηζα ζοπκά πνμηαθμφκηαζ απυ 

ζηαβμκίδζα (Kramer, 2020). Δκδεδεζβιέκδ εεςνείηαζ δ πνήζδ απμθοιακηζηχκ πςνίξ 

ηδκ πνμζεήηδ αθδετδχκ ηαεχξ ηαζ απμθοιακηζηά εζδζημφ ζημπμφ βζα πχνμοξ 

δζαηνμθήξ ηαζ ζίηζζδξ, υπςξ ηέημζμζ είκαζ ηα ιαβεζνεία ηαζ ημ εζηζαηυνζμ. 

 

Γζαθφηεξ  

Δίκαζ ανςιαηζηέξ αθεζθαηζηέξ εκχζεζξ, πςνζζιέκεξ ζε θζπμδζαθφηεξ ηαζ 

οδαημδζαθφηεξ. Οζ θζπμδζαθοηέξ μοζίεξ εζζπςνμφκ ιέζς ημο δένιαημξ ηαζ 

ζοβηεκηνχκμκηαζ ζε υνβακα πθμφζζα ζε θζπχδδ ζζηυ, υπςξ ημ ηεκηνζηυ κεονζηυ 

ζφζηδια (ΚΝ). Οζ δζαθφηεξ πμο ζοζζςνεφμκηαζ ζημ ηεκηνζηυ κεονζηυ ζφζηδια 

ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ θήεανβμ, κςενυηδηα, ιεζςιέκδ ζοβηέκηνςζδ ηαζ 

εκδζαθένμκ ηαζ παιδθή απυδμζδ ζηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία. Ζ πζμ ζμαανή 

εηδήθςζδ ημο ηεκηνζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ είκαζ δ ημλζηή εβηεθαθμπάεεζα, δ 

μπμία είκαζ ιζα ιδ ακαζηνέρζιδ αζεέκεζα πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ζδιεία ηαζ 

ζοιπηχιαηα δζάποηδξ αθάαδξ ημο ηεκηνζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ, επδνεάγμκηαξ ηδ 

ζοιπενζθμνά, ηδ ικήιδ ηαζ ηδ ζηέρδ. Οζ δζαθφηεξ πενζθαιαάκμοκ οδνμβμκάκεναηεξ, 

ηοηθμπαναθίκεξ, αθημυθεξ, εζηένεξ, αζεένεξ, ηεηυκεξ, αθδεΰδεξ ηαζ πμθθά άθθα 

ααζζηά μνβακζηά οθζηά. Δπδνεάγμκηαζ ηονίςξ υζμζ ενβάγμκηαζ ζε κμζμημιεζαηά 

ενβαζηήνζα ηαζ ηεπκζηέξ οπδνεζίεξ. Σα απμηεθέζιαηα ηςκ δζαθοηχκ ελανηχκηαζ απυ 

ημ ααειυ απμννυθδζδξ ιέζς ημο δένιαημξ ή ηδξ εζζπκμήξ. Ζ δενιαηίηζδα είκαζ έκα 

απυ ηα πζμ ημζκά επαηυθμοεα, εκχ έπμοκ επίζδξ ακαθενεεί αζεέκεζεξ ηαζ δζαηαναπέξ 

ηδξ ακαπκεοζηζηήξ, δπαηζηήξ ηαζ κεθνζηήξ θεζημονβίαξ (Magos, 1997). 

 

Τδνάνβονμξ  
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Ο οδνάνβονμξ είκαζ έκα οβνυ αανφ ιέηαθθμ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ζε κμζμημιεία, 

ηονίςξ μδμκηζαηνζηέξ ηθζκζηέξ, ζζημθμβζηά ενβαζηήνζα ηαζ κεηνμημιεία. Οζ 

μδμκηίαηνμζ ηαζ μζ μδμκημηεπκίηεξ ηαεχξ ηαζ υζμζ αζπμθμφκηαζ ηονίςξ ιε ηδκ 

ζζημθμβία ζε ενβαζηήνζα είκαζ πενζζζυηενμ εηηεεεζιέκμζ. Ο οδνάνβονμξ 

απμννμθάηαζ ηονίςξ ιέζς ηδξ ακαπκεοζηζηήξ μδμφ ιε ηδκ εζζπκμή, ιέζς ημο 

δένιαημξ ηαζ ηςκ αθεκκμβυκςκ. Ζ ιαηνμπνυκζα έηεεζδ ζημκ οδνάνβονμ ιπμνεί κα 

έπεζ κεονμθμβζηέξ ηαζ ροπμθμβζηέξ ζοκέπεζεξ, υπςξ πμκμηεθάθμοξ, εοενεεζζηυηδηα, 

ηυπςζδ, απχθεζα αάνμοξ ηαζ ζοββεκείξ δζαηαναπέξ. Σα υνβακα-ζηυπμζ ημο 

οδνανβφνμο είκαζ ηονίςξ, μζ κεθνμί ηαζ ημ ηεκηνζηυ κεονζηυ ζφζηδια (Magos, 1997). 

Γζα ημ ζημπυ αοηυ, μ κέμξ ηακμκζζιυξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ 2017/852  πμο 

ηαεμνίγεζ ηδ πνήζδ-απμεήηεοζδ-ειπμνία οδνανβφνμο, απμζημπεί ζηδκ πνμζηαζία 

ηδξ οβείαξ ηαεχξ ηαζ ημο εονφηενμο πενζαάθθμκημξ εέηςκηαξ ζοβηεηνζιέκα ιέηνα 

ηαζ πνμτπμεέζεζξ. 

 

2.3.12. Οξγαλσηηθνί θίλδπλνη  

Οζ επζηίκδοκεξ ενβαζίεξ πμο μζ ενβαγυιεκμζ ακαβηάγμκηαζ κα εηηεθμφκ, ημ άβπμξ ηδξ 

ηήνδζδξ ηςκ ςνανίςκ ενβαζίαξ ηαζ ηα ηοθζυιεκα πνμκμδζαβνάιιαηα ενβαζίαξ είκαζ 

μζ ηφνζεξ πδβέξ ηζκδφκμο βζα έκακ μνβακζζιυ. Αοημί μζ ηίκδοκμζ ιπμνμφκ κα 

ιεηνζαζημφκ ιε ηδκ εζζαβςβή ηαηάθθδθςκ δζαθεζιιάηςκ, ηδκ εβηαηάζηαζδ 

ηαηάθθδθςκ ηθζιαηζγυιεκςκ πχνςκ ή ιπμοηαθζχκ κενμφ πμο εα επζηνέπμοκ ζημοξ 

ενβαγυιεκμοξ κα ηάκμοκ δζαθείιιαηα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ δζαθεζιιάηςκ, ηαεχξ ηαζ 

ιε ημκ πνμβναιιαηζζιυ ηαζ ηδ ιεηαηίκδζδ ενβαζίαξ. Αοηά ηα ιέηνα υπζ ιυκμ 

ιεζχκμοκ ημκ ηίκδοκμ ημο μνβακζζιμφ, αθθά αεθηζχκμοκ ηαζ ηδκ παναβςβζηυηδηα ηδξ 

ενβαζίαξ. 

 

Κοθζυιεκμ ςνάνζμ ενβαζίαξ  

Λυβς ηδξ ακάβηδξ βζα ζοκεπή θνμκηίδα ζε κμζμημιεία / ηθζκζηέξ, πνδζζιμπμζείηαζ 

έκαξ ανζειυξ ςνχκ ενβαζίαξ (αάνδζεξ). Οζ αάνδζεξ δζαηανάζζμοκ ημκ αζμθμβζηυ 

νοειυ ηςκ ενβαγμιέκςκ. Οζ χνεξ ηφθζζδξ έπμοκ αναποπνυεεζιεξ ηαζ 
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ιαηνμπνυεεζιεξ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία. Οζ επζπηχζεζξ πενζθαιαάκμοκ δζαηαναπέξ 

φπκμο, ηανδζαββεζαηέξ παεήζεζξ, βαζηνεκηενζηέξ παεήζεζξ ηαζ επζδείκςζδ πνυκζςκ 

αζεεκεζχκ (Γναηυπμοθμξ, 2007).  

 

Ονβάκςζδ ηδξ ενβαζίαξ  

Ζ μνβάκςζδ ηδξ ενβαζίαξ είκαζ κα δζεοεεηδεμφκ μζ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ έηζζ χζηε κα 

ιδκ πζέγμκηαζ μζ ενβαγυιεκμζ. Ζ ζηεθέπςζδ απυ ακενχπζκμ δοκαιζηυ ηαζ ελμπθζζιυ, 

μ ηαηαιενζζιυξ ηδξ εκαζπυθδζδξ ιεηαλφ ηςκ ενβαγμιέκςκ, δ οπμηνμπή, δ 

ιμκμημκία, δ έθθεζρδ ζοιιεημπζηυηδηαξ ζηδ θήρδ απμθάζεςκ, εκδέπεηαζ κα 

απμηεθμφκ αθμνιέξ βζα ηδκ επαββεθιαηζηή ελμοεέκςζδ ηαζ ημ ενβαζζαηυ ζηνεξ 

(Μάνημο, 2005).  

 

Δπαββεθιαηζηυ άβπμξ (stress) ηαζ ελμοεέκςζδ (burn out)  

ήιενα, ημ επαββεθιαηζηυ άβπμξ είκαζ δ ζοπκυηενδ αζηία κμζδνυηδηαξ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ιεηά ηζξ παεήζεζξ ημο ιομζηεθεηζημφ ζοζηήιαημξ. Αοηυ ζοιααίκεζ 

ζοκήεςξ ζε κέμοξ ιε ορδθυ επίπεδμ εηπαίδεοζδξ πμο ενβάγμκηαζ ζημκ ημιέα ηδξ 

πανμπήξ οπδνεζζχκ (οβεζμκμιζηή πενίεαθρδ, εηπαίδεοζδ). Σμ άβπμξ εοεφκεηαζ βζα 

ηδκ αολδιέκδ ζοπκυηδηα ηαζ δζάνηεζα απμοζζχκ, ηδ ιεζςιέκδ παναβςβζηυηδηα ηαζ 

ημ ορδθυ ζαηνζηυ ηυζημξ. Ζ αζηία ημο επαββεθιαηζημφ ζηνεξ (ζηνέξ) ελανηάηαζ απυ 

ηζξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ ηαζ ηα αημιζηά παναηηδνζζηζηά ημο ενβαγμιέκμο. (Ακηςκίμο, 

2002). ημ ζδιείμ αοηυ αλίγεζ κα ημκζζηεί ηαζ δ εκίζποζδ ηςκ παναπάκς 

ζηνεζζμβυκςκ παναβυκηςκ ιε ηδκ εθανιμβή ημο Νυιμο 4764/2020, μ μπμίμξ 

πνμαθέπεζ ηδκ ακαζημθή ηςκ ηακμκζηχκ αδεζχκ ηςκ οβεζμκμιζηχκ οπαθθήθςκ ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ηδξ πακδδιίαξ COVID-19 ζηζξ οπδνεζίεξ πανμπήξ οβείαξ. 

 

2.3.13. Φπρνθνηλσληθνί θίλδπλνη  

διακηζηέξ αθθαβέξ έπμοκ ζδιεζςεεί ζημκ ενβαζζαηυ πχνμ, θένκμκηαξ κέεξ 

πνμηθήζεζξ βζα ηδκ αζθάθεζα ηαζ ηδκ οβεία ηςκ ενβαγμιέκςκ. Αοηέξ μζ αθθαβέξ 
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μδδβμφκ ζε κέμοξ ημζκςκζημφξ ηαζ ροπμθμβζημφξ ηζκδφκμοξ. Αοημί μζ ηίκδοκμζ 

ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ πνμβναιιαηζζιυ ηδξ ενβαζίαξ, ηζξ ιεευδμοξ μνβάκςζδξ ηαζ 

δζαπείνζζδξ ηαζ ημ μζημκμιζηυ ηαζ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ ηδξ ενβαζίαξ, βεβμκυξ πμο 

ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε αολδιέκμ άβπμξ ηαζ επζδείκςζδ ηδξ ζςιαηζηήξ ηαζ ροπζηήξ 

οβείαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ. Δνεοκχκηαξ ηδ αζαθζμβναθία, εα δμφιε υηζ μζ 

ροπμημζκςκζημί ηίκδοκμζ, εζδζηά αοημί μζ κέμζ ηαζ αολακυιεκμζ ηίκδοκμζ πμο 

«ακαδφμκηαζ» ηχνα, είκαζ απμηέθεζια ηεπκμθμβζηχκ αθθαβχκ ή αθθαβχκ ζηδκ 

μνβάκςζδ ηδξ ενβαζίαξ. Οζ πμθζηζηέξ, δδιμβναθζηέξ, ημζκςκζημμζημκμιζηέξ αθθαβέξ 

ηαζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ «παβημζιζμπμίδζδξ» είκαζ επίζδξ ζδιακηζημί πανάβμκηεξ πμο 

ζοιαάθθμοκ ζε κέμοξ ροπμημζκςκζημφξ ηζκδφκμοξ. 

 

οκαζζεδιαηζηυ πενζεπυιεκμ ηδξ ενβαζίαξ  

ημοξ μνβακζζιμφξ οβείαξ, έκαξ επζπθέμκ ηίκδοκμξ είκαζ ημ ζοκαζζεδιαηζηυ 

πενζεπυιεκμ ηδξ ενβαζίαξ πμο απμννέεζ απυ ηδκ εκαζπυθδζδ ιε άθθεξ ακενχπζκεξ 

μκηυηδηεξ. Ακελάνηδηα απυ ημ παναηηήνα ηαζ ηζξ ζοκαζζεδιαηζηέξ «ακημπέξ» ημο 

ζαηνμφ, ή βεκζηυηενα ημο ενβαγυιεκμο ζημ ζφζηδια οβείαξ, δ ίδζα δ θφζδ ηδξ 

δμοθεζάξ ημο, ακηζιεηςπίγεζ πνμαθήιαηα ζοκαζζεδιαηζηχκ εκηάζεςκ υπςξ δ γςή ηαζ 

μ εάκαημξ, δ αζεέκεζα ηαζ δ εεναπεία, δ θφπδ ηαζ δ πανά. Οζ επαββεθιαηίεξ ημο 

ζαηνζημφ ηθάδμο, ζδζαίηενα μζ κμζδθεοηέξ, είκαζ ζοπκά απμδέηηεξ ημο εοιμφ, ηδξ 

ακαζθάθεζαξ, αηυιδ ηαζ ηδξ επζεεηζηυηδηαξ ηςκ αζεεκχκ ηαζ ηςκ ζοκμδχκ ημοξ. 

 

Έηεεζδ ζε αία  

Σα αίαζα πενζζηαηζηά ζοιααίκμοκ ζοκήεςξ ζε οβεζμκμιζημφξ πχνμοξ  (ζοκήεςξ ζε 

αίεμοζεξ ΣΔΠ, ηαζ ζε πχνμοξ ιε άιεζδ επαθή ιε ημ ημζκυ/αζεεκείξ), 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ ακηζημζκςκζηήξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ απεζθχκ πνμξ ημοξ 

ενβαγυιεκμοξ, ηδξ ζςιαηζηήξ αίαξ (ιε ή πςνίξ ηναοιαηζζιυ) ηαζ πενζζηαζζαηχκ 

εακάηςκ αζεεκχκ. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ 

ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΣΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΤΓΔΗΑ 

 

3.1. Ννκνζεηηθό πιαίζην γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο κνλάδεο πγείαο ζηελ Διιάδα 

 

Ο υνμξ κυιμξ - πθαίζζμ ή κμιζηυ/κμιμεεηζηυ πθαίζζμ είκαζ ηεπκζηυξ υνμξ ημο 

εθθδκζημφ οκηαβιαηζημφ Γζηαίμο. Ζ έκκμζα ημο "κυιμο- πθαζζίμο" πνμηφπηεζ απυ 

ημ άνενμ 43 §4 ημο οκηάβιαημξ ηδξ Δθθάδαξ, ημ μπμίμ έπεζ ςξ ελήξ: "Με κυιμοξ 

πμο ρδθίγμκηαζ απυ ηδκ Οθμιέθεζα ηδξ Βμοθήξ ιπμνεί κα πανέπεηαζ ελμοζζμδυηδζδ 

έηδμζδξ ηακμκζζηζηχκ δζαηαβιάηςκ βζα ηδ νφειζζδ ηςκ εειάηςκ πμο ηαεμνίγμκηαζ 

ζε αοημφξ ζε βεκζηυ πθαίζζμ. Με ημοξ κυιμοξ αοημφξ πανάγμκηαζ μζ βεκζηέξ ανπέξ ηαζ 

μζ ηαηεοεφκζεζξ ηδξ νφειζζδξ πμο πνέπεζ κα αημθμοεδεεί ηαζ ηίεεκηαζ πνμκζηά υνζα 

βζα ηδ πνήζδ ηδξ ελμοζζμδυηδζδξ".  

Ο κυιμξ-πθαίζζμ είκαζ έκαξ ηοπζηυξ κυιμξ ζημκ μπμίμ ηαεμνίγμκηαζ μζ βεκζηέξ 

ανπέξ ηαζ μζ ηαηεοεφκζεζξ ημο πνμξ νφειζζδ εέιαημξ ηαζ πεναζηένς ιε αοηυκ 

πανέπμκηαζ κμιμεεηζηέξ ελμοζζμδμηήζεζξ βζα έηδμζδ ηακμκζζηζηχκ πνμεδνζηχκ 

δζαηαβιάηςκ, ιε ηα μπμία εα μθμηθδνχκεηαζ δ ζοκμθζηή νφειζζδ ημο εέιαημξ. Ο 

κυιμξ- πθαίζζμ ρδθίγεηαζ απυ ηδκ Οθμιέθεζα ηδξ Βμοθήξ ηαζ ιε αοηυκ ηίεεκηαζ 

πνμκζηά υνζα πνμξ ηδκ εηηεθεζηζηή θεζημονβία βζα ηδκ πνήζδ ηδξ πανεπμιέκδξ 

κμιμεεηζηήξ ελμοζζμδυηδζδξ. (φκηαβια ηδξ Δθθάδμξ). 

Χξ ζηναηδβζηή μνίγεηαζ μ ηνυπμξ ηδξ πνήζδξ/ζφγεολδξ ηςκ οπανπυκηςκ 

ιέζςκ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ εηαζνζηχκ, επζπεζνδιαηζηχκ ή ηςκ εεκζηχκ/πμθζηζηχκ 

ζηυπςκ (goals) απυ ημοξ μπμίμοξ πδβάγμοκ μζ (ακηζηεζιεκζημί) ζηυπμζ (objectives) ηδξ 

εηαζνείαξ, ημο μνβακζζιμφ ή ηδξ εεκζηήξ πμθζηζηήξ βζα έκα ζοβηεηνζιέκμ εέια.  

Ζ ζηναηδβζηή, ςξ ζπέδζμ δνάζδξ απμηεθεί ζοκεζδδηή ηαζ δεεθδιέκδ εκένβεζα 

πμο εθανιυγεηαζ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ (πμθζηζηή, οβεία, μζημκμιία, ειπυνζμ, 

ηεπκμθμβία, η.α) ηαζ μ υνμξ πνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ βζα κα δδθχζεζ: 
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 Σμ ζπέδζμ δνάζδξ ιίαξ επζπείνδζδξ ή εκυξ μνβακζζιμφ (ηονίςξ ζε ιεζμ – 

ιαηνμπνυεεζιμ πθαίζζμ) 

 Σδκ ζοθθμβζζηζηή ηαζ ηζξ εκένβεζεξ πμο αημθμοεμφκηαζ  

 Σμ ζπέδζμ πμο ηίεεηαζ πνμηεζιέκμο κα επζηφπμοιε έκακ μπμζμδήπμηε ζηυπμ, μ 

μπμίμξ ζοκήεςξ ανίζηεηαζ ζε ορδθή ζηάειδ δοζημθίαξ.  

 Ακαθμνζηά ιε ηδκ Δπαββεθιαηζηή Τβεία ηαζ Αζθάθεζα ζηδκ ενβαζία μ 

πνχημξ κυιμξ πμο ρδθίζηδηε ζηδκ Δθθάδα ηαζ αθμνμφζε ζε εέµαηα οβζεζκήξ-

αζθάθεζαξ ενβαζίαξ ήηακ μ Γ.Π.Λ.Γ. ημο 1911 «Πενί οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ηςκ 

ενβαηχκ ηαζ πενί ςνχκ ενβαζίαξ». Ο ζοβηεηνζιέκμξ κυιμξ εεςνείηαζ ανηεηά 

πνςημπμνζαηυξ βζα ηδκ επμπή ημο, αθμφ πενζεθάιαακε δζαηάλεζξ βζα ημ ιδπακμθμβζηυ 

ελμπθζζιυ, ηδκ ηαεανζυηδηα ηςκ πχνςκ, ημ θςηζζιυ ηαζ ηζξ οπαίενζεξ ενβαζίεξ. 

