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Πεξίιεςε
θνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο
γηα ηελ αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη πηζηνπνίεζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο θαη
πγείαο ηεο εξγαζίαο ζε κία επηρείξεζε (θαη εηδηθφηεξα ζε έλα ζπλεξγείν βαξέσλ
νρεκάησλ) ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ OHSAS 18001:2007.
Μέζα απφ ηελ παξαθάησ ζειίδεο ζα δνχκε ηνπο ιφγνπο πνπ έρεη ε επηρείξεζε γηα
ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, ηα νθέιε πνπ έρεη, φπσο επίζεο θαη ηνλ ρξφλν πνπ θαιείηαη
λα αθηεξψζεη. Δπίζεο ζα γίλεη αληηιεπηφ πσο κηα εηαηξία πνπ ζέιεη λα εθαξκφζεη ην
πξφηππν OHSAS 18001:2007 έρεη άκεζε ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
Λέμεηο θιεηδηά
(ζπλεξγείν νρεκάησλ, αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία , πξφηππν OHSAS 18001:2007)
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Abstract
The purpose of this dissertation is to present the methodology for the
development, implementation and certification of a health and safety management system
in an organisation (and in particular in a heavy duty workshop) in accordance with the
requirements of OHSAS 18001: 2007.
Through the following pages we will see the reasons for the application, the
benefits it has, as well as the time it has to devote. It will also be understood that a
company that intends to apply the OHSAS 18001: 2007 standard has a direct involvement
in the design of the system.

Keywords
(vehicle workshop, safety and health at work, OHSAS 18001: 2007 standard)
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Δπραξηζηίεο

Με ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο θαη ηελ
νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ εζηθή θαη νηθνλνκηθή ζηήξημε ζηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ
κνπ θαη Γεκήηξε Υξπζηθφπνπιν γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη ηελ
θαζνδήγεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ. Δπηπιένλ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη ηελ
εηαηξεία HELMA A.E. γηα ηελ ζπλεξγαζία ηεο.
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1. Δηζαγσγή
1.1.

θνπόο θαη ζηόρνη ηεο εξγαζίαο
Ζ αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ηεο πγείαο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη

εμαηξεηηθά

ζεκαληηθή.

Ζ

ζπνπδαηφηεηα

ηνπο

ραξαθηεξίδεηαη

απφ

πιεζψξα

πιενλεθηεκάησλ φπσο ε πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, ε θαιιηέξγεηα ζεηηθνχ θιίκαηνο
ζηελ εξγαζία, ε ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ε πξνζηαζία ηεο επηρείξεζεο απφ
λνκηθνχο θηλδχλνπο(Griffin&Neal, 2000). Ωο εθ ηνχηνπ, ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο
είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ νθέινπο εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο
θαη πγείαο ζηελ εξγαζία κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο απαηηήζεηο πξνηχπνπ OHSAS
18001:2007. Γηα ηελ πιήξσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ζθνπνχ ηεο εξγαζίαο, επηιέρζεθε ε
κειέηε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη απνηειεζκάησλ πνπ δχλαηαη λα επηθέξεη ε εθαξκνγή ηνπ ελ
ιφγσ πξνηχπνπ ζην πιαίζην ελφο ζπλεξγείνπ βαξέσλ νρεκάησλ.

8

1.2.

Μεζνδνινγηθή Πξνζέγγηζε
Ζ παξνχζα εξγαζία εθπνλήζεθε κε ρξήζε ζηνηρείσλ απφ έλα ζεκαληηθφ εχξνο

πεγψλ. Δηδηθφηεξα, πέξα απφ ηε ζεκειίσζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ ζηελ ππάξρνπζα
βηβιηνγξαθία (βηβιία, δηαδηθηπαθά δεδνκέλα θαη δηαζέζηκα πξφηππα), ηα ζηνηρεία πνπ
παξαηίζεληαη γηα ηε κειέηε πεξίπησζεο πξνέθπςαλ απφ έγγξαθα ηεο επηρείξεζεο θαη
πιεξνθνξίεο πνπ δηαηέζεθαλ απφ αξκφδηα ζηειέρε ηεο εηαηξίαο (κέζσ ζπλεληεχμεσλ).
Καηά ζπλέπεηα, ηφζν ε αλάιπζε φζν ηα πνξίζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο βαζίδνληαη ζε
έλα ζπγθεξαζκφ ηεο δηαζέζηκεο βηβιηνγξαθίαο, δεπηεξνγελψλ θαη πξσηνγελψλ
δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε.
1.3.

Γνκή ηεο εξγαζίαο
Μεηά απφ ην εηζαγσγηθφ θεθάιαην (Κεθάιαην 1), αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηνπ

ζεσξεηηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρψξν εξγαζίαο
(Κεθάιαην 2). Δλ ζπλερεία, παξαηίζεηαη ην ππφβαζξν ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, ην νπνίν
πεξηιακβάλεη πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, ηφζν γεληθά φζν θαη ππφ ην
πξίζκα ηνπ πξνηχπνπ OHSAS 18001:2007 (Κεθάιαην 3). Ζ παξνχζα εξγαζία
νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ
(Κεθάιαην 4) θαη ησλ ζρεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ (Κεθάιαην 5).
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2. Θεσξεηηθό θαη Καλνληζηηθό Πιαίζην
2.1.

Γεληθέο αξρέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρώξν ηεο εξγαζίαο
2.1.1. Ιζηνξηθή αλαδξνκή θαη εμέιημε ησλ ζπλζεθώλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην
ρώξν εξγαζίαο
Ζ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο είλαη έλα αληηθείκελν πνπ

απαζρνιεί ηηο θνηλσλίεο εδψ θαη αξθεηνχο αηψλεο. ηα δηάθνξα είδε αξραίσλ
βηνκεραληψλ, φπσο ηα νξπρεία, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ήηαλ εμαηξεηηθά επηθίλδπλεο γηα
ηνπο αλζξψπνπο. ηελ Οδχζζεηα ηνπ Οκήξνπ, γίλνληαη αλαθνξέο γηα ην Λαέξηε (παηέξα
ηνπ Οδπζζέα), ν νπνίεο έθαλε αγξνηηθέο εξγαζίεο κε δεκέλεο θλεκίδεο γχξσ απφ ηηο
θλήκεο ηνπ γηα λα απνθεχγεη ηηο ακπρέο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Όκεξν, θνξνχζε
ρεηξφθηηα ζηα ρέξηα ηνπ γηα πξνζηαζία απφ αγθάζηα. ηηο αξραίεο θνηλσλίεο, ηε ζθιεξή
εξγαζία αλαιάκβαλαλ ζθιάβνη ή θαηάδηθνη. Γεδνκέλνπ φηη ελψ πνιιέο θνξέο ε ελ ιφγσ
εξγαζία απνηεινχζε κηα κνξθή ηηκσξίαο ή πνηλήο, δελ δηλφηαλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Ωζηφζν, πθίζηαληαη αλαθνξέο ζηελ χπαξμε ηαηξψλ ζηελ
αξραία Αίγππην. πγθεθξηκέλα, ν Thorwald (1963) επηζεκαίλεη ηελ χπαξμε ελφο «ηαηξνχ
ησλ ζθιάβσλ», ν νπνίνο θξφληηδε γηα ηελ πγεία ζηα εξγνηάμηα ηεο επνρήο, θάηη ην φπνην
αλαδεηθλχεη φηη, αθφκε θαη ζηελ αξραηφηεηα, ε έλλνηα ηεο αζθαινχο εξγαζίαο
απαζρνινχζε ηνπο αλζξψπνπο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Thorwald (1963),ν Ζξφδνηνο
ην 450 π.ρ. αλέθεξε φηη νη εξγάηεο (ζθιάβνη) πνπ θαηαζθεχαδαλ ηηο ππξακίδεο έπαηξλαλ
εηδηθφ επίδνκα γηα λα ζηηίδνληαη κε ηξνθέο πνπ ζεσξνχληαη πξνζηαηεπηηθέο απέλαληη ζηηο
αζζέλεηεο, φπσο ξεπάληα, ζθφξδα θαη θξεκκχδηα.
Μεηαγελέζηεξα, ζηελ Αγγιία ην 1833 εηζήρζε ν ζεζκφο ηνπ επηζεσξεηή εξγνζηαζίσλ.
Δπηπιένλ ε ηπρφλ αμηψζεηο γηα απνδεκίσζε ηνπ εξγαδφκελνπ έλαληη ηεο εξγνδνζίαο
βαζηδφηαλ ζηελ θνηλή λνκνζεζία πνπ ξχζκηδε φια ηα αηπρήκαηα. Πην εμεηδηθεπκέλεο
λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ απαγφξεπαλ ηελ παηδηθή εξγαζία ζε εξγνζηάζηα θαη νξπρεία
ζηελ Αγγιία εκθαλίζηεθαλ ην 1842.ηηο ΖΠΑ, ην 1911,εηζήρζε ν λφκνο πνπ ππνρξέσλε
ηνλ εξγνδφηε ζε απνδεκίσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ελ ψξα
εξγαζίαο. Με ηνλ παξαπάλσ λφκν, άξρηζε λα θαζηεξψλεηαη ζηελ αληίιεςε ησλ
επηρεηξήζεσλ φηη θαη νη εξγαδφκελνη νθείινπλ λα ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ πξνζσπηθή
ηνπο αζθάιεηα ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπο, ην νπνίν ππεξβαίλεη ηε ρξήζε
κεραλεκάησλ. Ωο αθνινχζσο, μεθίλεζε ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ γηα ηελ
απνθπγή αηπρεκάησλ ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο, κε ηελ ίδξπζε ηνπ Δζληθνχ
πκβνχιηνπ Αζθάιεηαο Αηπρεκάησλ ην 1913 ζηηο ΖΠΑ.
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Όζνλ αθνξά ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν νη πξψηεο πξνζπάζεηεο ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε έγηλαλ
κε δπν(2) βαζηιηθά δηαηάγκαηα ην 1836 («Πεξί Ναπηηθνχ Απνκαρηθνχ Σακείνπ») θαη ην
1861 («Πεξί Μεηαιιείσλ»). Ωζηφζν, εμαηηίαο ηεο ειιηπνχο δνκήο ηνπο, ηα ελ ιφγσ
δηαηάγκαηα δελ ήηαλ επαξθή. Οη πξψηεο νξγαλσκέλεο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία
θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία έγηλαλ κεηαμχ 1911 θαη 1914. Δληφο εθείλνπ ηνπ
δηαζηήκαηνο, ε θπβέξλεζε ςήθηζε λνκνζεηήκαηα ηα νπνία απνζθνπνχζαλ ζηελ
πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν 1911 ππνβιήζεθε ην λνκνζρέδην «Πεξί
εξγαζίαο θαη αλειίθσλ» θαη ην 1913 δεκνζηεχζεθε ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα «Πεξί
Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ησλ εξγαηψλ ελ ηνηο εξγαζίνηο, εξγαζηεξίνηο, θαηαζηήκαζη,
θ.ιπ.». Μεηαγελέζηεξα, παξνπζηαζηήθαλ θαη αιιά δηαηάγκαηα φπσο ν Ν.2294/22, ην
Π.Γ. «Πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ ησλ πάζεο θχζεσο
βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ εξγνζηαζίσλ, εξγαζηεξίσλ, θ.ιπ.» (1934)θαη ν Α.Ν.
1204/38 «Πεξί απαγνξεχζεσο ηεο ρξήζεσο ησλ κνιπβδνχρσλ ρξσκάησλ». Απφ ην
ζχλνιν ησλ πξνεγνχκελσλ λνκνζεηεκάησλ, ην Π.Γ. ηνπ 1934 απνηέιεζε ηελ πξψηε
νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ, κε πνιιέο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λα
παξακέλνπλ ελ ηζρχ έσο ζήκεξα.
Απφ ην ηέινο ηνπ Β' Παγθφζκηνπ Πφιεκνπ θαη κεηά, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο
θαη ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο, δεκηνπξγήζεθε έλαο εηδηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηελ
αζθάιεηα θαη πγεία ζην ρψξν εξγαζίαο. Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο δέρηεθαλ θαη εθάξκνζαλ
ηηο ελ ιφγσ πνιηηηθέο αλαθνξηθά κε ηε πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε νπνία
βαζίδεηαη ζηε ζχζηαζε 112 ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ Δξγαζίαο ηνπ 1959 θαη ηελ
αληηθαηάζηαζή ηεο ζηε ζπλέρεηα κε ηελ απφθαζε ππ’ αξηζκφλ 171/1985.

2.1.2. Θεζκνί πνπ πξνάγνπλ ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη πγεία
Ζ Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο (ΓΟΔ) - International Labour Organization (ILO),
είλαη κηα απηφλνκε δηεζλήο δηαθξαηηθή νξγάλσζε ε νπνία απνηειεί κηα πην
εμεηδηθεπκέλε θαη δηαθξηηή νληφηεηα ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ
(ΟΖΔ). Ζ ΓΟΔ έρεη ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζην πεδίν ηεο εξγαζίαο απφ ηελ αξρή ηεο
ίδξπζεο ηεο. Με ηελ πξψηε Γηεζλή Γηάζθεςε Δξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ
Οπάζηγθηνλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1919, εγθξίζεθαλ έμη Γηεζλείο πκβάζεηο Δξγαζίαο πνπ
αθνξνχζαλ ηηο ψξεο εξγαζίαο ζηε βηνκεραλία, ηελ αλεξγία, ηελ πξνζηαζία ηεο
κεηξφηεηαο, ηε λπρηεξηλή εξγαζία ησλ γπλαηθψλ, ηελ ειάρηζηε ειηθία εξγαζίαο θαη ηε
λπρηεξηλή εξγαζία ησλ λέσλ ζηε βηνκεραλία.
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Απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1920 εδξεχεη ζηελ Γελεχε σο κφληκε Γξακκαηεία ηνπ
Οξγαληζκνχ, κε ηνλ Άικπεξη Σφκαο λα απνηειεί ηνλ πξψην Γηεπζπληή ηνπ Γηεζλνχο
Γξαθείνπ Δξγαζίαο. Με ηηο ελέξγεηεο ηεο ΓΟΔ, πηνζεηήζεθαλ 9 δηεζλείο ζπκβάζεηο
εξγαζίαο θαη 10 ζπζηάζεηο ζε ιηγφηεξν απφ δχν ρξφληα. ε απηφ ην πιαίζην, ην 1926
ηδξχζεθε κηα επηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ πξνθεηκέλνπ λα επνπηεχεη ηελ εθαξκνγή ησλ
πξνηχπσλ ηεο ΓΟΔ. Ζ Δπηηξνπή, ε νπνία πθίζηαηαη έσο ζήκεξα, απαξηίδεηαη απφ
λνκηθνχο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εμέηαζε θπβεξλεηηθψλ εθζέζεσλ θαη
παξνπζηάδνπλ θάζε ρξφλν ηε δηθή ηνπο έθζεζε ζηε Γηάζθεςε. ήκεξα, ην πξφγξακκα
ηεο ΓΟΔ εζηηάδεη ζε κηα αμηνπξεπή εξγαζία ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε εθείλσλ
ησλ νηθνλνκηθψλ θαη εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ πνπ παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο,
ηνπο εξγνδφηεο θαη ηηο θπβεξλήζεηο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαξθή εηξήλε, επεκεξία θαη
πξφνδν. Ζ ΓΟΔ απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ησλ δηεζλψο
αλαγλσξηζκέλσλ αλζξσπίλσλ θαη εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ, επηδηψθνληαο ηελ επίηεπμε
ηεο ηδξπηηθήο ηεο απνζηνιήο, ε νπνία επηζεκαίλεη φηη ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ παγθφζκηα θαη δηαξθή εηξήλε.
Ζ ΓΟΔ επνπηεχεη θπβεξλήζεηο, εξγνδφηεο θαη εξγαδφκελνπο ζε 187 θξάηε κέιε,
θαζνξίδεη πξφηππα εξγαζίαο, θαζψο θαη αλαπηχζζεη πνιηηηθέο θαη θαηαξηίδεη
πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αμηνπξεπνχο εξγαζίαο γπλαηθψλ θαη αλδξψλ. Σν
έξγν ηεο ΓΟΔ βαζίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ θπβεξλήζεσλ, εξγνδνηηθψλ θαη
εξγαηηθψλ νξγαλψζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνφδνπ. Ζ
ΓΟΔ έρεη σο ζηφρν λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ πνπ
εξγάδνληαη, θέξλνληαο ζε επαθή ηηο θπβεξλήζεηο, ηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο,
έηζη ψζηε λα θαζνξίζνπλ πξφηππα εξγαζίαο, λα αλαπηχμνπλ πνιηηηθέο θαη λα ζρεδηάζνπλ
πξνγξάκκαηα. Ζ δνκή ηεο ΓΟΔ, φπνπ εξγαδφκελνη, εξγνδφηεο θαη θπβεξλήζεηο
ζπκκεηέρνπλ

ηζνκεξψο

ζηηο

δηαβνπιεχζεηο,
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απνηειεί

έλα

παξάδεηγκα

απνηειεζκαηηθήοεθαξκνγήο θνηλσληθνχ δηαιφγνπ. Με απηή ηελ πξνζέγγηζε, ε ΓΟΔ
εμαζθαιίδεη φηη νη απφςεηο φισλ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ αληηθαηνπηξίδνληαη ζηελά ζηα
πξφηππα εξγαζίαο, ζηηο πνιηηηθέο θαη ζηα πξνγξάκκαηα ηεο.
Σα δηεζλή πξφηππα εξγαζίαο πνπ νξίδνληαη απφ ηε ΓΟΔ ππνζηεξίδνληαη απφ έλα
ζχζηεκα επνπηείαο ην νπνίν είλαη κνλαδηθφ ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ζπκβάιιεη ζηε
δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ επηθπξψλνληαη απφ φια ηα θξάηε-κέιε.
Ζ ΓΟΔ εμεηάδεη ηαθηηθά ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ ζηηο επηκέξνπο ρψξεο θαη
επηζεκαίλεη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ θαιχηεξα. ε
πεξίπησζε εκθάληζεο πξνβιεκάησλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ, ε ΓΟΔ επηδηψθεη
λα ππνζηεξίδεη ηηο ρψξεο κέζσ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη ηερληθήο βνήζεηαο.
ην ίδην επξχηεξν πιαίζην, ν νξγαληζκφο επαγγεικαηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο
(Occupational Safety and Health Administration - OSHA) δεκηνπξγήζεθε ην 1970 απφ ην
Κνγθξέζν ησλ ΖΠΑ επί πξνεδξίαο ηνπ Μφηζαξη Νίμνλ. Ο παγθφζκηνο απηφο νξγαληζκφο
επηδηψθεη λα απαιιάμεη ηνπο εξγαδνκέλνπο απφ ην δίιιεκα ηεο επηινγήο κεηαμχ ηεο δσήο
θαη ηεο δνπιεηάο ηνπο. χκθσλα κε ηνλ OSHA, νη εξγνδφηεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ
δηαζθάιηζε ελφο αζθαινχο θαη πγηεηλνχ ρψξνπ εξγαζίαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο. Σν
ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην ηνπ OSHAθαζηζηά ζαθέο φηη ην δηθαίσκα ζε έλαλ αζθαιή
ρψξν εξγαζίαο απνηειεί έλα βαζηθφ αλζξψπηλν δηθαίσκα. Απφ ηελ πξψηε εκέξα
ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην OSHAS έρεη πνιπάξηζκα επηηεχγκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη
ηεο πγείαο, κε απνηέιεζκα νη ηξαπκαηηζκνί θαη νη ζάλαηνη ζην ρψξν εξγαζίαο λα έρνπλ
πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά. Σα πξφηππα, νη δξάζεηο θαη νη ζπλερείο κειέηεο ηνπ
OSHASέρνπλ ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο
πνπ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ζνβαξέο ζσκαηηθέο βιάβεο ζην ρψξν εξγαζίαο. Δπίζεο,
δηαζθαιίδνπλ φηη νη εξγαδφκελνη ζε ζέζεηο πςεινχ θηλδχλνπ δχλαληαη λα έρνπλ
πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηνπο επαγγεικαηηθνχο θηλδχλνπο
πνπ αληηκεησπίδνπλ.
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ην θαλνληζηηθφ πιαίζηνηνπ OSHA, νη εξγνδφηεο έρνπλ σο ππνρξέσζε λα δηαηεξνχλέλαλ
αζθαιή ρψξν εξγαζίαο θαη λα ηεξνχλ ηα πηνζεηνχκελα πξφηππα πγείαο. Οη εξγνδφηεο
νθείινπλ λα εληνπίδνπλ ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ νη
εξγαδφκελνη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. Ο OSHA απαηηεί απφ ηνπο εξγνδφηεο αξρηθά λα
επηδηψμνπλ ηελ εμάιεηςε ή ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ πξαγκαηνπνηψληαο εθηθηέο αιιαγέο
ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, θαζψο θαη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ χπαξμε ησλ απαηηνχκελσλ
κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηελ επηρείξεζε ηνπο (π.ρ. φπσο κάζθεο, γάληηα ή
σηναζπίδεο). Δπίζεο ζε επηρεηξήζεηο φπνπ απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη αζθαιέζηεξα
ρεκηθά, πεξηιακβάλνληαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ παγίδεπζε επηβιαβψλ αλαζπκηάζεσλ ή ηε
ρξήζε ζπζηεκάησλ εμαεξηζκνχ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ αέξα, έηζη ψζηε λα πθίζηαηαη
απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ.
ηελ Διιάδα, ην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.) είλαη ν αξκφδηνο ειεγθηηθφο
κεραληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, γηα ηελ νξζή
εθαξκνγή ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ησλ εξγαζηαθψλ
δηθαησκάησλ θαη ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ην .ΔΠ.Δ. είλαη
αξκφδην λα εξεπλά, παξάιιεια θαη αλεμάξηεηα απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο,
ηελ αδήισηε εξγαζία. Πέξαλ ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπ ξφινπ, ην .ΔΠ.Δ. ιεηηνπξγεί
ηαπηφρξνλα ελεκεξσηηθά, ζπκβνπιεπηηθά, πξνιεπηηθά θαη ζπκθηιησηηθά, θαιχπηνληαο
κέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ην ζχλνιν ηεο Διιεληθήο
Δπηθξάηεηαο.

