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Ζ΄
1.

ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ασφάλεια Εργασίας περιλαµβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αντιδρούν στη δηµιουργία
επικίνδυνων καταστάσεων για τη σωµατική ακεραιότητα και υγεία κάθε εργαζοµένου. Η ασφάλεια εργασίας
πρέπει να έχει πρωταρχικό ρόλο σε κάθε δραστηριότητα που αναπτύσσει ο άνθρωπος, είτε ως επαγγελµατίας
είτε ως ερασιτέχνης.
Πριν από το δεύτερο Παγκόσµιο πόλεµο, η ασφάλεια για την εργασία περιοριζόταν στην όσο το δυνατόν
µεγαλύτερη προφύλαξη του εξοπλισµού και όχι τόσο του ίδιου του ανθρώπου. Μετά το 1960 άρχισαν να
ενεργοποιούνται διαδικασίες που περιελάµβαναν την υγιεινή και ασφάλεια του εργαζοµένου. Από τότε µέχρι
σήµερα έχουν αναπτυχθεί µέθοδοι και έχουν ορισθεί διαδικασίες για την ασφάλεια, κάτω από νοµοθετικά
πλαίσια, τα οποία οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζοµένους, αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, πρέπει να
τηρούν ευλαβικά.
Η προφύλαξη του εργαζοµένου από τους επαγγελµατικούς κινδύνους περιλαµβάνει την αποφυγή :
•
•
•

του εργασιακού ατυχήµατος,
της εµφάνισης επαγγελµατικών ασθενειών και
της πρόωρης φθοράς του ανθρώπινου οργανισµού.

Η σηµασία της αποφυγής των επαγγελµατικών κινδύνων φαίνεται από στατιστικές µελέτες που έχουν
πραγµατοποιηθεί στη χώρα µας αλλά και διεθνώς. Μετρήσεις του 1993 δείχνουν πως, περίπου 40.000
εργασιακά ατυχήµατα, γίνονται στη χώρα µας ετησίως από τα οποία περίπου 120 είναι θανατηφόρα. Οι αριθµοί
αυτοί διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα, ανάλογα µε τον πληθυσµό αλλά και το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο
σχετικά µε την ασφάλεια της εργασίας. Οι αντίστοιχοι αριθµοί για τις Η.Π.Α. ήταν για το 1993 2,200,000
εργασιακά ατυχήµατα, εκ των οποίων τα 14,000 θανατηφόρα. Από τις παραπάνω στατιστικές µελέτες φαίνεται
για άλλη µία φορά η σπουδαιότητα θέσπισης και τήρησης κανόνων για την ασφάλεια και την προστασία των
εργαζοµένων.
Είναι γνωστό ότι σε όλες τις µορφές δραστηριοποίησης του ανθρώπου ο κίνδυνος ατυχήµατος είναι υπαρκτός.
Ιδιαίτερα η εργασία συνυπάρχει µε τον επαγγελµατικό κίνδυνο. Ο ρόλος της ασφάλειας σε αυτή την περίπτωση
είναι να καταγράψει τους κινδύνους και να εξασφαλίσει την πρόληψη των εργασιακών ατυχηµάτων. Το
εργασιακό ατύχηµα είναι ένα ξαφνικό γεγονός, εµφανίζεται κατά τη διάρκεια της εργασίας και είναι αποτέλεσµά
της. Το εργασιακό ατύχηµα µπορεί να γίνει είτε εντός των στενών ορίων πραγµατοποίησης της εργασίας (π.χ.
ένας συγκολλητής να καεί από τη φλόγα οξυγονοασετυλίνης) είτε και εκτός των στενών ορίων πραγµατοποίησης
της εργασίας (π.χ. τραυµατισµός διερχόµενου από εργοτάξιο).
Η πρόληψη των εργασιακών ατυχηµάτων συνίσταται δηλαδή στη λήψη µέτρων, ώστε να µειώνεται η
πιθανότητα εκδήλωσης εργασιακού ατυχήµατος. Το εργασιακό ατύχηµα φέρει στον παθόντα πόνο, πιθανές
µόνιµες σωµατικές βλάβες, ψυχική φθορά, απώλεια αµοιβών κ.λπ., αν βέβαια δεν οδηγήσει σε απώλεια ζωής.
Εκτός των παραπάνω, το εργασιακό ατύχηµα έχει επιπτώσεις και στην επιχείρηση. Τέτοιες επιπτώσεις µπορούν
να είναι : το οικονοµικό κόστος λόγω αποζηµιώσεων, η απώλεια εµπιστοσύνης από τους εργαζοµένους, η
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καταστροφή του εξοπλισµού, διοικητικές κυρώσεις κ.λπ.. Το εργασιακό ατύχηµα, όπως ήδη φάνηκε, έχει
ποικίλες επιπτώσεις, τόσο στο κοινωνικό σύνολο, όσο και στην Εθνική Οικονοµία.
Οι συνήθεις αιτίες για τις οποίες συµβαίνουν τα εργασιακά ατυχήµατα σχετίζονται, τόσο µε τον ανθρώπινο
παράγοντα, όσο και µε τις συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος. Στατιστικές µελέτες, όµως, έδειξαν πως το
85% περίπου των εργασιακών ατυχηµάτων οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα. Αυτό ήδη σηµαίνει ότι τα
περισσότερα ή όλα από αυτά τα ατυχήµατα θα µπορούσαν να µην είχαν γίνει ποτέ.
Οι πράξεις των εργαζοµένων που συνήθως γίνονται αιτίες για ένα εργασιακό ατύχηµα οφείλονται κυρίως στους
παρακάτω λόγους :
•
•
•
•