Μεηά ημ κυιμ αοηυ ιζα ζεζνά απυ άθθα Γζαηάβιαηα αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ οβζεζκή ηαζ 

ηδκ αζθάθεζα ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ιε ηζξ ζοκεήηεξ οβζεζκήξ ηαζ 

αζθάθεζαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζε: ιεηαθμνζηέξ ηαζκίεξ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ βζα ημοξ 

ενβαγυιεκμοξ ζημοξ αζμιδπακζημφξ ηθάδμοξ. Φδθίγμκηαζ κυιμζ βζα ηδκ πνμζηαζία 

ηςκ ενβαγμιέκςκ απυ ζοβηεηνζιέκμοξ πανάβμκηεξ ημο ενβαζζαημφ πενζαάθθμκημξ 

υπςξ: μ ιυθοαδμξ (1937, 1938), ημ αεκγυθζμ (1975, 1976) ηαζ μζ ζμκηίγμοζεξ 

αηηζκμαμθίεξ (1981).  

 Έηημηε ηαζ έςξ ζήιενα έπμοκ ρδθζζηεί πθήεμξ κμιμεεηδιάηςκ άθθμηε 

βεκζηήξ εθανιμβήξ ζημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ ηαζ άθθμηε εζδζηήξ εθανιμβήξ ζε 

ζοβηεηνζιέκμοξ πχνμοξ ενβαζίαξ ηαζ εζδζηέξ ηαηδβμνίεξ ενβαγμιέκςκ. 

 

3.1.1. ηαζκνί ηεο λνκνζεηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ ζεκάησλ πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ζηελ ρώξα καο 

1. Ο Νυιμξ 1568/85 (ΦΔΚ 177/Α/18.10.1985) (ΣΡ:Ν.1767/88, Ν.1682/87, 

Ν.2224/94) «Τβζεζκή ηαζ αζθάθεζα ηςκ ενβαγμιέκςκ». Με ημ κυιμ αοηυ 

εζζήπεδζακ μζ εεζιμί ημο Σεπκζημφ Αζθαθείαξ ηαζ ημο Ηαηνμφ Δνβαζίαξ 

ζημοξ ενβαζζαημφξ πχνμοξ. Δπίζδξ μ κυιμξ αοηυξ, αθμνμφζε ηδκ εκδιένςζδ, 
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εηπαίδεοζδ ηαζ ζοιιεημπή ηςκ ενβαγμιέκςκ ζε εέιαηα οβζεζκήξ-αζθάθεζαξ 

ημο ενβαζζαημφ ημοξ πενζαάθθμκημξ. 

2. Σμ Π∆ 16/96 «Δθάπζζηεξ πνμδζαβναθέξ αζθαθείαξ ηαζ οβείαξ ζημοξ πχνμοξ 

ενβαζίαξ ζε ζοιιυνθςζδ µε ηδκ μδδβία 89/654/ΔΟΚ» ηαζ ημ Π∆ 17/96 

(ΦΔΚ 11/Α/96): «Μέηνα βζα ηδκ αεθηίςζδ οβείαξ ηαζ αζθάθεζαξ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ηαηά ηδκ ενβαζία ζε ζοιιυνθςζδ µε ηζξ μδδβίεξ 89/391/ΔΟΚ 

ηαζ 91/383/ΔΟΚ», µε ηα μπμία εζζάβεηαζ δ οπμπνέςζδ ημο ενβμδυηδ κα 

εηηζµά βναπηχξ ημοξ επαββεθιαηζημφξ ηζκδφκμοξ ηδξ επζπείνδζήξ ημο 

(Γναπηή Δηηίµδζδ Δπαββεθµαηζημφ Κζκδφκμο) ηαζ κα θαµαάκεζ ιέηνα 

πνμζηαζίαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ. 

Δζδζηυηενα ζημ ζοβηεηνζιέκμ ΠΓ ακαθένμκηαζ ηα εέιαηα ηδξ ζηενευηδηαξ 

ηαζ ζηαεενυηδηαξ ηςκ ηαηαζηεοχκ, μζ δθεηηνζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, μζ μδμί 

δζαθοβήξ ηαζ μζ έλμδμζ ηζκδφκμο, δ πονυζαεζδ, μ ελαενζζιυξ ηςκ πχνςκ, δ 

εενιμηναζία ηςκ πχνςκ, μ θςηζζιυξ, ηα δάπεδα, ημίπμζ, μνμθέξ, ζηέβεξ, 

πανάεονα, εφνεξ, δζάδνμιμζ ηοηθμθμνίαξ ηαζ ηοθζυιεκεξ ζηάθεξ, απμαάενεξ 

ηαζ ελέδνεξ θυνηςζδξ, πχνμζ ακάπαοζδξ, ελμπθζζιυξ οβζεζκήξ, μζ πχνμζ 

πνχηςκ αμδεεζχκ, μζ ενβαγυιεκμζ ιε εζδζηέξ ακάβηεξ ηαεχξ ηαζ δ αζθάθεζα 

ηςκ ελςηενζηχκ πχνςκ ενβαζίαξ. 

3. Σμ άνενμ 662 ημο Αζηζημφ Κχδζηα: «Αζθάθεζα ηαζ οβζεζκή ηςκ πχνςκ 

ενβαζίαξ». 

4. Σα άνενα 3.9 ημο Ν. 1568/1985ε ηαζ 10.4 ημο Π.Γ. 17/1996 πνμζηαηεφμοκ 

ημοξ ενβαγυιεκμοξ απυ δοζιεκείξ επζπηχζεζξ ελαζηίαξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ 

ημοξ. 

5. ΤΑ 88555/3293/1988 (ηονχεδηε ιε κυιμ 1836/89) ακαθένεηαζ ζηζξ 

οπμπνεχζεζξ ηςκ εθθδκζηχκ κμζμημιείςκ βζα ηδκ οβζεζκή ηαζ αζθάθεζα 

ενβαζίαξ. 

6. Ο Νυµμξ 3850/2010 (ΦΔΚ.84Α 02-06-2010): «Κφνςζδ ημο Κχδζηα κυµςκ 

βζα ηδκ οβεία ηαζ ηδκ αζθάθεζα ηςκ ενβαγμιέκςκ».  
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 ημ πχνμ ηδξ οβείαξ ηαζ ηςκ θμνέςκ πανμπήξ οπδνεζζχκ οβείαξ, μζ 

οπμπνεχζεζξ ημοξ ζπεηζηά ιε ηδκ οβζεζκή ηαζ ηδκ αζθάθεζα ηδξ ενβαζίαξ ηέεδηακ ιε 

ηδκ ημζκή οπμονβζηή απυθαζδ 88555/3293/1988 (πμο ηονχεδηε ιε ημ κυιμ 1836/89) 

ηαζ ημ πάβζμ δζάηαβια 157/92, ηαεχξ επεηηάεδηε δ ζζπφξ ημο κυιμο 1568/85 ηαζ ζηα 

δδιυζζα κμζμημιεία. Έηημηε ανηεηέξ κμιμεεηζηέξ νοειίζεζξ (π.π. κυιμζ πμο αθμνμφκ 

ζηδκ πνμζηαζία ηςκ ενβαγμιέκςκ απυ θοζζημφξ, πδιζημφξ ηαζ αζμθμβζημφξ 

πανάβμκηεξ, ζηδκ πνμζηαζία απυ ηζξ ζμκηίγμοζεξ αηηζκμαμθίεξ, ζηδκ αζθαθή 

πνδζζιμπμίδζδ ημο ελμπθζζιμφ ενβαζίαξ, ζηδ πνήζδ αημιζηχκ ιέηνςκ πνμζηαζίαξ 

η.α) ζοιπθήνςζακ ημ ανπζηυ εεζιζηυ πθαίζζμ. 

 

3.1.2. Τπνρξεώζεηο κε βάζε ην ζεζκηθό πιαίζην 

3.1.2.1. Κύξηεο ππνρξεώζεηο από ηελ πιεπξά ηεο εξγνδνζίαο  

φιθςκα ιε ημ εεζιζηυ πθαίζζμ, μζ ηφνζεξ οπμπνεχζεζξ απυ ηδκ πθεονά ηδξ 

ενβμδμζίαξ είκαζ: 

I. Ζ οπμπνέςζδ πανμπήξ οπδνεζζχκ πνμζηαζίαξ ηαζ πνυθδρδξ (ζαηνυξ 

ενβαζίαξ, ηεπκζηυξ αζθαθείαξ, ελςηενζηέξ οπδνεζίεξ πνμζηαζίαξ ηαζ 

πνυθδρδξ, επζηνμπέξ εκδμκμζμημµεζαηχκ θμζιχλεςκ). 

II. Ζ οπμπνέςζδ φπανλδξ βναπηήξ εηηίιδζδξ ηζκδφκςκ ζημ πχνμ ενβαζίαξ ηαζ 

ηαεμνζζιμφ ηςκ ακαβηαίςκ ιέηνςκ πνμζηαζίαξ. 

III. Ζ οπμπνέςζδ βζα εκδιένςζδ ηαζ εηπαίδεοζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ. Ζ 

εηπαίδεοζδ ανπίγεζ αιέζςξ ιεηά ηδκ πνυζθδρδ ημο ενβαγυιεκμο ηαζ 

ζοκεπίγεηαζ ηάεε θμνά πμο αθθάγεζ εέζδ ενβαζίαξ, ηεπκμθμβζηυ ελμπθζζιυ 

η.θπ. 

IV. Ζ οπμπνέςζδ ηδξ δζααμφθεοζδξ µε ημοξ ενβαγυιεκμοξ ηαζ ηδκ εκεάννοκζδ 

ηδξ ζοιιεημπήξ ημοξ ζε εέιαηα οβζεζκήξ – αζθάθεζαξ ημο ενβαζζαημφ ημοξ 

πχνμο. 
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V. Ζ οπμπνέςζδ ηδξ ακαββεθίαξ ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ εκηυξ 24 ςνχκ ζηζξ 

ανµυδζεξ επζεεςνήζεζξ ενβαζίαξ ηαζ ζημοξ αζθαθζζηζημφξ θμνείξ. Δπίζδξ, 

είκαζ οπμπνεςηζηή δ ηαηαβναθή ηαζ δ ηήνδζδ αζαθίμο αηοπδιάηςκ. 

VI. Ζ οπμπνέςζδ κα θαµαάκεζ υθα ηα ηεπκζηά ηαζ μνβακςηζηά µέηνα ηαεχξ ηαζ 

έηηαηηα µέηνα εάκ πνεζαζηεί πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθζζηεί δ οβεία ηαζ δ 

αζθάθεζα ηςκ ενβαγμµέκςκ. Ζ παναημθμφεδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ οβείαξ 

ηςκ ενβαγμµέκςκ µε ηθζκζηυ ηαζ ενβαζηδνζαηυ έθεβπμ ηαζ δ ζοβηέκηνςζδ 

ηςκ απμηεθεζµάηςκ ζε ανπείμ, είκαζ έκαξ ηνυπμξ εθέβπμο ηδξ οπάνπμοζαξ 

ηαηάζηαζδξ, μ μπμίμξ ηαοηυπνμκα επζηνέπεζ ηδ θήρδ δζμνεςηζηήξ επέµααζδξ. 

 

3.1.2.2. Κύξηεο ππνρξεώζεηο από ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ  

I. Οθείθμοκ, υπςξ ακαθένεηαζ ζημ άνενμ 32 ημο Ν.1568/85, κα 

ζοµµμνθχκμκηαζ µε ημοξ ηακμκζζµμφξ αζθαθείαξ ηαζ κα ηδνμφκ ηα µέηνα 

πνμζηαζίαξ (αημµζηά ηαζ βεκζηά), κα παναημθμοεμφκ ζεµζκάνζα ζπεηζηά µε 

εέµαηα οβζεζκήξ-αζθάθεζαξ, πνμηεζµέκμο κα µδ εέζμοκ ζε ηίκδοκμ ηδ δζηή 

ημοξ οβεία ηαζ αζθάθεζα αθθά ηαζ άθθςκ αηυµςκ (αζεεκχκ ηαζ ζοκενβαηχκ). 

II. Έπμοκ δζηαίςια κα ζοµµεηέπμοκ ζε επζηνμπέξ οβζεζκήξ - αζθάθεζαξ ηαζ κα 

γδημφκ πνμθδπηζηυ έθεβπμ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ οβείαξ ημοξ υηακ εεςνμφκ πςξ 

αοηή ηζκδοκεφεζ.  

Ζ επζεεχνδζδ ενβαζίαξ µέζς ηςκ ηεπκζηχκ ηαζ οβεζμκμµζηχκ επζεεςνδηχκ 

μθείθεζ κα δζεκενβεί ηαηηζημφξ ηαζ έηηαηημοξ εθέβπμοξ ζημοξ πχνμοξ 

ενβαζίαξ (Αθελυπμοθμξ, 2007, Υαηγή, 2013).  

 Πνυζθαηα, ιυθζξ ημ 2017 ηονχεδηε δ ΤΑ 48416/2564 ΦΔΚ ‗Β 3757-

25/10/2017 ιε ηδκ μπμία εβηνίεδηε δ Δεκζηή ηναηδβζηή βζα ηδκ Τβεία ηαζ 

Αζθάθεζα ζηδκ Δνβαζία βζα ηα έηδ 2016-2020. Σμ ακαθενυιεκμ υναια ζηδκ ΤΑ 

απμηεθμφζε δ «Γδιζμονβία πενζζζυηενμ αζθαθχκ, οβζχκ ηαζ παναβςβζηχκ πχνςκ 

ενβαζίαξ ζημκ ζδζςηζηυ ηαζ ζημκ δδιυζζμ ημιέα πμο εα δζαζθαθίγμοκ ηδκ οβεία ηαζ 

εα πνμάβμοκ ηδκ εοελία/εοδιενία ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ πανάθθδθα εα ζοιαάθθμοκ 

ζηδ αζςζζιυηδηα ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ εα ζηδνίγμοκ ηδκ ακάπηολδ ηδξ μζημκμιίαξ».  



90 

 

3.1.3. ηξαηεγηθνί ζηόρνη κε βάζε ηελ ΤΑ γηα ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ 

Τγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία 

 Δκδοκάιςζδ ηςκ πμθζηζηχκ ηαζ ηςκ ιέηνςκ πνυθδρδξ ηςκ ενβαηζηχκ 

αηοπδιάηςκ, ηςκ επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ ηαζ ηςκ άθθςκ αζεεκεζχκ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ενβαζία βζα υθμοξ ημοξ ενβαγμιέκμοξ, ιε έιθαζδ ζημοξ 

πθέμκ εοάθςημοξ. 

 Καθθζένβεζα κμμηνμπίαξ πνυθδρδξ ηςκ ηζκδφκςκ ζηδκ ενβαζία ιε ηδ 

ζοιιεημπή υθςκ, ιέζς ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηδξ ηαηάνηζζδξ ηαζ ηδξ εκδιένςζδξ. 

 Βεθηίςζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ακαββεθίαξ ηαζ ηςκ ζοζηδιάηςκ ηαηαβναθήξ 

ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ ηαζ επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ. 

3.1.4. Θέζπηζε θνξέα αζθάιηζεο ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ. Άμνλεο 

εμεηδίθεπζεο  

Οζ ζηυπμζ ελεζδζηεφμκηακ ζε 12 άλμκεξ, ήημζ:  

 Άμνλαο 1oο: Θεζκνζέηεζε Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο 

ζηελ Δξγαζία (ΤΑΔ) 

Πνμηείκεηαζ δ ακααάειζζδ ηςκ εεζιχκ πανμπήξ οπδνεζζχκ πνμζηαζίαξ ηαζ 

πνυθδρδξ (ηεπκζημί αζθαθείαξ, ζαηνμί ενβαζίαξ, εζςηενζηέξ ηαζ ελςηενζηέξ 

οπδνεζίεξ πνμζηαζίαξ ηαζ πνυθδρδξ, εηπαίδεοζδ ενβμδμηχκ ηαζ 

ενβαγμιέκςκ), δ εέζπζζδ κμιμεεηζηχκ πνμαθέρεςκ βζα ηδκ πνμζηαζία απυ 

κέμοξ ηαζ ακαδουιεκμοξ ηζκδφκμοξ (π.π. ροπμημζκςκζημφξ πανάβμκηεξ 

ηζκδφκμο, βήνακζδ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ ηαζ ιεβάθδξ δθζηίαξ 

ενβαγυιεκμζ η.α.), δ εκζςιάηςζδ κέςκ ημζκμηζηχκ μδδβζχκ (βζα ηζξ 

δθεηηνμιαβκδηζηέξ αηηζκμαμθίεξ ηαζ ηζξ επζηίκδοκεξ πδιζηέξ μοζίεξ) δ 

ηυκςζδ ηδξ εκενβμφξ ηαζ μοζζαζηζηήξ ζοιιεημπήξ ηαζ εηπνμζχπδζδξ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ (ΔΤΑΔ), δ δζααμφθεοζδ ιε ημοξ ενβμδυηεξ βζα ηδ ζοιιεημπζηή 

πνμζέββζζδ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ εειάηςκ ΤΑΔ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ηαεχξ 

ηαζ δ ηφνςζδ Γζεεκχκ οιαάζεςκ βζα ηδκ ΤΑΔ. 

Δπίζδξ δ δζαζφκδεζδ ημο Δεκζημφ οζηήιαημξ Τβείαξ ηαζ Αζθάθεζαξ ζηδκ 

Δνβαζία (ΔοζηΤΑΔ) ιε ημ Δεκζηυ φζηδια Τβείαξ (ΔΤ) ζδίςξ ιέζς ηδξ 
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δδιζμονβίαξ ζε ηάεε κμζδθεοηζηυ ίδνοια εζδζηήξ οπδνεζίαξ/ιμκάδαξ Τβείαξ 

ηαζ Αζθάθεζαξ πμο εα πενζθαιαάκεζ εηηυξ απυ ηδκ Τπδνεζία Πνμζηαζίαξ ηαζ 

Πνυθδρδξ (ΤΠΠ) ηςκ ενβαγμιέκςκ ημο Νμζμημιείμο, ηδκ Τπδνεζία 

ακαβκχνζζδξ, δζάβκςζδξ, ηεηιδνίςζδξ ηαζ ακαββεθίαξ ηςκ επαββεθιαηζηχκ 

αζεεκεζχκ αθθά ηαζ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ.  

 

 Άμνλαο 2νο: Απινύζηεπζε θαη βειηίσζε ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ γηα 

ηελ ΤΑΔ. 

Πνμηείκεηαζ δ αεθηίςζδ, επζηαζνμπμίδζδ ηαζ ηνμπμπμίδζδ ηδξ ήδδ 

οπάνπμοζαξ κμιμεεζίαξ βζα ηδκ ΤΑΔ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ κέεξ ιμνθέξ 

ενβαζίαξ, ηδκ ελέθζλδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, ηζξ δδιμβναθζηέξ ελεθίλεζξ, ημοξ κέμοξ 

ηαζ ακαδουιεκμοξ ηζκδφκμοξ ηαζ ηδκ ακάβηδ βζα ζηήνζλδ ηςκ επζπεζνήζεςκ 

ηαζ ζδζαίηενα ηςκ ιζηνμιεζαίςκ ηαζ ηςκ πμθφ ιζηνχκ επζπεζνήζεςκ ζημ 

ζδιενζκυ μζημκμιζηυ πενζαάθθμκ. Βαζζηυξ ζηυπμξ είκαζ δ εκίζποζδ ηδξ 

πνυθδρδξ ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ, ηςκ επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ ηαζ 

ηςκ αζεεκεζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ενβαζία.  

 

 Άμνλαο 3νο: Δλίζρπζε εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ΤΑΔ. 

Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ δνάζεςκ βζα ηδκ πνμαβςβή ηδξ αζθάθεζαξ ηαζ ηδξ 

οβείαξ ζημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ ελανηάηαζ ζε ζδιακηζηυ ααειυ απυ ηδκ 

ελαζθάθζζδ ιίαξ επανημφξ αάζδξ πθδνμθυνδζδξ ιέζς ηδξ μπμίαξ εα 

ζοθθέβμκηαζ αλζυπζζηα, επίηαζνα ηαζ ζοβηνίζζια ζηαηζζηζηά ζημζπεία ζπεηζηά 

ιε ηα επαββεθιαηζηά αηοπήιαηα ηαζ αζεέκεζεξ, ηαεχξ ηαζ ζημζπεία βζα ηδκ 

έηεεζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζε αθαπηζημφξ πανάβμκηεξ. Πνμηείκεηαζ δ ακάθδρδ 

ζοβηεηνζιέκςκ δνάζεςκ ιε ζημπυ ηδκ αλζμθυβδζδ ηαζ αεθηίςζδ ηδξ 

πμζυηδηαξ ηςκ ζηαηζζηζηχκ ζημζπείςκ, ζδίςξ βζα ηα ενβαηζηά αηοπήιαηα ηαζ 

ηζξ επαββεθιαηζηέξ αζεέκεζεξ ηαεχξ ηαζ ζηεκή ζοκενβαζία υθςκ ηςκ 

ειπθεημιέκςκ θμνέςκ ζε εεκζηυ επίπεδμ. 