14

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ .Δ.Π.Δ. πεξηιακβάλνπλ ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη
ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ, ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηε
δηαθχιαμε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε κείσζε ησλ εξγαηηθψλ
αηπρεκάησλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ. Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ .Δ.Π.Δ, είλαη ν έιεγρνο εθαξκνγήο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο απφ ηνπο
εξγνδφηεο, φζνλ αθνξά ζηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαζψο
θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ.
ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ε δεκηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο
ηεο Δξγαζίαο(ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ) απνηειεί έλα ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη
ζπλαίλεζεο κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ θαη απνηειεί ηνλ πξψην ζεζκηθφ ηνπο
θνξέα. χκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ, «ν ζθνπφο ηνπ ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. είλαη κε
θεξδνζθνπηθφο αιιά γεληθφηεξα νηθνλνκηθφο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 784 Α.Κ.,
ζπληζηάκελνο ζηελ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε θαη εμππεξέηεζε ηεο πνιηηηθήο
γηα ηελ Τγεία, ηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ηεο Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα».

H δεκηνπξγία ηνπ ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα κηαο ζεκαληηθήο πξνζπάζεηαο
κε δηπιφ ζηφρν:


Σελ ππέξβαζε ησλ ειιείςεσλ ππνδνκήο (πιεξνθφξεζε, εηδίθεπζε, έξεπλα,
θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε), νη νπνίεο απνηεινχλ ηηο θπξηφηεξεο αηηίεο
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θαζπζηέξεζεο θαη ζηαζηκφηεηαο ζηα δεηήκαηα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Τγείαο θαη
Αζθάιεηαο ζηελ Διιάδα.


Σελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ γελλά ε δεκηνπξγία ηνπ Δληαίνπ
Δπξσπατθνχ Υψξνπ θαη ε εθαξκνγή απφ ηα Κξάηε - Μέιε ησλ Κνηλνηηθψλ
Οδεγηψλ πνπ ξπζκίδνπλ ζέκαηα ηνπ ηνκέα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Τγείαο θαη
Αζθάιεηαο θαη εηδηθά ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο Πιαίζην 89/391.

Ο θπξηφηεξνο ζθνπφο χπαξμεο ηνπ ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε φηη ε
πξνψζεζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο απνηειεί κηα θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή ππφζεζε. Ζ δηακφξθσζε θαηάιιεινπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζπκβάιιεη
ζηε κείσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη αζζελεηψλ, ζηε κείσζε ησλ εζηηψλ
επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζπλεπψο ζηε κείσζε
ηνπ θφζηνπο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε πξνψζεζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Τγείαο θαη
Αζθάιεηαο πξέπεη λα είλαη βαζηθή ζπληζηψζα κηαο θνηλσλίαο πνπ δελ βιέπεη ην εξγαηηθφ
δπλακηθφ ηεο - θαη ηνλ πνιίηε γεληθφηεξα - κφλν σο ζπληειεζηή παξαγσγήο, αιιά σο
νληφηεηα πνπ πξέπεη λα απνηειεί ηαπηφρξνλα ηελ αθεηεξία αιιά θαη ηνλ ηειηθφ
απνδέθηε ηεο επηδησθφκελεο επεκεξίαο.

2.1.3. Αλαζθόπεζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο
Οη ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο θαη νη απμεκέλεο απαηηήζεηο ζην ρψξν
εξγαζίαο νδήγεζαλ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία λα πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα. Σα
αξρηθά λνκνζεηηθά πιαίζηα εζηίαδαλ πεξηζζφηεξν ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ιηγφηεξν ζηελ
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Ωζηφζν, ζηαδηαθά, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεκαληηθέο
βειηηψζεηο ζην θνκκάηη ηεο λνκνζεζίαο θαη σο πξνο ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ
αιιά θαη σο πξνο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζε εζληθφ επίπεδν. Γηαρξνληθά, ην γεληθφ
λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο Διιάδαο δηακνξθψζεθε κε λφκνπο, φπσο απηνί πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα:


Β.Γ. 380/1963 (111/Α) (ΦΔΚ 153/ Α/1969), 12-07-1967. «Πεξί θαλνληζκνχ
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο απηνθηλεηνζηαζίσλ»



Β.Γ.464/1968 (153/Α) (ΦΔΚ 153/ Α/1969), 12-07-1967. «Πεξί θαλνληζκνχ
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ εηο ηα ηππνγξαθεία θαη γεληθψο
εξγνζηάζηα γξαθηθψλ ηερλψλ θαη επεμεξγαζίαο ράξηνπ»
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Β.Γ.590/1968 (199/Α) (ΦΔΚ 199/Α/11-9-68) «Πεξί θαλνληζκνχ πγηεηλήο θαη
αζθαιείαο ησλ εηο ηα εξγνζηάζηα θαη εξγαζηήξηα ζπζζσξεπηψλ κνιχβδνπ
εξγαδνκέλσλ»



Π.Γ. 778/1980 (ΦΔΚ 193Α/1980) «Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ
εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ».



Π.Γ. 1073/1981 ( ΦΔΚ 260/16.9.1981 ) «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ
εθηέιεζε εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ
αξκνδηφηεηνο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ».



Π.Γ. 1396/1983 (ΦΔΚ 126Α/1983) «Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ
κέηξσλ αζθαιείαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα».



Ν.1418/1984 (ΦΔΚ 23Α/1984) «Γεκφζηα έξγα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ».



Τ.Α. 130646/1984 (ΦΔΚ 154 Β/1984) «Ζκεξνιφγην κέηξσλ αζθαιείαο».



Ν.1430/1984 (ΦΔΚ49Α/1984) «Κχξσζε 62 Γ.. πνπ αθνξά ηηο δηαηάμεηο ηεο
αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία».



Π.Γ. 307/1986 (135/Α), (Φ.Δ.Κ. 135/Α/29-8-1986) «Πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ
εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε νξηζκέλνπο ρεκηθνχο παξάγνληεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο». ηεζπλέρεηα ππήξμε ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε
απφ ην Π.Γ. 77/1993 (34/Α).



Π.Γ.85/1991 (38/Α) ΦΔΚ 38/Α/18-3-1991 «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ
ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζεο ηνπο ζην ζφξπβν θαηά ηελ
εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 86/188/ΔΟΚ».

ε ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ πιαηζίνπ, αθνινχζεζαλ αξθεηά λνκνζεηήκαηα
αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Ηδηαίηεξν ξφιν
επηηέιεζε νΝ.1568/1985, ν νπνίνο ππνρξέσζε ηνπο εξγνδφηεο λα δηαηεξνχλ ηερληθφ
αζθαιείαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο (κε αξρηθή εθαξκνγή ζε επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχζαλ
πεξηζζφηεξα απφ 150 άηνκα κέρξη ζήκεξα πνπ εθαξκφδεηαη αθφκα θαη εάλ ππάξρεη κφλν
έλαο εξγαδφκελνο). Δλ ζπλερεία, ην 1994, εθδφζεθαλ κηα ζεηξά απφ 5 πξνεδξηθά
δηαηάγκαηα

γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο επξσπατθέο

νδεγίεο. Σα ζπγθεθξηκέλα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα ήηαλ αξθεηά ζεκαληηθά φζνλ αθνξά
ηελ θαηαλφεζε απφ εξγνδφηεο θαη εξγαδνκέλνπο γηα ηελ ζεκαζία ηεο εξγαζίαο κε
αζθάιεηα:
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Π.Γ. 395/1994 - Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε
ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία
ηνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/655/EOK



Π.Γ. 396/1994 - Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε απφ
ηνπο εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε
ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/656/EOK



Π.Γ. 397/1994 - Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ
ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ πνπ ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη
ηελ νζθπτθή ρψξα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ
πκβνπιίνπ 90/269/EOK



Π.Γ. 398/1994 - Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εξγαζία
κε νζφλεο νπηηθήο απεηθφληζεο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ
90/270/EOK



Π.Γ. 399/1994 - Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε
ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/394/EOΚ

Σν 1996 αθνινχζεζαλ 2 αθφκα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα (ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο Οδεγίεο
89/654/ΔΟΚ, 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ.). Σν Π.Γ. 16/1996 αλαθέξεη θάπνηεο
πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο φπσο νδνί δηαθπγήο,
έμνδνηθίλδπλνπ, εμαεξηζκφο θαη αληηκεηψπηζε άιισλ παξαγφλησλ (π.ρ. ζθφλε, θαπλφο,
αηκφο θαη αέξηα). ην Π.Γ. 17/1996 παξαηίζεληαη νη επζχλεο ηνπ εξγνδφηε φζνλ αθνξά
ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Πιένλ ν εξγνδφηεο θαιείηαη λα έρεη ζηελ
επηρείξεζε ηνπ γηαηξφ εξγαζίαο θαη ηερληθφ αζθαιείαο γηα 50 εξγαδνκέλνπο θαη πάλσ
(ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ Ν.1568/1985), θαζψο θαη λα δηαβνπιεχεηαη κε ηνπο εξγαδνκέλνπο
γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο.
Σν αλσηέξσ λνκηθφ πιαίζην ήηαλ εθείλν ην νπνίν εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο αζθάιεηαο θαη
πγείαο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ζε εζληθφ επίπεδν. Μεηαγελέζηεξα, ππήξμαλ ηξνπνπνηήζεηο
ησλ παξαπάλσ λφκσλ θαζψο θαη έθδνζε επηπξφζζεησλ λνκνζεηεκάησλ κε πην απζηεξά
κέηξα. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο φισλ είλαη φηη κέζσ απηνχ ηνπ πιαηζίνπ άξρηζε λα
θαιιηεξγείηαη ε έλλνηα ηεο αζθαινχο εξγαζίαο ζηελ επαγγεικαηηθή θνπιηνχξα
εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ.
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εκαληηθφ ξφιν ζηελ θαζηέξσζε ελφο ζχγρξνλνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξηθά κε
ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία, δηαδξακάηηζε ε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδνο ζηελ
Δπξσπατθή Κνηλφηεηα πνπ νδήγεζε ζηελ πηνζέηεζε ζρεηηθψλ Οδεγηψλ θαη Καλνληζκψλ
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία.
2.2.

Σν πξόηππν δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνλ ρώξν ηεο εξγαζίαο
OHSAS 18001:2007
2.2.1. Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο
Οη ζχγρξνλνη νξγαληζκνί ελδηαθέξνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ επίηεπμε

πςειψλ επηδφζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία, δηα κέζνπ
ηνπ ειέγρνπ ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ πνπ δχλαληαη λα πξνθχςνπλ απφ απηή θαη ζχκθσλα
κε ηελ εηαηξηθή πνιηηηθή θαη ηνπο ζηφρνπο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία. Απηφ
ζπκβαίλεη ζην πιαίζην κηαο νινέλα απζηεξφηεξεο λνκνζεζίαο, ηεο αλάπηπμεο
νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ θαη άιισλ κέηξσλ πνπ πξνσζνχλ ηηο νξζέο πξαθηηθέο, θαζψο θαη
ηεο απμεκέλεο αλεζπρίαο πνπ δηαηππψλνπλ φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε.
Πιεζψξα νξγαληζκψλ έρνπλ ππνβιεζείζε εμσηεξηθνχο ειέγρνπο πγείαο θαη αζθάιεηαο
ζηελ εξγαζία, νη νπνίνη σζηφζν αδπλαηνχλ λα ηνπο παξάζρνπλ ηε δηαβεβαίσζε φηη ζα
εμαθνινπζνχλ λα πιεξνχλ απνηειεζκαηηθά φιεο ηηο απαηηήζεηο ζην κέιινλ. Γηα λα είλαη
απνηειεζκαηηθνί, νη έιεγρνη νθείινπλ λα δηεμάγνληαη κέζα ζε έλα δνκεκέλν ζχζηεκα
δηνίθεζεο ην νπνίν είλαη ελζσκαησκέλν ζηνλ νξγαληζκφ. Απηή είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ
πξνηχπνπOHSAS 18001, πνπ πέξα απφ ηε δηαρείξηζε δεηεκάησλ πγείαο θαη αζθάιεηαο
ζηελ εξγαζία, παξέρεη ζηνπο νξγαληζκνχο ηα ζηνηρεία ελφο απνηειεζκαηηθνχ
ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο ην νπνίν δχλαηαη λα ελζσκαησζεί ζηελ επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία
θαη λα βνεζήζεη ηνπο νξγαληζκνχο λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο πγείαο θαη αζθαιείαο, νη
νπνίνη δπλεηηθά κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηφζν βιάβε ζηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο φζν
θαη νηθνλνκηθή δεκία.
2.2.2. Γεληθέο απαηηήζεηο
Σν πξφηππν OHSAS 18001 εθδφζεθε αξρηθά ην 1999 θαη αλαζεσξήζεθε ην
2007, ελψ απνηειεί έλα απφ ηα πην αλαγλσξηζκέλα πξφηππα δηεζλψο γηα ηα πζηήκαηα
Γηαρείξηζεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία. Ζ

εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο

δηαρείξηζεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία απνηειεί λνκνζεηεκέλε απαίηεζε ζε
αξθεηέο ρψξεο. Οξηζκέλεο άιιεο ην εθαξκφδνπλ πξνιεπηηθά πξνθεηκέλνπ λα κεηψλνπλ
ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα. Αλεμάξηεηα φκσο απφ ηνπο ινγνχο γηα ηνπο νπνίνπο ην
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εθαξκφδεη ε εθάζηνηε επηρείξεζε, ε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ
εξγαδνκέλσλ απνηειεί κείδνλ ζέκα ζηνλ ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ θφζκν.
ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην πξφηππν OHSAS 18001 έρεη σο ζηφρν
ηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία θαη φρη ηελ επίηεπμε αζθάιεηαο
ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο
εξγαζίαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν OHSAS 18001 δχλαηαη λα αλαπηπρζεί, λα εθαξκνζηεί
θαη λα πηζηνπνηεζεί ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ νξγαληζκψλ, αλεμαξηήησο αληηθεηκέλνπ,
πξντφληνο ή ηηο ππεξεζίαο πνπ παξέρνπλ. ε θάζε πεξίπησζε, εδφκεζε θαη ηεθκεξίσζε
ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο, ην νπνίν ε εηαηξεία
ηεξεί, ζπκπεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία:


Γήισζε Πνιηηηθήο γηα ηελ Α&ΤΔΔ



Δγρεηξίδην αζθάιεηαο &πγείαο ηεο εξγαζίαο



Δγρεηξίδην ΓηαδηθαζηψλΑ&ΤΔΔ



Οδεγίεο Αζθαιείαο θαη Τγεηάο ηεο Δξγαζίαο



Έληππα – ρέδηα



Αξρεία



Έγγξαθα εμσηεξηθήο πξνέιεπζεο (λνκνζεζία, θαλνληζκνί, νδεγνί θιπ)

Με βάζε ηελ Δζληθή Ννκνζεζία, ηηο Οδεγίεο ηεο Δ.Δ., ηνπο Γηεζλείο θαλνληζκνχο θαη ηα
δηεζλή πξφηππα κεηαμχ άιισλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο θαη ηε
ζπκβνιή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, ε εηαηξεία πξνζπαζεί γηα ηελ επίηεπμε ελφο αζθαινχο
εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, φπνπ νη θίλδπλνη εμαιείθνληαη ή ειαρηζηνπνηνχληαη θαη
απνηξέπνληαη αηπρήκαηα ή άιια πεξηζηαηηθά πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο ζηελ
αλζξψπηλε πγεία ή/ θαη ην πεξηβάιινλ. Ζ επηηπρία ζε απηφ ην επίπεδν πξνυπνζέηεη ηε
ζπλερή επίβιεςε ησλ ζπλζεθψλ Αζθάιεηαο θαηΤγείαο, θαζψο θαη ηε δηαξθήο
πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε.
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3. Μειέηε Πεξίπησζεο
3.1.

Πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζεο
3.1.1. Γεληθά ηνηρεία
Ζ Helma Α.Δ. δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ Γνκηθψλ Μεραλεκάησλ ζηελ

Διιάδα γηα ζρεδφλ 3 δεθαεηίεο. ηε καθξφρξνλε πνξεία ηεο, θαηέζηε έλαο απφ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο πξνκεζεπηέο δνκηθψλ κεραλεκάησλ ηεο ρψξαο, εμππεξεηψληαο έλα
κεγάιν κέξνο ηνπ Σερληθνχ θφζκνπ. Ξεθηλψληαο σο αληηπξφζσπνο ηνπ Οίθνπ O&K ζε
ρσκαηνπξγηθφ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη εκπινπηίδνληαο δηαξθψο ηα πξντφληα ηεο (κε
εθζθαθείο,

θνξησηέο,

ζπαζηήξεο,

θφζθηλα,

νδνζηξσηήξεο

θαη

αζθαιηηθά

ζπγθξνηήκαηα),αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ κεγαιχηεξσλ ηερληθψλ έξγσλ πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ Διιάδα.
Ζ HelmaΑ.Δ εκπνξεχεηαη κηα επξεία γθάκα κεραλεκάησλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη
ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα, θνξησηέο, εξππζηξηoθφξoπο εθζθαθείο, ειαζηηρoθφξoπο
εθζθαθείο, ηζoπεδσηέο γαηψλ θξέδεο αζθάιηνπ, δηαζηξσηήξεο αζθάιηνπ, νδνζηξσηήξεο
ηπκπάλνπ, θηλεηά θαη ζηαζεξά αζθαιηηθά ζπγθξνηήκαηα, oηθoδoκηθoχο γεξαλνχο
ζπαζηήξεο ξφηoξα, ζηαvσγφvoπο ζπαζηήξεο θαη θφζθηλα, ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη
απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο ηνπ θφζκνπ. Πέξα απφ ηελ εκπνξία
θαηλνχξγησλ κεραλεκάησλ, ε εηαηξεία δηαζέηεη κεγάιε πνηθηιία κεηαρεηξηζκέλσλ, ηα
νπνία ππφθεηληαη ζε δηαξθή αλαλέσζε θαη εκπινπηηζκφ.
Όζνλ αθνξά ζηελ δηνηθεηηθή ηεο νξγάλσζε, ε HelmaΑ.Δ
ζπγθξφηεκα

γξαθείσλ,

θαζψο

θαη

άξηηα

δηαζέηεη ζχγρξνλν

εθπαηδεπκέλνεπηζηεκνληθφ

θαη

ηερληθφπξνζσπηθφ. Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πειαηψλ ηεο θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ
πνπ δχλαληαη λα πξνθχςνπλ ζε φιε ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα, ε εηαηξεία δηαζέηεη
νξγαλσκέλν ζπλεξγείν θαη θηλεηέο κνλάδεο service.
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3.1.2. Πεξηγξαθή Παξαγσγηθήο Γηαδηθαζίαο-Τθηζηάκελεο δηεξγαζίεο
ε πξψηε θάζε θαη κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ησλ δπλεηηθψλ εξγαζηαθψλ
θηλδχλσλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, ζα πξέπεη λα πινπνηεζεί
κία ιεπηνκεξή θαη ζε βάζνο θαηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ δηεξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ
ρψξα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο.ηα πιαίζηα θαηαγξαθήο ησλ
παξαπάλσ δηεξγαζηψλ ζηε κειέηε εθαξκνγήο γηα έλα ζπλεξγείν βαξέσλ νρεκάησλ
θαηαγξάθεθαλ νη παξαθάησ βαζηθέο δηεξγαζίεο:
Δίζνδνο νρεκάησλ ζηνλ ρώξν ηνπ ζπλεξγείνπ
Σα νρήκαηα εηζέξρνληαη ζηνλ ρψξν ηνπ ζπλεξγείνπ θαη ζηαζκεχνπλ ζε εμσηεξηθέοζέζεηο
κέρξη ηνλ ρξφλν έλαξμεο εξγαζηψλ επηζθεπήο ή ζπληήξεζεο ηνπο. Ζ εξγαζία ζηάζκεπζεο
γίλεηαη απφ εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ κε ζθνπφ ηελ απνθπγή πξφζθξνπζεο κε
δηεξρφκελν πξνζσπηθφ ή άιια νρήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν. Δπίζεο γίλεηαη
έιεγρνο πνπ αθνξά ηελ κε χπαξμε εθξεθηηθψλ ή εχθιεθησλ πιηθψλ θνξησκέλσλ ζε
απηά, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπκβάληα ππξθαγηάο/ έθξεμεο.Μεγάιε πξνζνρή δίλεηαη
ζηηο νδεγίεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ νρήκαηνο ζηελ ηάθξν εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα κελ
ππάξρεη θάπνηα αζηνρία πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αηχρεκα (Πηψζε νρήκαηνο ζηε
ηάθξν εξγαζίαο).
Δπηζθεπή/ ζπληήξεζε νρήκαηνο.
Ζ επηζθεπή/ ζπληήξεζε νρήκαηνο απνηειεί ην θχξην κέξνο ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ θαηά ηελ επηζθεπή ελφο νρήκαηνο απμάλνληαη νη
πηζαλφηεηεο ελφο εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο. Πηζαλά εξγαηηθά αηπρήκαηα κπνξνχλ λα
πξνθχςνπλ θαηά ηε ρξήζε εξγαιείσλ επηζθεπήο, απφ ηελ έθξεμε ηνπ αεξνθπιαθίνπ ή
ησλ κπαηαξηψλ απφ ππεξβνιηθή αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαζψο επίζεο θαη ππξθαγηά
απφ ηελ ρξήζε εχθιεθησλ πιηθψλ θ.α.Ο εξγαδφκελνο ηεο επηρείξεζεο πνπ έρεη αλαιάβεη
ηελ επηζθεπή ηνπ νρήκαηνο θαηά δηαζηήκαηα θηλείηαη πεξηκεηξηθά ηνπ νρήκαηνο.
Τπάξρεη ινηπφλ ε πεξίπησζε εγθισβηζκνχ ηνπ αηφκνπ εθφζνλ δελ δηαζθαιίδεηαη
επαξθή πιάηνο δηαδξφκσλ θπθινθνξίαο γχξσ απφ ην φρεκα, νιίζζεζε ζε ιάδηα θαζψο
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θαη πηψζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηελ ηάθξν. Όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία επηζθεπήο
ηνπ νρήκαηνο κπνξεί λα ππάξμεη ηξαπκαηηζκφο απφ αηρκεξά εξγαιεία