απειρία,
βιασύνη, αφηρηµάδα, αµέλεια,
κακή υγεία,
άγνοια του κινδύνου, υπερβολική αυτοπεποίθηση.

Οι εργασιακές συνθήκες αντίστοιχα που µπορούν να οδηγήσουν σε εργασιακό ατύχηµα µπορούν να είναι :
•
•
•
•

ανθυγιεινός χώρος ( κακός φωτισµός, κακός αερισµός, έλλειψη θέρµανσης κ.λπ.),
ελαττωµατικές εγκαταστάσεις,
ελαττωµατικά ή φθαρµένα εργαλεία,
έλλειψη τάξης.

Τέλος, µία κατηγορία εργασιακών ατυχηµάτων µπορεί να οφείλεται σε απρόβλεπτα αίτια που προέρχονται
κυρίως από φυσικές καταστροφές.

1.1

Κανόνες ασφάλειας

Η πρόληψη των εργασιακών ατυχηµάτων απαιτεί την πειθαρχία των εργαζοµένων σε ειδικούς κανόνες, που
σχετίζονται µε το συγκεκριµένο χώρο της εργασίας τους, αλλά και µε την ίδια την εργασία που πραγµατοποιούν.
Έτσι, οι συνθήκες ασφαλείας διαφοροποιούνται, για παράδειγµα, ανάµεσα σε ένα χυτήριο ή ένα µηχανουργείο,
αλλά υπάρχουν και γενικοί κανόνες που ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Τέτοιοι γενικοί κανόνες
συνοψίζονται παρακάτω :
•
•
•
•
•
•

Πρέπει να υπάρχει καθαριότητα και τάξη στην εργασία.
Πρέπει να χρησιµοποιούνται τα ατοµικά µέσα προστασίας ανά περίπτωση.
Πρέπει να χρησιµοποιούνται τα κατάλληλα εργαλεία κατά περίπτωση εργασίας.
Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση µηχανηµάτων ή εξοπλισµού χωρίς γνώση.
Πρέπει να τηρούνται πιστά οι οδηγίες στις σηµάνσεις των χώρων εργασίας.
Πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες που εγκυµονούν κινδύνους (αστεία, χειρονοµίες κ.λπ.).

Στις επόµενες παραγράφους επισηµαίνονται οι ειδικοί κανόνες και τα µέτρα προστασίας που απαιτούνται, για
τους χώρους παραγωγής µε µηχανικές διαµορφώσεις και διαµορφώσεις υλικών.
1.1.1
Κανόνες ασφαλείας σε διαµορφώσεις µετάλλων
Τα ατυχήµατα σε µηχανουργεία που πραγµατοποιούν εργασίες διαµόρφωσης σχετίζονται κυρίως µε τα
ατυχήµατα που πραγµατοποιούνται σε πρέσες. Τα ατυχήµατα αυτά είναι τις περισσότερες φορές πολύ σοβαρά
και έχουν ως αποτέλεσµα µόνιµες σωµατικές βλάβες και ακρωτηριασµούς.
Στις εργασίες σε πρέσες πρέπει να λαµβάνονται τα παρακάτω µέτρα ασφαλείας :
•