 

 Άμνλαο 4νο: Δλδπλάκσζε ηεο πξόιεςεο θαη βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ 

αλαθνξάο θαη θαηαγξαθήο ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηθώλ αζζελεηώλ 
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Πνμηείκεηαζ αεθηίςζδ ηδξ πνυθδρδξ ηςκ επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ, 

ακηζιεηχπζζδ ηδξ οπμηαηαβναθήξ ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ ηαζ ηςκ αζηζχκ 

ηδξ ιδ ηαηαβναθήξ ηςκ επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

δδιζμονβία εκυξ αλζυπζζημο ζοζηήιαημξ ηαηαβναθήξ ηςκ ενβαηζηχκ 

αηοπδιάηςκ ηαζ ακαββεθίαξ, ακαβκχνζζδξ ηαζ ηαηαβναθήξ ηςκ 

επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ. Κνίκμκηαζ ςξ ακαβηαίεξ δνάζεζξ ζε κμιμεεηζηυ 

ηαζ μνβακςηζηυ επίπεδμ βζα ηδκ μοζζαζηζηή ακααάειζζδ ημο ζοζηήιαημξ 

ηαηαβναθήξ ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ, ηαεχξ ηαζ ημο ζοζηήιαημξ 

ακαβκχνζζδξ, ηαηαβναθήξ ηαζ ακαββεθίαξ ηςκ επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ, ιε 

ηδ ζφιπναλδ ηαζ εκενβυ ζοιιεημπή ηςκ ζοκανιυδζςκ θμνέςκ ηαζ ηςκ 

ανιυδζςκ επζζηδιμκζηχκ μνβακχζεςκ, αλζμπμζχκηαξ βζα ημ ζημπυ αοηυ ηδ 

ζφβπνμκδ επζζηδιμκζηή βκχζδ ηαζ ηζξ ηεπκμθμβζηέξ δοκαηυηδηεξ πμο 

πνμζθένμοκ ζήιενα μζ κέεξ ηεπκμθμβίεξ δθεηηνμκζηήξ ζοθθμβήξ, 

ηεηιδνίςζδξ ηαζ επελενβαζίαξ πθδνμθμνζχκ ηαζ άθθςκ ανζειδηζηχκ 

ζημζπείςκ ηαζ δεδμιέκςκ. 

 

 Άμνλαο 5νο: ηήξημε κηθξνκεζαίσλ θαη πνιύ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ 

Οζ ιζηνμιεζαίεξ ηαζ μζ πμθφ ιζηνέξ επζπεζνήζεζξ ακηζπνμζςπεφμοκ ηδ 

ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηςκ επζπεζνήζεςκ (παναηηδνζζηζηά ακαθένεηαζ υηζ 

απμηεθμφκ ηδ ναπμημηαθζά ηδξ εονςπασηήξ ηαζ ηδξ εεκζηήξ μζημκμιίαξ) ηαζ 

απαζπμθμφκ ιεβάθμ πμζμζηυ ηςκ ενβαγυιεκςκ. Υαναηηδνίγμκηαζ ςζηυζμ 

ζφιθςκα ιε ηα δζαεέζζια ζημζπεία (Ένεοκα ESENER-1, ημο Δονςπασημφ 

Ονβακζζιμφ βζα ηδκ Αζθάθεζα ηαζ Τβεία ζηδκ Δνβαζία EU-OSHA, 2009) 

απυ πθδιιεθή δζαπείνζζδ ηδξ Αζθάθεζαξ ηαζ Τβείαξ ζηδκ Δνβαζία, ορδθά 

πμζμζηά ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ ηαζ ζδζαίηενα εακαηδθυνςκ ενβαηζηχκ 

αηοπδιάηςκ (Eurofound 2010), ηαεχξ ηαζ ιεβάθμ έθθεζιια υζμκ αθμνά ζηδκ 

απμηεθεζιαηζηή δζαπείνζζδ ηςκ επαββεθιαηζηχκ ηζκδφκςκ αθθά ηαζ ζηδκ 

ακαβηαία κμμηνμπία πνυθδρδξ ηςκ ηζκδφκςκ ζημ ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ. 

φιθςκα ιε ηα εονήιαηα ηδξ ένεοκαξ ESENER -1, 2009 ηαζ ένεοκαξ 

ESENER -2, 2014 ηςκ ιζηνμιεζαίςκ ηαζ ηςκ πμθφ ιζηνχκ επζπεζνήζεςκ, μζ 

ενβμδυηεξ δδθχκμοκ υηζ είκαζ πενζμνζζιέκδ δ δοκαηυηδηα δζάεεζδξ ηςκ 

ακαβηαίςκ ακενχπζκςκ ηαζ μζημκμιζηχκ πυνςκ ηαεχξ ηαζ έθθεζρδ πνυκμο, δ 
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πενζμνζζιέκδ ζηακυηδηα δζαπείνζζδξ ηςκ εειάηςκ ΤΑΔ, δ ιδ δζάεεζδ ηδξ 

ακαβηαίαξ ειπεζνίαξ ηαζ ηεπκμβκςζίαξ, έθθεζρδ εκδιένςζδξ ηαζ 

εοαζζεδημπμίδζδξ βζα ηδκ ΤΑΔ, αθθά ηαζ ακοπανλία παζδείαξ ηαζ κμμηνμπίαξ 

πνυθδρδξ ηςκ ηζκδφκςκ.  

Πνμηείκμκηαζ ζημπεοιέκεξ δνάζεζξ ζημ πθαίζζμ ηδξ κέαξ Δεκζηήξ ηναηδβζηήξ 

βζα ηδκ ΤΑΔ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ: ακάπηολδ ηαζ θεζημονβία διείςκ 

Πθδνμθυνδζδξ βζα ηδκ ΤΑΔ ζηα ανιυδζα ημπζηά ζδιεία αδεζμδυηδζδξ ηδξ 

έκανλδξ ηαζ θεζημονβίαξ ηςκ ιζηνμιεζαίςκ ηαζ πμθφ ιζηνχκ επζπεζνήζεςκ, 

εκζςιάηςζδ ηδξ ζπεηζηήξ πθδνμθυνδζδξ ζε οθζζηάιεκεξ δθεηηνμκζηέξ 

πθαηθυνιεξ πθδνμθυνδζδξ. Δπζπνυζεεηα, δνάζεζξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ 

ενβμδμηχκ ηαζ ενβαγμιέκςκ ημο πχνμο αοημφ ζηζξ ααζζηέξ ανπέξ ΤΑΔ, ηδκ 

εηιάεδζδ ηςκ δζαεέζζιςκ ηθαδζηχκ ενβαθείςκ OiRA βζα ηδ δζεκένβεζα ηδξ 

ιεθέηδξ ΔΚ ηαζ δνάζεζξ βζα ηδ δζάποζδ ηαζ ηδκ πνμαμθή ημοξ, δνάζεζξ 

πνμαβςβήξ ηςκ ενβαθείςκ OiRA ζημοξ ηεθζημφξ πνήζηεξ, πανμπή ηεπκζηήξ 

ζηήνζλδξ ηαζ ζοιαμοθεοηζηήξ απυ θοζζηά ή/ηαζ κμιζηά πνυζςπα (mentoring), 

ακάπηολδ ζπεηζημφ εκδιενςηζημφ ηαζ εηπαζδεοηζημφ οθζημφ, δζηηφςζδ ηςκ 

ζοιιεηεπυκηςκ επζπεζνήζεςκ ζε ημπζηυ ηαζ ηθαδζηυ επίπεδμ. 

 

 Άμνλαο 6νο: Καιιηέξγεηα θαη πξναγσγή λννηξνπίαο πξόιεςεο 

Κονίανπδ εέζδ ηαηαθαιαάκεζ μ ζπεδζαζιυξ, δ οθμπμίδζδ ηαζ δ αλζμθυβδζδ 

υθςκ ηςκ πνμβναιιαηζζιέκςκ δνάζεςκ δζάδμζδξ ηδξ πθδνμθυνδζδξ, 

εοαζζεδημπμίδζδξ, επζημζκςκίαξ ηαζ πνμαμθήξ πμο ζπεηίγμκηαζ ηυζμ ιε ηδ 

ζηήνζλδ ηςκ ζηυπςκ ηδξ εηάζημηε πακεονςπασηήξ εηζηναηείαξ βζα ηδκ ΤΑΔ 

υζμ ηαζ ιε ημοξ ζηυπμοξ άθθςκ πενζζζυηενμ ελεζδζηεοιέκςκ πνμβναιιάηςκ 

ηαζ πνςημαμοθζχκ, πάκηα ιέζς ηδξ αλζμπμίδζδξ εκυξ εονφηαημο ιίβιαημξ 

ιέζςκ ηαζ εκενβεζχκ. Πνμηείκεηαζ δ μνβάκςζδ διενίδςκ ηαζ επζιμνθςηζηχκ 

ζειζκανίςκ, δ παναβςβή εηδυζεςκ ζε έκηοπδ ηαζ δθεηηνμκζηή ιμνθή, δ 

πανμπή πθδνμθυνδζδξ ιέζς δζαδζηηφμο (on-line helpdesks), δ θεζημονβία 

ζδιείςκ πθδνμθυνδζδξ (infopoints) ζε πχνμοξ ιε ιεβάθδ επζζηερζιυηδηα, δ 

δζακμιή έκηοπμο ηαζ δθεηηνμκζημφ εκδιενςηζημφ οθζημφ, δ ακάπηολδ ηαζ 

πνμαμθή ζζημζεθίδςκ ιε ζπεηζηή εειαημθμβία ζημ Γζαδίηηομ, δ μνβάκςζδ 

ζοκεκηεφλεςκ ιε δδιμζζμβνάθμοξ, δ δδιμζίεοζδ άνενςκ ζηα ιέζα 
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επζημζκςκίαξ ηαζ ζε επζζηδιμκζηά πενζμδζηά, δ παναβςβή μπηζημαημοζηζηχκ 

ιδκοιάηςκ βζα ημ ναδζυθςκμ ηαζ ηδκ ηδθευναζδ, δ ακάπηολδ ζοκενβαζζχκ 

ιε άθθμοξ εκδζαθενυιεκμοξ θμνείξ βζα ηδκ απυ ημζκμφ μνβάκςζδ ζπεηζηχκ 

δνάζεςκ, δ ζηήνζλδ ζπεηζηχκ δνάζεςκ άθθςκ θμνέςκ, δ οπμζηήνζλδ 

δνάζεςκ ΔΠΔ η.α, ζε υθδ ηδκ Δθθάδα ηαζ ηαε' υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ηάεε 

εηζηναηείαξ. 

 

 Άμνλαο 7νο: Δλζσκάησζε ηεο ΤΑΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

Ζ εκζςιάηςζδ ηδξ ΤΑΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ επαββεθιαηζηή ηαηάνηζζδ 

απμηεθεί, θυβς ηδξ ζπμοδαζυηδηαξ ηαζ ηδξ εζδζηήξ αανφηδηαξ ηδξ ςξ 

επέκδοζδξ βζα ημ ιέθθμκ, ααζζηυ ηαζ δζαηνζηυ ζημζπείμ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα 

ηαζ πνμαβςβή παζδείαξ πνυθδρδξ ηαζ πνμζηαζίαξ απυ ημοξ επαββεθιαηζημφξ 

ηζκδφκμοξ ιε ιαηνμπνυεεζιμ μνίγμκηα, πμο δζαζθαθίγεζ πανάθθδθα ηδ 

αζςζζιυηδηα ηδξ ενβαζίαξ, ιέζα απυ ηδκ απυηηδζδ βκχζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ 

πμο ζηδνίγμοκ ηδκ ζηακυηδηα βζα ενβαζία ηςκ κέςκ ακενχπςκ. ηυπμξ, μζ 

ζδιενζκμί ιαεδηέξ, μζ ζπμοδαζηέξ ηαζ μζ κέμζ κα έπμοκ εκδιενςεεί ζςζηά ηαζ 

κα έπμοκ εοαζζεδημπμζδεεί βζα ηα εέιαηα ΤΑΔ υζμ ημ δοκαηυκ κςνίηενα ηαζ 

ήδδ απυ ημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ, μφηςξ χζηε ςξ αονζακμί ενβμδυηεξ ηαζ 

ενβαγυιεκμζ κα έπμοκ ιάεεζ πχξ κα γμοκ ηαζ πχξ κα ενβάγμκηαζ ιε αζθάθεζα 

ηαζ οβεία. Ζ αεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ ενβαζίαξ ηαζ δ εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ 

ίδζςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα ηα εέιαηα ΤΑΔ, αθμφ ημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ 

απμηεθεί ηαοηυπνμκα ιαεδζζαηυ πχνμ βζα ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ενβαζζαηυ πχνμ 

βζα ημοξ εηπαζδεοηζημφξ. 

Πνμηείκμκηαζ δνάζεζξ εκδιένςζδξ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, 

δνάζεζξ βζα ηδκ πζζημπμζδιέκδ ηαηάνηζζδ ημοξ ζε εέιαηα ΤΑΔ, δνάζεζξ βζα 

ηδκ εκζςιάηςζδ ηςκ ααζζηχκ ανπχκ ΤΑΔ ζηα πνμβνάιιαηα ααζζηχκ 

ζπμοδχκ ημοξ, ή δ ακάπηολδ ελεζδζηεοιέκμο ενβαθείμο OiRA (εηπυκδζδξ ηδξ 

ιεθέηδξ Δηηίιδζδξ Κζκδφκμο) βζα ηζξ ζπμθζηέξ ιμκάδεξ ηαζ δ εηπαίδεοζδ ηςκ 

πνμσζηαιέκςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ ζηδ πνήζδ ημο.  
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 Άμνλαο 8νο: Καηάξηηζε εκπιεθνκέλσλ κε ηελ ΤΑΔ 

Πνμηείκεηαζ δ πνμζανιμβή ηαζ επζηαζνμπμίδζδ ηδξ εειαημθμβίαξ ηάεε 

επζιμνθςηζημφ ζειζκανίμο ζηζξ εζδζηυηενεξ ακάβηεξ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά 

ηάεε δζαηνζηήξ μιάδαξ επζιμνθμφιεκςκ, ηδκ εζζαβςβή πναηηζηήξ άζηδζδξ 

εηηυξ ημο εεςνδηζημφ ιένμοξ ηαεχξ ηαζ ηδκ πνμαβςβή ηδξ εηιάεδζδξ ηςκ 

δζαεέζζιςκ δζαδναζηζηχκ, δζαδζηηοαηχκ ενβαθείςκ OiRA βζα ηδκ εηπυκδζδ 

ηδξ ιεθέηδξ εηηίιδζδξ ηζκδφκμο ζε ηθαδζηυ επίπεδμ.  

Κνίκεηαζ επίζδξ ακαβηαία δ ηαηάνηζζδ ηαζ ζοκεπήξ επζιυνθςζδ ηςκ άιεζα 

ειπθεημιέκςκ ιε ηα εέιαηα αζθάθεζαξ ηαζ οβείαξ ζηδκ ενβαζία ζημκ 

Γδιυζζμ ημιέα ςξ πνμξ ηζξ ελεθίλεζξ ηαζ ιεηααμθέξ ζημ ενβαζζαηυ 

πενζαάθθμκ ηαζ ζηδκ μνβάκςζδ ηδξ ενβαζίαξ (κέεξ ιμνθέξ ενβαζίαξ, 

ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ, κέμζ ηίκδοκμζ η.θπ.) αθθά ηαζ ςξ πνμξ ηζξ ααζζηέξ 

ανπέξ ηδξ ΤΑΔ, αλζμπμζχκηαξ ηζξ δοκαηυηδηεξ επζιυνθςζδξ πμο πνμζθένεζ 

ζημοξ ενβαγυιεκμοξ ημο Γδιυζζμο ημιέα ηαζ ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ ημ 

Ηκζηζημφημ Δπζιυνθςζδξ ημο Δεκζημφ Κέκηνμο Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ ηαζ 

Αοημδζμίηδζδξ. 

 

 Άμνλαο 9νο: Πξναγσγή ηεο πγείαο ζηελ εξγαζία θαη αληηκεηώπηζε ηεο 

δεκνγξαθηθήο αιιαγήο 

Ζ Πνμαβςβή ηδξ Τβείαξ ζημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ (ΠΤΔ) είκαζ "δ 

ζοκημκζζιέκδ πνμζπάεεζα ενβμδμηχκ, ενβαγμιέκςκ ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ 

εονφηενα, βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ οβείαξ ηαζ ηδξ εοελίαξ/εοδιενίαξ ηςκ αηυιςκ 

ζημ ενβαζζαηυ ημοξ πενζαάθθμκ. Απαζηείηαζ ζοκδοαζιυξ δνάζεςκ βζα ηδ 

αεθηίςζδ ηδξ μνβάκςζδξ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ ημο ενβαζζαημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ 

ηδκ πνμχεδζδ ηδξ εκενβμφξ ζοιιεημπήξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ιε πανάθθδθδ ηδκ 

εκεάννοκζδ ηδξ πνμζςπζηήξ ημοξ ελέθζλδξ. 

Ζ Πνμαβςβή ηδξ Τβείαξ ζημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ απμηεθεί ιία απυ ηζξ 

ζδιακηζηυηενεξ πνμηθήζεζξ βζα ηδκ ΔΔ ηαζ ανίζηεηαζ ζημκ πονήκα ηδξ 

εονςπασηήξ ζηναηδβζηήξ ζημκ ημιέα ηδξ ΤΑΔ, ζφιθςκα ιε υζα 

πνμαθέπμκηαζ 

ζημ ηναηδβζηυ Πθαίζζμ 2014 - 2020 ηδξ ΔΔ. Ζ δζαζθάθζζδ ηδξ οβείαξ ηαζ 

ηδξ αζθάθεζαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαε' υθδ ηδ δζάνηεζα ημο ενβαζζαημφ ημοξ 
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αίμο ηαζ δ πνμαβςβή ιζαξ αζχζζιδξ επαββεθιαηζηήξ γςήξ, πνμηεζιέκμο κα 

απμηναπμφκ μζ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ πμο μθείθμκηαζ ζηδκ αφλδζδ ηςκ 

θαζκμιέκςκ απμοζζαζιμφ απυ ηδκ ενβαζία θυβς κμζδνυηδηαξ, απμηεθμφκ ημ 

εειέθζμ θίεμ βζα ηδκ επίηεολδ ημο ζηναηδβζημφ ζηυπμο ηδξ εκενβμφξ ηαζ 

οβζμφξ βήνακζδξ ηαζ ηδξ οβζμφξ ζοκηαλζμδυηδζδξ βζα ημοξ ενβαγμιέκμοξ. 

Θεςνείηαζ ααζζηή πνμηεναζυηδηα δ ακάθδρδ δνάζεςκ ζημ πθαίζζμ ιζαξ 

μθζζηζηήξ δζα αίμο πνμζέββζζδξ ηδξ δζαπείνζζδξ ηδξ ΤΑΔ οπυ ημ πνίζια ηδξ 

δθζηίαξ, υπμο εηηυξ απυ ηδκ ελέηαζδ ηςκ ζοκεδηχκ ημο ενβαζζαημφ 

πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδκ εηηίιδζδ ηςκ επαββεθιαηζηχκ ηζκδφκςκ ιε βκχιμκα 

ηδκ πμθοιμνθία ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ, εα πνέπεζ κα ελεηάγμκηαζ ηαζ 

άθθεξ πανάιεηνμζ πμο ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ ηδ δζαπείνζζδ ηδξ ΤΑΔ υπςξ 

είκαζ: δ πνμζανιμβή ηδξ ενβαζίαξ ζημκ άκενςπμ, δ ενβμκμιία, δ ζζμννμπία 

ιεηαλφ επαββεθιαηζηήξ ηαζ πνμζςπζηήξ γςήξ, δ πνμαβςβή ηδξ οβείαξ, δ 

ηαηάνηζζδ ηαζ δ δζα αίμο ιάεδζδ, δ πνυθδρδ ηδξ ακαπδνίαξ ηαζ δ επζζηνμθή 

ζηδκ ενβαζία (απμηαηάζηαζδ ηαζ επακέκηαλδ) ιεηά απυ ενβαηζηυ αηφπδια ή 

αζεέκεζα, δ εκζςιάηςζδ ηδξ ΤΑΔ ζηζξ πμθζηζηέξ δζαπείνζζδξ ημο ακενχπζκμο 

δοκαιζημφ, δ επαββεθιαηζηή ελέθζλδ ηαζ δ πανμπή ηζκήηνςκ.  