θαη

ειεθηξνπιεμία απφ ρεηξηζκφ εξγαιείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε παξνρή ξεχκαηνο.
Δπηπξνζζέησο εθηίζεηαη ζε ρεκηθνχο παξάγνληεο. ην πιαίζην ηεο νινθιήξσζεο ηεο
επηζθεπήο νρεκάησλ είλαη θαη ε κεηαθνξά θνξηίσλ φπνπ κπνξεί λα επηθέξεη θάθσζε ζην
κπνζθειεηηθν ζχζηεκα (εθφζνλ πξαγκαηνπνηείηαη ρεηξνλαθηηθά), ηξαπκαηηζκφ ιφγσ
πηψζεο θνξηίνπ (εθφζνλ γίλεηαη ρξήζε αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο) θαη ελδερφκελνο λα
ππάξρεη θαη ζχγθξνπζε ηνπ εξγαδφκελνπ κε θάπνην απφ ηα κεηαθεξφκελα θφξηηα(κε
θιάξθ, παιεηνθφξα, βαξνχιθα, θηι.). Δπίζεο ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ην πεξηβάιινλ
εξγαζίαο θαη ε έθζεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (ςχρνο,
θαχζσλαο, πγξαζία θιπ).
Οη εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πινπνηνχληαη θάζε θνξά κε βάζε ηα αληίζηνηρα
εγρεηξίδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή. ε απηά πεξηιακβάλνληαη θαη ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ζα
πξέπεη λα ιακβάλεη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Δίλαη
επνκέλσο δσηηθήο ζεκαζίαο ε εθπαίδεπζε θαη ε ηερληθή θαηάξηηζε γηα ηηο εξγαζίεο
ηερληθήο ππνζηήξημεο θάζε ηχπνπ νρήκαηνο.
Γνθηκέο νρήκαηνο θαη παξάδνζε ζηνλ πειάηε
Μεηά ην πέξαο ηεο νινθιήξσζεο ηεο επηζθεπήο ηνπ νρήκαηνο ε επηρείξεζε νθείιεη λα
θάλεη δφθηκεο ζηα νρήκαηα πξνθεηκέλνπ λα παξαδνζνχλ ζηνπο πειάηεο. Αθφκα θαη ζε
απηή ηελ πνιχ απιή δηαδηθαζία κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ θίλδπλνη γηα ηελ πγεία ησλ
εξγαδνκέλσλ. Όηαλ νη δφθηκεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ θιεηζηφ ρψξν ηνπ ζπλεξγείνπ
απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν αλαπλεπζηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη επίζεο ππάξρεη κεγαιχηεξνο
θίλδπλνο έθξεμεο ε ππξθαγηάο ζε πεξίπησζε επηπινθήο. Αλ θαη κηθξφηεξεο
ζεκαληηθφηεηαο αξθεηέο θνξέο νη δνθηκέο κπνξεί λα ζπλνδεχνληαη απφ πςειά επίπεδα
ζνξχβνπ.
Λεηηνπξγία ηεο κνλάδαο
Πξέπεη λα δίλνληαη ξεαιηζηηθέο εθηηκήζεηο ζηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο ησλ νρεκάησλ
ζηνπο πειάηεο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ιάζε ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ιφγσ
ππεξβνιηθήο πίεζεο ρξφλνπ.
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Παξακνλή νρήκαηνο
Καηά ηελ παξακνλή ηνπ νρήκαηνο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο πξέπεη λα ειέγρεηαη αλ ηπρφλ
κεηαθέξεη πιηθά ηα νπνία είλαη εχθνιν λα πξνθαιέζνπλ έθξεμε ε ππξθαγηά. ε ηέηνηα
πεξίπησζε πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη απφ ην εθάζηνηε φρεκα θαη λα απνζεθεχνληαη
πξνζσξηλά ζε αζθαιή θαη απνκνλσκέλν ρψξν ηνπ ζπλεξγείνπ.
Δίζνδνο νρεκάησλ ζηνλ ρώξν επηζθεπώλ
Όηαλ έλα φρεκα εηζέξρεηαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο πξνο επηζθεπή πξέπεη λα γίλεηαη κε
θάπνηεο πξνυπνζέζεηο φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ αθεξαηφηεηα
ηνπ νρήκαηνο. Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα αθνινπζνχλ κε πξνζνρή ηηο πξνθαζνξηζκέλεο
νδεγίεο εηζαγσγήο ηνπ νρήκαηνο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα αλαξηεζνχλ ζηνλ
ρψξν ζρεηηθέο ζεκάλζεηο. ε κε ηήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ νδεγηψλ ππάξρεη ε πηζαλφηεηα
πξφζθξνπζεο κε άηνκν απφ ην πξνζσπηθφ ή άιια νρήκαηα. Αξθεηέο πηζαλφηεηεο
ππάξρνπλ ζηελ ιαλζαζκέλε ιφγσ νδεγηψλ ηνπνζέηεζε ηνπ νρήκαηνο ζηελ ηάθξν
εξγαζίαο φπνπ κπνξεί λα επηθέξεη ηελ πηψζε ηνπ ζε απηή. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ ππάξρνπλ
δηαγξακκίζεηο, νη νπνίεο θαη θαζνξίδνπλ ηνπο δηαδξφκνπο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη ηηο
νδνχο θπθινθνξίαο ηνπ πξνζσπηθνχ.
3.1.3. Κηηξηαθέο Δγθαηαζηάζεηο
Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη αξθεηά ζεκαληηθέο ζε πάζεο θχζεσο εξγαζία θαη
εηδηθά φηαλ εθεί ιακβάλνπλ ρψξα παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο κε απμεκέλε επηθηλδπλφηεηα.
Έλα ζπλεξγείν βαξέσλ νρεκάησλ ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
κπνξνχλ λα γίλνπλ επηβιαβείο γηα ηελ πγεία πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη ζε θάπνηεο
απαηηήζεηο λνκνζεηηθέο.


Σν θηίξην ζην νπνίν ζηεγάδεηαη έλα ζπλεξγείν ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί
ζχκθσλα κε ηνλ θηηξηνινγηθφ θαλνληζκφ θαη φισλ ησλ δνκηθψλ θαλνληζκψλ.
Γεληθά ην θηήξην πξέπεη λα παξνπζηάδεη αληνρή, επζηάζεηα θαη ζηεξεφηεηα θαζψο
θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά φπσο αληηζεηζκηθφηεηα. Σν θηήξην ηνπ ζπλεξγείνπ ζα
πξέπεη λα έρεη ην ειάρηζην πηζαλφ χςνο ησλ 5 κέηξσλ ιφγν φηη απεπζχλεηε ζε
βαξέα νρήκαηα θαη φρη ησλ 2.5 κέηξσλ πνπ ηζρχεη γηα θνηλά ζπλεξγεία.
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Σν δάπεδν ηνπ ζπλεξγείνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πξνπέηαζκα πάλσ απφ 0,75
κέηξα. Δπηπιένλ λα δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθφ πξνπέηαζκα ηνπιάρηζηνλ 1κ απφ ην
δάπεδν θαη λα είλαη ζπκπαγέο.



Οη νξνθέο πξέπεη λα κπνξνχλ λα ζπληεξεζνχλ θαη λα θαζαξηζηνχλ εχθνια κε
αζθάιεηα.



Οη νξνθέο θαη νη ζηέγεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηεγαλφηεηα θαη αληνρή ζε (ρηνληά ,
βξνρή, αέξα , θαη ηπρφλ θφξηηα πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη).



Γηα λα γίλεη αλάξηεζε θνξηίσλ απφ ηελ θνξπθή ζα πξέπεη λα έρεη πξνβιεθηεί
αξρηθά ζηελ κειέηε ηνπ θηεξίνπ.



ηα ξάθηα θαη ζηα παηάξηα πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ ζπλεξγείνπ ζα πξέπεη λα
ππάξρνπλ ζρεηηθέο ζεκάλζεηο πνπ λα αλαγξάθνπλ ην κέγηζην επηηξεπφκελν
βάξνο.



Πξέπεη λα ππάξρεη ζρεδηαζκφο γηα εμφδνπο θηλδχλνπ θαη δηαδξφκνπο δηαθπγήο
αλάινγα κε ηνλ ρψξν θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ.



Οη ζχξεο θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ θαη κελ είλαη ζπξφκελεο ή
πεξηζηξεθφκελεο επηπιένλ δελ πξέπεη λα θιεηδψλνληαη θαη πξέπεη λα αλνίγνπλ
εχθνια.



ηηο νδνχο δηαθπγήο θαη εμφδνπο θηλδχλνπο ζα πξέπεη λα ππάξρεη θσηηζκφο,
επηπιένλ δελ πξέπεη λα θξάζζνληαη ζε θακία πεξίπησζε κε αληηθείκελα θαζψο
θαη λα έρνπλ ζήκαλζε ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 105/95.



Πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο αλαλέσζε αέξα



Πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη



Πξνβιέπεηαη θπζηθφο θσηηζκφο(παξάζπξα, θσηαγσγνί) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ ΓΟΚ



Ύπαξμε ειεθηξηθνχ θσηηζκνχ κε ζσζηή θαηαλνκή ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ
ζπλεξγείνπ, ρσξίο λα εγθπκνλνχλ θίλδπλνη επηπιένλ ν θσηηζκφο ησλ ηάθξσλ
πξέπεη λα είλαη πην έληνλνο απφ ηνλ ππφινηπν ρψξν.



Όζεο ιάκπεο είλαη πηζαλφ λα έξζνπλ ζε επαθή κε δηαθνξά αληηθείκελα πξέπεη λα
θαιχπηνληαη κε πιέγκα



Υξήζε ειεθηξηθψλ θνξεηψλ ιπρληψλ (κπαιαληέδαο)πνπ ε ηάζε ηνπο λα κελ
μεπεξλά ηα 42 volt
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Σν δάπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη επίπεδε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα κε θιίζε ηέηνηα
ψζηε λα είλαη εχθνινο ν θαζαξηζκφο ηεο, επίζεο λα έρνπλ αληνρή ζηηο
θαηαπνλήζεηο θαη ηηο δηαβξσηηθέο νπζίεο.



Πξέπεη λα ππάξρεη ν θαηάιιεινο αξηζκφο ρψξσλ πγηεηλήο ζπκθψλα κε ην Π.Γ.
78/1988 θαη πνιχ θαιφ απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα(θξεάηηα, ζηθψληα δαπέδνπ)



Οη ζχξεο ησλ πεδψλ εληφο ηνπ ζπλεξγείνπ πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη θαη λα είλαη
δηαξθψο ειεχζεξεο.



Οη ηνίρνη πξέπεη λα είλαη ιείνη θαη αδηαπφηηζηνη ηνπιάρηζηνλ 1,5 κέηξν απφ ην
έδαθνο θαη λα θαζαξίδνληαη εχθνια γηα ιφγνπο πγηεηλήο.

Οη εξγαδφκελνη ζε έλαλ ρψξν εξγαζίαο πνπ δελ πιεξνί ηεο πξνυπνζέζεηο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο κπνξεί λα θηλδπλεχνπλ απφ:


Σξαπκαηηζκφο απφ πηψζε απφ χςνο



Σξαπκαηηζκφο απφ πηψζε ζην ίδην επίπεδν



Σξαπκαηηζκφο απφ πηψζε αληηθεηκέλσλ



Δγθισβηζκφ ζε πεξίπησζε έθηαθησλ αλαγθψλ



Υακειέο/ πςειέο ζεξκνθξαζίεο



Αθαηάιιειν θσηηζκφ

3.1.4. Δξγαδόκελνη Δπηρείξεζεο
Ζ εηαηξία HELMA Α.Δ είλαη κηα επηρείξεζε πνπ απαζρνιεί πξνζσπηθφ φρη κφλν
ζηνλ ρψξν ηνπ ζπλεξγείνπ. Γηαζέηεη θαη πξνζσπηθφ ζηα θεληξηθά ηεο γξαθεία φπνπ θαη
απηνί κε ηελ ζεηξά ηνπο πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπκέλνη γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξφηππνπ
OHSAS18001 γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγείαο ησλ εξγαζηψλ κε ηηο νπνίεο είλαη
επηθνξηηζκέλνη.
Σν πξνζσπηθφ θαζψο θαη ε αζθάιεηα ηνπ, είλαη ην πην ζεκαληηθφ θεθάιαην ηεο
παξαγσγηθήο

δηαδηθαζίαο.

Οη

εξγαδφκελνη

πξέπεη

λα

εθπαηδεχνληαη

θαη

λα

ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα εξγάδνληαη θαζψο θαη κε ηηο αιιαγέο
πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ κηα λέα λνκνζεζία. Ζ επηινγή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη κε
πξνζνρή ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε ζην πιαίζην
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ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη επίζεο λα ειέγρνληαη θαηά πφζν ηεξνχλ ηηο
λέεο κεζφδνπο εξγαζίαο πνπ έρνπλ πξνθχςεη θαη γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθπαηδεπηεί.
Οη εξγαδφκελνη εθπαηδεχνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ θαη είλαη ελεκεξσκέλνη γηα
φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ. ρεηηθά αξρεία εθπαίδεπζεο ηεξνχληαη
απφ ηελ επηρείξεζε.
3.1.5. Δμνπιηζκόο Δπηρείξεζεο
Σα εξγαιεία θαη ηα κεραλήκαηα ηα φπνηα έρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπο νη εξγαδφκελνη
ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα πιεξνχλ πιήξσο ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ απνθπγή
νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο ε ηξαπκαηηζκνχ. ηα πιαίζηα ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηνπ
πξνηχπνπ OHSAS 18001 ζηελ εξγαζία ε επηρείξεζε πξέπεη λα εμνπιίδεηαη κε φηη πην
ζχγρξνλν θαη αζθαιέο ππάξρεη ζηελ αγνξά ζε επίπεδν εμνπιηζκνχ θαζψο θαη λα
αθνινπζνχληαη πιήξσο νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ο ππεχζπλνο εμνπιηζκνχ ινηπφλ
πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο θαη λα εηζεγείηαη ηηο απαξαίηεηεο
αιιαγέο.
Με ηνλ φξν εμνπιηζκφ ελλννχκε ηα εξγαιεία ρεηξφο φπσο (θαηζαβίδηα, άιελ, θιεηδηά )
κέρξη κεγαιχηεξα κεραλήκαηα φπσο γξχινη, αεξνζπκπηεζηέο, θιάξθ θιπ. Ζ χπαξμε
εμεηδηθεπκέλνπ εμνπιηζκνχείλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ φπσο
επίζεο θαη ε ζπληήξεζε ηνπ, ε νπνία θαη απηή είλαη κηα ζεκαληηθή δαπάλε γηα ηελ
επηρείξεζε, ε νπνία δηαζθαιίδεη φκσο ηε αδηάιεηπηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ θαη
ηε δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ.
Ο εμνπιηζκφο ηνπ ζπλεξγείνπ θαζνξίδεηαη πιήξσο απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο. Ζ
γεληθφηεξε απαίηεζε πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη απφ θάζε επηρείξεζε ν νπνία δηαζέηεη
εμνπιηζκφ είλαη λα έρνπλ φια ηα κεραλήκαηα ηεο δήισζε πηζηφηεηαο CE. Ζ ζήκαλζε
CEζηα κεραλήκαηα δειψλεη φηη ν εμνπιηζκφο ελαξκνλίδεηαη πιήξσο ζηελ απαηηνχκελε
επξσπατθή λνκνζεζία. Σν ζπλεξγείν ζα πξέπεη λα έρεη έλα απαξαίηεην εμνπιηζκφ
πξνθεηκέλνπ νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ κε άλεζε θαη αζθάιεηα ην έξγν ηνπο
θαζψο θαη λα παξέρνπλ πνηνηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ πειάηε. Ο βαζηθφο εμνπιηζκφο ηνπ
ζπλεξγείνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
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Γηαγλσζηηθφο

εμνπιηζκφο

φπσο:

ακνξηηζεξφκεηξν,

θξελφκεηξν,

ηδνγφκεηξν,

ζπγθιηζηφκεηξν, θαη αλαιπηή θαπζαεξίσλ. Απφ ηελ ρξήζε ηνπ δηαγλσζηηθνχ εμνπιηζκνχ
νη εξγαδφκελνη θηλδπλεχνπλ απφ:


Πξφζθξνπζε ηνπο ζην φρεκα ιφγν νιίζζεζεο απφ ηνλ δηαγλσζηηθφ εμνπιηζκφ.



Έγθαπκα απφ ζεξκέο επηθάλεηεο (ηδνγφκεηξν)



Σξαπκαηηζκφο άθξσλ ε πηψζε απφ ηα θηλνχκελα κέξε ηνπ θξελνκέηξνπ.



Δηζπλνή θαπζαεξίσλ



Βιάβε ζηελ αθνή

Σα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλεη ε επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα είλαη αζθαιήο νη
εξγαδφκελνη ζε ζρέζε κε ηνλ παξαπάλσ εμνπιηζκφ είλαη ηα παξαθάησ:


Να είλαη θελφο ν ρψξνο γχξν απφ ηνλ δηαγλσζηηθφ εμνπιηζκφ θαηά ηελ ψξα ηεο
παξαγσγήο.



Ύπαξμε ζρεηηθψλ ζεκάλζεσλ γηα ηελ ρξήζε- χπαξμε δηαγλσζηηθνχ εμνπιηζκνχ.



πρλφο θαζαξηζκφο ζεκείσλ φπσο( πιάθεο ακνξηηζεξφκεηξνπ, θπιίλδξσλ
θξελνκέηξνπ)



Έιεγρνο αζθάιηζεο θξελνκέηξνπ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ



Έιεγρνο ,ζπληήξεζε, θαη θαζαξηζκφο φινπ ηνπ δηαγλσζηηθνχ εμνπιηζκνχ.



Έιεγρνο ζηήξημεο ηνπ νρήκαηνο φηαλ είλαη ζηνλ δηαγλσζηηθφ εμνπιηζκφ.



Ύπαξμε ηνπηθνχ απαγσγνχ θαπζαεξίσλ ζηηο εμαηκίζεηο νρεκάησλ.



Υξήζε ηνπ θάζε κεραλήκαηνο κφλν απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ.



Σν θξελφκεηξν λα ιεηηνπξγεί κε ηάζεηο θαη ηαρχηεηεο πνπ νξίδεη ν
θαηαζθεπαζηήο.



Απαγφξεπζε ζηάζκεπζεο νρεκάησλ πάλσ ζην θξελφκεηξν.



Δπζπγξάκκηζε νρήκαηνο ζε επίπεδν ζεκείν.



Υξήζε ησλ απαηηνχκελσλ ΜΑΠ

Αλπςσηηθφο εμνπιηζκφο θαη εμνπιηζκφο κεηαθνξάο φπσο: ξάκπα αλχςσζεο, ζπαζηφ
γεξαλάθη, ηξνρήιαηνο ζαζκαλφγξπινο, θαξνηζφγξπινο, αεξφγξπινο, ηξαβέξζα γηα
αλάξηεζε θηλεηήξα, κεηαθνξέαο θηλεηήξα, εμσιθέαο κεηαθνξέαο ηξνρψλ. Απφ ηελ
ρξήζε ηνπ αλπςσηηθνχ - κεηαθνξηθνχ εμνπιηζκνχ νη εξγαδφκελνη θηλδπλεχνπλ απφ:

28



Σξαπκαηηζκφο απφ ππνρψξεζε αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ.



Σξαπκαηηζκφο απφ ππνρψξεζε γξχινπ



Δθηηλαζζφκελα κέξε θαηά ηελ αλχςσζε γεξαλνχ



Πηψζε θνξηίνπ απφ γεξαλφ



Πηψζε αηφκνπ απφ ξάκπα αλχςσζεο



Πξφβιεκα ζηελ ζχλδεζε ηνπ αεξφγξπινπ κε ηνλ αεξνζπκπηεζηή

Σα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλεη ε επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα είλαη αζθαιήο ε
εξγαζία ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκφ είλαη ηα παξαθάησ:


Ύπαξμε ζρεηηθψλ ζεκάλζεσλ γηα ηελ ρξήζε- χπαξμε αλπςσηηθνχ κεηαθνξηθνχ εμνπιηζκνχ.



Ύπαξμε πηλαθίδσλ γηα ηελ ρξήζε – χπαξμε ηνπ αλπςσηηθνχ

θαη

κεηαθνξηθνχ εμνπιηζκνχ.


Βεβαίσζε φηη ην φρεκα είλαη πιήξσο αθηλεηνπνηεκέλν θαη δελ ιεηηνπξγεί ε
κεραλή ηνπ.



Έιεγρνο, ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκφο ηνπ αλπςσηηθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ
εκεξνκελία έιεγρνπ λα αλαγξάθεηαη πάλσ ζηνλ αλπςσηηθφ εμνπιηζκφ



Ο αλπςσηηθφο εμνπιηζκφο πξέπεη λα βξίζθεηαη καθξηά απφ ζεκεία πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα άιιεο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπλεξγείνπ.



Λεηηνπξγία αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην φξην θφξησζεο



Καζεκεξηλφο έιεγρνο γηα ηπρφλ θζνξέο



Υξήζε εμνπιηζκνχ απφ εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ



Υξήζε ησλ απαηηνχκελσλ ΜΑΠ

Λνηπφο εμνπιηζκφο:

πιπληήξην εμαξηεκάησλ, δπγνζηάζκηζε, πάγθνο έιεγρνπ θαη

θαζαξηζκνχ κπεθ, μεκνληαξηζηήο ειαζηηθψλ, αεξνζπκπηεζηήο, βαιβνιηληέξα ρεηξφο,
βαιβνιηληέξα αέξνο, ειαηνζπιιέθηεο, εμαεξσηηθφ θξέλσλ, κνλάδα πιήξσζεο θξένλ
Απφ ηελ ρξήζε ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ νη εξγαδφκελνη θηλδπλεχνπλ απφ:


Έθξεμε δεμαελήο αέξα αεξνζπκπηεζηή



Γηάξξεμε ζσιήλσλ απφ θζνξά



Πηψζε απφ κπέξδεκα ζε ζσιήλα (αεξνζπκπηεζηή, εμαεξσηηθά θξέλσλ)
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Έθξεμε θηάιεο θξένλ



Βιάβεο ζηα κάηηα απφ εθηφμεπζε ή είζνδν ηεο βαιβνιίλεο θαηά ηελ απνζχλδεζε
ηεο βαιβνιηληέξαο ή ιαδηψλ



Πηψζε ιφγν νιίζζεζεο απφ βαιβνιίλε



Καηαπφλεζε κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο (ρξήζε δπγνζηαζκηζηή)



Βιάβε ζηελ αθνή ιφγν εξγαζίαο ζε πςειή έληαζε ζνξχβνπ



Δπαθή κε ρεκηθά εμαξηεκάησλ

Σα κέηξα πξέπεη λα ιακβάλεη ε επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα είλαη αζθαιήο νη εξγαδφκελνη
ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκφ είλαη ηα παξαθάησ:


Ύπαξμε ζρεηηθψλ ζεκάλζεσλ γηα ηελ ρξήζε- χπαξμε ινηπνχ εμνπιηζκνχ.