Να τοποθετούνται τα ειδικά προστατευτικά (προφυλακτήρες), που εµποδίζουν τα χέρια του
εργαζοµένου να πλησιάσουν την περιοχή εργασίας της πρέσας.
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•

•
•

Να τοποθετούνται ειδικές ηλεκτρονικές διατάξεις (φωτοηλεκτρικά κύτταρα), που σταµατούν ή
εµποδίζουν την κίνηση του εµβόλου της πρέσας, όταν ένα αντικείµενο παρεµβληθεί στο χώρο
εργασίας της.
Να καλύπτονται τα τυχόν κινούµενα µέρη της πρέσας.
Να χρησιµοποιούνται λαβίδες για την τοποθέτηση των προς κατεργασία τεµαχίων, όπου αυτό είναι
δυνατόν, ώστε τα χέρια του χειριστή να είναι µακριά από τη θέση εργασίας.

Στις εργασίες σε στράντζες, κορδονιέρες και γενικά στα µηχανήµατα κάµψης ελασµάτων, πρέπει να
λαµβάνονται αντίστοιχα µέτρα ασφαλείας µε αυτά των πρεσών. Και σε αυτή την περίπτωση τα χέρια του
χειριστή, που τοποθετεί τα ελάσµατα, πρέπει να προφυλάσσονται από τη θέση κάµψης µε κατάλληλους
προφυλακτήρες και ταυτόχρονα να είναι ντυµένα µε γάντια για την αποφυγή τραυµατισµών από τις λαµαρίνες ή
τα γρέζια.
Σε εργασίες διαµόρφωσης εν θερµώ ή σε χυτήρια, οι κίνδυνοι αυξάνονται λόγω της µεγάλης θερµότητας που
αναπτύσσεται στα προς κατεργασία τεµάχια. Ειδικοί κανόνες ασφαλείας ισχύουν για την προστασία από τα
εγκαύµατα. Τα θερµά τεµάχια πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά σηµασµένο χώρο και να µεταφέρονται µε
µεγάλη προσοχή. Ο χώρος γενικά, όπου θερµαίνονται αντικείµενα για εν θερµώ διαµόρφωση ή λιώνονται υλικά
για χύτευση, θα πρέπει να αερίζεται καλά, ώστε να αποµακρύνονται τυχόν καπνοί και αέρια. Η ένδυση των
εργαζοµένων θα πρέπει να περιλαµβάνει ειδικά παπούτσια ασφαλείας για αποφυγή τραυµατισµών από
πτώσεις αντικειµένων, καθώς και δερµάτινη ποδιά για αποφυγή εγκαυµάτων από εκτοξευόµενα κοµµάτια των
τεµαχίων (σκουριές, κ.λπ.).
1.1.2
Κανόνες ασφαλείας σε συγκολλήσεις
Ανάλογα µε τις εργασίες συγκόλλησης που πραγµατοποιούνται, ένας συγκολλητής κινδυνεύει να πάθει
εργασιακό ατύχηµα κυρίως από :
•
•
•

Τα αέρια της συγκόλλησης και τη φλόγα για την περίπτωση της οξυγονοσυγκόλλησης.
Το ηλεκτρικό ρεύµα για την περίπτωση της ηλεκτροσυγκόλλησης.
Τις ακτινοβολίες που προσβάλλουν τον αµφιβληστροειδή του µατιού και που προέρχονται από τα
ηλεκτρικά κυρίως τόξα.