Καεχξ εεςνείηαζ δεδμιέκμ υηζ «μζ κέμζ ζε δθζηία ενβαγυιεκμζ ημο ζήιενα 

είκαζ μζ ιεβάθδξ δθζηίαξ ενβαγυιεκμζ ημο αφνζμ», ζημ πθαίζζμ ηδξ κέαξ 

ζηναηδβζηήξ βζα ηδκ ΤΑΔ πενζθαιαάκμκηαζ ζπεηζηέξ δνάζεζξ: βζα ηδκ αφλδζδ 

ηδξ εοαζζεδημπμίδζδξ ζπεηζηά ιε ηδ δζαπείνζζδ ηδξ AYE οπυ ημ πνίζια ηδξ 

δθζηίαξ ηαζ ηδξ πμθοιμνθίαξ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ, βζα ηδκ οβζή βήνακζδ 

ηαζ ηδκ πνμζανιμβή ηςκ ενβαζζαηχκ πχνςκ ζηζξ θεζημονβζηέξ ακάβηεξ ηςκ 

ιεβάθδξ ζε δθζηία ενβαγυιεκςκ, βζα ηδκ ηαηάθθδθδ εκδιένςζδ υζμκ αθμνά 

ημοξ επαββεθιαηζημφξ ηζκδφκμοξ ηαζ ηδκ επίαθερδ ηδξ αζθάθεζαξ ηαζ οβείαξ 

ηςκ κέςκ ζε δθζηία ενβαγυιεκςκ, βζα ηδκ ηαθθζένβεζα ηαθχκ ενβαζζαηχκ 

πναηηζηχκ ζημοξ ενβαγυιεκμοξ κέμοξ, βζα ηδκ πνυθδρδ ηδξ επαββεθιαηζηήξ 

κμζδνυηδηαξ ηαζ ηδξ ακαπδνίαξ, βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ δζαηνίζεςκ θυβς 

δθζηίαξ ζημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ. 

 

 Άμνλαο 10νο: Δλζάξξπλζε ηεο επηζηεκνληθήο πξνόδνπ θαη ηεο έξεπλαο - 

Νένη θαη αλαδπόκελνη θίλδπλνη 
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Γίδεηαζ έιθαζδ ζηδκ πνυαθερδ ηςκ πζεακχκ επαββεθιαηζηχκ ηζκδφκςκ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ δοζιεκείξ δδιμβναθζηέξ ελεθίλεζξ ηαζ ηδ βήνακζδ ημο 

ενβαηζημφ δοκαιζημφ, ηδκ οζμεέηδζδ κέςκ ηεπκμθμβζχκ υπςξ ηςκ 

ηεπκμθμβζχκ ζημκ πχνμ ηδξ πθδνμθμνζηήξ ηαζ ηδξ επζημζκςκίαξ, ηςκ 

αζμηεπκμθμβζχκ ηαζ ηςκ πνάζζκςκ ηεπκμθμβζχκ, ηδξ κακμηεπκμθμβίαξ, ηςκ 

αοημιαηζζιχκ ηαζ ηδξ νμιπμηζηήξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιε ηζξ ζδιεζμφιεκεξ 

αθθαβέξ ηαζ ηαζκμημιίεξ ζηδκ μνβάκςζδ ηδξ ενβαζίαξ, ζηδ πνήζδ ηςκ 

δζαδζηηοαηχκ ιέζςκ ηαζ ρδθζαηχκ πθαηθυνιςκ βζα ηδκ ακεφνεοζδ ενβαζίαξ 

(πθδεμπμνζζιυξ - crowdsourcing), ηδκ οζμεέηδζδ εοέθζηηςκ ηαζ 

δζαδναζηζηχκ ιεευδςκ ενβαζίαξ ή ηδκ ηδθενβαζία. 

Πνμηείκεηαζ αλζμπμίδζδ ηςκ εονδιάηςκ απυ ζπεηζηά πνμβνάιιαηα ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ, ζδίςξ ηδξ εονςπασηήξ ένεοκαξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ βζα 

κέμοξ ηαζ ακαδουιεκμοξ ηζκδφκμοξ "ESENER", αθθά ηαζ μζ ιεθέηεξ ηαζ ημ 

ζπεηζηυ ενεοκδηζηυ ένβμ ημο Δονςπασημφ Ονβακζζιμφ EU-OSHA βζα ηδκ 

πνυαθερδ ηςκ κέςκ ηαζ ακαδουιεκςκ επαββεθιαηζηχκ ηζκδφκςκ ζηδ αάζδ 

δζαθμνεηζηχκ ζεκανίςκ βζα ημ ιέθθμκ, ηαεχξ ηαζ μζ ιεθέηεξ ηδξ Γζεεκμφξ 

Ονβάκςζδξ Δνβαζίαξ-ILO, ημο Ηδνφιαημξ ημο Γμοαθίκμο βζα ηζξ οκεήηεξ 

Γζααίςζδξ ηαζ Δνβαζίαξ-Eurofound, ημο Δονςπασημφ Γζηηφμο Πνμαβςβήξ 

Τβείαξ-ENWHP ηονίςξ ζημκ ημιέα ηςκ ροπμημζκςκζηχκ ηζκδφκςκ. Δπίζδξ 

δνάζεζξ πμο εα πενζθαιαάκμοκ ηδκ δζεκένβεζα εθανιμζιέκςκ ενεοκδηζηχκ 

πνμβναιιάηςκ ιε ζημπυ ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ έηεεζδξ ηςκ ενβαγμιέκςκ 

π.π. ζε πδιζημφξ ηαζ θοζζημφξ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο ζημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ, 

ηαεχξ ηαζ μζ ζοκενβαζίεξ ιε Πακεπζζηδιζαηά Ηδνφιαηα ηαζ Ηκζηζημφηα βζα 

ημζκά ενεοκδηζηά πνμβνάιιαηα ιε ζημπυ ηδκ απμηφπςζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηδξ 

ηαηάζηαζδξ ΤΑΔ ζε επζθεβιέκμοξ ηθάδμοξ, ενβαζίεξ ή μιάδεξ ενβαγμιέκςκ. 
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 Άμνλαο 11νο: Δλδπλάκσζε ηνπ ξόινπ ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ θαη ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ 

Οζ ηνυπμζ εκδοκάιςζδξ πενζθαιαάκμοκ ηονίςξ ηδκ ακααάειζζδ ηαζ 

ακαζφκεεζδ ηςκ εεζιχκ δζααμφθεοζδξ (ΤΑΔ ηαζ ΚΔΔΔ), ηδ ζοκενβαζία 

ιε ζκζηζημφηα ηαζ ενεοκδηζημφξ θμνείξ ηςκ ημζκςκζηχκ εηαίνςκ (π.π. 

ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ., ΗΝΔ ΓΔΔ η.α.), ηδκ εκενβυ ζοιιεημπή ηςκ ημζκςκζηχκ 

εηαίνςκ ζηδ δζααμφθεοζδ βζα ηα εέιαηα ΤΑΔ ηαζ ζημκ απυ ημζκμφ ιε ηδκ 

Πμθζηεία ζπεδζαζιυ ηαζ οθμπμίδζδ πμθζηζηχκ ηαζ δνάζεςκ βζα ηδκ πνμαβςβή 

ηςκ εειάηςκ ΤΑΔ.  

Ζ δζαζθάθζζδ πενζζζυηενμ αζθαθχκ, οβζχκ ηαζ παναβςβζηχκ πχνςκ 

ενβαζίαξ έπεζ ςξ ααζζηή πνμτπυεεζδ ηδ ζοιιεημπζηή πνμζέββζζδ υζμκ 

αθμνά ζηδ δζααμφθεοζδ ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ εειάηςκ ΤΑΔ ιέζα ζηδκ 

επζπείνδζδ. Σμκίγεηαζ υηζ ακ δ εοεφκδ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ ηζκδφκςκ ζηδκ 

ενβαζία ακήηεζ ζημοξ ενβμδυηεξ, πςνίξ αιθζαμθία, μζ πνμζπάεεζέξ ημοξ εα 

απμηφπμοκ πςνίξ ηδκ εκενβυ ζοιιεημπή ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ βζα ημκ 

ζζπονζζιυ αοηυ οπάνπεζ πθέμκ πθδεχνα ζημζπείςκ πμο οπμδεζηκφμοκ υηζ δ 

πανάιεηνμξ αοηή επζθένεζ εεαιαηζηή αεθηίςζδ ζηα επίπεδα ΤΑΔ ζημοξ 

πχνμοξ ενβαζίαξ. φιθςκα ιε ηδκ ένεοκα ESENER-1 ημο Δονςπασημφ 

Ονβακζζιμφ EU-OSHA, δ ζοιιεημπή ηςκ ενβαγμιέκςκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ 

δέζιεοζδ ηδξ δζμίηδζδξ αεθηζχκεζ ηαηά πμθφ ηζξ επζδυζεζξ ζημκ ημιέα ηδξ 

επαββεθιαηζηήξ αζθάθεζαξ ηαζ οβείαξ, εκχ ακαθένεηαζ παναηηδνζζηζηά υηζ μζ 

πζεακυηδηεξ εθανιμβήξ επίζδιδξ πμθζηζηήξ ζημκ ημιέα ηδξ ΤΑΔ είκαζ δέηα 

θμνέξ πενζζζυηενεξ ζε επζπεζνήζεζξ ιε ιεβαθφηενδ ζοιιεημπή ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ηαζ ζζπονή δέζιεοζδ ηδξ δζμίηδζδξ. Καη' αοηυκ ημκ ηνυπμ, ηα 

ζοβηεηνζιέκα ιέηνα εεςνμφκηαζ πζμ απμηεθεζιαηζηά ηαζ βίκμκηαζ πζμ εφημθα 

απμδεηηά απυ ημοξ ενβαγυιεκμοξ. 

 

 Άμνλαο 12νο: Γηθηύσζε θαη αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ γηα ηελ ΤΑΔ 

Ζ απμηεθεζιαηζηή εθανιμβή ηδξ πμθζηζηήξ βζα ηδκ ΤΑΔ πνμτπμεέηεζ ηδκ 

έκηαλή ηδξ ζε έκα μθζζηζηυ πθαίζζμ, ιε γδημφιεκμ ηδκ ακαγήηδζδ 

ζοκενβαζζχκ ιε άθθμοξ ημιείξ πμθζηζηήξ, ηυζμ ζημ πχνμ ηδξ ενβαζίαξ 

(απαζπυθδζδ, ακηζιεηχπζζδ ηδξ ακενβίαξ, ημζκςκζηή αζθάθζζδ) υζμ ηαζ 
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πένακ αοηήξ, υπςξ ζημοξ ημιείξ ηδξ δδιυζζαξ οβείαξ, ηδξ παζδείαξ, ηδξ 

ακηαβςκζζηζηυηδηαξ, ή ημο πενζαάθθμκημξ. 

Πνμηείκεηαζ δ δζεφνοκζδ ηδξ ζοκενβαζίαξ ιε ανιυδζμοξ θμνείξ ημο δδιυζζμο 

ημιέα ιε ααζζημφξ ημιείξ: ηδκ Παζδεία (ιέζς ηδξ εκζςιάηςζδξ ηδξ ΤΑΔ ζηα 

πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ υθςκ ηςκ ααειίδςκ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ζηδκ 

επαββεθιαηζηή ηαηάνηζζδ ηαζ ηδ δζα αίμο ιάεδζδ), δ Απαζπυθδζδ (πμθζηζηέξ 

απαζπυθδζδξ, κέεξ ιμνθέξ απαζπυθδζδξ), δ Ένεοκα (ιέζς ηδξ εζηίαζδξ ζηα 

απμηεθέζιαηα ηςκ ενεοκδηζηχκ πνμβναιιάηςκ πμο αθμνμφκ ζημκ ακηίηηοπμ 

ηδξ βήνακζδξ ημο πθδεοζιμφ, ζηδκ παβημζιζμπμίδζδ, ζηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ 

ηαζ ηδ ζοζπέηζζδ ημοξ ιε ηζξ επαββεθιαηζηέξ αζεέκεζεξ), δ Γδιυζζα Τβεία (ιε 

έιθαζδ ζηδκ ακάθδρδ ημζκχκ δνάζεςκ βζα ηδκ ροπζηή οβεία ηαζ ηδκ εοελία 

ζημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ αθθά ηαζ ηδ θεζημονβία ζοζηήιαημξ δζάβκςζδξ ηαζ 

ακαββεθίαξ ηςκ επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ), ημ Πενζαάθθμκ (ιέζς ηδξ 

εζηίαζδξ ζημοξ επαββεθιαηζημφξ ηζκδφκμοξ πμο ιπμνμφκ κα εκημπζζημφκ ζημ 

ιζηνμπενζαάθθμκ ηςκ ενβαζζαηχκ πχνςκ), δ Βζμιδπακζηή Πμθζηζηή (ιε 

ααζζηυ άλμκα ηδκ πνμζηαζία ηςκ ενβαγμιέκςκ ζε αζμιδπακζηέξ 

εβηαηαζηάζεζξ απυ ηδκ έηεεζδ ημοξ ζε επζηίκδοκεξ πδιζηέξ μοζίεξ), δ 

Ηζυηδηα ηςκ θφθςκ (ηονίςξ ζημοξ ημιείξ υπμο ημ κμιμεεηζηυ ηεηηδιέκμ βζα 

ηδκ ΤΑΔ ζοιαάθεζ ζηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ δζαηνίζεςκ ηαζ ζηδκ πνμχεδζδ 

ίζςκ εοηαζνζχκ ιεηαλφ ηςκ δφμ θφθςκ), δ Μεηακαζηεοηζηή πμθζηζηή, αθμφ 

θυβς ηδξ παναηδνμφιεκδξ αφλδζδξ ηδξ ζοιιεημπήξ ηςκ ιεηακαζηχκ ηαζ ηςκ 

πνμζθφβςκ ζημ ενβαηζηυ δοκαιζηυ ηδξ πχναξ ηαζ ηδξ επαηυθμοεδξ αφλδζδξ 

ηδξ ζοπκυηδηαξ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ ζε αοηέξ ηζξ πθδεοζιζαηέξ μιάδεξ, 

απαζηείηαζ άιεζα ιζα δέζιδ ηαηάθθδθςκ πανειαάζεςκ. 

 

3.2. Ννκνζεηηθό πιαίζην γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο κνλάδεο πγείαο ζηελ Δπξώπε 
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3.2.1. πλνπηηθή αλαδξνκή ζηελ εμέιημε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αζθάιεηα θαη 

πγεία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

Οζ πνχηεξ μδδβίεξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ (ΔΔ) βζα ηδκ αζθάθεζα ηαζ ηδκ οβεία 

ζηδκ ενβαζία εβηνίεδηακ αάζεζ ηςκ βεκζηχκ δζαηάλεςκ πενί εκανιυκζζδξ ηδξ 

αβμνάξ, ηαεχξ ιέπνζ ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980 δ οκεήηδ δεκ πνμέαθεπε 

νδηέξ κμιμεεηζηέξ ανιμδζυηδηεξ ζημκ ημιέα ηδξ αζθάθεζαξ ηαζ ηδξ οβείαξ ζηδκ 

ενβαζία. Ζ επαββεθιαηζηή αζθάθεζα ηαζ οβεία εεςνείημ υηζ ιέπνζ ηυηε απμηεθμφζε 

ημιιάηζ ηδξ εκανιυκζζδξ ηδξ αβμνάξ ηαζ ηςκ μζημκμιζηχκ πμθζηζηχκ ηδξ 

Δονςπασηήξ Οζημκμιζηήξ Κμζκυηδηαξ. ε αοηυ ημ πθαίζζμ αοηυ εβηνίεδηε δ μδδβία 

77/576/ΔΟΚ ζπεηζηά ιε ηδκ εκανιυκζζδ ηςκ εεκζηχκ κμιμεεζζχκ πενί ηδξ 

ζδιαημδμηήζεςξ αζθαθείαξ ζημκ ηυπμ ενβαζίαξ ηαζ δ μδδβία 78/610/ΔΟΚ ζπεηζηά 

ιε ηδκ εκανιυκζζδ ηςκ μνίςκ επαββεθιαηζηήξ έηεεζδξ ζε επζηίκδοκα οθζηά.  

 Σμ 1987 εεζπίζηδηε ιζα κέα κμιζηή δζάηαλδ βζα ηδκ ημζκςκζηή πμθζηζηή ζηδ 

οκεήηδ πμο πνμςεμφζε ηδ «αεθηίςζδ, ζδίςξ ημο πχνμο ηδξ ενβαζίαξ, βζα ηδκ 

πνμζηαζία ηδξ αζθάθεζαξ ηαζ ηδξ οβείαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ». Με ηδκ πνμζεήηδ ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ δζάηαλδξ ζηδ οκεήηδ ακαδείπεδηε δ ζδιαζία ηςκ αζθαθχκ 

ενβαζζαηχκ ζοκεδηχκ. Δπζπθέμκ, δυεδηε δ δοκαηυηδηα ζηδκ Δονςπασηή Δπζηνμπή 

ηδξ πνμαβςβήξ ημο ημζκςκζημφ δζαθυβμο ιεηαλφ ενβμδμηχκ ηαζ εηπνμζχπςκ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ζε εονςπασηυ επίπεδμ. Ζ οκεήηδ ημο Άιζηενκηαι ημ 1997 ηαζ δ 

οκεήηδ ηδξ Λζζζααχκαξ, εκίζποζακ πεναζηένς ηζξ κμιμεεηζηέξ ανιμδζυηδηεξ ηδξ 

ΔΔ ζημκ ημιέα ηδξ ημζκςκζηήξ πμθζηζηήξ. 

 

3.2.2. Δπξσπατθή Έλσζε θαη βαζηθνί ζηαζκνί δξάζεο 

Ακαθμνζηά ιε ηδκ Δπαββεθιαηζηή Τβεία / Τβζεζκή ηαζ Αζθάθεζα ζηδκ ενβαζία ζημ 

πθαίζζμ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, μζ ααζζημί ζηαειμί δνάζδξ αθμνμφκ: 

1. Ζ δδµζμονβία ημ 1974, ζοµαμοθεοηζηήξ επζηνμπήξ (Advisory Committee on 

Safety and Health / ACSH) βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ αζθάθεζαξ, ηδξ οβζεζκήξ ηαζ 

ηδξ οβείαξ ηςκ ενβαγμµέκςκ. 
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2. Ζ ίδνοζδ ημ 1975, ζημ ∆μοαθίκμ, ημο Δονςπασημφ Ηδνφµαημξ βζα ηδ 

Βεθηίςζδ ηςκ οκεδηχκ ∆ζααίςζδξ ηαζ Δνβαζίαξ (EUROFOUND) µε ημκ 

ηακμκζζµυ αν.1365/75 ηδξ Δ.Ο.Κ. 

3. Ζ έβηνζζδ ημ 1978, απυ ημ οµαμφθζμ Τπμονβχκ, ημο πνχημο πνμβνάµµαημξ 

δνάζδξ, πμο ζημπυ είπε ηδ αεθηίςζδ ηδξ πνμζηαζίαξ ηςκ ενβαγμµέκςκ απυ 

ημοξ επαββεθµαηζημφξ ηζκδφκμοξ. 

4. Ζ έβηνζζδ ημ 1984, απυ ημ οµαμφθζμ ηςκ Δονςπασηχκ Κμζκμηήηςκ, ημο 

δεφηενμο πνμβνάιιαημξ δνάζδξ βζα ηδκ οβεία ηαζ ηδκ αζθάθεζα ζημ πχνμ 

ενβαζίαξ. 

5. Ζ έηδμζδ ηδξ μδδβίαξ-πθαζζίμο 89/391/Δ.Ο.Κ ημ 1989, απυ ημ οµαμφθζμ 

Τπμονβχκ «ζπεηζηά µε ηδκ εθανµμβή µέηνςκ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ 

αζθάθεζαξ ηαζ ηδξ οβείαξ ηςκ ενβαγμµέκςκ ηαηά ηδκ ενβαζία», υπμο 

δζαηοπχκμκηαζ βεκζηέξ ανπέξ πμο πνέπεζ κα δζέπμοκ ηα Δεκζηά οζηήµαηα 

Αζθάθεζαξ ηαζ Τβείαξ ηςκ ενβαγμµέκςκ ηςκ ηναηχκ µεθχκ ηδξ Δονςπασηήξ 

Έκςζδξ. 

6. Ζ Ίδνοζδ ημ 1995 ημο Δονςπασημφ παναηδνδηδνίμο ηζκδφκςκ (European 

Risk Observatory), ημ μπμίμ απμζημπεί ζημκ εκημπζζµυ κέςκ ηζκδφκςκ ηαζ 

ζηδκ πνμχεδζδ ζςζηήξ ηαζ έβηαζνδξ πνμθδπηζηήξ δνάζδξ ζημοξ ενβαζζαημφξ 

πχνμοξ. 