Έιεγρνο ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκφο ησλ αζθαιηζηηθψλ ππεξπηέζεο



Σνπνζέηεζε εχθακπησλ ζσιήλσλ ζε αζθαιήο δηαδξνκέο



Υξήζε ησλ απαηηνχκελσλ ΜΑΠ



Σνπνζέηεζε αεξνζπκπηεζηή καθξηά απφ ηηο εξγαζίεο παξαγσγήο



Απνκφλσζε ε απνκάθξπλζε ρεκηθψλ νπζηψλ απφ ηνλ ρψξν παξαγσγήο



Υξήζε θαηάιιεισλ ρεκηθψλ νπζηψλ (π.ρ θαζαξηζηηθψλ) ηα νπνία ζπλνδεχνληαη
απφ Γειηία Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Τιηθνχ(MSDS)



Υξήζε εμνπιηζκνχ απφ εμεηδηθεπκέλν θαη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ



Άκεζνο θαζαξηζκφο απφ πηζαλέο δηαξξνέο (βαιβνιηληέξεο, ειαηνζπιέθηεο)



Σνπνζέηεζε θηαιψλ θξένλ θαη κνλάδνο πιήξσζεο ζε απνκνλσκέλν ζεκείν



Σνπνζέηεζε βαιβνιηληέξαο εθηφο δηαδξφκνπ θπθινθνξίαο



Υξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ ρσξίο ηελ παξνπζία άιισλ αηφκσλ πεξηκεηξηθά

Δξγαιεία

ρεηξφο:

θαηζαβίδη

,

θιεηδί

–

θαξπδάθη,

ςαιίδη,

ζηδεξνπξίνλν,

ζθαξπέιν/δνπκπάο, ζθπξί, αεξφθιεηδν, βηδνιφγνο, δξάπαλν ρεηξφο, ιεηαληηθφο ηξνρφο,
θιφγηζηξν, ηαηληνιεηαληήξαο, ζέγα θ.α.
Απφ ηελ ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ρεηξφο νη εξγαδφκελνη θηλδπλεχνπλ απφ:


Σξαπκαηηζκφο ησλ άθξσλ απφ ηελ ρξήζε ηνπο ή ηελ πηψζε ηνπο.



Σξαπκαηηζκφο καηηψλ απφ εθηίλαμε θνκκαηηψλ παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο(γξέδηα)
ή εξγαιείνπ.
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Ζιεθηξνπιεμία απφ ηελ επαθή κε κεηαιιηθά κέξε ηνπ εξγαιείνπ ιφγν δηαξξνήο
ξεχκαηνο ή απφ ηελ επαθή κε ηα θζαξκέλα κέξε ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο



Δπηδξάζεηο ζην θπθινθνξηαθφ ή λεπξηθφ ζχζηεκα ιφγν θξαδαζκψλ θαηά ηε
ρξήζε εξγαιείσλ ηζρχνο.

Σα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλεη ε επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα είλαη αζθαιήο νη
εξγαδφκελνη ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκφ είλαη ηα παξαθάησ:


Απνζήθεπζε εξγαιείσλ ζε θαζνξηζκέλα κέξε (εξγαιεηνζήθε , ζπξηάξη)



Έιεγρνο , ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκφο ησλ εξγαιείσλ ρεηξφο



Άκεζε αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ θζαξκέλσλ εξγαιείσλ



σζηή κεηαθνξά ηνπο (ρξήζε εξγαιεηνζήθεο)



Με ρξεζηκνπνίεζε εξγαιείσλ ζε πηζαλέο παηέληεο



Υάξαμε ή θνπή λα γίλεηαη πάληα πξνο ηα έμσ



ηαζεξνπνίεζε ηνπ ηεκαρίνπ θαηεξγαζίαο πξηλ απφ νπνηαδήπνηε ρξήζε



Πξνζηαηεπηηθά θαιχκκαηα θαη πξνθπιαθηήξεο φπνπ απαηηείηαη(ηξνρφο)



Υξήζε ησλ απαηηνχκελσλ ΜΑΠ



Σνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο απνξξφθεζεο ζθφλεο

3.1.6. Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο
Σα ΜΑΠ (κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο) απνηεινχλ έλα απφ ηα πην ζεκαληηθάζέκαηα
αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηηο επηρεηξήζεηο. Όιεο νη εηαηξίεο είλαη ππνρξεσκέλεο απφ ηνλ
λφκν (ΠΓ396/94) λα έρνπλ θξνληίζεη λα παξέρνπλ ηα θαηάιιεια ΜΑΠ ζηνπο
εξγαδνκέλνπο ηνπο. Δπηπιένλ πξέπεη λα έρεη παξαζρεζεί θαη ε απαηηνχκελε εθπαίδεπζε
φζνλ αθνξά ηελ ρξήζε ηνπο αιιά θαη λα δηαζθαιίδεηαη εεπίβιεςε φζνλ αθνξά ηελ
ζσζηή ρξήζε ηνπο απφ ην πξνζσπηθφ. Όπσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ ε αλαγθαηφηεηα
ησλ ΜΑΠ απμάλεηαη φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε ρψξνπο κεγαιχηεξεο επηθηλδπλφηεηαο φπσο
είλαη έλα ζπλεξγείν νρεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη αζθαιείο νη εξγαδφκελνη θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ.
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Αλ έπξεπε λα δψζνπκε έλαλ νξηζκφ γηα ηα ΜΑΠ ζα ήηαλ ν εμήο:
Ωο Μέζα (ή εμνπιηζµφο) Αηνµηθήο Πξνζηαζίαο λνείηαη θάζε εμνπιηζµφο ηνλ νπνίν ν
εξγαδφµελνο πξέπεη λα θνξά ή λα θέξεη θαηά ηελ εξγαζία γηα λα πξνζηαηεχεηαη απφ έλαλ
ε πεξηζζφηεξνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπ, θαζψο θαη θάζε
ζπµπιήξσµα ή εμάξηεµα ηνπ εμνπιηζµνχ πνπ εμππεξεηεί απηφ ην ζθνπφ.
Ζ χπαξμε ησλ ΜΑΠ δελ ζεκαίλεη πσο αλαηξεί ην γεγνλφο φηη νη εξγαδφκελνη δελ
πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθνί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Δθφζνλ έρεη
πξνεγεζεί ε απαξαίηεηε εθπαίδεπζε γηα αζθαιή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο αιιά
θαη ησλ κεζφδσλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ νη εξγαδφκελνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
εξγαζίαο έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ε ρξήζε ησλ ΜΑΠ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε
εηαηξία πξέπεη λα πξνκεζεπηεί ηα θαηάιιεια ΜΑΠ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ
ηεο θαη επηπιένλ λα γίλεηαη ηαθηηθφο έιεγρνο γηα ηελ ρξήζε απηψλ. Δπηπιένλ έρεη ηελ
ππνρξέσζε λα αλαιάβεη :
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Φξνληίδα γηα ηελ θχιαμε ηνπο ζε ζέζεηο κε θαιέο ζπλζήθεο θαζαξηφηεηαο
θαη πγηεηλήο



Αλαγθαίεο ζπληεξήζεηο επηζθεπέο θαη θαζαξηζκφο ζπκθψλα κε ηηο
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή



Αληηθαηάζηαζε ηνπο ζε πεξίπησζε θζνξάο ή φηαλ έρεη ιήμεη ν
επηηξεπφκελνο ρξφλνο ρξήζεο ηνπο.

Απφ εθεί πέξα βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπο ζην πξνζσπηθφ ηα ΜΑΠ
πξέπεη θαη απηά λα αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηεο απαηηήζεηο:


Να αληαπνθξίλνληαη ζηηο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο
θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπο.



Ζ ρξήζε ηνπο λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηελ πξφιεςε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ
ρσξίο.



Να κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηνλ εθάζηνηε ρξήζηε.



Να ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηνλ ζθνπφ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί αξρηθά.



Να έρνπλ ζαθήο γξαπηέο νδεγίεο ρξήζεο θαζψο θαη νδεγίεο (θαζαξηζκνχ ,
ζπληήξεζεο, απνζήθεπζεο).



Πξέπεη λα θέξνπλ ην ζήκα CEθαηά ηελ αγνξά ηνπο.



Σα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ µάζνπαηνληθήο πξνζηαζίαο



Να αλαγξάθνπλ ηα πξφζζεηα εμαξηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.



Πσο πξέπεη λα επηηπγράλεηαη ν αζθαιήο ηξφπνο κεηαθνξάο.

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε επηρείξεζε έρεη ιάβεη ππ' φςηλ ηεο φια ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε
ην πνηα ΜΑΠ ζα επηιέμεη θαη κε πνηα θξηηήξηα γηα ηνλ ρψξν εξγαζίαο ηεο θαζψο θαη ηελ
δηαλνκή ηνπο πξέπεη επηπιένλ λα ειέγρεη ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο λα αθινπζνχλ νξηζκέλεο
απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηα ΜΑΠ φπσο:


Να θνξνχλ ηα ΜΑΠ φπνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο
πγείαο ηνπο



Να ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηα ΜΑΠ πνπ ηίζεηαη ζηε δηάζεζή ηνπο θαη µέηε ηε
ρξήζε λα ηα ηαθηνπνηνχλ ζηε ζέζε ηνπ.



Να αθνινπζνχλ πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο.



Να αλαθέξνπλ αιέζσ ζηνπο επηθεθαιήο θάζε παξαηεξνχµελε αλσµαιία θαηά ηε
ρξήζε ησλ ΜΑΠ ή άιιε αηηία πνπ δηθαηνινγεί ηε ζπληήξεζε, ηελ επηζθεπή ή ηελ
αληηθαηάζηαζή ηνπο.
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Σα ΜΑΠ ρσξίδνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην ζεκείν ηνπ ζψκαηνο πνπ
θαινχληαη λα πξνζηαηεπφζνπλ. Ζ εηαηξία ζα πξέπεη λα έρεη θξνληίζεη ψζηε λα θαιχςεη
φιν ην εχξνο ησλ ΜΑΠ πνπ είλαη πηζαλφ λα ρξεηαζηνχλ νη εξγαδφκελνη( θάιπςε φισλ
ησλ ζεκείσλ ηνπ ζψκαηνο πνπ είλαη πηζαλφ λα ππνζηνχλ βιάβε.) Παξαθάησ ππάξρνπλ
αλαιπηηθά νη θαηεγνξίεο ησλ ΜΑΠ:
Πξνζηαζία θεθαιηνχ (θξαλίν):ην θεθάιη είλαη έλα πνιχ επαίζζεην ζεκείν ηνπ ζψκαηνο
καο φπνπ πηζαλφο ηξαπκαηηζκφο ηνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο.
ε ρψξνπο κε πςειή επηθηλδπλφηεηα φπσο ζπλεξγεία νρεκάησλ είλαη απαξαίηεηε ε
ρξήζε αληηζηνίρσλ ΜΑΠ. Σξαπκαηηζκνί ζην θεθάιη κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ:


Πηψζε αληηθεηκέλσλ



Πηψζε εξγαδνκέλσλ απφ εξγαζία ζε χςσκα γηα θάπνηα επηζθεπή



Πξφζθξνπζε ζε θάπνην κεράλεκα, αληηθείκελν ε θάπνην ζεκείν ζηνλ ρψξν
εξγαζίαο.

Σα ΜΑΠ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θεθαιηνχ είλαη ηα θξάλε ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη
επξέσο θαη θαιχπηνπλ κεγάιν θάζκα απφ πηζαλνχο θηλδχλνπο.

Πξνζηαζία καηηψλ :κέζα απφ δηαθνξέο θαηεξγαζίεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο είλαη
πνιχ πηζαλή ε πεξίπησζε βιάβεο ζηελ φξαζε ηνπ εξγαδνκέλνπ. Πξνβιήκαηα κπνξνχλ
λα πξνθχςνπλ ζε πεξηπηψζεηο φπσο :


Δθηίλαμε πιηθψλ ε αληηθεηκέλσλ



Δπαθή κε επηθίλδπλεο νπζίεο



Δπηθίλδπλεο θαηεξγαζίεο (π.ρ.ειεθηξνθφιεζε) ρσξίο απαηηνχκελα κέηξα
αζθαιείαο

ΜΑΠ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ καηηψλ είλαη πξνζηαηεπηηθά γπαιηά ε κάζθα θαζψο θαη
πξνζσπίδεο γηα πην επηθίλδπλεο θαηεξγαζίεο.
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Πξνζηαζία αθνήο : Οη εξγαδφµελνη πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ
πξνέξρνληαη ή µπνξεί λα πξνέιζνπλ θαηά ηελ εξγαζία φηαλ εθηίζεληαη ζε ζφξπβν.
Πεξηπηψζεηο φπνπ νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ θάπνην πξφβιεκα ζηελ αθνή
είλαη:


Ζ ρξήζε κεραλεκάησλ κε απμεκέλε παξαγσγή ζνξχβνπ



Πξαγκαηνπνίεζε θαηεξγαζηψλ κε έληνλεο θξνχζεηο.

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ζνξχβνπο είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε
σηναζπίδσλ σηνβπζµάησλ, σηνπσµάησλ.
Πξνζηαζία ρεξηψλ: απφ ηα πην εθηεζεηκέλα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε
πηζαλά αηπρήκαηα είλαη ηα ρέξηα θαη νη βξαρίνλεο. Απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ. Σξαπκαηηζκνί κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ
απφ :


Οπζίεο ζεξµέο, ηνμηθέο, εξεζηζηηθέο ή δηαβξσηηθέο.



Δθηηλάμεηο δηάππξσλ ή αηρµεξψλ ζσµαηηδίσλ.



Υξήζε κεραλεκάησλ



Υξήζε εξγαιείσλ ρεηξφο.

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε γαληηψλ
εξγαζίαο.
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Πξνζηαζία

πνδηψλ: ε πξνζηαζία ησλ πνδηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζε ρψξνπο

ζπλεξγείσλ θαζψο ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ ζηα θάησ άθξα θαη πνιιέο
θνξέο ζαλ επαθφινπζν θαη άιισλ ζεκείσλ ηνπ ζψκαηνο.
Σξαπκαηηζκνί κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ :


Πηψζε αληηθεηµέλσλ, πξφζθξνπζε ή ζχλζιηςε



Οπζίεο ζεξµέο, ηνμηθέο, εξεζηζηηθέο ή δηαβξσηηθέο



Καξθηά ή άιια αηρµεξά πιηθά ή επηθάλεηεο



Δξγαιεία µε θνθηεξέο αθµέο (φπσο π.ρ. ηζεθνχξηα)



Οιηζζεξέο επηθάλεηεο

Ζ ζπλήζεο επηινγή πξνο απνθπγή ηέηνησλ αηπρεκάησλ είλαη ε ρξήζε ηνπ ππνδήκαηνο
εξγαζίαο. Σν ππφδεκα εξγαζίαο κπνξεί λα δηαζέηεη αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά φπσο
πξνζηαζία απφ ην θξχν, ειεθηξηθή κφλσζε , λα είλαη αληηνιηζζεηηθή ε ζφια ηνπ θαζψο
θαη ην χθαζκα ηνπ λα κελ δηαπεξλάηαη εχθνια απφ αηρκεξά αληηθείκελα.
Πξνζηαζία θνξκνχ: ν θνξκφο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη θαηά
ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαζψο εζσηεξηθά πεξηιακβάλνληαη αξθεηά δσηηθά φξγαλα.
Σξαπκαηηζκνί κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ :


Δπηθίλδπλεο θαηεξγαζίεο κε ηελ ρξήζε κεραλεκάησλ ή ρεκηθψλ νπζηψλ



Δμσηεξηθέο ζπλζήθεο ( θξχν, βξνρή, δεζηή)



Απξνζεμία θηλήζεσλ



Οιίζζεζε εξγαδνκέλνπ

Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θνξκνχ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ηεο θφξκαο εξγαζίαο. Ζ θφξκα
εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη δχζθνια αλαθιέμηκε θαζψο θαη λα θξαηά ζηαζεξή ηελ
ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο απφ εμσηεξηθέο ζπλζήθεο. Δπηπιένλ ζεκαληηθά εμαξηήκαηα
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θνξκνχ είλαη Εψλεο ζπγθξάηεζεο θνξµνχ θαη νη δεξµάηηλεο
πνδηέο γηα εξγαζίεο ζπγθφιιεζεο.
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Οη εξγαδφκελνη ζε ρψξνπο ζπλεξγείσλ είλαη πνιχ πηζαλφλ ζα ηξαπκαηηζηνχλ θαη απφ
θηλνχκελα νρήκαηα. Δθηφο απφ ην θνκκάηη ηεο επηζθεπήο φπνπ γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα
ζεκεία νη εξγαδφκελνη θαινχληαη λα εθθηλήζνπλ ηα νρήκαηα πξνθεηκέλνπ λα δνπλ αλ
είλαη ζσζηή ε ιεηηνπξγία ηνπο. Δπηπιένλ ππάξρεη ζπρλή εηζαγσγή θαη εμαγσγή
απηνθίλεησλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Δίλαη επνκέλσο ινγηθφ λα ππάξρεη θίλδπλνο
ηξαπκαηηζκνχ. πλίζηαηαη ινηπφλ ε ρξήζε επδηάθξηησλ γηιέθσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο.

Σν πξόηππν OHSAS 18001:2007 ζην πιαίζην ηεο κειέηεο πεξίπησζεο

3.2.

Μεηά ηελ αξρηθή παξνπζίαζε ηνπ πξνηχπνπ OHSAS 18001ζηελ επηρείξεζε θαη
ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ν ζχκβνπινο πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε ζπιινγή
πεξηζζφηεξσλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Ο ζθνπφο
ηεο παξαπάλσ δηεξγαζίαο γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε θαηά ην δπλαηφλ
θαιχηεξε θαη επξχηεξε εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ OHSAS
18001ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξίαο. Γηα ηελ επίηεπμε
απηνχ ηνπ ζθνπνχ πξαγκαηνπνηνχληαη κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο, νη νπνίεο
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.
3.2.1 Μεζνδνινγία ζρεδηαζκνύ, αλάπηπμεο, εθαξκνγήο θαη πηζηνπνίεζεο
ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο
Ζ κεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο, εθαξκνγήο θαη πηζηνπνίεζεο ελφο
ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ εξγαζίεο.


Γηαγλσζηηθή κειέηε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο



Αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο



Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ζηηο αξρέο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο
εξγαζίαο



Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο

37



Γηελέξγεηα εζσηεξηθήο επηζεψξεζεο θαη εθαξκνγή δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ



Πηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο

Σα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.
3.2.2 ρεδηαζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πγείαο
Ζ εηαηξεία κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, ηε δηαζέζηκε
βηβιηνγξαθία θαη ζρεηηθή λνκνζεζία, ηνπο θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο, θαζψο θαη
βάζεη ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ δηαζέηεη, έρεη θαζηεξψζεη θαη
ηεξεί θάπνηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη επηθίλδπλσλ
θαηαζηάζεσλ, ηελ εθηίκεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ
απαηηνχκελσλ κέηξσλ ειέγρνπ. Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ δηαγλσζηηθή κειέηε πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ εηαηξία ελλννχκε έλα ζχλνιν πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνληαη
αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ.
Πξσηαξρηθφ κέιεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο, είλαη ν εληνπηζκφο ηεο ζρεηηθήο εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ζέκαηα αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο. Ζ λνκνζεζία απηή ζα πξέπεη λα
κειεηεζεί θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ πίλαθεο ζπκκφξθσζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ απαηηήζεσλ
ηεο, κε ηνπο νπνίνπο ζηε ζπλέρεηα ζα πινπνηεζεί ν έιεγρνο ηθαλνπνίεζεο ηνπο. Σπρφλ
απνθιίζεηο ζα πξέπεη λα εληνπηζηνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηεπζεηεζνχλ κε ηε βνήζεηα
ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο. ην ζεκείν απηφ ζα
πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν έιεγρνο απηφο έρεη δπλακηθφ ραξαθηήξα θαη ζα πξέπεη λα
επαλαιακβάλεηαη θάζε θνξά πνπ εθδίδνληαη λέα λνκνζεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο.
Σν επφκελν βήκα ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδηαζκνχ αθνξά ηε θαηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ
δηεξγαζηψλ ζηελ θαιχηεξε δπλαηή αλάιπζε, κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο.
Μία επίζεο ηδηαίηεξε ζεκαληηθή πεγή πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηνπο εξγαζηαθνχο
θηλδχλνπο ζηελ επηρείξεζε είλαη ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο. Έηζη ζηα πιαίζηα ηεο
δηαγλσζηηθήο κειέηεο, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπλεληεχμεηο κε ην πξνζσπηθφ
ηεο εηαηξίαο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ πηζαλνί θίλδπλνη.
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Ζ δηαγλσζηηθή κειέηε επίζεο εμεηάδεη ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ε επηρείξεζε ζε
ζρέζε κε άιιεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ θαζψο θαη ηη κέηξα θαη ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο
θηλδχλσλ έρεη ήδε ιάβεη ή εθαξκφδεη.
Δπίζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη κε βάζε ηηο απνθιίζεηο απφ ηελ ηθαλνπνίεζε
ησλ απαηηήζεσλ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζία ζα νξηζηνχλ κία ζεηξά δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ
πξνο ζπκκφξθσζε ηεο εηαηξίαο.
Καηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ εληνπίδνληαη θαηά ηελ αλάιπζε θαη
κειέηε ησλ πθηζηάκελσλ δηεξγαζηψλ, εθφζνλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο
ηνπο ζα ζρεδηαζηεί ζεηξά πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηελ εμάιεηςε ή ηε κείσζε ηνπο.
Δηδηθά γηα ηε πεξίπησζε ηεο HELMAA.E, ε δηαγλσζηηθή κειέηε νινθιεξψζεθε κε ηε
θαηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ δηεξγαζηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε απηέο θαη νη νπνίνη έρνπλ ήδε πξναλαθεξζεί.
Αθνχ εληνπίζηεθε ε ζρεηηθή λνκνζεζία (ε νπνία θαη παξνπζηάδεηαη ζηε παξάγξαθν 3.6),
δεκηνπξγήζεθαλ νη θαηάιιεινη πίλαθεο ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο κε απηή θαη έγηλε
επηζεψξεζε πξνθεηκέλνπ λα ελνπηζηνχλ ζρεηηθέο απνθιίζεηο. Σν απνηέιεζκα ηνπ
ειέγρνπ βνήζεζαλ ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη παξαθάησ απνθιίζεηο:


Σα παξάζπξα είλαη παινπίλαθεο κνλνί, αιιά ππάξρεη ζηδεξνθαηαζθεπή γηα
πξνζηαζία έλαληη ζξαχζεο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο.