Ειδικά για την περίπτωση συγκόλλησης µε φλόγα οξυγονοασετυλίνης πρέπει να λαµβάνονται τα παρακάτω
µέτρα :
• Ασφαλής µεταφορά των φιαλών οξυγόνου και ασετυλίνης και τοποθέτησή τους µακριά από πηγές
θερµότητας.
• Έλεγχος διαρροών των αερίων, πάντα µε σαπουνάδα και ποτέ µε φλόγα. Σε περίπτωση διαρροής,
που προκειµένου για την ασετυλίνη γίνεται αντιληπτή από την µυρωδιά, πρέπει αµέσως να
αερισθεί ο χώρος, µια και η ασετυλίνη µε τον ατµοσφαιρικό αέρα δηµιουργεί σε ποσοστό 2,3 %,
εκρηκτικό µείγµα.
• Έλεγχος µε το τέλος κάθε εργασίας αν η παροχή των αερίων είναι κλειστή.
• Συντήρηση και καθαρισµός των µανοεκτονωτών.
• ∆ιατήρηση των σωλήνων των αερίων σε καλή κατάσταση, αντικατάσταση των φθαρµένων και
χρησιµοποίηση των ειδικών γι’ αυτό το σκοπό σωλήνων µε τον κατάλληλο χρωµατισµό
αναγνώρισης.
• ∆ιατήρηση των µπεκ σε καλή κατάσταση και σωστή χρήση τους για κάθε περίπτωση
συγκόλλησης.
• Σωστή ένδυση του οξυγονοσυγκολλητή, που αποτελείται από τα σκούρα γυαλιά ασφαλείας,
γάντια, δερµάτινη ποδιά, παπούτσια ασφαλείας και κάλυµµα για το κεφάλι.
• Στην ακραία περίπτωση της φλογοεπιστροφής πρέπει να κλεισθεί αµέσως ή βαλβίδα της
ασετυλίνης και µετά η βαλβίδα του οξυγόνου.
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Στις εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης πρέπει πρώτα να αποφεύγονται οι κίνδυνοι που προέρχονται από το
ηλεκτρικό ρεύµα. Τα ατυχήµατα µε ηλεκτρικό ρεύµα είναι γενικά σπάνια (ποσοστό 1 έως 2%), απαιτείται όµως
ιδιαίτερη προσοχή, γιατί τέτοια ατυχήµατα µπορούν να αποβούν µοιραία για τον εργαζόµενο. Έτσι, απαιτείται
προσοχή σε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις και µονώσεις, διατήρηση όλων των καλωδίων σε καλή κατάσταση
και απαραίτητα γείωση σε όλους τους ρευµατολήπτες και ρευµατοδέκτες. Ειδικά για την περίπτωση της
ηλεκτροσυγκόλλησης πρέπει να λαµβάνονται τα παρακάτω µέτρα :
•
•
•
•
•
•

Προσοχή στα φθαρµένα καλώδια, γιατί προκαλούν ηλεκτροπληξία ή φωτιές.
Προσοχή στη χρήση της τσιµπίδας και την επαφή της µε µη µονωτικά υλικά. Η τσιµπίδα πρέπει να
τοποθετείται σε µονωτική βάση, όταν δε χρησιµοποιείται.
Προσοχή στις συσκευές συγκράτησης ή µεταφοράς των προς συγκόλληση τεµαχίων.
Προσοχή στις αναθυµιάσεις που προκύπτουν από την ηλεκτροσυγκόλληση, απαιτείται τεχνητός
εξαερισµός.
Χρησιµοποίηση µονωτικών επιφανειών στις βάσεις που στέκεται ο συγκολλητής.
Σωστή ένδυση του ηλεκτροσυγκολλητή που αποτελείται από την ειδική µάσκα, γάντια, δερµάτινη
ποδιά, και παπούτσια ασφαλείας.

Σε κάθε περίπτωση στους χώρους συγκολλήσεων πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα πυροσβεστικά µέτρα για
την αντιµετώπιση τυχόν πυρκαγιών.