7. Ζ ίδνοζδ ημο Δονςπασημφ Ονβακζζµμφ ∆ζαπείνζζδξ ηδξ Δπαββεθµαηζηήξ 

Τβείαξ ηαζ Αζθάθεζαξ (European Agency for Safety and Health at Work, EU-

OSHA) ημ 1996 ζημ Μπζθµπάμ ηδξ Ηζπακίαξ. Απμζημθή ημο είκαζ κα 

ηαηαζημφκ μζ πχνμζ ενβαζίαξ ζηδκ Δονχπδ, αζθαθέζηενμζ, οβζεζκυηενμζ ηαζ 

παναβςβζηυηενμζ µέζς ηδξ ακηαθθαβήξ απυρεςκ ηαζ εµπεζνζχκ ηαζ ηδξ 

πνμχεδζδξ µζαξ ημζκήξ πμθζηζηήξ πνυθδρδξ ηςκ επαββεθµαηζηχκ ηζκδφκςκ. 

8. Σμ Δονςπασηυ ∆ίηηομ βζα ηδκ Πνμαβςβή ηδξ Τβείαξ ζημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ 

(European Network for Workplace Health Promotion, ENWHP) απμηεθεί έκα 

δίηηομ 31 εεκζηχκ θμνέςκ ηαζ μνβακζζµχκ επαββεθµαηζηήξ αζθάθεζαξ ηαζ 
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οβείαξ, δδµυζζαξ οβείαξ, πνμαβςβήξ ηδξ οβείαξ, ηναηζηχκ αζθαθζζηζηχκ 

ηαµείςκ ηαζ άθθςκ θμνέςκ, πμο πνμςεεί ηδκ Πνμαβςβή ηδξ Τβείαξ ζημοξ 

Υχνμοξ Δνβαζίαξ (ΠΤΔ) (http://www.ypakp.gr). 

9. Ζ ζηυπεοζδ ηαζ εθανιμβή ιζαξ κέαξ πμθζηζηήξ βζα ηδκ οβεία ηαζ ηδκ αζθάθεζα 

ζηδκ ενβαζία µέζς ηδξ ημζκμηζηήξ ζηναηδβζηήξ 2002-2006, δ μπμία 

ααζζγυηακ ζε µζα ζθαζνζηή πνμζέββζζδ υζμκ αθμνά ζηδκ εοελία ζηδκ 

ενβαζία. Ζ ζηναηδβζηή αοηή, είπε ςξ απμηέθεζµα ηδ ζδµακηζηή µείςζδ ημο 

ανζεµμφ ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδµάηςκ. Απυ ημ 2000 έςξ ημ 2004, επεηεφπεδ 

µείςζδ ηςκ εακαηδθυνςκ ενβαηζηχκ αηοπδµάηςκ ζηδκ ΔΔ ηαηά 17% ηαζ ηςκ 

ενβαηζηχκ αηοπδµάηςκ πμο ζοκεπάβμκηαζ απμοζία µεβαθφηενδ ηςκ ηνζχκ 

δµενχκ, ηαηά 20%. 

10. Σμ πνυβναµµα «NEW OSH ERA», δζάνηεζαξ ηεζζάνςκ εηχκ απυ ημ 2006 

έςξ ημ 2010, πμο αθμνμφζε ζηδκ πνμχεδζδ ημο ζοκημκζζµμφ ημζκχκ 

ενεοκδηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ηςκ πςνχκ ηδξ ΔΔ βζα ηδκ οβεία ηαζ ηδκ 

αζθάθεζα ζηδκ ενβαζία. 

11. Ζ δνμµμθυβδζδ πμθζηζηήξ βζα ηδκ οβεία ηαζ ηδκ αζθάθεζα ζηδκ ενβαζία µέζς 

µζαξ θζθυδμλδξ ζηναηδβζηήξ (Κμζκμηζηή ηναηδβζηή βζα ηδκ οβεία 2007 - 

2012). Κφνζμ ζηυπμ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ζηναηδβζηήξ απμηέθεζε δ πεναζηένς 

µείςζδ (ηαηά 25%) ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδµάηςκ ηαζ ηςκ επαββεθµαηζηχκ 

κυζςκ. Απαναίηδηδ υµςξ βζα ηδκ επζηοπή έηααζδ υθςκ ηςκ ζηυπςκ ηαζ 

πνμβναιιάηςκ, εεςνείηαζ δ δέζµεοζδ υθςκ ηςκ ηναηχκ-µεθχκ µε ηδ 

εέζπζζδ εεκζηχκ ζηναηδβζηχκ, μζ μπμίεξ εα εέημοκ πμζμηζημφξ ζηυπμοξ βζα 

ηδ µείςζδ ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδµάηςκ. Σαοηυπνμκα είκαζ απαναίηδημζ ηαζ μζ 

επαββεθµαηζημί ζηυπμζ ιε ηφνζα επζδίςλδ ηδκ εκενβή ζοµµεημπή υθςκ ηςκ 

εκδζαθενμµέκςκ εηαίνςκ. 

 

3.2.3. Δπξσπατθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

Οζ εονςπασηέξ μδδβίεξ εεζπίγμοκ ηζξ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ ηαζ ηζξ εειεθζχδεζξ ανπέξ 

βζα ηδκ οβεία ηαζ ηδκ αζθάθεζα ζημ πχνμ ηδξ ενβαζίαξ. Ακαθένμκηαζ ηυζμ ζηδκ ανπή 

http://www.ypakp.gr/
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ηδξ πνυθδρδξ ηαζ ηδξ εηηίιδζδξ ηςκ ηζκδφκςκ, υζμ ηαζ ζηζξ εοεφκεξ ηςκ ενβμδμηχκ 

ηαζ ηςκ ενβαγυιεκςκ.  

 Οζ εονςπασηέξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ ζημπεφμοκ ζηδ δζεοηυθοκζδ ηδξ 

εθανιμβήξ ηςκ εονςπασηχκ μδδβζχκ, ηαεχξ ηαζ ηςκ εονςπασηχκ πνμηφπςκ ηα μπμία 

εηδίδμκηαζ απυ ημοξ εονςπασημφξ μνβακζζιμφξ ηοπμπμίδζδξ. ε αοηέξ 

ηαηαβνάθμκηαζ μζ αέθηζζηεξ πναηηζηέξ βζα ηδκ πνυθδρδ ηςκ ηζκδφκςκ, μζ ζοζηάζεζξ 

ημο οιαμοθίμο, μζ ακαημζκχζεζξ ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ αθθά ηαζ μζ ζοιθςκίεξ 

ηςκ ημζκςκζηχκ εηαίνςκ ζε επίπεδμ ΔΔ.  

ηζξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ πμο ελέδςζε δ Δονςπασηή Δπζηνμπή ιυθζξ ημ 

2016 ιε ηίηθμ «Ζ οβεία ηαζ δ αζθάθεζα ζηδκ ενβαζία είκαζ ηάηζ πμο ιαξ αθμνά 

υθμοξ» ηαζ απεοεφκεηαζ ζημοξ ενβμδυηεξ, ακαθένμκηαζ μζ θυβμζ βζα ημοξ μπμίμοξ μζ 

ηαθέξ ζοκεήηεξ οβείαξ ηαζ αζθάθεζαξ είκαζ επςθεθείξ βζα ιζα επζπείνδζδ, ηαεχξ 

επίζδξ ηαζ μζ κμιζηέξ οπμπνεχζεζξ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ οβείαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ, 

δ οπμπνέςζδ ηδξ εηηίιδζδξ ηδξ επζηζκδοκυηδηαξ ζηδκ πνάλδ, δ αλία ηδξ πνυθδρδξ 

ηαζ δ ηαηάνηζζδ ζηδκ επαββεθιαηζηή αζθάθεζα ηαζ οβεία. ημ ίδζμ ηείιεκμ 

ακαδεζηκφεηαζ μ νυθμξ ηδξ δβεζίαξ ιε ηδκ κμμηνμπία ηδξ αζθάθεζαξ οβείαξ ηαζ 

πνμηείκμκηαζ ηνυπμζ δζαπείνζζδξ ηζκδφκςκ. 

 

3.2.4. Δπξσπατθή Δπηηξνπή  

Ζ Δονςπασηή Δπζηνμπή ζε ακαημίκςζή ηδξ ημ 2014 πνμξ ημ Δονςπασηυ 

Κμζκμαμφθζμ, ημ οιαμφθζμ, ηδκ Δονςπασηή Οζημκμιζηή ηαζ Κμζκςκζηή Δπζηνμπή 

ηαζ ηδκ Δπζηνμπή ηςκ Πενζθενεζχκ ζπεηζηά ιε ημ ζηναηδβζηυ πθαίζζμ ηδξ ΔΔ βζα ηδκ 

οβεία ηαζ ηδκ αζθάθεζα ζηδκ ενβαζία ηαηά ηδκ πενίμδμ 2014-2020 ακαθένεζ υηζ: 

 Ζ ελαζθάθζζδ αζθαθμφξ ηαζ οβζμφξ πενζαάθθμκημξ ενβαζίαξ, βζα ημοξ 

ενβαγυιεκμοξ ζηδκ ΔΔ πμο οπενααίκμοκ ηα 217 εηαημιιφνζα, απμηεθεί 

ζηναηδβζηυ ζηυπμ, βζα ηδκ επίηεολδ ημο μπμίμο ζοκενβάγμκηαζ ιε ηα ηνάηδ 

ιέθδ, ημοξ ημζκςκζημφξ εηαίνμοξ ηαζ ηα άθθα εεζιζηά υνβακα ηαζ 

μνβακζζιμφξ ηδξ ΔΔ. 
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 Ζ πνυθδρδ ηςκ ηζκδφκςκ ηαζ δ πνμχεδζδ αζθαθέζηενςκ ηαζ πζμ οβζεζκχκ 

ζοκεδηχκ ζημκ πχνμ ενβαζίαξ απμηεθμφκ ζημζπεία γςηζηήξ ζδιαζίαξ, υπζ 

ιυκμ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ ενβαζίαξ, αθθά ηαζ βζα ηδκ 

πνμχεδζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ. 

 Ζ επέκδοζδ ζηδκ AYE ζοιαάθθεζ ζηδκ εοελία ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ είκαζ 

μζημκμιζηά απμδμηζηή. 

Οζ ηφνζεξ πνμηθήζεζξ πμο είκαζ ημζκέξ βζα υθδ ηδκ ΔΔ ηαζ απαζημφκ ηδκ ακάθδρδ 

πμθζηζηή δνάζδξ αθμνμφκ:  

 ηδ αεθηίςζδ ηςκ επζδυζεςκ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ, υζμκ αθμνά ζηδκ 

εθανιμβή, ζδίςξ ιέζς ηδξ αεθηίςζδξ ηδξ δοκαηυηδηαξ ηςκ πμθφ ιζηνχκ ηαζ 

ιζηνχκ επζπεζνήζεςκ κα εθανιυγμοκ απμηεθεζιαηζηά ηαζ απμδμηζηά ιέηνα 

πνυθδρδξ ημο ηζκδφκμο. Αοηυ απαζηεί ηδκ απθμφζηεοζδ ηδξ κμιμεεζίαξ, 

υπμο είκαζ δοκαηυκ, ηαζ ηδκ πανμπή πνμζανιμζιέκδξ ηαεμδήβδζδξ ηαζ 

οπμζηήνζλδξ ζηζξ πμθφ ιζηνέξ ηαζ ηζξ ιζηνέξ επζπεζνήζεζξ βζα ηδ δζεοηυθοκζδ 

ηδξ εηηίιδζδξ ηδξ επζηζκδοκυηδηαξ. 

 ηδ αεθηίςζδ ηδξ πνυθδρδξ ηςκ αζεεκεζχκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ενβαζία 

ιέζς ηδξ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ οθζζηάιεκςκ, ηςκ κέςκ ηαζ ηςκ ακαδουιεκςκ 

ηζκδφκςκ. ε αοηέξ πενζθαιαάκμκηαζ μζ επαββεθιαηζηέξ ιμνθέξ ηανηίκμο, μζ 

παεήζεζξ πμο μθείθμκηαζ ζημκ αιίακημ, μζ παεήζεζξ ηςκ πκεοιυκςκ, μζ 

παεήζεζξ ημο δένιαημξ, ημ άζεια ηαζ άθθεξ πνυκζεξ παεήζεζξ. Χζηυζμ, 

ζφιθςκα ιε ένεοκα ημο Δονςαανμιέηνμο, μζ ενβαγυιεκμζ απυ ηδκ πθεονά 

ημοξ εεςνμφκ υηζ ημ ζηνεξ είκαζ έκα απυ ημοξ ααζζημφξ επαββεθιαηζημφξ 

ηζκδφκμοξ, ηαεχξ ηαζ ηίκδοκμζ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ενβμκμιία, ιζαξ ηαζ 

επακαθαιαακυιεκεξ ηζκήζεζξ, ή ζηάζεζξ πνμηαθμφκ πυκμ ή ημφναζδ, ηδκ 

άνζδ ή ηδκ ιεηαθμνά θμνηίςκ, ηδκ επζαάνοκζδ θυβς ηςκ αθθαβχκ ζηδκ 

μνβάκςζδ ηδξ ενβαζίαξ ακαθμνζηά ιε ηδ θοζζηή ηαζ δζακμδηζηή οβεία.  

 Ζ ακηαπυηνζζδ ζηζξ άκςεεκ πνμηθήζεζξ ένπεηαζ ιε ηδκ μιαδμπμίδζδ ζε επηά 

ζηναηδβζημφξ ζηυπμοξ πμο ελοπδνεημφκ ηδκ οθμπμίδζδ ημο ζπεδίμο δνάζδξ. Οζ 

ζηυπμζ ακαθένμκηαζ: 
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1. ζηδκ πεναζηένς παβίςζδ ηςκ εεκζηχκ ζηναηδβζηχκ 

2. ζηδ δζεοηυθοκζδ ηδξ ζοιιυνθςζδξ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ κμιμεεζίαξ βζα ηδκ 

Αζθάθεζαξ ηαζ Τβείαξ ζηδκ Δνβαζία (ΑΤΔ) 

3. ζηδκ ηαθφηενδ επζαμθή ηδξ κμιμεεζίαξ βζα ηδκ ΑΤΔ απυ ηα ηνάηδ ιέθδ 

4. ζηδκ απθμφζηεοζδ ηδξ ζζπφμοζαξ κμιμεεζίαξ 

5. ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ βήνακζδξ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ, ηςκ ακαδουιεκςκ 

κέςκ ηζκδφκςκ, ηδκ πνυθδρδ ηςκ επαββεθιαηζηχκ ηαζ ζοκδευιεκςκ ιε ηδκ 

ενβαζία αζεεκεζχκ 

6. ζηδ αεθηίςζδ ηδξ ζοθθμβήξ ζηαηζζηζηχκ ζημζπείςκ ηαζ ακάπηολδ αάζδξ 

πθδνμθμνζχκ  

7. ζηδ αεθηίςζδ ημο ζοκημκζζιμφ ηςκ πνμζπαεεζχκ ζε επίπεδμ ΔΔ ηαζ δζεεκέξ 

επίπεδμ ζημκ ημιέα ηδξ ΑΤΔ ηαζ ζοκενβαζία ιε δζεεκείξ μνβακζζιμφξ.  

 

3.3. Δζληθνί θνξείο θαη δηεζλείο νξγαληζκνί δηαζθάιηζεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο πγείαο θαη αζθάιεηαο 

3.3.1. Δζληθνί Φνξείο 

3.3.1.1. Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ  

Σμ ζοβηεηνζιέκμ οπμονβείμ ακαθμνζηά ιε ηδκ επαββεθιαηζηή οβεία ηαζ αζθάθεζα 

ζηδκ ενβαζία δζαεέηεζ: Σδ Γεκζηή Γζεφεοκζδ Δνβαζζαηχκ πέζεςκ, Τβείαξ ηαζ 

Αζθάθεζαξ ζηδκ Δνβαζία ηαζ Έκηαλδξ ζηδκ Δνβαζία, δ μπμία απμηεθείηαζ απυ: 

2. Σδκ Γζεφεοκζδ Αημιζηχκ Ροειίζεςκ 

3. Σδ Γζεφεοκζδ οθθμβζηχκ Ροειίζεςκ 

4. Σδ Γζεφεοκζδ Τβείαξ ηαζ Αζθάθεζαξ ζηδκ Δνβαζία ιε επζιένμοξ ηιήιαηα: 
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 Σιήια οκεδηχκ Δνβαζίαξ ηαζ ηναηδβζημφ πεδζαζιμφ, ένβμ ημο 

μπμίμο είκαζ δ πνυθδρδ ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδµάηςκ ηαζ 

επαββεθµαηζηχκ αζεεκεζχκ. 

 Σιήια Κέκηνμο Ένεοκαξ ηαζ Μεηνήζεςκ Πνμζδζμνζζιμφ Βθαπηζηχκ 

Παναβυκηςκ βζα ηδκ Τβεία ηαζ Αζθάθεζα ζηδκ Δνβαζία (ΤΑΔ) 

Τ.Α.Δ. Απμηεθεί ηέκηνμ εθανµμζµέκδξ ένεοκαξ µε δοκαηυηδηα 

µεηνήζεςκ αθαπηζηχκ παναβυκηςκ (θοζζηχκ, πδµζηχκ, αζμθμβζηχκ) 

ζημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ. 

 Σιήια Δεκζημφ Δζηζαημφ Πυθμο ηαζ Πμθζηζηχκ Πνμαβςβήξ ηδξ 

Τ.Α.Δ. 

 Σιήια Δπμπηείαξ Φμνέςκ Πανμπήξ Τπδνεζζχκ βζα ηδκ Τβεία ηαζ 

Αζθάθεζα ζηδκ Δνβαζία 

 Σιήια Αηοπδιάηςκ Μεβάθδξ Έηηαζδξ (SEVESO (βζα ηζξ 

εβηαηαζηάζεζξ πμο απμεδηεφμοκ ηαζ δζαπεζνίγμκηαζ ιεβάθεξ 

πμζυηδηεξ επζηίκδοκςκ μοζζχκ, ζηζξ πχνεξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ 

ανίζηεηαζ ζε ζζπφ δ μδδβία Seveso, δ μπμία μκμιάζηδηε έηζζ ιε 

αθμνιή ιεβάθμ αηφπδια ζηδκ μιχκοιδ πυθδ ηδξ Ηηαθίαξ ημ 1976. Ζ 

πνχηδ μδδβία ρδθίζηδηε ημ 1982 (Directive 82/501/EEC). ηδ 

ζοκέπεζα, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ ειπεζνία απυ μνζζιέκα αηοπήιαηα 

πμο είπακ ζοιαεί, ακηζηαηαζηάεδηε ημ 1996 απυ ηδ Seveso-II 

(Directive 96/82/EC) ηαζ ημ 2012 απυ ηδκ μδδβία Seveso III (Directive 

2012/18/EU) δ μπμία ανίζηεηαζ ζε ζζπφ ζήιενα.) 

5. Σδ Γζεφεοκζδ Έκηαλδξ ζηδκ Δνβαζία ιε επζιένμοξ ηιήιαηα: 

 Σιήια πεδζαζιμφ, Παναημθμφεδζδξ ηαζ Αλζμθυβδζδξ Πμθζηζηχκ 

Έκηαλδξ ζηδκ Δνβαζία 

 Σιήια πεδζαζιμφ ηαζ Παναημθμφεδζδξ Μδπακζζιμφ Γζάβκςζδξ 

Ακαβηχκ ηδξ Αβμνάξ Δνβαζίαξ 

 Σιήια Πμθζηζηχκ Δπαββεθιαηζηήξ Δηπαίδεοζδξ, οκεπζγυιεκδξ 

Δπαββεθιαηζηήξ Καηάνηζζδξ ηαζ Δπαββεθιαηζημφ Πνμζακαημθζζιμφ 

 Σιήια Πμθζηζηχκ Έκηαλδξ ζηδκ Δνβαζία Δοάθςηςκ ηαζ Δζδζηχκ 

Οιάδςκ 
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 Σιήια Ένεοκαξ ηαζ Σεηιδνίςζδξ Πμθζηζηχκ Έκηαλδξ ζηδκ Δνβαζία 

 

πκβνύιην Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Δξγαδνκέλσλ (.Τ.Α.Δ.) 

ημ Τπμονβείμ Δνβαζίαξ έπεζ ζοζηαεεί ηαζ θεζημονβεί ημ οιαμφθζμ Τβζεζκήξ ηαζ 

Αζθάθεζαξ ηδξ Δνβαζίαξ (ΤΑΔ) ανιυδζμ κα βκςιμδμηεί ζε Θέιαηα αζθάθεζαξ ηαζ 

οβείαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ. 

 

ώκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.) 