ην πίζσ κέξνο ησλ επί επηζθεπή νρεκάησλ (φπνπ βξίζθνληαη νη πάγθνη
εξγαζίαο), δελ έρεη νξηνζεηεζεί ην απαηηνχκελν ειεχζεξν πιάηνο ηνπ δηαδξφκνπ
θπθινθνξίαο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ ζπλεξγείνπ.(ηα νρήκαηα δε θξαηνχλ
νξηνζεηεκέλεο απνζηάζεηο απφ ηνπο πάγθνπο).



Ζ ζήκαλζε αζθαιείαο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο αζθαιείαο απαηηεί ζεκαληηθή
βειηίσζε.



Γελ ππάξρεη πεξηθεξεηαθή ζήκαλζε ζηηο ηάθξνπο εξγαζίαο, φπσο νξίδεηαη απφ ηε
ζρεηηθή κε ηα ζπλεξγεία λνκνζεζία.



Γελ είλαη δηαζέζηκν πξνζηαηεπηηθφ θηγθιίδσκα ή θαπάθηα γηα ηηο πεξηπηψζεηο
πνπ δελ γίλεηαη ρξήζε ηεο ηάθξνπ, φπσο νξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή κε ηα ζπλεξγεία
λνκνζεζία.



Σα ξάθηα απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη αληαιιαθηηθψλ δελ αλαγξάθνπλ ην κέγηζην
βάξνο πνπ κπνξνχλ λα δερζνχλ.
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Σα ΜΑΠ έρνπλ δηαλεκεζεί ζην πξνζσπηθφ αιιά φρη κε ειεγρφκελν ηξφπν.



Γελ έρεη πινπνηεζεί ζε ζεκηλάξην αλαθνξηθά κε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο
εξγαζίαο.



Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ δελ είλαη απνηππσκέλεο (πρ ζε θαξηέιεο
ζπληήξεζεο).



ην ζπλεξγείν ππάξρεη αεξνθπιάθην (Unimar θαηαζθεπήο 10/2009), ην νπνίν
φκσο δελ έρεη επηζεσξεζεί απφ θνηλνπνηεκέλν θνξέα ειέγρνπ εμνπιηζκνχ ππφ
πίεζε.



ην ζπλεξγείν ππάξρεη θνξηηζηήο (γηα ηηο κπαηαξίεο ηνπ ειεθηξηθνχ θιάξθ), ν
νπνίνο δελ έρεη ηελ θαηάιιειε απνκφλσζε θαη γείσζε (γηα απνθπγή
ζπηλζεξηζκψλ, ζε έλα δπλεηηθά εθξεθηηθφ πεξηβάιινλ).



Σα MSDS (ιάδηα, γξάζζα, δηαιχηεο, πγξά θξέλσλ θιπ) δελ έρνπλ ζπγθεληξσζεί
θαη αμηνινγεζεί θαηαιιήισο.



Δθαξκφδνληαη θαλφλεο εηζαγσγήο ηνπ απηνθηλήηνπ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ( γηα
απνθπγή αηπρήκαηνο), αιιά απνπζηάδεη ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φπσο θαη ε
ζήκαλζε ζηα ζεκεία εηζφδνπ.



Δληνπίζηεθαλ θηάιεο νμπγφλνπ θαη αζεηηιίλεο, νη νπνίεο δελ ήηαλ κε κφληκν
ηξφπν πξνζδεκέλεο ζε θάπνην ζχζηεκα ζπγθξάηεζεο.

3.2.3 Αλάπηπμε δηαδηθαζηώλ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο
Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεθκεξηψλεηαη ζην εγρεηξίδην
αζθάιεηαο θαη πγείαο θαζψο επίζεο θαη ζε ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην
πξφηππν OHSAS 18001:2007. Οη δηαδηθαζίεο απηέο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο
απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ αιιά παξάιιεια λα είλαη ζρεδηαζκέλεο ζηα πιαίζηα
δπλαηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο.
Οη δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο παξαθάησ ελφηεηεο:


Αλαγλψξηζε, εθηίκεζε θαη έιεγρνο ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ



Καηάξηηζε πξνγξακκάησλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο



Έιεγρνο ζπκκφξθσζεο κε λνκνζεζία αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο



Έιεγρνο θαη κεηξήζεηο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο



Δηνηκφηεηα θαη αληαπφθξηζε ζε θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο
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Γηαβνχιεπζε θαη επηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο θαη άιινπο
ελδηαθεξφκελνπο θνξείο



Αλαζθφπεζε πζηήκαηνο θαη δηαρείξηζεο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο
εξγαζίαο



Δζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο αζθάιεηαο & πγείαο ζηελ εξγαζία



Γηνξζσηηθέο & πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο



Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ζηελ αζθάιεηα θαη πγεία ηεο εξγαζίαο



Έιεγρνο εγγξάθσλ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο & πγείαο ζηελ εξγαζία

Σν έξγν αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάδνζε ηνπ αληηζηνίρνπ
θαθέινπOHSAS18001:2007 γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ζηελ εξγαζία. ν θάθεινο
απηφο πεξηιακβάλεη:


ην Δγρεηξίδην αζθάιεηαο θαη ηελ πγείαο ζηελ εξγαζία



ηηο δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο θαη ηελ πγείαο ζηελ εξγαζία (φπσο
πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ), νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα
έληππα



ηηο ηπρφλ νδεγίεο αζθάιεηαο θαη ηελ πγείαο ζηελ εξγαζία



ηα αξρεία ηεο πξψηεο πεξηφδνπ εθαξκνγήο, ηα νπνία θαη απνδεηθλχνπλ
ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο.



Σα έγγξαθα εμσηεξηθήο πξνέιεπζεο (λνκνζεζία, θαλνληζκνί θιπ)

ην ζχζηεκα αλαθέξνληαη φιεο νη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ, νη αξκνδηφηεηεο θαη νη
ξφινη πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα κέιε ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηα έληππα ησλ δηαδηθαζηψλ
ζπκπιεξσκέλα κε ηα δεδνκέλα ηεο εηαηξίαο.
Δθφζνλ ε εηαηξία νινθιεξψζεη ηε θάζε ζρεδηαζκνχ θαη εθπαίδεπζεο, πξέπεη ζε πξψηε
θάζε λα πξνβεί ζηηο εμήο ελέξγεηεο:


λα θαηαλνήζεη πιήξσο ην πεξηερφκελν ηνπ ζπζηήκαηνο σο πξνο ηηο
απαηηήζεηο εθαξκνγήο ηνπ



λα εθαξκφζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο

Δηδηθά γηα ηε πεξίπησζε ηεο HELMAA.E, αλαπηχρζεθαλ ηα παξαθάησ έγγξαθα
(εγρεηξίδην, δηαδηθαζίεο θαη έληππα):
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ΚΩΓΙΚΟ

ΣΙΣΛΟ

ΔΚΓΟΗ

ΔΑΤ-1

Δγρεηξίδην Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο

01

ΓΓΑΤ 01

Αλαζθφπεζε απφ ηε Γηνίθεζε

01

ΓΓΑΤ 02

Δζσηεξηθέο Δπηζεσξήζεηο

01

ΓΓΑΤ 03

Γηνξζσηηθέο θαη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο

01

ΓΓΑΤ 04

Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ

01

ΓΓΑΤ 05

Έιεγρνο εγγξάθσλ θαη αξρείσλ Α&ΤΔΔ

01

ΓΑΤ 01

Αλαγλψξηζε, εθηίκεζε θαη έιεγρνο επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ

01

ΓΑΤ 02

Καηάξηηζε πξνγξακκάησλ Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο

01

ηεο εξγαζίαο
ΓΑΤ 03

Αλαγλψξηζε θαη πξφζβαζε ζηε λνκνζεζία γηα Α&ΤΔΔ

01

ΓΑΤ 04

Έιεγρνο θαη κεηξήζεηο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο εξγαζίαο

01

ΓΑΤ 05

Δηνηκφηεηα θαη αληαπφθξηζε ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο

01

ΓΑΤ 06

Γηαβνχιεπζε θαη επηθνηλσλία

01

ΔΓΑΤ 01-1

Πξαθηηθά Αλαζθφπεζεο ηεο Γηνίθεζεο

01

ΔΓΑΤ 02-1

Πξφγξακκα Δζσηεξηθψλ Δπηζεσξήζεσλ

01

ΔΓΑΤ 02-2

Καηάινγνο ηνηρείσλ Διέγρνπ – Απνηειέζκαηα

01

ΔΓΑΤ 03-1

Αίηεζε Γηνξζσηηθψλ Πξνιεπηηθψλ Δλεξγεηψλ

01

ΔΓΑΤ 04-1

Αηνκηθή Καξηέια Δθπαίδεπζεο

01

ΔΓΑΤ 05-1

Καηάινγνο Δγγξάθσλ

01

EAY 01-1

Πξνζδηνξηζκφο, αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε επαγγεικαηηθψλ

01

θηλδχλσλ
EAY 01-2

Γηαρείξηζε επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ

01

EAY 02-1

Πξφγξακκα Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο εξγαζίαο

01

ΔΑΤ 02-1

Καηάινγνο λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκψλ Α&ΤΔ

01

ΔΑΤ 03-1

Αλαθνξά ζπκβάληνο/ αηπρήκαηνο

01

ΔΑΤ 04-1

Φχιιν έιεγρνπ/ κεηξήζεσλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο εξγαζίαο

01

ΔΑΤ 05-1

Καηάινγνο επηθνηλσλίαο εθηάθησλ αλαγθψλ

01

ΔΑΤ 05-2

Άζθεζε θαηαζηάζεσλ εθηάθησλ αλαγθψλ

01

ΔΑΤ 06-1

Φχιιν αζθαιείαο γηα ην πξνζσπηθφ

01
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3.2.4 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ ζηηο αξρέο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο
εξγαζίαο
H εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζέκαηα γηα
νπνηαδήπνηε εξγαζίαζε θάζε εηαηξία. Σν γεγνλφο απηφ γίλεηαη αθφκα πην ζεκαληηθφ αλ
αλαινγηζηεί θαλείο φηη ζπκπεξηιακβάλεη ζέκαηα φπσο ε αζθάιεηα θαη ε πγεία ησλ
εξγαδνκέλσλ.
Σν πξνζσπηθφ νθείιεη λα δηαζέηεη ηε απαξαίηεηε

εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε θαη

ζπλείδεζε ψζηε λα αλαγλσξίδεη θαη λα θαηαγξάθεη πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηηο
δηεξγαζίεο θαη ην ζχζηεκα,

λα είλαη ζε ζέζε πξνηείλεη θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο

ελέξγεηεο θαη λα ειέγρεη ηηο απνθιίζεηο απφ ηε ζπκκφξθσζε ηεο εηαηξίαο φζνλ αθνξά
ζηελ πγεία θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην πξνζσπηθφ λα πξνηείλεη
θαηάιιεια πξνιεπηηθά κέηξα ψζηε λα βειηηψλνληαη νη ζπλζήθεο αζθαιείαο ηεο
εξγαζίαο ηνπο.
Σν πξνζσπηθφ πξέπεη λα δηαζέηεη φιε ηελ απαξαίηεηε ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε
ζρεηηθή κε ην ζχζηεκα θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ, θαζψο θαη ηελ ειεπζεξία επηθνηλσλίαο κε
ηα ζηειέρε πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.
Πξέπεη επηπιένλ λα ζπκκεηέρεη ζηελ αλάπηπμε θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ πνιηηηθψλ θαη
δηαδηθαζηψλ θαη λα εθπξνζσπείηαη γηα ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη
ελδερφκελσλ κεηαβνιψλ ησλ απαηηήζεσλ.
Δθπαίδεπζε, Δλεκέξσζε, Ιθαλόηεηα
H επηρείξεζε θαιείηαη λα νξίζεη θαη λα νξγαλψζεη φιεο ηηο δηεξγαζίεο πνπ πξέπεη λα
ιάβνπλ ρψξα,

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζεη κε επηηπρία ηελ εθπαίδεπζε ηνπ

πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο.
Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα νξίζεη πνηνη είλαη απηνί νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ ηελ
εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. O ππεχζπλνο Α&ΤΔ είλαη ζίγνπξα απηφο πνπ ζα εγεζεί ηεο
εθπαίδεπζεο φληαο γλψζηεο ηνπ πξνηχπνπ αιιά ελδερνκέλσο λα ρξεηαζηεί θαη επηπιένλ
βνήζεηα απφ άιιν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο.
Ζ επηρείξεζε αξρηθά ζα πξέπεη λα έρεη κηα μεθάζαξε εηθφλα φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη
ζπλζεθψλ ηεο παξαγσγήο. Καιείηαη λα εληνπίζεη ζε πνηα ζεκεία ηεο παξαγσγήο
απαηηείηαη παξέκβαζε γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
ζπκθψλα κε ην πξφηππν θαη ηελ λνκνζεζία λα νξίζεη ηηο αιιαγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ.
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Αθνχ νινθιεξψζεη ηελ παξαπάλσ ελέξγεηα ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα θαηαιήμεη ζηηο
βειηηψζεηο θαη λα θαζνξίζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα γίλνπλ
εχθνια θαηαλνεηέο απφ ην πξνζσπηθφ. Δπηπιένλ ε επηρείξεζε θαιείηαη λα
πξνγξακκαηίζεη πφηε θαη πφζν δηάζηεκα ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ
πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο.
Αλάινγα κε ην πεξηερφκελν θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ιάβεη κέξνο ζηελ
εθπαίδεπζε ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ζθεθηεί ην ελδερφκελνδηεμαγσγήοεμεηάζεσλ, κε
ζθνπφ ηελ επαιήζεπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο. ε αξθεηέο
πεξηπηψζεηο θξίλεηαη ζθφπηκε ε έθδνζε βεβαηψζεσλεπηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ή ε
ππνγξαθή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε αλάινγα έληππα φηη έιαβαλ γλψζεηνπ πεξηερφκελνπ ηεο
εθπαίδεπζεο.
Δηδηθά γηα ηε πεξίπησζε ηεο HELMAA.E,πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξία ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε
ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ OHSAS 18001:2007 θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο πνπ αλαπηχρζεθε. ηα ζεκηλάξηα απηά πήξε κέξνο ην
ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ. Έγηλε ε ζρεηηθή ελεκέξσζε, δηεπθξηλίζηεθαλ ζέκαηα θαη
ιχζεθαλ απνξίεο ηνπ εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ. ην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο ηεξήζεθε
ζρεηηθφ αξρείν (θαξηέιεο εθπαίδεπζεο) θαη πξαγκαηνπνηήζεθε αμηνιφγεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο κέζσ πξνθνξηθψλ εξσηήζεσλ απφ ηνλ εηζεγεηή
ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο.
3.2.5 Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πγείαο
Όζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο Α&ΤΔΔ, είλαη πνιχ θξίζηκε ε
εθαξκνγή ηνπ απφ ηελ δηνίθεζε πξνο ηα θάησ θαη φρη αληηζηξφθσο, κε αληηθεηκεληθφ
ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε
δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο φζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηφ πινπνηείηαη
κέζσ ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεηά ηεο εξγαζίαο, ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ηε
δηνίθεζε θαη θνηλνπνηείηαη ζην πξνζσπηθφ θαη ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε.
Πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο επηρείξεζεο
Ζ πνιηηηθή γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία ηεο εηαηξείαο, ε νπνία
απνηειεί ηελ δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο
αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο κε ηε παξνρή φισλ ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ,
αλαζθνπείηαη ηαθηηθά θαη αλαζεσξείηαη, εθφζνλ απηφ απαηηεζεί θαηά ηελ εηήζηα
αλαζθφπεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ Γηνίθεζε. Ζ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο
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γλσζηνπνηείηαη ζε θάζε ππάιιειν ηεο, εθαξκφδεηαη θαη ζηεξίδεηαη απφ φινπο ηνπο
εξγαδνκέλνπο θαη είλαη δηαζέζηκε ζε θάζε ελδηαθεξφκελν κέξνο. πλνιηθά, ε πνιηηηθή
ηεο εηαηξίαο ζε ζέκαηα Τγείαο θαη Αζθάιεηαο απνζθνπεί ζηελ:


Πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξίαο, θαζψο
θαη φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ



πκκφξθσζε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο επξχηεξεο απαηηήζεηο γηα ηελ
Τγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία (Α&ΤΔΔ)



πζηεκαηηθή αλαγλψξηζε ησλ εξγαζηαθψλ θηλδχλσλ θαη ιήςε κέηξσλ γηα ηελ
πξφιεςε ή κείσζε ηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο



Δθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζην επηζπκεηφ επίπεδν πνηφηεηαο κε ειαρηζηνπνίεζε θαη
εμάιεηςε εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, ηξαπκαηηζκψλ θαη θζνξψλ ζηνλ εμνπιηζκφ ή
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο.



Δλεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξίαο ζε ζέκαηα Τγείαο θαη
Αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία.



Απνζαθήληζε φισλ ησλ επζπλψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ζέκαηα
αζθάιεηαο.



Δμαζθάιηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηε ζπλερή αλάπηπμε θαηλνχξγησλ
ηερλνινγηψλ θαη κνξθψλ ειέγρνπ ησλ εξγαζηαθψλ θηλδχλσλ, κε ζηφρν ηε κείσζε
ηνπο.



Δμαζθάιηζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ (π.ρ. εμνπιηζκφ, έληππα θαη
εθπαίδεπζε) θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ζέζπηζε, αλαζεψξεζε θαη επίηεπμε ησλ
αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ γηα ηελ Α&ΤΔΔ ζηελ εξγαζία.