1.2

Επαγγελµατικές ασθένειες

Επαγγελµατικές ασθένειες είναι εκείνες οι ασθένειες που προκαλούνται από τις ιδιαίτερες κάθε φορά συνθήκες
εργασίας του εργαζοµένου. Οι ασθένειες αυτές είναι ξεχωριστές για κάθε κατηγορία εργαζοµένων και τις
περισσότερες φορές λειτουργούν αθροιστικά, δηλαδή µία κατάσταση συνεχώς επιδεινώνεται από τη διαρκή
έκθεση του εργαζοµένου σε χώρους και υπό συνθήκες που δεν εξασφαλίζουν την υγιεινή. Έτσι, για παράδειγµα,
συνηθέστερη ασθένεια στα χυτήρια, και γενικά εκεί που υπάρχουν υψηλές θερµοκρασίες, είναι η θερµοπληξία,
ενώ αντίστοιχα χώροι µε αυξηµένη υγρασία προκαλούν χρόνια αναπνευστικά προβλήµατα, βρογχίτιδες κ.λπ.. Σε
κάθε περίπτωση εργασίας, που εγκυµονεί τον κίνδυνο της επαγγελµατικής ασθένειας, υπάρχουν τα µέσα και
τρόποι για να προστατευθεί ο εργαζόµενος και πρέπει να εφαρµόζονται. Οι κυριότερες πηγές των
επαγγελµατικών ασθενειών είναι :
Ο θόρυβος που αποτελεί πρόβληµα του σύγχρονου ανθρώπου µε σοβαρές επιπτώσεις στην ακοή αλλά και στο
νευρικό του σύστηµα. Ειδικά ο θόρυβος που παράγεται από µηχανήµατα αντιµετωπίζεται µε ειδικές ωτοασπίδες
και µε ηχοµόνωση των πηγών παραγωγής θορύβου.
Η σκόνη, ιδιαίτερα εκείνη που προέρχεται από µέταλλα στα χυτήρια ή ορυχεία και από φυτικές ίνες, όπως είναι
στα κλωστήρια και υφαντήρια, που προκαλεί παθήσεις του αναπνευστικού. Οι παθήσεις αυτές είναι ιδιαιτέρως
σοβαρές γι’ αυτό πρέπει ο εξαερισµός των χώρων, που συσσωρεύεται σκόνη, να είναι πολύ καλός. Στις
περισσότερες περιπτώσεις επιβάλλεται ο µηχανικός εξαερισµός. Εκτός του αερισµού πρέπει, αναλόγως των
περιπτώσεων, να χρησιµοποιούνται µάσκες ή προσωπίδες. Επίσης σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η
παρακολούθηση της συσσώρευσης σκόνης στους επικίνδυνους χώρους µε σχετικές µετρήσεις.
Η ακτινοβολία, που προκύπτει από µηχανήµατα που χρησιµοποιούν ραδιενεργά υλικά, είναι επίσης ιδιαίτερα
επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία. Τέτοια µηχανήµατα είναι εκείνα των µεταλλογραφικών ελέγχων και των
ακτινογραφιών που γίνονται σε τεµάχια (π.χ. των συγκολλήσεων). Ανάλογα µε την κάθε περίπτωση, οι
εργαζόµενοι πρέπει να φορούν τις ειδικές στολές και να τηρούν τα προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας (π.χ. ειδικά
χωρίσµατα κ.λπ.)
Άλλες επαγγελµατικές ασθένειες οφείλονται στα διάφορα αέρια και γενικά σε αναθυµιάσεις που δηµιουργούνται
από κατεργασίες υλικών (συγκολλήσεις, χύτευση κ.λπ.), από την υγρασία, τις δονήσεις, τον κακό φωτισµό
κ.λπ..
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1.3

Σήµανση

Η σήµανση στους χώρους εργασίας είναι ιδιαίτερα σηµαντική ενέργεια ασφάλειας. Η σήµανση µπορεί να είναι
απαγορευτική, προειδοποιητική, υποχρέωσης και σήµανση διάσωσης. Τα απαγορευτικά σήµατα συνήθως
βρίσκονται µέσα σε ένα κόκκινο περιθώριο, που στο λευκό εσωτερικό του είναι ζωγραφισµένη µε µαύρο χρώµα
η ενέργεια που απαγορεύεται. Τα σήµατα αυτά θυµίζουν τα αντίστοιχα σήµατα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Στο σχήµα 1.1 φαίνονται µερικά κλασικά σήµατα απαγόρευσης.

Σχήµα 1.1 : Σήµατα απαγόρευσης
Τα προειδοποιητικά σήµατα προειδοποιούν για πιθανό κίνδυνο. Είναι συνήθως τριγωνικά µε µαύρες πλευρές
και κίτρινο εσωτερικό, στο οποίο είναι ζωγραφισµένη µία παράσταση, που σχετίζεται µε τον κίνδυνο που
προειδοποιεί. Στο σχήµα 1.2 φαίνονται µερικά κλασικά σήµατα προειδοποίησης.

Σχήµα 1.2 : Σήµατα προειδοποίησης
Τα σήµατα υποχρέωσης υποχρεώνουν τους εργαζόµενους να πράξουν αυτό που υποδεικνύει το σήµα, για
παράδειγµα, να φορούν προστατευτικά γυαλιά στον τροχό. Τα σήµατα αυτά είναι συνήθως κυκλικά, χρώµατος
ανοιχτού µπλε και ζωγραφισµένη µε άσπρο χρώµα η υποχρεωτική υπόδειξη. Στο σχήµα 1.3 φαίνονται µερικά
σήµατα υποχρέωσης.