Σμ χια Δπζεεχνδζδξ Δνβαζίαξ (.ΔΠ.Δ.), απμηεθεί εθεβηηζηυ ιδπακζζιυ ημο 

Τπμονβείμο Δνβαζίαξ, Κμζκςκζηήξ Αζθάθζζδξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ βζα ημκ 

έθεβπμ ηδξ εθανιμβήξ ηδξ ενβαηζηήξ κμιμεεζίαξ ηαζ έπεζ ςξ ααζζηυ ζημπυ ηδ 

δζαζθάθζζδ, αθεκυξ ηςκ ενβαζζαηχκ δζηαζςιάηςκ ηαζ αθεηένμο ηδξ αζθάθεζαξ ηαζ 

ηδξ οβείαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ. Ζ Δπζεεχνδζδ Αζθάθεζαξ ηαζ Τβείαξ ζηδκ Δνβαζία 

(Δ.Α.Τ.Δ.) ηαζ δ Δπζεεχνδζδ Δνβαζζαηχκ πέζεςκ απμηεθμφκ ημοξ δφμ ηθάδμοξ ημο 

χιαημξ Δπζεεχνδζδξ Δνβαζίαξ (.ΔΠ.Δ.) Σμ .ΔΠ.Δ. επζηεκηνχκεηαζ ηφνζα: 

 ηδ αεθηίςζδ ηςκ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ ηαζ ηςκ ζοκεδηχκ αζθάθεζαξ ηαζ 

οβείαξ ζηδκ ενβαζία ιέζς εθέβπςκ εθανιμβήξ ηςκ δζαηάλεςκ ηδξ ενβαηζηήξ 

κμιμεεζίαξ. 

 ηδ δδιζμονβία πκεφιαημξ ζοιθζθίςζδξ ιεηαλφ ενβμδμηχκ ηαζ ενβαγμιέκςκ. 

 ηδκ πανμπή πθδνμθμνζχκ πνμξ ενβαγυιεκμοξ ηαζ ενβμδυηεξ ζπεηζηά ιε ηα 

πθέμκ απμηεθεζιαηζηά ιέζα βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ ηείιεκςκ δζαηάλεςκ. 

 ηδ δζεκένβεζα εθέβπςκ ζπεηζηχκ ιε ηδκ αζθαθζζηζηή ηάθορδ ηαζ ηδ 

κμιζιυηδηα ηδξ απαζπυθδζδξ ηςκ ενβαγμιέκςκ. 

 ηδκ επζαμθή ηςκ πνμαθεπυιεκςκ ηονχζεςκ ζημ πθαίζζμ ηδξ ηαηαζηαθηζηήξ 

ημο δνάζδξ. 

 Οζ ααζζημί ζηυπμζ ηδξ Δπζεεχνδζδξ Αζθάθεζαξ ηαζ Τβείαξ ζηδκ Δνβαζία ημο 

.ΔΠ.Δ. πενζθαιαάκμοκ: 

 Σδ αεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ ενβαζίαξ ηαζ ημο ενβαζζαημφ πενζαάθθμκημξ 

 Σδκ πνυθδρδ ηςκ ηζκδφκςκ 
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 Σδκ πνμχεδζδ ιέηνςκ βζα ηδ δζαθφθαλδ ηαζ πνμαβςβή ηδξ οβείαξ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ 

 Σδ ιείςζδ ηςκ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ ηαζ ηςκ επαββεθιαηζηχκ αζεεκεζχκ.  

 Βαζζηυ ημο άλμκα θεζημονβίαξ απμηεθεί μ έθεβπμξ εθανιμβήξ ηδξ ενβαηζηήξ 

κμιμεεζίαξ απυ ημοξ ενβμδυηεξ, ακαθμνζηά ιε ηδκ πνυθδρδ ηςκ ηζκδφκςκ ζημ 

ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ ηαεχξ ηαζ ηδκ πνμζηαζία ηδξ οβείαξ ηαζ αζθάθεζαξ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ. 

 

3.3.1.2. Τπνπξγείν Τγείαο 

ώµα Δπηζεσξεηώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο (.Δ.Τ.Τ.Π)  

Σμ εζδζηυ αοηυ ζχµα, ζδνφεδηε µε ημ Ν.2920/2001 ηεφπμξ Α΄ ΦΔΚ 131/27.6.2001, 

έπεζ ςξ απμζημθή ημο έπεζ ηδ δζεκένβεζα επζεεςνήζεςκ ζε υθεξ ηζξ οπδνεζίεξ ηαζ 

ημοξ θμνείξ ηδξ οβείαξ ακά ηδκ εθθδκζηή επζηνάηεζα, µε ζημπυ ηδκ ακααάεµζζδ ηςκ 

πανεπυµεκςκ οπδνεζζχκ. 

 

Δζληθόο Οξγαληζκόο Γεκόζηαο Τγείαο (ΔΟΓΤ) 

Απμηεθεί Νμιζηυ Πνυζςπμ Ηδζςηζημφ Γζηαίμο (ΝΠΗΓ), οπάβεηαζ ζηδκ επμπηεία ημο 

Τπμονβμφ Τβείαξ ηαζ είκαζ ηαεμθζηυξ δζάδμπμξ ημο πνμτθζζηάιεκμο Κέκηνμο 

Δθέβπμο ηαζ Πνυθδρδξ Νμζδιάηςκ. ηζξ ααζζηέξ θεζημονβίεξ ημο ΔΟΓΤ 

πενζθαιαάκμκηαζ δ επζδδιζμθμβζηή επζηήνδζδ, δ εηηίιδζδ ηζκδφκμο, δ πανμπή 

βκςιμδμηήζεςκ ζε επζζηδιμκζηά εέιαηα, δ εημζιυηδηα ηαζ απυηνζζδ, δ πανμπή 

αλζυπζζηςκ ηαζ ζοβηνίζζιςκ επζδδιζμθμβζηχκ δεδμιέκςκ ηαζ ζηαηζζηζηχκ ζημζπείςκ 

ζημοξ ανιυδζμοξ θμνείξ ζε εεκζηυ, εονςπασηυ ηαζ δζεεκέξ επίπεδμ.  

Αηυιδ ζηζξ ααζζηέξ θεζημονβίεξ ημο ΔΟΓΤ πενζθαιαάκμκηαζ δ εηπαίδεοζδ 

ηαζ επζιυνθςζδ/ ηαηάνηζζδ ζημκ ημιέα ηδξ δδιυζζαξ οβείαξ, δ εκδιένςζδ ημο 

ημζκμφ ηαζ ηςκ επαββεθιαηζχκ οβείαξ ζπεηζηά ιε ημοξ ηζκδφκμοξ ζμαανχκ 

οβεζμκμιζηχκ απεζθχκ ηαζ δ πνμχεδζδ δνάζεςκ εοαζζεδημπμίδζδξ ηαζ εκδιένςζδξ 

ζε εέιαηα δδιυζζαξ οβείαξ.  
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3.3.1.3. Διιεληθό Ηλζηηηνύην Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο 

(ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ) 

To EΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. είκαζ μ θμνέαξ ηςκ ημζκςκζηχκ εηαίνςκ ΓΔΔ, ΔΒ, ΓΔΒΔΔ, 

ΔΔΔ, ΔΣΔ βζα ηδκ οβεία ηαζ ηδκ αζθάθεζα ζηδκ ενβαζία. Με δνάζεζξ ηαζ 

πνςημαμοθίεξ ζηδκ ένεοκα, ηδκ πθδνμθυνδζδ, ηδ ζοιαμοθεοηζηή οπμζηήνζλδ ηαζ 

ηδκ εηπαίδεοζδ, ζηδνίγεζ ενβαγυιεκμοξ ηαζ επζπεζνήζεζξ ζηζξ πνμζπάεεζέξ ημοξ βζα 

ηδ δδιζμονβία εκυξ αζθαθμφξ ηαζ οβζμφξ ενβαζζαημφ πενζαάθθμκημξ. Απμηεθεί ημκ 

ηφνζμ θμνέα ζοβηέκηνςζδξ ηαζ δζάποζδξ βκχζδξ βζα ηδκ Τβεία ηαζ Αζθάθεζα ηδξ 

Δνβαζίαξ (ΤΑΔ) ζηδκ Δθθάδα. ημ ένβμ ημο πενζθαιαάκεηαζ: 

 Ζ δζενεφκδζδ ηςκ ζοκεδηχκ ενβαζίαξ ηαζ δ δζελαβςβή ενεοκχκ ηαζ ιεθεηχκ  

 Ζ εηπαίδεοζδ ηαζ ηαηάνηζζδ ηεπκζηχκ αζθάθεζαξ, ζαηνχκ ενβαζίαξ, 

ενβμδμηχκ ηαζ ενβαγυιεκςκ επζπεζνήζεςκ 

 Ο πνμζδζμνζζιυξ ηςκ αθαπηζηχκ παναβυκηςκ ζημοξ ενβαζζαημφξ πχνμοξ 

 Οζ ειπεζνμβκςιμζφκεξ βζα δζενεφκδζδ ενβαηζηχκ αηοπδιάηςκ 

 Ζ πθδνμθυνδζδ ηαζ ηεηιδνίςζδ βζα εέιαηα οβείαξ ηαζ αζθάθεζαξ ζηδκ 

ενβαζία 

 Οζ δνάζεζξ ηαζ πνςημαμοθίεξ βζα ηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ενβαγμιέκςκ, 

επζπεζνήζεςκ, εζδζηχκ ηαζ πμθζηχκ βζα ηδκ αζθάθεζα ζηδκ ενβαζία 

 Ζ ζοκενβαζία ιε θμνείξ υθςκ ηςκ ααειίδςκ εηπαίδεοζδξ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα 

κμμηνμπίαξ οβείαξ ηαζ αζθάθεζαξ ηαζ δ ζοκενβαζία ιε θμνείξ ΤΑΔ ηδξ ΔΔ. 

 

3.3.1.4. Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σππνπνίεζεο (ΔΛΟΣ) 

Ο ΔΛΟΣ είκαζ μ Δεκζηυξ Ονβακζζιυξ Σοπμπμίδζδξ ηδξ Δθθάδαξ ιε ένβμ ηδκ έηδμζδ 

ηοπμπμζδηζηχκ εββνάθςκ υπςξ πνυηοπα. ηα πνυηοπα ISO 9001 ηαζ ISO 9002 

πνμαθέπμκηαζ εέιαηα οβζεζκήξ-αζθάθεζαξ ενβαζίαξ ζηα πθαίζζα ηςκ εθεβπυιεκςκ 

ζοκεδηχκ ενβαζίαξ ηαζ ηδξ δδιζμονβίαξ ηαηάθθδθμο ενβαζζαημφ πενζαάθθμκημξ, ημ 

μπμίμ είκαζ άννδηηα ζοκδεδειέκμ ιε ηδκ φπανλδ πμζυηδηαξ ζημ ενβαζζαηυ 

πενζαάθθμκ. 
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3.3.1.5. Δζληθό ύζηεκα Γηαπίζηεπζεο (Δ.Τ.Γ) 

Πνυηεζηαζ βζα ιία ακχκοιδ εηαζνεία ζδζςηζημφ δζηαίμο, πμο θεζημονβεί οπέν ημο 

δδιμζίμο ζοιθένμκημξ, ιε ζημπυ ηδ δζαπείνζζδ ημο ζοζηήιαημξ δζαπίζηεοζδξ ζηδ 

πχνα. Μεηαλφ άθθςκ είκαζ ανιυδζμ βζα ηδκ πζζημπμίδζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ (ιέζς 

ηςκ δζαπζζηεοιέκςκ απυ αοηυ θμνέςκ πζζημπμίδζδξ ηαζ εθέβπμο) ηαηά ηςκ δφμ 

ζζμδφκαιςκ πνμηφπςκ ΔΛΟΣ 1801:2008 ηαζ OHSAS 18001:2007, ηα μπμία είκαζ 

ζοζηήιαηα δζαπείνζζδξ ενβαζζαηήξ αζθάθεζαξ ηαζ οβζεζκήξ.  

Σα πνυηοπα αοηά αθμνμφκ ζηδκ ακάπηολδ εκυξ ζοζηήιαημξ δζαπείνζζδξ πνμηεζιέκμο 

κα δζαζθαθζζηεί δ οβεία ηαζ δ αζθάθεζα ζηδκ ενβαζία, ζε υθεξ ηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ 

ημοξ μνβακζζιμφξ ζδζςηζημφ ή δδιυζζμο παναηηήνα.  

 

3.3.2. Γηεζλείο Οξγαληζκνί 

3.3.2.1. World Health Organization (WHO) 

Ο Παβηυζµζμξ Ονβακζζµυξ Τβείαξ, έπεζ ςξ ζηυπμ, ζημ πθαίζζμ ηςκ Ζκςµέκςκ 

Δεκχκ, ημ ζοκημκζζιυ ηςκ δνάζεςκ βζα ηδκ παβηυζµζα οβεία, εέημκηαξ πνυηοπα, 

πανέπμκηαξ ηεπκζηή οπμζηήνζλδ ηαζ πνμάβμκηαξ ηδκ ένεοκα ζε εέµαηα οβείαξ 

(http://www.who.int/about/en/) 

 

3.3.2.2. International Labour Organization (ILO) 

Ο Γζεεκήξ Ονβακζζιυξ Δνβαζίαξ, είκαζ οπεφεοκμξ βζα ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ επμπηεία 

ηςκ δζεεκχκ ηακυκςκ ενβαζίαξ. Με ζηυπμ ηδκ εηπυκδζδ ημζκχκ πνμβναιιάηςκ, 

πνμάβεζ ηδ ζοιιεημπή ζημ ζπεδζαζιυ, εηπνμζχπςκ ηςκ ενβμδμηχκ, ηςκ 

ηοαενκήζεςκ ηαζ ηςκ ενβαγμιέκςκ. http://www.ilo.org/global 

 

3.3.2.3. Advisory Committee on Safety and Health (ACSH) 

Ζ οιαμοθεοηζηή Δπζηνμπή ηδξ ΔΔ βζα ηδκ Αζθάθεζα ηαζ ηδκ Τβεία ζηδκ Δνβαζία 

(ACSH) έπεζ ςξ ένβμ ηδξ ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ ζηδκ 

http://www.who.int/about/en/
http://www.ilo.org/global
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πνμεημζιαζία, ηδκ εθανιμβή ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ ζημοξ 

ημιείξ ηδξ αζθάθεζαξ ηαζ ηδξ οβείαξ ζηδκ ενβαζία. Δζδζηυηενα: 

 Γκςιμδμηεί ζπεηζηά ιε ημζκμηζηέξ πνςημαμοθίεξ ζημκ ημιέα ηδξ αζθάθεζαξ 

ηαζ ηδξ οβείαξ ζηδκ ενβαζία (κέα κμιμεεζία, ημζκμηζηά πνμβνάιιαηα) 

 οιαάθθεζ ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ημζκμηζηχκ πνμηεναζμηήηςκ ηαζ ζημκ 

ηαεμνζζιυ ηςκ ζπεηζηχκ ζηναηδβζηχκ  

 Δκεαννφκεζ ηδκ ακηαθθαβή απυρεςκ ηαζ ειπεζνζχκ 

 Σμ Δονςπασηυ Κμζκμαμφθζμ έπεζ ηαθέζεζ ηδκ Δπζηνμπή κα αλζμθμβήζεζ ηδκ 

ακάβηδ ακαεεχνδζδξ μνζζιέκςκ ημιέςκ κμιμεεζίαξ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ 

κμιμεεζίαξ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ ενβαγμιέκςκ. ημ πθαίζζμ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ηδξ 

δ επζηνπή έπεζ ζοζηήζεζ μιάδα ενβαζίαξ ζπεηζηά ιε ηδκ αλζμθυβδζδ ηζκδφκμο ηαζ ηδ 

δζαπείνζζδ ηςκ κακμτθζηχκ ζημ πχνμ ενβαζίαξ. 

 

3.3.2.4. European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) 

Ο Δονςπασηυξ Ονβακζζιυξ βζα ηδκ Αζθάθεζα ηαζ ηδκ Τβεία ζηδκ Δνβαζία, έπεζ ςξ 

ζηυπμ κα ηάκεζ ημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ αζθαθέζηενμοξ, πζμ οβζεζκμφξ ηαζ πζμ 

παναβςβζημφξ, πνμξ υθεθμξ, ηυζμ ηςκ επζπεζνήζεςκ, υζμ ηαζ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ 

ηςκ ηοαενκήζεςκ. Πνμςεεί ιζα ημοθημφνα πνυθδρδξ ηζκδφκςκ ιε ζημπυ ηδ 

αεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ ενβαζίαξ ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ. Οζ δναζηδνζυηδηεξ ιέζα 

απυ ηζξ μπμίεξ επζδζχηεζ ηδκ επζηοπία ηςκ ζημπχκ ημο είκαζ: 

 Δηζηναηείεξ/ηαιπάκζεξ βζα οβζείξ πχνμοξ ενβαζίαξ πμο εοαζζεδημπμζμφκ βζα 

εέιαηα αζθάθεζαξ ηαζ οβείαξ ζε υθδ ηδκ Δονχπδ. 

 Γζαδζηηοαηή δζαδναζηζηή αλζμθυβδζδ ηζκδφκςκ (OiRA) πμο απμηεθεί έκα 

δζαδζηηοαηυ ενβαθείμ εηηίιδζδξ ηαζ δζαπείνζζδξ ηςκ ηζκδφκςκ ζημ πχνμ 

ενβαζίαξ βζα ιζηνέξ ηαζ ιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ. 

 Ζ ένεοκα ESENER δ μπμία πανέπεζ ιζα εζηυκα ημο ηνυπμο δζαπείνζζδξ ηςκ 

ηζκδφκςκ βζα ηδκ αζθάθεζα ηαζ ηδκ οβεία ζημοξ εονςπασημφξ πχνμοξ 

ενβαζίαξ. 
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 OSHwiki, απμηεθεί ιζα ζοκενβαηζηή δζαδζηηοαηή εβηοηθμπαίδεζα πμο πανέπεζ 

αηνζαείξ ηαζ αλζυπζζηεξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηδκ επαββεθιαηζηή οβεία ηαζ 

αζθάθεζα. 

 Πνμβνάιιαηα πνυαθερδξ ηαζ ιεθέηδξ βζα κέμοξ ηαζ ακαδουιεκμοξ ηζκδφκμοξ 

ζηδκ επαββεθιαηζηή οβεία ηαζ αζθάθεζα. 

 Πανμπή επζζημπήζεςκ βζα ζοβηεηνζιέκα εέιαηα επαββεθιαηζηήξ οβείαξ. 

 Οδδβίεξ βζα εέιαηα ενβαζζαηήξ οβείαξ ιέζς ιζαξ ζεζνάξ ηαζκζχκ ιζηνήξ 

δζάνηεζαξ βζα ζδιακηζηά εέιαηα αζθάθεζαξ ηαζ οβείαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ. Ο 

ήνςαξ ηςκ ηαζκζχκ, NAPO, απμηεθεί ημκ ηφνζμ πνεοζαεοηή βζα ηζξ 

εηζηναηείεξ Τβζχκ Δνβαζζαηχκ Υχνςκ, ηαζ ςξ ενβαγυιεκμξ ζοπκά εηηίεεηαζ 

ζε ημζκμφξ ηζκδφκμοξ ηαζ επζηίκδοκεξ ηαηαζηάζεζξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ, αθθά 

υιςξ ζοιιεηέπεζ εκενβά ζημκ εκημπζζιυ ηςκ ηζκδφκςκ ηαζ ζηδκ πανμπή 

πναηηζηχκ θφζεςκ. 