Ζ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο θέξεη ηελ εθηειεζηηθή επζχλε γηα ηελ πγεία θαη ηελ
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη δεζκεχεηαη ψζηε λα πξνβαίλεη ζ’ φιεο εθείλεο ηηο
ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ αζθάιεηαο, κε ζθνπφ λα
δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξγνιάβσλ, πξνκεζεπηψλ, επηζθεπηψλ θαη ηξίησλ πνπ
εηζέξρνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο φπσο νξίδεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
θαη απαηηήζεηο ηεο Διιεληθήο θαη Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο. Ζ πγεία θαη ε αζθάιεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ παξακέλεη έλα πξσηαξρηθφ κέιεκα ηεο δηνίθεζεο ηεο
εηαηξείαο.
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Πξνθεηκέλνπ ε εηαηξεία λα επηηχρεη θαη δηαηεξήζεη ηελ πνιηηηθή ηεο γηα ηελ Α&ΤΔΔ
δηαζέηεη ηνπο θαηάιιεινπο πφξνπο (ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη εμνπιηζκφ) θαη
ρξεζηκνπνηεί θαηάιιειν πξνζσπηθφ κε ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία θαη θαηαλφεζε ζε
φια ηα επίπεδα ηεο εηαηξείαο. Ζ δηνίθεζε παξέρεη φια εθείλα ηα κέζα γηα ηελ
επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο, ηελ θαηαλνκή επζπλψλ
εληφο ηεο επηρείξεζεο (ππεπζπλφηεηεο θαη αξκνδηφηεηεο), θαζψο θαη θίλεηξα γηα ηε
ζπκκεηνρή φισλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηζθαιψλ κεζφδσλ θαη ζπλζεθψλ εξγαζίαο,
ψζηε θάζε εξγαδφκελνο πνπ εκπιέθεηαη ζηηο δηεξγαζίεο ηεο εηαηξείαο λα βνεζά ηφζν
αηνκηθά φζν θαη ζπιινγηθά ζηε βειηίσζε ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο.
Απψηεξνο ζθνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη ε εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ κε ηηο βέιηηζηεο
επηδφζεηο ζε πνηφηεηα θαη ρξφλν, δίρσο αηπρήκαηα ή πεξηζηαηηθά πνπ δχλαληαη λα
βιάςνπλ ηελ αλζξψπηλε πγεία. ε απηφ ην πιαίζην, ε πνιηηηθή θαη νη ζηφρνη ηεο
εηαηξείαο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ νθείινπλ λα εθαξκφδνληαη
απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζε φια ηα επίπεδα ηεο επηρείξεζεο. Αθνινχζσο,
αλαγλσξίδνληαο ηνπο επηκέξνπο θηλδχλνπο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο, νη εξγαδφκελνη δχλαληαη
λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ πθηζηάκελνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο
Τγείαο& Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία.
Γεδνκέλνπ φηη ε αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία, ε
βειηίσζε ησλ επηπέδσλ Α&ΤΔΔ, ε εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ,
θαζψο θαη ε θαιιηέξγεηα ζπλείδεζεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν
ρξεηάδνληαη φξακα, καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ θαη ζπλερή παξαθνινχζεζε.
Ζ εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζεη θαηάιιεια ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη
πγείαο (ΓΤΑΔ), θαζψο θαη ην πξφγξακκα γηα ηελ Α&ΤΔΔ, έρεη πξνβεί:


ζηελ θαηαλνκή ξφισλ, αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ ζε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν
πξνζσπηθφ, ην νπνίν είλαη ηθαλφ λα αληεπεμέιζεη ζηηο ππνρξεψζεηο εθαξκνγήο
θαη ηήξεζεο ηνπ ΓΤΑΔ,



ζηελ αλαγλψξηζε θαη θάιπςε ησλ αλαγθψλ εθπαίδεπζεο, επηκφξθσζεο θαη
ελεκέξσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ,



ζηελ χπαξμε δηαχισλ επηθνηλσλίαο ζ’ φια ηα επίπεδα ηεο επηρείξεζεο,



ζηελ ηεθκεξίσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο
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ζηνλ έιεγρν εγγξάθσλ θαη δεδνκέλσλ, ηα νπνία απνηεινχλ ηνλ θψδηθα
εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ηα νπνία παξέρνπλ φια ηα ηεθκήξηα
(αξρεία) ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ. Ζ εηαηξεία έρεη θαζηεξψζεη θαη
ηεξεί δηαδηθαζίεο γηα λα ειέγρεη φια ηα έγγξαθα θαη δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη
απφ ηελ πξνδηαγξαθή OHSAS 18001, ψζηε λα βεβαηψλεηαη φηη:
 ηα έγγξαθα θαη δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ
 ηα έγγξαθα θαη δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη αλαζεσξνχληαη πεξηνδηθά,
φπνηε

απαηηείηαη,

θαζψο

θαη

εγθξίλνληαη

απφ

εμνπζηνδνηεκέλν

πξνζσπηθφ,
 ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα έγθπξσλ εθδφζεσλ ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ θαη
δεδνκέλσλ ζε φιεο ηηο ζέζεηο θαη επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ,
 παξσρεκέλα έγγξαθα θαη δεδνκέλα απνζχξνληαη θαηάιιεια απφ φια ηα
ζεκεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ή βεβαηψλεηαη κε θαηάιιειν ηξφπν ε κε
ρξήζε ηνπο,
 πξνζδηνξίδνληαη θαη αλαγλσξίδνληαη ηα θαηάιιεια έγγξαθα θαη δεδνκέλα,
ηα νπνία θπιάζζνληαη εμαηηίαο λνκηθψλ ή θαλνληζηηθψλ απαηηήζεσλ.
 ζηελ

αλαγλψξηζε

ησλ

ελεξγεηψλ

πνπ

ζρεηίδνληαη

κε

ηνπο

αλαγλσξηζκέλνπο θηλδχλνπο, φπνπ ζπγθεθξηκέλα κέηξα ειέγρνπ πξέπεη λα
εθαξκνζηνχλ,
 ζην ζρεδηαζκφ πιάλσλ θαη δηαδηθαζηψλ αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ
εθηάθηνπ αλάγθεο.
Δηδηθά γηα ηε πεξίπησζε ηεο HELMAA.E, ζπληάρζεθε εηαηξηθή πνιηηηθή ζε ζέκαηα
Τγείαο θαη Αζθάιεηαο, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην εγρεηξίδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο
ηεο εξγαζίαο θαη ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ζε φιν ην πξνζσπηθφ κέζσ απνζηνιήο
ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο θαη αλάξηεζεο ηεο ζε εκθαλή ζεκεία ηεο επηρείξεζεο.
Δπίζεο αλαζεσξήζεθε ην νξγαλφγξακκα ηεο εηαηξίαο, νξίζηεθε Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο
θαη Τγείαο ηεο εξγαζίαο θαη κέζσ ησλ πεξηγξαθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο αιιά θαη ησλ
δηαδηθαζηψλ θαζνξίζηεθαλ ξφινη θαη αξκνδηφηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο.
3.2.6 Γηελέξγεηα εζσηεξηθήο επηζεώξεζεο. Δθαξκνγή δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ
Ζ εζσηεξηθή επηζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ν κεραληζκφο ειέγρνπ ζην πιαίζην
επαιήζεπζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ή ηήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
αζθάιεηαο θαη πγείαο. Ζ ελ ιφγσ ελεξγεηα κπνξεί λα είλαη αξκνδηφηεηα ηεο ίδηαο ηεο
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επηρείξεζεο ή λα εθηειείηαη απφ θάπνην ηξίην κέξνο (πρ απφ έλαλ εμσηεξηθφ ζχκβνπιν).
Σα βαζηθά ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη είλαη ε εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο
φπσο απηή απνδεηθλχεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη θαη ζηα αληίζηνηρα αξρεία.
Πέξαλ φκσο ηνπ ειέγρνπ εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ εμεηάδεηαη θαη κία ζεηξά άιισλ
ζεκάησλ, φπσο:


Άδεηα ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο



Μειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ



Ύπαξμε ηερληθνχ αζθαιείαο



Δλεκέξσζε Βηβιίνπ ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο



Ύπαξμε κειέηεο εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνχ θίλδπλνπ (ΜΔΔΚ)



Πηζηνπνηεηηθά αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο (γηα ηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα)



Πηζηνπνηεηηθά εμνπιηζκνχ (γηα αεξηνθπιάθην – θνκπξεζέξ )



Ύπαξμε εκεξνιφγηνπ ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ ππξνπξνζηαζίαο θαη εάλ λαη έρεη
γίλεη ν εηήζηνο έιεγρνο ηνπ εμνπιηζκνχ (π.ρ. αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξσλ)



Ύπαξμε λέσλ ππεξεζηψλ ζηελ επηρείξεζε



Γηεθπεξαίσζε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ



Ύπαξμε λένπ πξνζσπηθνχ θαη ζηνηρεία εθπαίδεπζεο ηνπ



Ύπαξμε εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη ζηνηρείσλ δηεξεχλεζεο ηνπο, εηδνπνίεζεο
εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θιπ



Ύπαξμε θαηάιιεισλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο έρνπλ CE θαη ζπκπιήξσζε
εληχπσλ παξαιαβήο

Δηδηθά γηα ηε πεξίπησζε ηεο HELMA A.E, πξαγκαηνπνηήζεθε εζσηεξηθή επηζεψξεζε
απφ ηνλ εμσηεξηθφ ζχκβνπιν, ηελ νπνία θαη γηα ιφγνπο εθπαίδεπζεο παξαθνινχζεζε ν
Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο θαηΤγείαο ηεο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο.
Σν απνηέιεζκα ηεο εζσηεξηθήο επηζεψξεζεο ήηαλ ν εληνπηζκφο κίαο ζεηξάο απνθιίζεσλ
απφ ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηηο νπνίεο θαη εθδφζεθαλ
Αηηήζεηο Γηνξζσηηθψλ Δλεξγεηψλ, πξνθεηκέλνπ απηέο λα απνθαηαζηαζνχλ. Ζ δηνίθεζε
ηεο επηρείξεζεο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά, παξέρνληαο ηελ έγθξηζε ηεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ
έπξεπε λα ιάβνπλ ρψξα.
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Με ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ, ε επηρείξεζε ήηαλ πιένλ έηνηκε λα
πξνρσξήζεη ζηε θάζε ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ηεο
εξγαζίαο.
3.2.7 Αλαζθόπεζε ησλ απνηειεζκάησλ από ηε δηνίθεζε
Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία αλαζθνπείηαη ζην
ζχλνιφ ηνπ ζην ηέινο θάζε έηνπο. Καηά ηελ αλαζθφπεζε, κεηαμχ άιισλ, εμεηάδνληαη:


ε εμέιημε ησλ ζεκάησλ πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία



ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο εηαηξίαο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο
θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο



ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηα ζπκβάληα (αηπρήκαηα θαη παξ΄ νιίγνλ αηπρήκαηα)
πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ επηρείξεζε



νη αλαιχζεηο απφ ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, εθηίκεζεο θαη κέηξσλ
αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ



ε αλάιπζε ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ πνπ παξαηεξήζεθαλ, ησλ δηνξζσηηθψλ θαη
πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ



ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ, θαζψο θαη ζρφιηα ή
παξαηεξήζεηο απφ επηζεσξήζεηο ηξίησλ



ε αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ λνκνζεζία θαη άιιεο απαηηήζεηο απφ ηηο
νπνίεο δεζκεχεηαη ε επηρείξεζε



ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ ζπκκεηνρή θαη ηελ δηαβνχιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ



ηα ζπκπεξάζκαηα απφ πεξηζηαηηθά έθηαθηεο αλάγθεο ή ηηο αζθήζεηο εηνηκφηεηαο
γηα ηα ρέδηα Έθηαθηεο Αλάγθεο



ε αλάιπζε ησλ ζεκάησλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ επηθνηλσλία κε νκάδεο /
θνξείο εθηφο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
επηρείξεζεο ζηελ Τ.Α.Δ.



ηπρφλ εθθξεκφηεηεο απφ πξνεγνχκελεο αλαζθνπήζεηο



αιιαγέο ζπλζεθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκνζεηηθψλ απαηηήζεσλ



ζέκαηα εθπαίδεπζεο γηα Τ.Α.Δ.



γεληθά ζρφιηα ηνπ Τπεχζπλνπ ηνπ .Γ.Τ.Α.Δ. γηα ηε ζπλνιηθή απφδνζε κε βάζε
ηα πξνεγνχκελα θαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζή ηνπ



ηε δηάζεζε πφξσλ γηα ηελ Α&ΤΔΔ, θαζψο θαη ηε ρνξήγεζε Μέζσλ Αηνκηθήο
Πξνζηαζίαο,
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ηηο αλαθνξέο –παξαηεξήζεηο ή/θαη ππνδείμεηο- ζρεηηθά κε ηελ Α&ΤΔΔ απφ
αξκφδηνπο εμσηεξηθνχο θνξείο (.ΔΠ.Δ., Φνξείο Πηζηνπνίεζεο θιπ.).

ηελ ζχζθεςε νπνία ζπκκεηέρνπλ ε Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, ν Τπεχζπλνο Α&ΤΔΔ, ν
Σερληθφο Αζθάιεηαο, ν Ηαηξφο Δξγαζίαο θαη άιια αξκφδηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο κε
ζηφρν ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ, ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ηε ιήςε ζρεηηθψλ
απνθάζεσλ. ηελ εηήζηα αλαζθφπεζε εμεηάδνληαη φια ηα πην πάλσ ζέκαηα, ζρνιηάδεηαη
ε απφδνζε ηνπ πζηήκαηνο θαη ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο γηα ηε βειηίσζή ηνπ. Σα
ζπκπεξάζκαηα, νη απνθάζεηο, νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο (δηνξζσηηθέο ή ελέξγεηεο
βειηίσζεο) θαη νη αξκφδηνη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο, θαηαγξάθνληαη ζηα Πξαθηηθά ηεο
χζθεςεο.
Αληίγξαθα ηεο εηήζηαο αλαζθφπεζεο ηνπ πζηήκαηνο (πξαθηηθά αλαζθφπεζεο)
δηαλέκνληαη ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αλαζθφπεζε θαη ζηνπο αξκφδηνπο γηα
ηελ πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ, θαζψο θαη ζε φζνπο ζεσξεί ε Γηνίθεζε ρξήζηκν. Σα
πξαθηηθά ηεο αλαζθφπεζεο αξρεηνζεηνχληαη, καδί κε ηηο αληίζηνηρεο εθζέζεηο, απφ ηνλ
Τπεχζπλν Α&ΤΔΔ. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο αλαζθνπεί ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο
Α&ΤΔΔ ζε δηαζηήκαηα πνπ ζα θαζνξίδνληαη, ψζηε λα βεβαηψλεηαη ζπλερψο ε
θαηαιιειφηεηα, ε επάξθεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Αξρηθά, έρεη θαζηεξσζεί ε
αλαζθφπεζε απηή λα ιακβάλεη ρψξα κία θνξά εηεζίσο. Ωζηφζν, δχλαηαη λα δηελεξγείηαη
πην ζπρλά –κέζσ εθηάθησλ ζπζθέςεσλ- αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ.
Καηά ηε δηεξγαζία αλαζθφπεζεο απφ ηε Γηνίθεζε ζπιιέγνληαη, κειεηνχληαη θαη
αμηνινγνχληαη φιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, έηζη ψζηε ε Γηνίθεζε λα κπνξεί λα
πξνβεί ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζή ηνπ
εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν. Οη αλαζθνπήζεηο απηέο θαηαγξάθνληαη (ηεξνχληαη πξαθηηθά
ζπζθέςεσλ) θαη κέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε ε Γηνίθεζε αλαγλσξίδεη ηηο πηζαλέο αλάγθεο
γηα αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή, ηνπο ζηφρνπο θαη άιια ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
ηεο Α&ΤΔΔ, ψζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη ε δέζκεπζε γηα ζπλερή βειηίσζε ηνπ
ζπζηήκαηνο.
Ζ ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ελφο πζηήκαηνο
Γηαρείξηζεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία, απνηειεί ηνλ βαζηθφ παξάγνληα
εμάιεηςεο θαη ειαρηζηνπνίεζεο ηπρφλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη εξγαδφκελνη
θαη ηξίηνη ζην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο.
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Δηδηθά

γηα

ηε

πεξίπησζε

ηεο

HELMA

A.E,

κεηά

ηελ

νινθιήξσζε

ηεο

εζσηεξηθήοεπηζεψξεζεο θαη εθφζνλπξνεηνηκάζηεθαλ νη ζρεηηθέοαλαθνξέο γηα ηελ
δηνίθεζεπξαγκαηνπνηήζεθεαλαζθφπεζε ηνπ ζπζηήκαηνοΑ&ΤΔ ηεο εξγαζίαο φπσο απηή
νξίδεηαη ζηελ ζρεηηθήδηαδηθαζία. αλάκεζα ζηα ζέκαηα ηα νπνίαζπδεηήζεθαλήηαλ:


ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο



νη απνθιίζεηο πνπ εληνπηζηήθαλ



θαη νη ελέξγεηεο πνπ ζα ιάβνπλρψξα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπο



νη απαηηνχκελνηπφξνη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο



νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο ζε ζέκαηαΑ&ΤΔ ηεο εξγαζίαοθαζψοεπίζεο θαη νη
ζρεηηθνίδείθηεοπαξαθνινχζεζεο ηεο επίηεπμεο ησλ παξαπάλσζηφρσλ



αλάγθεοεπηπιένλεθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θ.α.

γηα φια ηα παξαπάλσ ηεξεζήθαλ πξαθηηθά ηα νπνία δηαλεκεζήθαλ ζε φια ηα κέιε ηεο
επηηξνπήο Α&ΤΔΔ.
3.2.8 Πηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο
Γηα λα νινθιεξσζεί κε επηηπρία φιε ε πηζηνπνίεζε ηνπο ζπζηήκαηνο απνκέλεη λα
εγθξίλεη ν αλεμάξηεηνο θνξέαο πηζηνπνίεζεο αλ έρνπλ ιάβεη ρψξα φιεο νη απαηηνχκελεο
ελέξγεηεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν. Ζ εηαηξία αξρηθά θαιείηαη λα πξνζθαιέζεη ηνλ θνξέα
πηζηνπνίεζεο γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο επηζεψξεζεο ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία πνπ ζα
νξηζηεί. Ο θνξέαο πξέπεη πξηλ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ θαθέινπΑ&ΤΔΔ λα ειέγμεη ηα
λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο (π.ρ.άδεηα ιεηηνπξγίαο, κειέηε ππξνπξνζηαζίαο
θιπ). Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν επηζεσξεηήο ειέγμεη φηη ε εηαηξία είλαη θαζφια λφκηκε θαη
δελ ππάξρεη θάπνην δήηεκα ε εθθξεκφηεηα κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ επηζεψξεζε
πηζηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Σν επφκελν βήκα είλαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο θαη ηεο επάξθεηαο ηεο ηεθκεξίσζεο
ηνπ ζπζηήκαηνο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν OHSAS
18001. Δθφζνλ δελ παξνπζηάδνληαη απνθιίζεηο, εθηειείηαη ε επηζεψξεζε ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο.
Ο επηζεσξεηήο ειέγρεη αλ ηα αξκφδηα πξφζσπα ηεο εηαηξίαο έρνπλ θαηαλνήζεη πιήξσο
ην ζχζηεκα Α&ΤΔΔ, ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη θαζψο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ
πξέπεη λα εθηειεζηνχλ. Ο θνξέαο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θξίλεη αλ ην ζχζηεκα πνπ
έρεη αλαπηχμεη θαη εθαξκφδεη ε επηρείξεζε είλαη ζαθήο σο πξνο ηα παξαπάλσ, αλ ηα
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έληππα είλαη ζπκπιεξσκέλα κε βάζε ηηο απαηηήζεη ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη
πνηεο απφ ηηο ζε εμέιημε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο έρεη ήδε νινθιεξσζεί. ηα πιαίζηα
δηεμαγσγήο ηεο επηζεψξεζεο πηζηνπνίεζεο, ν επηζεσξεηήο ιακβάλεη ππ'φςηλ ηνπ ηα
απνηειέζκαηα ηεο εζσηεξηθήο επηζεψξεζεο θαη εμεηάδεη ηα πξαθηηθά ηεο αλαζθφπεζεο
ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηε δηνίθεζε.
Μεηά απφ κία επηηπρή επηζεψξεζε θαη αμηνιφγεζε, ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο εθδίδεη ην
πηζηνπνηεηηθφ OHSAS 18001. Αθνινπζνχλ πεξηνδηθέο επηζεσξήζεηο επηηήξεζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο (ζπλήζσο κία ή δχν θνξέο ην ρξφλν) πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο
ζπλέρεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Δηδηθά γηα ηε πεξίπησζε ηεο HELMA A.E, ε επηζεψξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ
θνξέα πηζηνπνηήζεσλ LLC- Certification, θαη ζηελ δηάξθεηα ησλ 2 (δπν) εκεξψλ
επηζεψξεζεο εμεηάζηεθε ελδειερψο ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο, ε εθπαίδεπζε θαη ε
ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο ζε απηφ θαζψο επίζεο θαη ε ηήξεζε ησλ
ζρεηηθψλ αξρείσλ. Σν απνηέιεζκα ηεο επηζεψξεζεοήηαλζεηηθφρσξίο ηελ εκθάληζε κε
ζπκκνξθψζεσλθαη ε έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχνινθιεξψζεθε ζε δηάζηεκα 10 εκεξψλ.
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4. Οθέιε από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο
εξγαζίαο
Ζ δηαζεζηκφηεηα ζσζηά εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ κπνξεί λα έρεη πνιιαπιά
νθέιε πνπ πηζαλφλ λα κε γίλνπλ άκεζα αληηιεπηά. Ζ εηαηξία κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα Α&ΤΔΔ δείρλεη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο έλα πξφζσπν επζχλεο
απέλαληη ηνπο. Ο εθάζηνηε εξγαδφκελνο αληηιακβάλεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν πσο ε
επηρείξεζε επελδχεη ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη ελδηαθέξεηαη γηα απηή. Απηφ έρεη ζαλ
απνηέιεζκα λα εξγάδνληαη κε κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη απηνπεπνίζεζε θαηά ηελ ξνή
εξγαζηψλ θαη ε επηρείξεζε λα έρεη αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο. Δπηπιένλ ε εθπαίδεπζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ζηα ζέκαηα Α&ΤΔΔ θαη ε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία φισλ ησλ κεξψλ ηεο
εηαηξίαο θαζψο θαη νη γλψζεηο πνπ έρνπλ πιένλ νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα
ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά ζηε πξφιεςε εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. Σα εξγαηηθά αηπρήκαηα
απαζρνινχλ ηδηαίηεξα κηα επηρείξεζε εηδηθά φηαλ ν ρψξνο εξγαζίαο δεκηνπξγεί ζπλζήθεο
ψζηε απηά λα ιακβάλνπλ ρψξα ζπρλά (φπσο ζπκβαίλεη ζηα ζπλεξγεία νρεκάησλ). Σα
αηπρήκαηα κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο αλάινγα κε ηελ
έθηαζε ηνπο. Όπσο είλαη ινγηθφ φιεο νη δηεξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ Α&ΤΔ βειηηψλνπλ
επίζεο ηελ πγηεηλή ησλ ρψξσλ ηεο επηρείξεζεο. Σα ηξίηα κέξε θαη ηπρφλ εμσηεξηθνί
ζπλεξγάηεο βιέπνληαο ηα απαηηνχκελα κέηξα πνπ έρεη ιάβεη ε επηρείξεζε γηα ηελ
εμάιεηςε αηπρεκάησλ πξνδηαζέληαη ζην λα μεθηλήζνπλ ή λα ζπλερίζνπλ ηελ ζπλεξγαζία
καδί ηεο.
Απφ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ
OHSAS18001:2007 θαη ηνπ

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο

εξγαζίαο, εθηφο απφ ηελ ίδηα ηελ εηαηξία θαη νη εξγαδφκελνη έρνπλ λα σθειεζνχλ απφ
ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.
Ζ ζπλερήο εθπαίδεπζε πνπ δέρνληαη απφ ηα ζηειέρε ηεο εηαηξίαο έρεη ζαλ απνηέιεζκα
ηελ άκεζε θαη ζπρλή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. Ο εξγαδφκελνο κε απηφλ ηνλ ηξφπν
βξίζθεηαη πην θνληά ζηελ δηνίθεζε, θάηη πνπ εληζρχεη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ
ηκεκάησλ ηεο. Όηαλ ηα άηνκα ζπλεξγάδνληαη θαη επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο απηφ θάλεη
μεθάζαξν ζηνλ θαζέλα ηνλ ξφιν ηνπ θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη ε εηαηξία. Δίλαη επφκελν
φηαλ φια ηα ζηειέρε ηεο εηαηξίαο εξγάδνληαη ζε έλα άξηηα νξγαλσκέλν θιίκα λα ληψζνπλ
φηη ζπκβάινπλ ελεξγά ζηελ πξνζπάζεηα ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο. Ζ ηφλσζε ηνπ εζηθνχ
θαη ε θαιχηεξε ςπρνινγία γηα παξαγσγηθφηεηα είλαη αθφινπζν. Δξγαδφκελνο πνπ
εξγάδεηαη ζε κηα εηαηξία πνπ εθαξκφδεη ηηο απαηηήζεηο ηνπOHSAS18001:2007 ζηελ
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εξγαζία, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ιακβάλεη θαη ν ίδηνο γλψζεηο νη νπνίεο ζπκβάινπλ ζηελ
επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε.
Σα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ OHSAS18001ζε κηα επηρείξεζε είλαη πνιιά θαη
πνηθίινπλ σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπο. Ζ ζσζηή εθαξκνγή θαη ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ
ηνπ πξφηππνπ έρεη απνθέξεη απνηειέζκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη κεξηθά απφ απηά είλαη :


ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο θαη ζηε δηαρείξηζε
θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία

Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα πξνζεγγίδεη θαη λα έρεη πιήξε εηθφλα γηα ηηο πηζαλφηεηεο πνπ
ππάξρνπλ

λα εκθαληζηεί θίλδπλνο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Ο έιεγρνο απηφο

πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηαθηηθφ δηάζηεκα πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηελ επηρείξεζε θαη έρεη ηελ
δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο πηζαλψλ θηλδχλσλ θαζψο έρεη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο ζηελ κειέηε
ηεο γηα πηζαλνχο θηλδχλνπο νη νπνίνη κπνξεί λα πξνθχςνπλ.