Σχήµα 1.3 : Σήµατα υποχρέωσης
Τέλος τα σήµατα διάσωσης υποδεικνύουν τις θέσεις διάσωσης ή τις κατευθύνσεις προς τις οποίες πρέπει να
κινηθεί ο εργαζόµενος για να οδηγηθεί σε ασφαλή περιοχή. Τα σήµατα αυτά συνήθως είναι παραλληλόγραµµα
σε πράσινο χρώµα, έχοντας την υπόδειξη ζωγραφισµένη µε άσπρο χρώµα. Στο σχήµα 1.4 φαίνονται µερικά
σήµατα δάσωσης.
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Σχήµα 1.4 : Σήµατα διάσωσης

1.4

Τεχνικός Ασφαλείας

Ο Τεχνικός ασφαλείας είναι ένας ενδιάµεσος κρίκος ανάµεσα στους εργαζοµένους και στην εργοδοσία στα
ζητήµατα ασφάλειας. Οι προτάσεις του προς τη διεύθυνση του εκάστοτε εργασιακού χώρου αποσκοπούν στο
να δηµιουργήσουν συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής για τους εργαζοµένους. Πολλές φορές, ο ενδιάµεσος ρόλος
του Τεχνικού ασφαλείας δηµιουργεί στους εργαζοµένους την εικόνα ότι αυτός προσπαθεί να υλοποιήσει την
όποια πολιτική ασφάλειας υιοθετεί η εργοδοσία. Από την άλλη µεριά, η εργοδοσία πολλές φορές υποπτεύεται
τον Τεχνικό ασφαλείας για υπερβολικό ζήλο προστασίας των εργαζοµένων. Η πραγµατικότητα είναι ότι η θέση
του Τεχνικού Ασφαλείας αποτελεί µια νευραλγική θέση, η οποία απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες, σπουδές και
υψηλό αίσθηµα ευθύνης.
Ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει ως σκοπό να :
•
•
•
•
•
•
•
•

1.5

Ελέγχει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και να κοινοποιεί
συστάσεις για περιπτώσεις που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής ή παρουσιάζουν παραλείψεις.
Παρέχει τεχνικές συµβουλές σε θέµατα πολιτικής ασφάλειας.
Εκπονεί προγράµµατα επιµόρφωσης των εργαζοµένων και των διευθύνσεων σε θέµατα
εργασιακής υγιεινής και ασφάλειας.
Καταγράφει τυχόν εργασιακά ατυχήµατα και ανακοινώνει στατιστικά συµπεράσµατα σχετικά µε
την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο.
Μελετά και ερευνά τα αίτια τυχόν εργασιακών ατυχηµάτων.
Επιλέγει µέτρα προστασίας των εργαζοµένων ανάλογα µε τον εργασιακό τους χώρο και την
εργασία που πραγµατοποιούν.
Συνεργάζεται µε άλλους φορείς, κλαδικούς ή τοπικούς, για θέµατα υγιεινής και ασφάλειας.
Εκπροσωπεί την εταιρία σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας.