 

3.3.2.5. European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP) 

Σμ Δονςπασηυ Γίηηομ πνμχεδζδξ/ πνμαβςβήξ ηδξ Τβείαξ έκα δίηηομ μνβακζζιχκ 

ηαζ αηυιςκ πμο έπμοκ ςξ δέζιεοζδ ηδκ ακάπηολδ ηαζ πνμχεδζδ ηαθχκ πναηηζηχκ 

οβείαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ, μζ μπμίεξ ιε ηδ ζεζνά ημοξ εα ζοιαάθθμοκ ζηδ αζχζζιδ 

μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή ακάπηολδ ζηδκ Δονχπδ. Σμ Γίηηομ επζδζχηεζ ηδκ επίηεολδ 

ηςκ ζηυπςκ ημο ιε:  

 Ακάπηολδ ζζπονχκ πμθζηζηχκ ζε εεκζηυ επίπεδμ ηαζ ζε επίπεδμ ενβαζίαξ 

 Πνμχεδζδ ηδξ ακάπηολδξ ηδξ επαββεθιαηζηήξ οβείαξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ 

 Ακάπηολδ ηδξ ηαηάνηζζδξ ηαζ εηπαίδεοζδξ 

 Γζαπίζηεοζδ ηδξ πανεπυιεκδξ εηπαίδεοζδξ 

 Ακάθδρδ ηαζ πνμχεδζδ ηδξ ένεοκαξ ακαθμνζηά ιε ηδκ οβεία ζημ πχνμ ηδξ 

ενβαζίαξ 

 Γδιζμονβία ηαζ παναβςβή πμο πνμάβμοκ αοηή ηδκ πμθζηζηή 

 Παναβςβή ηαηηζηχκ επζημζκςκζχκ 

 Παναβςβή ηαζ πνμχεδζδ δδιμζζεφζεςκ. 
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Όθα ηα παναπάκς ακαπηφζζμκηαζ ιέζς ηςκ έλζ ηιδιάηςκ ημο: ηδξ ένεοκαξ, ηδξ 

πμθζηζηήξ, ηδξ πναηηζηήξ, ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηδξ δζαπίζηεοζδξ ηαζ επζημζκςκίαξ. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 4: ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΣΖ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΤΓΔΗΑ 

Δηζαγσγή  

Ζ ενβαζία ζε κμζμημιεζαηυ ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ είκαζ πμθφπθμηδ υζμκ αθμνά ηδκ 

μνβάκςζδ υζμ ηαζ ηδ θεζημονβία, εβηοιμκχκηαξ πμθθμφξ ηζκδφκμοξ βζα ηδκ οβεία ηαζ 

ηδκ αζθάθεζα ηςκ ενβαγμιέκςκ. Οζ ενβαγυιεκμζ ζε πχνμοξ οβείαξ ακήημοκ ζε 

δζαθμνεηζηέξ μιάδεξ επαββεθιαηζχκ ιε δζαθμνεηζηά ηαεήημκηα ηαζ ανιμδζυηδηεξ, 

αθθά δ ηφνζα δναζηδνζυηδηά ημοξ είκαζ δ θνμκηίδα αζεεκχκ, δ μπμία ακαπηφζζεηαζ 

ζημ ηνίπηοπμ δζάβκςζδ, κμζδθεία ηαζ εεναπεία. Σαοηυπνμκα, πναβιαημπμζείηαζ δ 

δζαπείνζζδ θανιάηςκ (παναβςβή, απμεήηεοζδ, δζακμιή), δ πνμεημζιαζία θαβδημφ, μ 

ηαεανζζιυξ ηθζκμζηεπαζιάηςκ ηαζ νμφπςκ (πθφζζιμ, ζζδένςια), απμζηείνςζδ 

ενβαθείςκ ηαζ ελμπθζζιμφ, οπδνεζίεξ ηαεανζζιμφ ηαζ ενβαζίεξ απμεήηεοζδξ ηαζ 

ζοκηήνδζδξ. Δπζπθέμκ, δ δζελαβςβή ενεοκδηζηχκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ 

ζε μνζζιέκμοξ μνβακζζιμφξ οβείαξ, εη ηςκ πναβιάηςκ αολάκεζ ημκ ανζειυ ηδξ 

απαζπυθδζδξ ηαζ ηδξ ζοιιεημπήξ. Οζ ηίκδοκμζ βζα ηδκ οβεία πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζ 

ενβαγυιεκμζ πνμένπμκηαζ ηονίςξ απυ ηδκ έηεεζδ ζε ιμθοζιαηζηά παεμβυκα, ηα 

δζάθμνα πδιζηά ηαζ θάνιαηα, ηα αθθενβζμβυκα, ηδκ αηηζκμαμθία, ηδ δζαηίκδζδ 

θμνηίμο, ηδ αία, ηζξ απαζηήζεζξ ενβαζίαξ ηαζ ημ εκδεπυιεκμ ροπμθμβζηυ ζηνεξ. 

 

4.1. Ζ εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ζηα λνζνθνκεία/ζηηο 

θιηληθέο 

Ζ αλζμθυβδζδ ηζκδφκμο θαιαάκεζ οπυρδ κμιζηέξ απαζηήζεζξ, ηαθέξ πναηηζηέξ ηαζ 

πνυηοπα, ηαζ βζα ηάεε ενβαζία πμο εηηεθείηαζ βζα ημκ εκημπζζιυ ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ 

ημο ηζκδφκμο βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ εκενβεζχκ πμο πνέπεζ κα ηαεμνζζημφκ βζα ηδκ 

οβεζμκμιζηή πνμζηαζία ηαζ ηδ αζθάθεζα ηςκ οπαθθήθςκ  (ζοζηδιαηζηή επζεεχνδζδ 

υθςκ ηςκ πηοπχκ, υνζα ζφζηαζδξ επαββεθιαηζηήξ έηεεζδξ, μδδβίεξ ηαηαζηεοαζηή 

η.θπ.) Δίκαζ ζδιακηζηυ ηα άημια πμο ενβάγμκηαζ ζημ πχνμ ενβαζίαξ κα εηθνάγμοκ 
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ηζξ απυρεζξ ημοξ ηαζ κα ζοιιεηέπμοκ ζηδ δζελαβςβή αλζμθμβήζεςκ ηζκδφκμο. ημπυξ 

είκαζ μ εκημπζζιυξ ηδξ πδβήξ ηζκδφκμο ιε αάζδ ηζξ βεκζηέξ βκχζεζξ (πδιζηέξ 

ζδζυηδηεξ, επζηίκδοκα ιδπακζηά ιένδ η.θπ.) ηαεχξ ηαζ ηδ βκχζδ ηςκ ζοκεδηχκ 

ενβαζίαξ ηαζ ηςκ δοζιεκχκ επζπηχζεςκ ζημοξ ενβαγυιεκμοξ. Σα ακηίιεηνα πνέπεζ 

κα πενζθαιαάκμοκ ηζξ ηαηαθθδθυηενεξ επζθμβέξ βζα ελμπθζζιυ ενβαζίαξ, πδιζηά 

πνμσυκηα, ελςνασζιυ ηαζ μνβακχζεζξ ενβαζίαξ. Ζ δζμίηδζδ επζαεααζχκεζ υηζ ηα 

ιέηνα πμο εθήθεδζακ είκαζ ηαηάθθδθα ζφιθςκα ιε ηζξ ανιυδζεξ ανπέξ βζα ημοξ 

οπαθθήθμοξ ημοξ ηαζ υηζ υθμζ μζ πανάβμκηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα ιέηνα ααζίγμκηαζ 

ζε ηαηάθθδθα εκδιενςιέκεξ απμθάζεζξ ηζκδφκμο ηαζ βίκμκηαζ μζ απαναίηδηεξ 

εκένβεζεξ (Cesario, 2009).  

 

4.1.1 Δθηίκεζε ησλ θηλδύλσλ θαη θαζνξηζκόο πξνηεξαηνηήησλ  

Πνέπεζ κα αλζμθμβδεμφκ μζ ηίκδοκμζ, δδθαδή κα βίκεζ πμζμηζηή αλζμθυβδζδ, 

πνμηεζιέκμο κα δμεεί πνμηεναζυηδηα ζηζξ πανειαάζεζξ. Ζ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ηαζ 

δ πζεακή έηηαζδ ηδξ γδιζάξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα αοηυ. ε αοηυ ημ 

ζηάδζμ, πνέπεζ κα ηαεμνζζημφκ ηα ιέηνα πμο πνέπεζ κα θδθεμφκ βζα ηδκ άνζδ, ηδκ 

πνυθδρδ ή ηδ ιείςζδ ηςκ ηζκδφκςκ, πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθζζηεί υηζ μζ ενβαγυιεκμζ 

θαιαάκμοκ ημοθάπζζημκ ηδκ απαζημφιεκδ απυ ημ κυιμ πνμζηαζία. (Βεθμκάηδξ & 

Σζαθίβμηθμο, 2005).  

 

4.1.2 Λήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε πξνιεπηηθή δξάζε  

Οζ αηυθμοεεξ ααζζηέξ ανπέξ πνυθδρδξ ηζκδφκςκ εα πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ οπυρδ 

ηαηά ηδκ ελέηαζδ ηαζ ηδ θήρδ απμθάζεςκ ζπεηζηά ιε ηζξ εκένβεζεξ πμο πνέπεζ κα 

πναβιαημπμζδεμφκ, ιε ζεζνά πνμηεναζυηδηαξ: 

 • απμθοβή ηζκδφκςκ, 

 • ακηζηαηάζηαζδ ημο επζηίκδοκμο ιε αοηυ πμο είκαζ αηίκδοκμ ή θζβυηενμ επζηίκδοκμ, 

 • ηαηαπμθέιδζδ ηςκ ηζκδφκςκ ζηδκ πδβή ημοξ, 
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 • θήρδ ιέηνςκ πνμηεναζυηδηαξ βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ μιάδαξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημο 

αηυιμο, 

 • ενβαζζαηή πνμζανιμβή ημο ακενχπμο, ηαζ 

 • επζδίςλδ ζοκεπμφξ αεθηίςζδξ ζημ επίπεδμ πνμζηαζίαξ. 

4.1.3 Αλάιεςε δξάζεο  

Μεηά απυ ιζα αλζμθυβδζδ ηζκδφκμο, πνέπεζ κα ζπεδζάγμκηαζ, κα μνβακχκμκηαζ ηαζ κα 

παναημθμοεμφκηαζ ιέηνα πνμζηαζίαξ ηαζ πνμθφθαλδξ χζηε κα δζαηδνδεεί δ 

απμηεθεζιαηζηυηδηά ημοξ ηαζ κα δζαζθαθζζηεί δ δζαπείνζζδ ημο ηζκδφκμο. Ζ ακάθοζδ 

δ ακαεεχνδζδ ηαζ δ εη κέμο ελέηαζδ ηςκ ηζκδφκςκ, εα πνέπεζ κα βίκεηαζ ιε ηδκ 

ηαηαπχνζζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο θαιαάκμκηαζ απυ ηδκ παναημθμφεδζδ ηςκ 

δζαθυνςκ δναζηδνζμηήηςκ. 

4.1.4  Παξαθνινύζεζε θαη αλαζεώξεζε  

Οζ αλζμθμβήζεζξ εα πνέπεζ κα επακελεηάγμκηαζ ηαζ κα ακαεεςνμφκηαζ υπςξ 

απαζηείηαζ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ αθθαβχκ ζηζξ δζαδζηαζίεξ ενβαζίαξ (π.π. 

ακηζηαηάζηαζδ πδιζηχκ ιε θζβυηενμ εφθθεηηεξ) (Γνίααξ & Παπαδυπμοθμξ, 2007). 

Μυθζξ βίκεζ δ εζζαβςβή ηςκ αθθαβχκ, πνέπεζ κα αλζμθμβδεμφκ ηα κέα δεδμιέκα 

ενβαζίαξ πνμηεζιέκμο κα επακεθεβπεμφκ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ πναβιαηζηχκ 

αθθαβχκ. Δπίζδξ, υηακ ηα δεδμιέκα ή μζ πθδνμθμνίεξ ζηα μπμία ααζίγεηαζ δ 

αλζμθυβδζδ δεκ είκαζ πθέμκ έβηονα, ή εάκ ηα ιέηνα (πνυθδρδξ, πνμζηαζίαξ) πμο 

εθανιυγμκηαζ δεκ είκαζ επανηή, αοηά ιπμνμφκ κα αεθηζςεμφκ ηαζ  κα ακαεεςνδεεί δ 

ααειμθμβία (Γνίααξ & Παπαδυπμοθμξ, 2008).  

4.2. Γηαδηθαζία - θάζεηο εθηίκεζεο ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ 

 Σα ααζζηά αήιαηα πμο αημθμοεμφκηαζ ζηδ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ επαββεθιαηζημφ 

ηζκδφκμο είκαζ μ εκημπζζιυξ ηςκ πδβχκ ηζκδφκμο, μ εκημπζζιυξ-ελαηνίαςζδ 

επζαθααχκ παναβυκηςκ ζημ ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ ηαζ μ πμζμηζηυξ ηαζ πμζμηζηυξ 

πνμζδζμνζζιυξ. 
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4.2.1. Δληνπηζκόο ησλ πεγώλ θηλδύλνπ (πξώηε θάζε)  

Αοηή δ θάζδ πενζέπεζ ιζα πνμζεηηζηή ηαζ πθήνδ ηαηαβναθή ημο εκ θυβς πχνμο ή 

ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ ενβαζίαξ. Ακδζοπίεξ βζα ηδκ ηαηαβναθή: 

1. Ανπεία δζαδζηαζίαξ παναβςβήξ ηαζ νμήξ, πενζβναθέξ ηεπκμθμβίαξ παναβςβήξ, 

ιδπακήιαηα, ελμπθζζιυξ, οθζηά ηαζ οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ, δζαδζηαζίεξ 

ζοκηήνδζδξ ιδπακδιάηςκ ηαζ ελμπθζζιμφ, επελενβαζία ηαζ δζάεεζδ απμννζιιάηςκ 

ηαζ εζςηενζηυξ ηαζ ελςηενζηυξ πεζνζζιυξ ηςκ δζαθυνςκ θμνηίςκ. 

2. Σμ θυβμ ηαζ ζημπυ πνήζδξ ημο πχνμο ενβαζίαξ (π.π. ενβαζηήνζα, βναθεία, 

απμεήηεξ η.θπ.). 

3. Υαναηηδνζζηζηά ημο ηηζνίμο (πνμζηαζία απυ ζεζζιμφξ, πονηαβζέξ, ζηεβακυηδηα 

ηηθ) 

4. Υαναηηδνζζηζηά ηςκ ενβαγμιέκςκ (δδιμβναθζηά ζημζπεία, μνβάκςζδ 

πνμβναιιάηςκ η.θπ.). 

5. Πθδνμθμνίεξ πμο πανέπμκηαζ ηαζ απυ ζαηνζηή παναημθμφεδζδ υπςξ πανέπμκηαζ, 

ηαεχξ ηαζ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ενβαηζηά αηοπήιαηα ηαζ ζαηνζηέξ ακαθμνέξ ηςκ 

αζεεκεζχκ ηςκ ενβαγμιέκςκ. 

Αοηή δ ηαηαβναθή ηςκ δζαδζηαζζχκ παναβςβήξ ηαζ ηςκ ηεπκμθμβζηχκ ηφηθςκ 

πανέπεζ πθήνδ βκχζδ ηςκ παναβςβζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ηαεζζηά δοκαηυ ημκ 

εκημπζζιυ ηςκ πδβχκ ηζκδφκςκ βζα ηδκ οβεία ηαζ ηδκ αζθάθεζα ηςκ ενβαγμιέκςκ. 

Πνμηεζιέκμο κα πναβιαημπμζδεεί μοζζαζηζηή ηαζ υπζ απθή ηαηαβναθή ηδξ 

παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ, πνέπεζ κα θδθεμφκ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ πναβιαηζηή 

ηαηάζηαζδ ζημ πχνμ ενβαζίαξ απυ ημοξ οπαθθήθμοξ (ακαηνμθμδυηδζδ). 

4.2.2. Δμαθξίβσζε ησλ θηλδύλσλ έθζεζεο (δεύηεξε θάζε)  

Ο πνμζδζμνζζιυξ ηζκδφκμο έηεεζδξ είκαζ ιζα δζαδζηαζία πμο επζηνέπεζ κα 

πνμζδζμνζζηεί πμζμηζηά ημοξ ηζκδφκμοξ ζημοξ μπμίμοξ εηηίεεκηαζ μζ ενβαγυιεκμζ. 

Δπμιέκςξ, ελεηάγεηαζ ηαζ ηαηαβνάθεηαζ: 

1. Ο ηνυπμξ θεζημονβίαξ (π.π. πεζνμηίκδηδ, αοηυιαηδ, ιδπακζηή, ιζηηή η.θπ.), ηαεχξ 

ηαζ ημ είδμξ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ. 
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2. Ζ μνβάκςζδ δναζηδνζμηήηςκ ζημ πενζαάθθμκ ενβαζίαξ (π.π. πανμοζία ζηδκ 

ενβαζία, ςνάνζμ ενβαζίαξ, πανάθθδθεξ ενβαζίεξ η.θπ.). 

3. Ζ πανμοζία ή απμοζία ιέηνςκ πνμζηαζίαξ ηαζ πνυθδρδξ ηδξ οβείαξ ηαζ ηδξ 

αζθάθεζαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ. 

4. Ζ βκχιδ ηςκ ενβαγμιέκςκ βζα ηζξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ζημ πχνμ ενβαζίαξ, 

ηαεχξ ηαζ μζ ακαθμνέξ ημοξ βζα ηδκ επίδναζδ επζαθααχκ παναβυκηςκ ζηδκ 

ηαηάζηαζδ ηδξ οβείαξ ημοξ (ιέζς ηδξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ ηδξ ενβαζίαξ). 

Ζ Δπζηνμπή Τβείαξ ηαζ Αζθάθεζαξ ζηδκ Δνβαζία ιπμνεί ακηζηεζιεκζηά κα βίκεζ ημ 

επίηεκηνμ ηδξ ηαηαβναθήξ ηδξ ειπεζνίαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ. Πανάθθδθα, ιπμνεί κα 

ακαδείλεζ επζηίκδοκεξ πναηηζηέξ ζηδκ ενβαζζαηή γςή, ηζξ μπμίεξ μζ εκδεπμιέκςξ μζ 

ενβμδυηεξ κα απμηνφπημοκ. 

4.2.3. Δθηίκεζε ησλ θηλδύλσλ έθζεζεο (ηξίηε θάζε)  

Ζ εηηίιδζδ ηζκδφκμο έηεεζδξ πμο ηαηαβνάθδηε ηαζ επαθδεεφηδηε ζηζξ δφμ πνχηεξ 

θάζεζξ ηδξ ακάθοζδξ ημο ενβαζζαημφ πενζαάθθμκημξ (θάζδ 1 ηαζ θάζδ 2) 

οθμπμζείηαζ ιε ημοξ ελήξ ηνυπμοξ: 

1. «Απμδεηηυξ» έθεβπμξ οβζεζκχκ ηαζ αζθαθχκ ζοκεδηχκ ενβαζίαξ πμο ζπεηίγμκηαζ 

ιε ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία (υζμκ αθμνά ηδ θφζδ, ηδ δζάνηεζα, ηδ ιέεμδμ 

οθμπμίδζδξ ηαζ ηδ ιμνθή παναβςβζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ημο ηζκδφκμο).  

2. Μέζς ζημπεοιέκδξ ιέηνδζδξ παναβυκηςκ ηζκδφκμο ενβαζζαημφ πενζαάθθμκημξ 

ηαζ ηαηαβναθήξ ηςκ επζπηχζεςκ ζηδκ οβεία ηαζ ηδκ αζθάθεζα ηςκ ενβαγμιέκςκ. 

3. Έθεβπμξ εθανιμβήξ ηακυκςκ αζθαθείαξ (π.π. ηαθή πναηηζηή ηαζ πνήζδ ζαηνζηχκ 

ιδπακδιάηςκ). 

 Ζ πμζμηζημπμίδζδ είκαζ ημ πζμ ηνίζζιμ ζηάδζμ ζε μπμζαδήπμηε δζαδζηαζία 

αλζμθυβδζδξ επαββεθιαηζημφ ηζκδφκμο. Βαζζηή πανάιεηνμξ αλζμθυβδζδξ ηαζ 

πμζμηζημπμίδζδξ, δδθαδή δ ζμαανυηδηα ηςκ ζοκεπεζχκ ηάεε πδβήξ ηζκδφκμο, δεκ 

είκαζ ιζα απθή, μοδέηενδ ηαζ ηεπκμηναηζηή δζαδζηαζία. Ο ηαλζηυξ πνμζακαημθζζιυξ 

ηδξ αλζμθυβδζδξ εα επδνεάζεζ ηα απμηεθέζιαηα. (Πμζμξ πνμηαθεί ζμαανέξ 

ζοκέπεζεξ; ε ενβμδυηεξ ή ενβαγυιεκμοξ;) Σα απμηεθέζιαηα ηδξ αλζμθυβδζδξ 



120 

 

ελανηχκηαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα απυ πμθθμφξ πανάβμκηεξ πμο ηαεμνίγμοκ ηδκ 

ενβαζία ηςκ ηεπκζηχκ αζθαθείαξ ηαζ ηςκ ζαηνχκ ενβαζίαξ (πνυκμξ ενβαζίαξ, 

εηπαίδεοζδ, ζπέζδ ενβαζίαξ, επζιυνθςζδ,  η.θπ.). 

4.2.4. Παξνπζίαζε ησλ θάζεσλ εθηίκεζεο (ζρεκαηηθό δηάγξακκα)  

Καηά ηδ δζάνηεζα ημο ζπδιαηζημφ δζαβνάιιαημξ, εκημπίγεηαζ δ πδβή ηζκδφκμο (ημ 

πνχημ ζηάδζμ), ηαηαβνάθεηαζ δ δζαδζηαζία παναβςβήξ (υπςξ ηφηθμξ παναβςβήξ, 

οθζηά, ιδπακήιαηα, εβηαηάζηαζδ, μνβάκςζδ ενβαζίαξ η.θπ.) ηαζ ακαθφεηαζ ημ 

ζηάδζμ παναβςβήξ βζα κα πνμζδζμνζζηεί δ πδβή ηζκδφκμο (Πίκαηαξ 3). 