κείσζε ηνπ αξηζκνχ, ηεο έθηαζεο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο εξγαζηαθψλ αηπρεκάησλ θαη
ησλ επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ OHSAS 18001 ε επηρείξεζε έρεη ζηελ θαηνρή ηεο έλα
ζχζηεκα

δηαρείξηζεο

αζθάιεηαο

θαη

πγείαο

φπνπ

ππάξρεη

ζρεηηθή

κέηξεζε

επηθηλδπλφηεηαο ησλ αηπρεκάησλ πνπ κπνξεί λα γίλνπλ ε πνπ έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ.
Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ιακβάλνληαο ππ’φςηλ ε επηρείξεζε ηηο πξνηάζεηο ηεο κειέηεο ε
εηαηξία κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ αηπρεκάησλ πνπ πηζαλψλ ιακβάλνπλ ρψξα
ζηελ παξαγσγή θαη επηπιένλ λα κεηψζεη ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπο κε ηελ εθαξκνγή
απαηηνχκελσλ νδεγηψλ αιιά θαη κε ηελ ρξήζε άιισλ κέζσλ φπσο ΜΑΠ.


κείσζε ηνπ ρακέλνπ ρξφλνπ απφ εξγαζηαθά αηπρήκαηα κε παξάιιειε αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο

Όηαλ ε εηαηξία έρεη

φια ηα απαηηνχκελα κέηξα φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ησλ

εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία ε επηρείξεζε έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα
απνθχγεη ηπρφλ εξγαηηθά αηπρήκαηα κε ηα κέηξα ηα νπνία έρεη ιάβεη. Σν ζηνηρείν απηφ
δίλεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε επηρείξεζε έρεη κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα αθνχ δελ
ζηακαηά ε παξαγσγή απφ θάπνην εξγαηηθφ αηχρεκα άξα ε επηρείξεζε σθειείηαη θαη
νηθνλνκηθά.


θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη βειηησκέλν εζηθφ ηνπ πξνζσπηθνχ

Όπσο είλαη ινγηθφ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ OHSAS 18001 θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
απαηηνχκελσλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ππάξρνπλ αιιαγέο θαη ζηνλ ρψξν παξαγσγήο.
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Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ν εξγαδφκελνο λα έρεη βειηησκέλν εζηθφ βιέπνληαο έλα πην
αζθαιέο πεξηβάιινλ γηα εξγαζία κε απνηέιεζκα λα ηνλ θάλεη είηε επζπλείδεηα είηε
αζπλαίζζεηα λα γίλεηαη πην απνδνηηθφο .


απηή απφδεημε κηαο ππεχζπλεο πνιηηηθήο ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ
εξγαζία

Δθηφο απφ ην ακηγψο παξαγσγηθφ θνκκάηη θαη ηελ γεληθφηεξε αζθάιεηα θαη πγεία φισλ
ζην ρψξν εξγαζίαο απνηειεί θαη κηα απφδεημε πξνο δηαθφξνπο ηνκείο. Ζ εηαηξία πιένλ
κπνξεί λα απνδείμεη πξνο πάζα θαηεχζπλζε φηη ιακβάλεη ζνβαξά ηελ αζθάιεηα θαη ηε
πγεία ζηελ εξγαζία θαη έρεη ιάβεη ηα απαηηνχκελα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε
πξνβιεκάησλ.


ειαρηζηνπνίεζε ή εμάιεηςε ηεο πηζαλφηεηαο λνκνζεηηθψλ παξαβάζεσλ

Μηα απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ OHSAS 18001 ζε
κηα επηρείξεζε είλαη θαη νη λνκνζεηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη σο πξνο ηελ αζθάιεηα θαη
ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ . Μέζα απφ απηήλ ηελ δηαδηθαζία ππελζπκίδνληαη ζηελ
επηρείξεζε νη ππνρξεψζεηο ηεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαζψο θαη λέα λνκνζεζία γηα ηελ
νπνία δελ είλαη ελήκεξε θαη ζα πξέπεη λα θάλεη ηελ αλάινγεο ελέξγεηεο ψζηε λα
ζπκκνξθσζεί κε ηελ λνκνζεζία.


επίηεπμε θαιχηεξσλ φξσλ αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ (κεησκέλα αζθάιηζηξα)



επίδεημε επηκέιεηαο θαη βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο πξνο φια ηα
ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ην επξχ θνηλφ

Ζ χπαξμε ελφο πηζηνπνηεηηθνχ δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηελ επηρείξεζεο έρεη
άκεζν αληίθηππν ζηνλ θχθιν δξαζηεξηνπνηήζεσλ ηεο. Πνιιέο θνξέο έλα πηζηνπνηεηηθφ
είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα θάπνηνλ πξνκεζεπηή γηα ηελ έλαξμε κηαο ζπλεξγαζίαο
κε θάπνηα επηρείξεζε, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξίαο ζε έλαλ
δεκφζην ή ηδησηηθφ δηαγσληζκφ κπνξεί λα πξνππνζέηεη ηελ χπαξμε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ,
θαζψο ε πηζηνπνίεζε αλαδεηθλχεη ην πξνθίι ηεο επηρείξεζεο θαηηεθκεξηψλεη φηη ππάξρεη
νξγάλσζε ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο.
Δπίζεο

αλάκεζα

ζηα

νθέιε

ζπκπεξηιακβάλεηαη

θαη

ε

αλαδηνξγάλσζε

ησλ

παξαγσγηθψλδηαδηθαζηψλ ζε κηα επηρείξεζε, θαη πνπ είλαη νη κεηαβνιέο ζε
νπνηνλδήπνηεηνκέα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγηθήδηαδηθαζία. Πην ζπγθεθξηκέλα κε
ηνλ φξν αλαδηνξγάλσζε αλαθεξφκαζηε ζηνλ ξηδηθφ επαλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο
επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ λέεο θαιχηεξεο επηδφζεηο ηεο επηρείξεζεο ζε
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θφζηνο, πνηφηεηα, εμππεξέηεζε θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε αζθάιεηα θαη πγεία ησλ
εξγαδνκέλσλ ηεο.
ηε πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο
ηεο εξγαζίαο, ε αλαδηνξγάλσζε παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ αζθάιεηα
θαη ηελ πγεία ζηελ εξγαζία ππάξρεη έλα κεγάιν εχξνο κεηαξξπζκίζεσλ ζε δηάθνξνπο
ηνκείο φπσο νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, εξγαιεία, κεραλήκαηα, πξνζσπηθφ, θαζψο θαη
ζηνλ ηξφπν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε παξαγσγή δειαδή ε επηζθεπή ησλ νρεκάησλ.
Δηδηθά γηα ηε πεξίπησζε ηεο HELMAA.E, νη βειηηψζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ
εθαξκνγή

ηνπ

ζπζηήκαηνο

δηαρείξηζεο

αζθάιεηαο

θαη

πγείαο

ηεο

εξγαζίαο

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.
Έλα απφ ηα θχξηα δεηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ OHSAS 18001 ζηελ επηρείξεζε ήηαλ ν
εληνπηζκφοπηζαλψλπαξαηεξήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ
πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ.
Καηά ηελ πεξίνδν εθπφλεζεο ηεο κειέηεο έγηλε επηζεψξεζε ηνπ ρψξνπ θαη ηεο
παξαγσγηθήοδηαδηθαζίαοκέζσ ηεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΜΔ
ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ. ην παξφλ έληππν
απνηππψζεθε ν έιεγρνο γηα ην αλ ε επηρείξεζε ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ λνκνζεζία. Απφ
ηε δηαδηθαζία απηή πξνέθπςαλ νη δηνξζσηηθέοελέξγεηεο πνπ έπξεπε λα ιάβνπλ ρψξα
ζηελ επηρείξεζε.H επηρείξεζε ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ OHSAS 18001
εμέδσζε αξθεηέο ΑΓΔ (Αίηεζε Γηνξζσηηθψλ Δλεξγεηψλ).Οη ΑΓΔ πεξηιάκβαλαλ
παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο κε ζηφρν ηελ βειηησζε ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο
εξγαζίαο ζηνλ ρψξν ηνπ ζπλεξγείνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα :
ΑΓΔ Νν 01
Παξαηήξεζε :Σα παξάζπξα ήηαλ κνλνίπαινπίλαθεο, αιιά ππάξρεη ζηδεξνθαηαζθεπή
γηα πξνζηαζία έλαληη ζξαχζεο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο.
Δλέξγεηα πνπ έιαβε ρώξα: χκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηα παξάζπξα πξέπεη λα είλαη
εηδηθνχ ηχπνπ (πνιπθαξβνληθά ή κε πιέγκα). Οινθιεξψζεθε ε αληηθαηάζηαζε ησλ
παινπηλάθσλ κε παινπίλαθεο εηδηθνχ ηχπνπ (πνιπθαξβνληθά ή κε πιέγκα).
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ΑΓΔ Νν 02
Παξαηήξεζε :ην πίζσ κέξνο ησλ επί επηζθεπή νρεκάησλ (φπνπ βξίζθνληαη νη πάγθνη
εξγαζίαο), δελ έρεη νξηνζεηεζεί ην απαηηνχκελν ειεχζεξν πιάηνο ηνπ δηαδξφκνπ
θπθινθνξίαο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ ζπλεξγείνπ.(ηα νρήκαηα δε θξαηνχλ
νξηνζεηεκέλεο απνζηάζεηο απφ ηνπο πάγθνπο).
Δλέξγεηα πνπ έιαβε ρώξα: ππήξμεκέξηκλα γηα ηήξεζε δηαδξφκνπ θπθινθνξίαο,
ειεχζεξνπ εκπνδίσλ ζε ζπλερή βάζε. Ο δηάδξνκνο έρεη πιάηνο πάλσαπφ 1,20m ελψ ζα
ππάξρεη θαη ζρεηηθή δηαγξάκκηζε ηνπ ζην πάησκα (θίηξηλν ρξψκα).
ΑΓΔ Νν 03
Παξαηήξεζε:

Ζ ζήκαλζε αζθαιείαο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο αζθαιείαο απαηηεί

ζεκαληηθή βειηίσζε.
Δλέξγεηα πνπ έιαβε ρώξα: ππήξμε ζρεηηθή κειέηε θαη νη ρψξνη εξγαζίαο ζα
ζεκάλζεθαλ θαηαιιήισο.
ΑΓΔ Νν 04
Παξαηήξεζε: Γελ ππάξρεη πεξηθεξεηαθή ζήκαλζε ζηηο ηάθξνπο εξγαζίαο, φπσο
νξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή κε ηα ζπλεξγεία λνκνζεζία.
Δλέξγεηα πνπ έιαβε ρώξα:ππήξμε δηαγξάκκηζε ηεο πεξηθέξεηαο ησλ ηάθξσλ εξγαζίαο
(ζε ρξψκα καχξν-θίηξηλν).
ΑΓΔ Νν 05
Παξαηήξεζε: Γελ είλαη δηαζέζηκν πξνζηαηεπηηθφ θηγθιίδσκα ή θαπάθηα γηα ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ δελ γίλεηαη ρξήζε ηεο ηάθξνπ, α λνκνζεζία.
Δλέξγεηα πνπ έιαβε ρώξα: εγθαηαζηάζεθε πξνζηαηεπηηθφ θηγθιίδσκα ή θαπάθηα γηα ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ δελ γίλεηαη ρξήζε ηεο ηάθξνπ.
ΑΓΔ Νν 06
Παξαηήξεζε: Σα ξάθηα απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη αληαιιαθηηθψλ δελ αλαγξάθνπλ ην
κέγηζην βάξνο πνπ κπνξνχλ λα δερζνχλ.
Δλέξγεηα πνπ έιαβε ρώξα:ππήξμε ζρεηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηα
ξάθηα εθνδηάζηεθαλ κε ζρεηηθέο ζεκάλζεηο.
ΑΓΔ Νν 07
Παξαηήξεζε: Σα ΜΑΠ έρνπλ δηαλεκεζεί ζην πξνζσπηθφ αιιά φρη κε ειεγρφκελν
ηξφπν.
Δλέξγεηα πνπ έιαβε ρώξα: ππήξμε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε ηεο παξαιαβήο ησλ ΜΑΠ εθ
κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ αιιά θαη ηεο ελεκέξσζεο ηνπ γηα ηελ νξζή ρξήζε ηνπο.
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ΑΓΔ Νν 08
Παξαηήξεζε: Γελ έρεη πινπνηεζεί ζε ζεκηλάξην αλαθνξηθά κε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη
πγείαο ηεο εξγαζίαο.
Δλέξγεηα πνπ έιαβε ρώξα: πινπνηήζεθεζρεηηθφ ζεκηλάξην ην ακέζσο πξνζερέο
δηάζηεκα.
ΑΓΔ Νν 09
Παξαηήξεζε: Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ δελ είλαη απνηππσκέλεο (πρ ζε
θαξηέιεο ζπληήξεζεο).
Δλέξγεηα πνπ έιαβε ρώξα: ζπληάρζεθε εθ λένπ ν θαηάινγνο εμνπιηζκνχ ηνπ
ζπλεξγείνπ, θαζνξίζηεθαλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, νη νπνίεο
θαη θαηαγξάθεθαλ ζηα ζρεηηθά έληππα ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο ηεο εηαηξίαο.
ΑΓΔ Νν 10
Παξαηήξεζε: ην ζπλεξγείν ππάξρεη αεξηνθπιάθην (Unimar θαηαζθεπήο 10/2009), ην
νπνίν φκσο δελ έρεη επηζεσξεζεί πίεζε.
Δλέξγεηα πνπ έιαβε ρώξα: έγηλε έξεπλα αγνξάο θαη θιήζεθε δηαπηζηεπκέλνο θνξέαο
ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα επηζεσξήζεη θαη λα πηζηνπνηήζεη ην αεξηνθπιάθην.
ΑΓΔ Νν 11
Παξαηήξεζε: ην ζπλεξγείν ππάξρεη θνξηηζηήο (γηα ηηο κπαηαξίεο ηνπ ειεθηξηθνχ
θιάξθ), ν νπνίνο δελ έρεη ηελ θαηάιιειε απνκφλσζε θαη γείσζε (γηα απνθπγή
ζπηλζεξηζκψλ, ζε έλα δπλεηηθά εθξεθηηθφ πεξηβάιινλ).
Δλέξγεηα πνπ έιαβε ρώξα: Θα γίλεη έξεπλα αγνξάο θαη ζα δνζεί θαηάιιειε ηερληθή
ιχζε.
ΑΓΔ Νν 12
Παξαηήξεζε: Σα MSDS (ιάδηα, γξάζα, δηαιχηεο, πγξά θξέλσλ θιπ) δελ έρνπλ
ζπγθεληξσζεί θαη αμηνινγεζεί θαηαιιήισο.
Δλέξγεηα πνπ έιαβε ρώξα: Σα MSDS ζπγθεληξψζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ έσο πξνο
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηείραλ αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ηεο εξγαζίαο κε
απηά.
ΑΓΔ Νν 13
Παξαηήξεζε: Δθαξκφδνληαη θαλφλεο εηζαγσγήο ηνπ απηνθηλήηνπ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο (
γηα απνθπγή αηπρήκαηνο), αιιά απνπζηάδεη ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φπσο θαη ε ζήκαλζε
ζηα ζεκεία εηζφδνπ.
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Δλέξγεηα πνπ έιαβε ρώξα: ζπληάρζεθε ζρεηηθή νδεγία εξγαζίαο, επί ηεο νπνίαο
ελεκεξψζεθεφιν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπλεξγείνπ θαη ηνπνζεηήζεθεζρεηηθή ελεκεξσηηθή
ζήκαλζε ζην ζεκείν εηζφδνπ ησλ νρεκάησλ.
ΑΓΔ Νν 14
Παξαηήξεζε: Δληνπίζηεθαλ θηάιεο νμπγφλνπ θαη αζεηηιίλεο, νη νπνίεο δελ ήηαλ κε
κφληκν ηξφπν πξνζδεκέλεο ζε θάπνην ζχζηεκα ζπγθξάηεζεο.
Δλέξγεηα πνπ έιαβε ρώξα: Oνξίζηεθαλ ζρεηηθά ζπζηήκαηα κφληκεο θαη ζηαζεξήο
ζπγθξάηεζεο ησλ θηαιψλ φηαλ απηέο δε ρξεζηκνπνηνχληαη.
Ζ

εηαηξεία

κε

ηελ

πηζηνπνίεζε

ηνπ

ζπζηήκαηνοΑ&ΤΔεθηφο

απφ

ηα

παξαπάλσπξνθαλήνθέιε πνπ αλαθέξζεθαλεπσθειήζεθε κε αθφκαπεξηζζφηεξα. Ζ
εηαηξείακε ηελ χπαξμε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ βειηίσζε ηελ εηαηξηθή ηεο εηθφλα πξνο ηνπο
πειάηεο ηεο, ελψ παξάιιεια απέθηεζε ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκνχο ηνπ
ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ ηνκέα ζηνπο νπνίνπο ε χπαξμε ηνπ παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθνχ
απνηεινχζε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε απηνχο.
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Αλαιπηηθή θνζηνιόγεζε εθαξκνγήο πξνηύπνπ

5.
Ζ

εθαξκνγή

ηνπ

πξνηχπνπOHSAS18001ζε

κηα

εηαηξίαπνηθίιεη

απφ

ηελ

πθηζηάκελεθαηάζηαζεεφπνηαππάξρεηθαζψο θαη απφ ην κέγεζνο ησλ εξγαζηψλθαη
δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλπνπ πξφθεηηαη λα ιάβνπλ ρψξα ζε απηήλ. Ζ επηρείξεζεθαιείηαη
λα θαιχςεηέμνδα ηα φπνηακπνξνχλ λα πξνθχςνπλζε ζέκαηαφπσο:


Μειέηε αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο ηεο εξγαζίαο



Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ



Βειηίσζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ



Πξνκήζεηα λένπ εμνπιηζκνχ/ αληηθαηάζηαζε παιαηνχ εμνπιηζκνχ



Πξνκήζεηα θαη δηαλνκή ΜΑΠ



Πηζηνπνίεζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο εξγαζίαο απφ
αλεμάξηεην θνξέα

Μειέηε αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο
ηεο εξγαζίαο
Γηα ηελ πιήξε αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη πηζηνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν OHSAS 18001, απαηηείηαη
ε χπαξμε ηεο αληίζηνηρεοκειέηεο, πνπ ζπλήζσο πινπνηείηαη απφ ζπκβνπιεπηηθφ γξαθείν.
Ζ κειέηεπεξηιακβάλεηφιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξφηππνπ ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ
θαζψο θαη πιήξεηονδεγίεο πξνο ηελ επηρείξεζε ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξέπεη
λα αθνινπζεί. Ζ ζρεηηθήδαπάλε πνηθίιεη ζην θφζηνοαλάινγα κε ην γξαθείν πνπ ζα
αλαιάβεηην έξγν, αιιά είλαη ηεο ηάμεοκεηαμχ 2.000 έσο 4.000 επξψ.
Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ
Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζπλήζσο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ακνηβή ηνπ
ζπκβνπιεπηηθνχγξαθείνπ ζηα πιαίζηα αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δάλ
ζε κειινληηθφ ρξφλν (θπξίσο ιφγσ ηεο χπαξμεο λένπ πξνζσπηθνχ), απαηηεζεί θάπνην
εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην, ην θφζηνο ηνπ είλαη ηεο ηάμεο ησλ 300-500 επξψ.
60

Βειηίσζε θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ
Γελείλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ απαηηνχληαηαιιαγέο ζηηο ππνδνκέο ηεο εγθαηάζηαζεο κηαο
επηρείξεζεοπξνθεηκέλνπ λα επηηεπρηεί ε ζσζηήεθαξκνγή ηνπ πξφηππνπOHSAS 18001.
Πηζαλέοαιιαγέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ είλαη ε χπαξμεδηαγξάκκηζεο ζηνπο
ρψξνποεξγαζίαο(ρσξηζκφοδηαδξφκσλειεχζεξεοπξφζβαζεο

θαη

ρψξσλεξγαζίαο,βειηίσζεεγθαηαζηάζεσλ

πνπ

ζε

πεξίπησζεπξνβιεκάησλ

πξνθχπηνπλιφγσ ησλ θαηξηθψλζπλζεθψλ (θξχν, δέζηε, αέξαο)θαη επηπιένλ χπαξμε
ρψξσλ γηα αζθαιή θαηαλνκή θαη θχιαμε εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ ζηνλ ρψξν
εξγαζίαο (θηάιεο, εξγαιεία ρεηξφο θαη κεραλήκαηα).
Σα πνζά πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα θαη ην κέγεζνο ησλ εξγαζηψλ. Σηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο ε θξνληίδα ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο είλαη κηα
επίπνλε θαη θνζηνβφξα δηαδηθαζία. Μηα επηρείξεζε θαιείηαη πνιιέο θνξέο λα πιεξψζεη
πνζά απφ 1000 επξψ κέρξη θαη 50.000, εηδηθά αλ νη αιιαγέο είλαη ξηδηθέο ή
πεξνιακβάλνπλ εηδηθέο απαηηήζεηο φπσο ζπκβαίλεη κε ηα ζπλεξγεία βαξέσλ νρεκάησλ.
Δηδηθά γηα ηε πεξίπησζε ηεο HELMAA.E, νη ζρεηηθέο εξγαζίεο αθνξνχζαλ ηα
παξαθάησ:
Δλδεηθηηθό θόζηνο(επξψ)