Θεσµικό πλαίσιο

Από το 1920 ξεκίνησε στο Ελληνικό κράτος η δηµιουργία νοµοθετηµάτων που καλύπτουν τοµείς της ασφάλειας
και υγιεινής των εργαζοµένων. Από τότε µέχρι σήµερα έχει δηµιουργηθεί µια µεγάλη σειρά νοµοθετηµάτων για
γενικούς ή ειδικούς κανόνες ασφάλειας. Για παράδειγµα το Π.∆. 95/78 που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Φύλλο
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως) 47/Α/31-3-78, «περί µέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουµένων εις
εργασίας συγκολλήσεων».
Οι φορείς του Ελληνικού κράτους που είναι υπεύθυνοι στον τοµέα της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων,
είναι το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Βιοµηχανίας. Το Υπουργείο Εργασίας ελέγχει. µαζί µε τα κατά
τόπους γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας, την τήρηση και εφαρµογή των κανονισµών που ισχύουν, ενώ το
Υπουργείο Βιοµηχανίας ελέγχει τις βιοµηχανικές και παραγωγικές εγκαταστάσεις και έµµεσα συµβάλλει στην
ασφάλεια. Τέλος, το Ι.Κ.Α. (Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων) φροντίζει για την περίθαλψη των εργαζοµένων
από εργασιακά ατυχήµατα, ελέγχοντας τις σχετικές διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση εργασιακού ατυχήµατος ο
εργοδότης είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει σχετικά την Επιθεώρηση Εργασίας. Για τον έλεγχο πιθανών
αστικών ευθυνών, ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει και την τοπική Αστυνοµία.
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Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στη λογική της σύγκλισης όλων των διαφορετικών πολιτικών των κρατών-µελών
(πολιτική για την οικονοµία κ.λπ.), αναζητεί συνεχώς, µε σχετικές αποφάσεις, τη σύγκλιση και στον τοµέα της
Υγιεινής και ασφάλειας. Από το 1974 µέχρι σήµερα έχουν ληφθεί αρκετές σχετικές αποφάσεις. Η δυσκολία που
υπάρχει στην εξασφάλιση της ενιαίας πολιτικής ασφάλειας έγκειται στη διαφορετικότητα της νοοτροπίας και της
πρακτικής των πολιτών των κρατών – µελών. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στη µεµονωµένη και
αποσπασµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος της υγιεινής και ασφάλειας από κάθε κράτος – µέλος
ξεχωριστά, µε προφανή αποτελέσµατα, ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις των πολυεθνικών εταιριών, που διατηρούν
παραγωγικές µονάδες σε διάφορες χώρες. Τα τελευταία χρόνια επιχειρείται µία καλύτερη προσέγγιση όλων των
κρατών – µελών, τα αποτελέσµατα της οποίας αναµένεται να φανούν στο εγγύς µέλλον.
Το 1985 ψηφίσθηκε από το Ελληνικό κράτος ο νόµος 1568/85 για την «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων».
Ο νόµος αυτός ήταν αποτέλεσµα µίας προσπάθειας για τη συγκέντρωση της µέχρι τότε διάσπαρτης νοµοθεσίας
σχετικά µε την ασφάλεια. Με το νόµο αυτό έγινε ένα σηµαντικό βήµα προσέγγισης της κοινής Ευρωπαϊκής
πολιτικής σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων. Έτσι, καθιερώθηκε ο σηµαντικός ρόλος του
Τεχνικού Ασφαλείας και του Γιατρού εργασίας, αλλά και σε περιπτώσεις επιχειρήσεων µε πάνω από 50
εργαζόµενους προβλέφθηκε η σύσταση Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζοµένων (ΕΥΑΕ). Από
τότε ψηφίσθηκαν και άλλοι νόµοι για την προσέγγιση µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε θέµατα πολιτικής υγιεινής
και ασφάλειας εργασίας. Τελευταίο νοµοθέτηµα αποτελεί το Π.∆. 105/1995, που καθορίζει τις ελάχιστες
προδιαγραφές για τη σήµανση ασφαλείας και υγείας στην εργασία και για τη χρήση του εξοπλισµού µε
ασφάλεια, σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΟΚ 92/58 και 89/655.
Σε εθνικό επίπεδο λειτουργεί κεντρικό όργανο µε την ονοµασία «Συµβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της
Εργασίας» (ΣΥΑΕ), στο οποίο συµµετέχουν εκπρόσωποι των εργαζοµένων, των εργοδοτών, των σχετικών
Υπουργείων (Εργασίας, Βιοµηχανίας, Υγείας και Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων), του Τ.Ε.Ε. (Τεχνικό
Επιµελητήριο Ελλάδος), του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, καθώς και η ένωση Ελλήνων Χηµικών. Το όργανο
αυτό έχει σκοπό τη γνωµοδότηση σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας και την εισήγηση σχετικών νοµοθετηµάτων.
Σε τοπικό επίπεδο λειτουργούν στις νοµαρχίες οι Νοµαρχιακές Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας των
Εργαζοµένων, στις οποίες προεδρεύουν οι Νοµάρχες και έχουν ως µέλη τον Επιθεωρητή Εργασίας,
εκπροσώπους των εργαζοµένων και των εργοδοτών, καθώς και εκπρόσωπο από το Υπουργείο Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Τέλος, πρέπει να τονισθεί ότι, άσχετα µε το θεσµικό καθεστώς που ούτως ή άλλως δηµιουργεί ασφαλείς
συνθήκες, αλλά δεν προστατεύει τον εργαζόµενο από το δικό του λάθος, η ασφάλεια της εργασίας και η
πρόληψη του εργασιακού ατυχήµατος αποτελούν καθήκον και υποχρέωση όλων απέναντι στον εαυτό µας, στην
οικογένειά µας και στους συναδέλφους µας.
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