 

Πίλαθαο 3. Δληνπηζκόο πεγώλ θηλδύλνπ 

Κίλδπλνη γηα ηελ 

αζθάιεηα 
Κίλδπλνη γηα ηελ πγεία 

Δξγνλνκηθνί ή εγθάξζηνη 

θίλδπλνη (γηα ηελ πγεία 

θαη ηελ αζθάιεηα) 

δθεηηνζηέξ εβηαηαζηάζεζξ θοζζημί πανάβμκηεξ μνβάκςζδ ενβαζίαξ 

ελμπθζζιυξ ενβαζίαξ πδιζημί πανάβμκηεξ ροπμθμβζημί πανάβμκηεξ 

ηηζνζαηέξ δμιέξ θοζζημί πανάβμκηεξ ενβμκμιζημί πανάβμκηεξ 

επζηίκδοκεξ μοζίεξ αζμθμβζημί πανάβμκηεξ 

ακηίλμεξ ζοκεήηεξ 

ενβαζίαξ 

 

 

 Έπεζηα μ ηίκδοκμξ έηεεζδξ πνμζδζμνίγεηαζ ηαηαβνάθμκηαξ ηδκ αζηία ηδξ 

έηεεζδξ, ηα απμηεθέζιαηα ηδξ οπμηεζιεκζηήξ αλζμθυβδζδξ ημο ενβαγμιέκμο ηαζ ηα 

ιέηνα πμο θαιαάκμκηαζ (Φάζδ 2). Σέημζα δναζηδνζυηδηα ιπμνεί κα είκαζ δ 

δοκαηυηδηα πανμπήξ πνμζηαζίαξ επζηίκδοκςκ πενζμπχκ ημο ιδπακήιαημξ, δ πανμπή 

ημπζηήξ ή/ηαζ ηεκηνζηήξ ζοζηεοήξ ελαενζζιμφ, δ δπμιυκςζδ, δ αοημιαημπμίδζδ 

αζθάθεζαξ, μ αημιζηυξ πνμζηαηεοηζηυξ ελμπθζζιυξ, μζ πνχηεξ αμήεεζεξ, δ 

επζιυνθςζδ, δ ζοκεπήξ εκδιένςζδ, δ εηπαίδεοζδ ηαζ άθθα. 

 Σέθμξ, ζηδκ ηνίηδ θάζδ αλζμθμβείηαζ μ ηίκδοκμξ έηεεζδξ, δ εθανιμβή 

ηακυκςκ αζθαθείαξ ηαηά ηδκ ενβαζία (ηαθή ηαζ αζθαθή πναηηζηή ζηδ πνήζδ 
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ιδπακδιάηςκ αάζδ πνςημηυθθςκ η.θπ.), ηαζ βεκζηυηενδξ αζθάθεζαξ πμο ζπεηίγμκηαζ 

ιε ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία ηαζ ηδ δζεεκή επζζηδιμκζηή πναηηζηή ηαζ ειπεζνία. Δκ 

ηαηαηθείδζ βίκεηαζ μ πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ αθαπηζηχκ παναβυκηςκ ημο 

ενβαζζαημφ πενζαάθθμκημξ ιε ηδ δζελαβςβή ζημπεοιέκςκ ιεηνήζεςκ ηαζ ηδ 

ζοζπέηζζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ιε ηζξ πνμηεζκυιεκεξ  Σζιέξ Έηεεζδξ ηδξ ηείιεκδξ 

Δεκζηήξ ή Κμζκμηζηήξ Νμιμεεζίαξ ηαζ ∆ζεεκχκ Δπζζηδιμκζηχκ Ονβακζζιχκ.  

Με αάζδ ηα παναπάκς βζα ηδκ πνμεημζιαζία ηδξ ιεθέηδξ, αημθμοεεί δ 

αηυθμοεδ ιεεμδμθμβία: 

 1. Ακάθοζδ ενβαζζαηχκ δναζηδνζμηήηςκ 

 Ζ ακάθοζδ ηδξ ενβαζζαηήξ δναζηδνζυηδηαξ πναβιαημπμζείηαζ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ 

δζαθμνεηζηχκ εέζεςκ ενβαζίαξ ιε πανυιμζα παναηηδνζζηζηά. 

 2. Πνμζδζμνζζιυξ ηζκδφκμο 

 Καηαβνάθμκηαζ μζ πζεακμί ηίκδοκμζ βζα ηάεε δναζηδνζυηδηα ιέζα ζημ ενβαζζαηυ 

πενζαάθθμκ. 

 3. Τπμθμβζζιυξ Πμζμηζημφ ηαζ Πμζμηζημφ Κζκδφκμο-Αλζμθυβδζδ Κζκδφκμο 

(Δηηίιδζδ Δπζηζκδοκυηδηαξ) 

 Ζ επζηζκδοκυηδηα ηαεμνίγεηαζ απυ ηδ: 

 • μαανυηδηα ηςκ ζοκεπεζχκ ημο αηοπήιαημξ 

 • Γζάνηεζα έηεεζδξ  

 • οπκυηδηα πμο ηαηαβνάθεηαζ μ ακαθενυιεκμξ ηίκδοκμξ 

Γζα ηδκ εηηίιδζδ ηςκ ηζκδφκςκ, ηάεε πζεακυξ ηίκδοκμξ οπμθμβίγεηαζ ςξ ελήξ: 

 Α. Πμζμηζημπμίδζδ πζεακμηήηςκ ηαζ 

 Β. Πμζμηζηή αλζμθυβδζδ ηδξ ζμαανυηδηαξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ 

 

Α. ΟΡΙΜΟ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΑ  
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Ζ Γζάνηεζα Έηεεζδξ ζημκ ηίκδοκμ ηαζ δ οπκυηδηα Διθάκζζδξ ημο ηζκδφκμο, 

ηαεμνίγμοκ ηδκ Πζεακυηδηα κα εηηεεεί έκαξ ενβαγυιεκμξ ζε ηάπμζμ ηίκδοκμ πμο 

εκημπίγεηαζ ζηδκ ενβαζζαηή ημο δναζηδνζυηδηα. Γζα ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηδξ 

πζεακυηδηαξ έηεεζδξ ζε έκακ ηίκδοκμ, θαιαάκμκηαζ οπυρδ μζ ελήξ πανάβμκηεξ:  

- Ζ δζάνηεζα έηεεζδξ ημο ενβαγυιεκμο ζημκ ηίκδοκμ (Γ.Δ.)  

 Γ.Δ.1: ηζβιζαία  

 Γ.Δ.2: Πενζζηαζζαηή (έςξ ηαζ 50% ημο πνυκμο ενβαζίαξ, ππ 4 χνεξ / 

μηηάςνμ) 

 Γ.Δ.3: οκεπήξ (ηαε‘ υθδ ηδξ δζάνηεζα ηδξ ενβαζίαξ)  

- Ζ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ημο ηζκδφκμο (.Δ.)  

 .Δ.1: Υαιδθή (έςξ ηαζ ιζα θμνά ακά έημξ ή ζπακζυηενα)  

 .Δ.2: Μέηνζα (έςξ ηαζ ιζα θμνά ηδκ εαδμιάδα)  

 .Δ.3: Τρδθή (πενζζζυηενεξ απυ ιία θμνά ηδκ εαδμιάδα)  

 Με αάζδ ηα παναπάκς, δ πζεακυηδηα έηεεζδξ ζε έκακ ηίκδοκμ 

πνμζδζμνίγεηαζ ιε αάζδ ημ αηυθμοεμ δζάβναιια (Γζάβναιια 1). 

Ο πνμζδζμνζζιυξ ηδξ πζεακυηδηαξ έηεεζδξ (Π) ζε έκακ ηίκδοκμ ιπμνεί κα 

παναηηδνζζηεί ςξ:  

➢ Π1: Γεκ ακαιέκεηαζ κα πνμηθδεεί αηφπδια ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ενβαζζχκ (5%)  

➢ Π2: Μπμνεί κα πνμηθδεεί αηφπδια ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ενβαζζχκ (5-40%)  

➢ Π3: Μπμνεί κα πνμηθδεεί αηφπδια πενζζζυηενεξ απυ ιζα θμνά ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηςκ ενβαζζχκ (>40%)  
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Γηάγξακκα 1. Γηάγξακκα πηζαλόηεηαο 

 

Β. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΟΒΑΡΟΣΗΣΑ (Β..) 

Οζ αηυθμοεεξ ηθίιαηεξ θαιαάκμκηαζ οπυρδ ηαηά ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ 

ζμαανυηδηαξ ηςκ ζοκεπεζχκ εκυξ αηοπήιαημξ πμο ιπμνεί κα πνμηθδεεί απυ ημκ 

ακαθενυιεκμ ηίκδοκμ. 

 Β..1: Υαιδθή ζμαανυηδηα-Αζηίεξ αηοπδιάηςκ ή αζεεκεζχκ πμο δεκ 

πνμηαθμφκ ιαηνμπνυκζα αθάαδ (πθδβέξ, εηδμνέξ, ήπζα ιοσηή αθάαδ, ενεεζζιυξ ηςκ 

ιαηζχκ, πμκμηέθαθμζ η.θπ.) 

 Β..2: Μέηνζαξ ζμαανυηδηαξ-Αζηίεξ αηοπδιάηςκ ή αζεεκεζχκ πμο 

πνμηαθμφκ ιζηνέξ αθθά ιαηνμπνυκζεξ ή ζοπκά επακαθαιαακυιεκεξ αθάαεξ 

(ηαηχζεζξ, ηαηάβιαηα, εβηαφιαηα ζε ζοβηεηνζιέκα ζδιεία ημο ζχιαημξ, 

δενιαηίηζδεξ η.θπ.) 
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Β..3: Τρδθή μαανυηδηα - Αηφπδια ή αζεέκεζα πμο πνμηαθεί ζμαανή ηαζ 

ιυκζιδ αθάαδ (π.π. αηνςηδνζαζιυξ, ακαπδνία, ηανηζκμβέκεζδ, εβηαφιαηα ζε 

ιεβάθεξ πενζμπέξ ημο ζχιαημξ, η.θπ.) ηαζ/ή εάκαημ.  

Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ πζεακή έηεεζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζημοξ ηζκδφκμοξ 

πμο εκημπίγμκηαζ ζηζξ ενβαζζαηέξ ημοξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηδ ζμαανυηδηα ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ζηδκ πανμφζα έηεεζδ εα μδδβήζεζ ζε εηηίιδζδ ηζκδφκμο ιε αάζδ ημ 

αηυθμοεμ δζάβναιια. (Γζάβναιια 2): 

 

Γηάγξακκα 2. Γηάγξακκα Δπηθηλδπλόηεηαο 

 

Έηζζ παναηηδνίγεηαζ:  

➢ Ζ «Πενζμπή Α» είκαζ ορδθμφ ηζκδφκμο: δ ενβαζία ζε αοηυκ ημκ ημιέα 

απαζηεί άιεζα δζμνεςηζηά ιέηνα. 

 ➢ Ζ «Εχκδ Β» είκαζ ιεζαίμο ηζκδφκμο: μζ ενβαζζαηέξ δναζηδνζυηδηεξ ζε 

αοηυκ ημκ ημιέα πνέπεζ κα παναημθμοεμφκηαζ ζοκεπχξ. 

 ➢ Ζ «Εχκδ Γ» είκαζ παιδθμφ ηζκδφκμο: μζ ενβαζζαηέξ δναζηδνζυηδηεξ ζε 

αοηυκ ημκ ημιέα είκαζ βεκζηά απμδεηηέξ. Καεμνζζιυξ ιέηνςκ ηαζ ιέζςκ πνμζηαζίαξ 

 φιθςκα ιε ημοξ ηζκδφκμοξ ζοβηεηνζιέκςκ δναζηδνζμηήηςκ, ηαηαβνάρηε 

ηζξ εκένβεζεξ ηαζ ηα ιέηνα πμο θαιαάκμκηαζ βζα ηδκ ελάθεζρδ ηςκ ηζκδφκςκ ηάεε 
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ενβαζζαηήξ δναζηδνζυηδηαξ/εέζδξ.. Σα παναπάκς ζημζπεία ηαηαβνάθμκηαζ ζημκ 

πίκαηα «ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ – ΜΔΣΡΧΝ ΠΡΟΣΑΗΑ» (Πίκαηαξ 4). 

 

Άζηδζδ Δηηίιδζδξ Κζκδφκμο 

1. Υςνζζιυξ ηςκ επζιμνθςιέκςκ ζε επζιένμοξ μιάδεξ 

2. Καηάηαλδ ηάεε μιάδαξ ζε ακαθενυιεκμ επαββεθιαηζηυ ηθάδμ. 

3. Καεμνζζιυξ ηςκ παναβυκηςκ επζηζκδοκυηδηαξ ημο ηάεε ηθάδμο ζημκ ενβαζζαηυ 

πχνμ. 

4. Καεμνζζιυξ ηδξ πζεακυηδηαξ ηζκδφκμο. 

5. Καηάηαλδ ζε πενζμπή επζηζκδοκυηδηαξ. 

6. Γζαιυνθςζδ ημο Πίκαηα εηηίιδζδξ ηζκδφκμο 

7. Πνμηάζεζξ ιέζς πνμζηαζίαξ ηυζμ μνβακςηζηχκ, υζμ ηαζ αημιζηχκ. 
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Πίλαθαο 4. Πίλαθαο εθηίκεζεο θηλδύλσλ-Μέηξσλ πξνζηαζίαο 

α/α ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ 
ΒΑΘΜΟ 

ΟΒΑΡΟΣΖΣΑ 
ΔΚΘΔΖ ΜΔΣΡΑ 

ΜΔΑ ΑΣΟΜΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 
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5. Δξγαζηήξην 

5.1. 1
ε
 Άζθεζε 

Δνβαζία ζε μιάδεξ: 

Γζαιμνθχζηε ηαηάθθδθμ ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ ζε δμιέξ Τβείαξ ζφιθςκα ιε υζα 

έπμοκ ζογδηδεεί έςξ ηχνα (ζοβηεηνζιέκεξ δμιέξ εα ακαηεεμφκ ζε ηάεε μιάδα). 

 

5.2. 2
ε
 Άζθεζε 

Μέηνα αημιζηήξ πνμζηαζίαξ ηαζ πνυθδρδ: Ζ πενίπηςζδ ηoο Covid-19 (ογήηδζδ) 

 

5.3. 3
ε
 Άζθεζε – Μειέηε Πεξίπησζεο 

Δνβαζία ζε μιάδεξ: 

Δνβάγεζηε ζε Νμζμημιείμ πμο δεκ απμηεθεί Νμζμημιείμ ακαθμνάξ ηαζ Νμζδθείαξ 

Covid-19. Ονβακχζηε ηιήια θζθμλεκίαξ ηαζ Νμζδθείαξ φπμπηςκ ηαζ 

επζαεααζςιέκςκ ηνμοζιάηςκ Covid-19, εζηζάγμκηαξ ζηδκ εθανιμβή δζαδζηαζζχκ ηαζ 

ζηα ιέηνα πνμζηαζίαξ πμο πνέπεζ κα θάαεηε βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ ενβαγμιέκςκ. 

 

Μεθέηδ πενίπηςζδξ: 

ε Σνζημαάειζμ Νμζμημιείμ ηδξ Αηηζηήξ μνβακχεδηε ηιήια θζθμλεκίαξ ηαζ 

Νμζδθείαξ φπμπηςκ ηαζ επζαεααζςιέκςκ ηνμοζιάηςκ Covid-19 ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηδξ πακδδιίαξ. Σα ηφνζα ιέηνα πμο θήθεδηακ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ ενβαγμιέκςκ 

ήηακ ηα ηάηςεζ: 

1. Δπζθμβή πχνμο ζημ Ηζυβεζμ ημο Νμζμημιείμο ιε λεπςνζζηή είζμδμ πνμξ απμθοβή 

επζημζκςκίαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ ηςκ αζεεκχκ ιε ηα οπυθμζπα ηιήιαηα ημο 

Νμζμημιείμο. 
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2. Γζαζθάθζζδ επανημφξ ζηεθέπςζδξ ιε ζηυπμ ηδ ιείςζδ έηεεζδξ ζε 

επαββεθιαηζημφξ ηζκδφκμοξ. 

3. Γζαζθάθζζδ επανημφξ ανζειμφ ΜΑΠ βζα ημ πνμζςπζηυ. 

4. Δκδιένςζδ ηαζ εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ ημο κέμο ηιήιαημξ (υθςκ ηςκ 

εζδζημηήηςκ) ζηδ πνήζδ ηςκ ΜΑΠ ηαζ ζηδ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδκ απμθοβή ιεηάδμζδξ 

ημο Covid-19. Δπακεηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ ακά ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα. 

5. Υνήζδ ηαηάθθδθδξ ζήιακζδξ. 

6. Πνμηοπμπμίδζδ ηαζ εθανιμβή δζαδζηαζζχκ. 

7. Παναημθμφεδζδ ηαζ Ακαεεχνδζδ: οκεπήξ εηηίιδζδ πδβχκ ηζκδφκμο έηεεζδξ ηαζ 

ιεηάδμζδξ ημο Covid-19 ηαζ ηνμπμπμίδζδ ή εθανιμβή κέςκ μδδβζχκ. 

 

5.4. 4
ε
 Άζθεζε 

Δνβαζία ζε μιάδεξ: 

Δνβάγεζηε ζε Νμζμημιείμ πμο δεκ απμηεθεί Νμζμημιείμ ακαθμνάξ ηαζ Νμζδθείαξ 

Covid-19. Γέπεζηε εκημθή κα πνμεημζιάζεηε ημ Νμζμημιείμ βζα πζεακή κμζδθεία 

δζαζςθδκςιέκςκ αζεεκχκ ιε Covid-19, ζε πενίπηςζδ πίεζδξ ημο ΔΤ θυβς 

αολδιέκςκ ηνμοζιάηςκ. Ακαπηφληε επζπεζνδζζαηυ πθάκμ κμζδθείαξ ηςκ αζεεκχκ 

αοηχκ, εζηζάγμκηαξ ζηδκ εθανιμβή δζαδζηαζζχκ ηαζ ζηα ιέηνα πνμζηαζίαξ πμο 

πνέπεζ κα θάαεηε βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ ενβαγμιέκςκ. 

 

5.5. 5
ε
 Άζθεζε 

Δνβαζία ζε μιάδεξ: 

 

Καηαβνάρηε ημοξ ηζκδφκμοξ ακά ηαηδβμνία ζε έκα ηιήια ημο Νμζμημιείμο (π.π 

παεμθμβμακαημιζηυ ενβαζηήνζμ, αηηζκμθμβζηυ πδιεζμεεναπεοηζηή ηθζκζηή, ηιήια 

δζαηνμθήξ). 
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5.6. 6
ε
 Άζθεζε (Μειέηε Πεξίπησζεο) 

  

Δνβαζία ζε μιάδεξ: 

 

Σα πμζμζηά αηοπήιαημξ ημο κμζδθεοηζημφ πνμζςπζημφ ηαηά ηδ κμζδθεοηζηή πνάλδ 

είκαζ ζοπκά ζηζξ ιμκάδεξ οβείαξ. Αοηυ πανμοζζάγεζ ηυζημξ ζε πνυκμ ηαζ ζε οθζημφξ 

ηαζ άοθμοξ πυνμοξ.  

φιθςκα ιε ηα υζα ακαθένμκηαζ ζημ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ κα εηηζιήζεηε ηδκ 

επζηζκδοκυηδηα (πμζμηζηυξ ηαζ πμζμηζηυξ οπμθμβζζιυξ ηζκδφκμο) ημο κμζδθεοηζημφ 

ένβμο ηαηά ηδκ ηαεδιενζκή πναηηζηή, ζοιπθδνχκμκηαξ ημκ Πίκαηα εηηίιδζδξ 

ηζκδφκςκ-Μέηνςκ Πνμζηαζίαξ.  

 

5.7. 7ε Άζθεζε 

Αηφπδια ιε πδιεζμεεναπεοηζημφξ πανάβμκηεξ α) ζηδ ιμκάδα δζάθοζδξ 

ηοηηανμζηαηζηχκ α) ζηδ ιμκάδα διενήζζαξ κμζδθείαξ υπμο βίκεηαζ δ πμνήβδζδ 

ζημοξ αζεεκείξ 

Πμζμ είκαζ ημ ζπέδζμ δνάζδξ βζα απμθοβή ηαζ πμζα ηα αήιαηα ακηζιεηχπζζδξ ημο 

αηοπήιαημξ υηακ ζοιαεί. 

 

5.8. 8ε Άζθεζε 

Αηφπδια ιε ηνφπδια κμζδθεοηή απυ αεθυκα αζεεκή ιε α) AIDS, α) δπαηίηζδα 

Σνυπμζ /μδδβίεξ απμθοβήξ 

Ακηζιεηχπζζδ πνμαθήιαημξ  

 

 