α/α Δξγαζία
1

Σνπνζέηεζε παινπηλάθσλ αζθαιείαο κε πιέγκα

8.000

2

Αγνξά πξνζηαηεπηηθψλ θαιπκκάησλ ηάθξσλ

2.000

3

Γηαγξάκκηζε νδψλ θπθινθνξίαο

500

4

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζήκαλζεο αζθαιείαο

300

Πξνκήζεηα λένπ εμνπιηζκνύ/ αληηθαηάζηαζε παιαηνύ εμνπιηζκνύ
Δηδηθά γηα ηε πεξίπησζε ηεο HELMA, δελ απαηηήζεθε ε πξνκήζεηα λένπ εμνπιηζκνχ ή ε
αληηθαηάζηαζε παιαηνχ, θζαξκέλνπ ή αθαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ.
Πξνκήζεηα θαη δηαλνκή ΜΑΠ
Σα ΜΑΠ ( κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο) είλαη ίζσο ε πην απαξαίηεηε δαπάλε πνπ νθείιεη
λα θάλεη κηα επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηα ζηνπο εξγαδφκελνπο

61

ηεο, αιιά θαη λα θαιχςεη ηηο απηηήζεηο εθαξκνγήο ηνπ πξφηππνπ. Hρξήζε ησλ ΜΑΠ
είλαη απαξαίηεηε ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ρψξνπο πνπ ε βαζηθή παξάγσγε ηεο επηρείξεζεο
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε ελφο ζπλεξγείνπ ε
επηρείξεζε ππνρξενχηαη ηα παξέρεη ηα παξαθάησ ΜΑΠ κε ηελ εμήο πηζαλή
θνζηνιφγεζε.
Δλδεηθηηθό θόζηνο(επξψ)

α/α Δίδνο ΜΑΠ
1

Κξάλνοεξγαζίαο

10-100

2

Φφξκαεξγαζίαο

25-45

3

Μάζθαεξγαζίαο

30-70

4

Γάληηαεξγαζίαο

10-30

5

Τπνδήκαηα εξγαζίαο

40-70

6

Μπνπθάλεξγαζίαο

40-70

7

Ωηναζπίδεο

5-10

Δηδηθά γηα ηε πεξίπησζε ηεο HELMAA.E, δελ απαηηήζεθε ε πξνκήζεηα ΜΑΠ,
δεδνκέλνπ φηη ε επηρείξεζε δηαζέηεη κε ειεγρφκελν ηξφπν ηα απαξαίηεηα Μέζα
Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο ζε φιν ην πξνζσπηθφ ηεο.
Πηζηνπνίεζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο εξγαζίαο από
αλεμάξηεην θνξέα
Γηα ηελ νινθιήξσζε θαη πηζηνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ην πξφηππνOHSAS 18001, ππεχζπλνο είλαη ν
θνξέαοπηζηνπνίεζεο. Φνξέαο πηζηνπνίεζεο ζεσξείηαη ν αλεμάξηεηνο νξγαληζκφο πνπ
κέζσ ηνπ επηζεσξεηή ηνπ ζα ειέγμεη θαη ζα πηζηνπνηήζεη φηη νη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ
ηθαλνπνηνχληαη , φηη ππάξρεη ε αληίζηνηρε κειέηε θαη φηη ε επηρείξεζε έρεη νινθιεξψζεη
ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκφξθσζε ηεο κε ην πξφηππν.
Δθφζνλ φια ηα παξαπάλσεγθξηζνχλ απφ ηνλ επηζεσξεηήηφηεαθνινπζεί εέθδνζεηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ. Σν θφζηνο ηεο επηζεψξεζεοθπκαίλεηαη απφ 600-1.000επξψ, αλάινγα ηνλ
θνξέα πηζηνπνίεζεο. Σν πνζφ απηφ επηβαξχλεη ηελ επηρείξεζε ζε εηήζηαβάζε,
δεδνκέλνπ φηη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ε εθηέιεζε
επηζεσξήζεσλ επηηήξεζεο απφ ηνλ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο ζε εηήζηα βάζε.
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6.

ύληνκε Πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο
θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ, ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ
ΚΙΝΓΤΝΩΝ(Κσδηθόο δηαδηθαζίαο: ΓΑΤ 01)
θνπφο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, ε αμηνιφγεζε ηνπο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο
ζεκαληηθφηεηαο ησλ εληνπηζκέλσλ θηλδχλσλ.
Ζ επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ζσζηά ηνπο επαγγεικαηηθνχο θηλδχλνπο πνπ
εκθαλίδνλαηη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηεο έρεη θαζηεξηψζεη ζχζηεκα πνπ ιακβάλεη ππφςε
ηφζν ηε πηζαλφηεηα εκθάληζεο θαηαζηάζεσλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αηχρεκα ή
αζέλεηα, φζν θαη ην κέγεζνο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ επηθέξεη ην δπλεηηθφ
αηχρεκα.
Οη

θάζεηοεξγαζίαοαλαιχνληαη

θαη

απφ

εθεη

πξνθχπηνπλεξγαζηαθνίθίλδπλνη

νη

νπνίνηθαηαγξάθνληαη ζην αληίζηνηρνέληππν. Σέινο νη εξγαζηαθνίθίλδπλνη ηαμηλνκνχληαη
αλάινγα κε ηελ ζνβαξφηεηα ηνπο θαζψο θαη κε ηελ πηζαλφηεηαεκθάληζεοηνπο (δειαδή
ηνλ θίλδπλν πνπ παξνπζηάδνπλ).
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΗ
ΔΡΓΑΙΑ(Κσδηθόο δηαδηθαζίαο: ΓΑΤ 02)
θνπφο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο είλαη ε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ γηα ηε ηεθκεξίσζε
ησλ Πξνγξακκάησλ Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο εξγαζίαο πνπ ζαλ ζηφρν
έρνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο.
Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαοπξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ αλαζθφπεζε, φπνπ
θαη ζέηνληαη νη ζηφρνηαζθάιεηαο θαη πγείαο
ιφγσινηπφλδηαδηθαζίαππάξρεηαληίζηνηρνέληππν
είδνοζηφρνπ,ππεχζπλνπαξαθνινχζεζεο

θαη

ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηελ ελ
ην

νπνίναλαθέξεηηίηιν

θαη

πινπνίεζεοπξνγξάκκαηνο,απαηηνχκελεο

ελέξγεηεο θαζψο θαη εκεξνκελίεοεθηέιεζεο ησλ απαηηνχκελσλελεξγεηψλαιιά θαη
νινθιήξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Σα πξνγξάκκαηα Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ειέγρνληαη σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ηνπο

θαη

ηε

ηήξεζε

ηνπ

ρξνλνδηαγξάκκαηνο
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ηνπο.

Σα

απνηειέζκαηα

ησλ

ειέγρσλθνηλνπνηνχληαη ζηνλ Τπεχζπλν Α&ΤΔ, ν νπνίνο θαη θξίλεη εάλ απαηηείηαη
εθαξκνγή δηνξζσηηθήο ελέξγεηαο ζε πεξηπηψζεηο απνθιίζεσλ.
ΔΛΔΓΥΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΜΔ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ
ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ(Κσδηθόο δηαδηθαζίαο: ΓΑΤ 03)
θνπφο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο είλαη ε πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν
ελεκεξψλεηαη ε εηαηξία ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία - θαλνληζκνχο (εζληθνχο θαη
επξσπατθνχο) πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία γηα ηηο δηεξγαζίεο πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα, θαζψο επίζεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο
επηρείξεζεο κε ηελ παξαπάλσ λνκνζεζία θαη θαλνληζκνχο.
Ο ππεχζπλνοΑ&ΤΔ ηεο εηαηξείαοέρεη σο έξγν ηελ ζπιινγήδεδνκέλσλφζνλαθνξάζηελ
ζρεηηθήλνκνζεζία κε ηελ νπνίαππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη ε επηρείξεζε (απφην
ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ, Καηάινγνπο Ννκνζεζίαο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο δηαξθνχο
ελεκέξσζεο, θαζψο θαη άιιεο πεγέο, φπσο πεξηνδηθά θαη ηχπνο). Δθφζνλαπαηηείηαη ζην
ηέινο

ηνπ

έηνπογίλεηαη

αλαζθφπεζε

θαη

αλαζεψξεζε

ηνπ

θαηαιφγνπ

κε

βάζεαλαζεσξήζεηο ε ηξνπνπνηήζεηολνκνζεηεκάησλ θαη θαλνληζκψλ, θαζψο θαη ζε
πεξίπησζεπηζαλψλαιιαγψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο.
Γηα ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ ηνπ
ζπζηήκαηνο. Οη εζσηεξηθνί επηζεσξεηέο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο ηε
λνκνζεζίαο πξνεηνηκάδνπλ ζρεηηθά εξσηεκαηνιφγηα θαη εθηεινχλ ηηο επηζεσξήζεηο. Σα
απνηειέζκαηα ηεο επηζεψξεζεο θαηαγξάθνληαη ζε ζρεηηθή έθζεζε θαη θνηλνπνηνχληαη
ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο. Δθηφο ησλ ηαθηηθψλ είλαη δπλαηφλ λα εθηεινχληαη θαη
έθηαθηνη έιεγρνη εάλ απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν.
ΔΛΔΓΥΟ & ΜΔΣΡΗΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΗ
ΔΡΓΑΙΑ(Κσδηθόο δηαδηθαζίαο: ΓΑΤ 04)
Ζ εηαηξεία θαζηεξψλεη, εθαξκφδεη θαη δηαηεξεί ηελ παξνχζα δηαδηθαζία γηα λα ειέγμεη
θαη λα κεηξήζεη, ζε θαλνληθή βάζε, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηεξγαζηψλ ηεο πνπ
κπνξνχλ λα έρνπλ κηα ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ αζθάιεηα θαη πγεία ηεο εξγαζίαο.Ζ
δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο

πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ ε εηαηξεία λα

ειέγμεη ηελ απφδνζε, ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ειέγρνπο θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ζηφρνπο
αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο.
64

Ζ επηρείξεζε πξνζδηνξίδεη

ηηο

δηεξγαζίεο

ηεο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ κηα ή

πεξηζζφηεξεο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο.Πην ζπγθεθξηκέλαπξνζδηνξίδεηηηο απαηηνχκελεο
κεηξήζεηο, ηνλ ηξφπν θαη ηε ζπρλφηεηα κέηξεζεο, ηα απνδεθηά απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ
θαηηηο ελέξγεηεο δηφξζσζεο ζε πεξίπησζε απνθιίζεσλ. Κάζε αιιαγή ζε δηεξγαζία πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηα παξαπάλσ, απαηηεί

επαλαζχζηαζε ηνπ ελ ιφγσ εγγξάθνπ θαη

επηθχξσζε ηνπ εθ λένπ.
ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ Δ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΔΚΣΑΚΣΗ
ΑΝΑΓΚΗ(Κσδηθόο δηαδηθαζίαο: ΓΑΤ 05)
θνπφο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε είλαη ν
εληνπηζκφο ησλ ελδερνκέλσλ γηα ζπκβάληα θαη θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη ε
αληαπφθξηζε έλαληη απηψλ γηα ηε πξφιεςε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ
πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε απηά. Δπίζεο θαιχπηεη ηε δηαρείξηζε ησλ εξγαηηθψλ
αηπρεκάησλ πνπ κπνξεί λα ιάβνπλ ρψξα.
Πην ζπγθεθξηκελα ε επηρείξεζε κε απηελ ηελ δηαδηθαζία θαιείηαη λα εληνπίζεη πηζαλέο
θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ κπνξεί λα πξνθπςνπλ ζηελ επηρείξεζε, λα νξίζεη
ζρέδηα αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ θαη λα επαιεζεχζεη ηε θαηαιιειφηεηα ηνπο
κέζσ ηεο δηεμαγσγήο αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο. ηηο παξαπάλσ θαηαζηάζεηο είλαη δπλαηφλ
λα πεξηιαβάλνληαη:

1. Πεξηπηψζεηο εθδήισζεο ππξθαγηάο
2. Πεξηπηψζεηο εθδήισζεο ζεηζκνχ
3. Αηχρεκα εξγαδνκέλνπ θ.α

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
(Κσδηθόο δηαδηθαζίαο: ΓΑΤ 06)
Ζ παξνχζα δηαδηθαζία αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαζθαιίδεηαη ε ζρεηηθή
πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία ζε ζέκαηα A&YE ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξίαο θαη ησλ
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άιισλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ φπσο ππεξγνιάβσλ θαη εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ηεο
εηαηξίαο πνπ εξγάδνληαη ζηνπο ρψξνπο ηεο.
Σν πξφηππν OHSAS 18001:2007 απαηηεί ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηφζν ηνπ πξνζσπηθνχ
ηεο εηαηξίαο, φζν θαη φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο
δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο. Πνιιέο θνξέο νη δηθέο ηνπο πξνηάζεηο
νδεγνχλ ζηε ιήςε κέηξσλ πνπ κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηε βειηίσζε ηνπ
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο.
ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ
ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ(Κσδηθόο δηαδηθαζίαο: ΓΓΑΤ 01)
Ζ παξνχζα δηαδηθαζία πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηηο ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε
επηρείξεζε ζηελ εθάζηνηε πεξηνδηθή ε έθηαθηε αλαζθφπεζε απνηίκεζεο ηεο εθαξκνγήο
θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ αλαζθφπεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο ζε
εηήζηα βάζε. Καηά ηελ δηαδηθαζία αλαζθφπεζεο ε επηρείξεζε εμεηάδεη ην ελδερφκελν
αλαζεψξεζεο ζηελ πνιηηηθή ηεο ζηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ηελ δηαρείξηζε απηήο
θαη νξίδεη λένπο ζηφρνπο.
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αλαζθφπεζεο είλαη απαξαίηεηε ε ν Σερληθφο Αζθάιεηαο, ν
νξηζκέλνο ππεχζπλνο ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο θαη πγείαο (Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο ηεο εξγαζίαο) θαη νη άιινη ππεχζπλνη ηκεκάησλ ηεο εηαηξίαο πνπ είλαη ππεχζπλνη
γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο θαη πγείαο.
Όπσο είλαη ινγηθφ πξνυπνζέηεηαη θαη κηα πξνεηνηκαζία απφ ηα άκεζα ελδηαθεξφκελα
κέιε. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο αλαζθφπεζεο κε ηελ βνήζεηα ηνπ ππεχζπλνπ αζθαιείαο θαη
πγείαο πξνεηνηκάδνπλ ηα ζέκαηα ζπδήηεζεο θαζψο θαη ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ
πξέπεη λα ππάξρεη φπσο (αξρεία, ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο, πξνηάζεηο, λνκνζεηήκαηα,
πξφηππα θ.α.) πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηνχλ θαη λα ιεθζνχλ ππ΄φςηλ θαηά ηελ
αλαζθφπεζε.
Σα ζέκαηα ζπδήηεζεο πνηθίινπλ αιιά φια είλαη ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ
αζθάιεηαο & πγείαο ζηελ εξγαζία.Οη ζπκκεηέρνληεο δηαζέηνληαο ην απαηηνχκελν πιηθφ
θαη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζπδεηνχλ ζέκαηα φπσο ην πφζν απνηειεζκαηηθέο θαη
σθέιηκεο ήηαλ νη ελέξγεηεο πνπ απνθαζίζηεθαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε αλαζθφπεζε, θαη
ε θαηάζηαζε νινθιήξσζεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη πξνιεπηηθέο θαη δηνξζσηηθέο
ελέξγεηεο ηνπο ζπζηήκαηνο. Πέξαλ φκσο ηεο απνηίκεζεο απφ παιηφηεξεοαλαζθνπήζεηο ε
επηρείξεζεζέηεη θαη θαηλνχξηεοπξνηάζεηο. Πηζαλέοαιιαγέο ζηνλ εμνπιηζκφεξγαζίαοφπσο
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θαη

ε

ρσξνζέηεζε

ηνπο,

θαζψο

θαη

αιιαγέο

ζηελ

λνκνζεζία

είλαη

απαξαίηεηαζέκαηαζπδήηεζεο ζε κηα αλαζθφπεζε.
Ζ εηαηξίαθαιείηαη λα εμεηάζεη φια ηα παξαπάλσ θαη λα πάξεη ηηο αλάινγεο απνθάζεηο ζε
δηάθνξα ζέκαηα. Μέζα απφ κηα δηαδηθαζία αλαζθφπεζεο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ζέκαηα
φπσο ε αλαθαηαλνκή επζπλψλ θαη αξκνδηνηήησλ ζε πξφζσπα ηεο επηρείξεζεο, ε πηζαλή
πξφζιεςε πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ ζε
εηήζηα βάζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν.
Σα πξαθηηθά ηεο ζχζθεςεο θαηαγξάθνληαη θαη πξνζππνγξάθνληαη απφ ηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο Αζθάιεηαο & Τγείαο ηεο εξγαζίαο. Όζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε αξρείνπ ν
Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο εξγαζίαο δηαηεξεί γηα απεξηφξηζην ρξνληθφ
δηάζηεκα αξρείν κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ “Αλαζθφπεζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Α & ΤΔ”,
ην νπνίν πεξηέρεη ηα πξαθηηθά ηεο αλαζθφπεζεο θαζψο επίζεο θαη φιν ην πιεξνθνξηαθφ
πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη ν
Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο εξγαζίαο δηαηεξνχλ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ
δηάζηεκα (ζπλήζσο 10 εηψλ) αξρείν κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ “Πξαθηηθά πκβνπιίνπ
Αλαζθφπεζεο θαη Πξνγξάκκαηα Γηαρείξηζεο Α & ΤΔ”.
ΔΩΣΔΡΙΚΔ ΔΠΙΘΔΩΡΗΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ
ΔΡΓΑΙΑ(Κσδηθόο δηαδηθαζίαο: ΓΓΑΤ 02)
Ζ παξνχζα Γηαδηθαζία πεξηγξάθεη ηελ κεζνδνινγία νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ησλ
Δζσηεξηθψλ Δπηζεσξήζεσλ Α &ΤΔ. Με ηελ δηεμαγσγή εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ ε
επηρείξεζε κπνξεί λα ειέγμεη θαηά πφζν νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ελαξκνλίδνληαη κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ, λα αμηνινγήζεη πφζν απνηειεζκαηηθφ είλαη ην ζχζηεκα
δηαρείξηζεο ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επηπιένλ λα αλαγλσξίδεη
ηηο κε ζπκκνξθψζεηο θαη λα ζπληάζζνληαη νη απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.
Ο ππεχζπλνοΑ&ΤΔηεο εηαηξίαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ εζσηεξηθψλ
επηζεσξήζεσλ θαζψο θαη γηα ηελ ηήξεζε αληηζηνίρνπ αξρείνπ.
Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ελ ιφγν δηαδηθαζίαο πξνυπνζέηεηαη θαη ν αληίζηνηρνο
πξνγξακκαηηζκφο. Αξρηθά πξέπεη λα νξηζηεί ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ν νπνίνο ζα
αλαιάβεη ηελ δηαδηθαζία. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ ηα πξνο έιεγρν ηκήκαηα
θαζψο θαη ν ρξφλνο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο.
Ο Τπεχζπλνο Γηαρείξηζεο Α&ΤΔ

είλαη ν αξκφδηνο γηα ηελ έθδνζε πξνγξάκκαηνο

εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ. Ο ππεχζπλνοΑ&ΤΔ
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ζα πξέπεη λα ιάβεη ππ΄φςηλ ηνπ ηα

απνηειέζκαηα ηεο αλαζθφπεζεο πνπ έρεη πξνεγεζεί ζαλ δηαδηθαζία , ζηνηρεία απφ
πξνεγνχκελεο επηζεσξήζεηο θαζψο θαη απνηειέζκαηαεπηζεσξήζεσλ απφ ηνπο θνξείο
πηζηνπνίεζεο. Δπηπιένλ ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ κέζα ζην έηνο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζπλήζσο έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί νξγαλσηηθέο αιιαγέο κε απνηέιεζκα ζηελ αλαθαηαλνκή επζπλψλ ή
κεησκέλε απφδνζε νξγαλσηηθνχ ηκήκαηνο.
Ο Δπηζεσξεηήο εθηειεί ηελ Δζσηεξηθή Δπηζεψξεζε Α & ΤΔ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
ειεγρφκελν Τπεχζπλν Σκήκαηνο βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ νδεγηψλ ηνπ
Τπεχζπλνπ Γηαρείξηζεο Α & ΤΔ. Σα θξηηήξηα είλαη ε ιεηηνπξγία, ε απνηειεζκαηηθφηεηα
θαη ε πιεξφηεηα ηεο ειεγρφκελεο δηαδηθαζίαο / νκάδαο δηαδηθαζηψλ.
Μεηά ην πέξαο ηεο εηζεψξεζεο, ν επηζεσξεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψζεη ηνλ
ππεχζπλν A&YΔαλαθνξηθά ηηο απνθιίζεηο πνπ εληφπηζε. Ο ππεχζπλνο A&YΔ απφ ηελ
πιεπξά ηνπ επηβιέπεη θαη ζπληνλίδεη ηελ εθαξκνγή θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ
δηνξζσηηθψλ κέηξσλ ζε ζπκθσλεκέλν (πξνθαζνξηζκέλν) ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπίζεο ν
ππεχζπλνο A&YΔ πξέπεη λα ηεξεί ην αξρείν ησλ εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ γηα
νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (ζπλήζσο 3 ρξφληα).
Σα θπξηφηεξα επξήκαηα απφ ηηο Δζσηεξηθέο Δπηζεσξήζεηο Α & ΤΔ θαη εηδηθφηεξα φζα
απνηέιεζαλ έλαπζκα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ (ζρεηηθή Γηαδηθαζία
ΓΓΑΤ 03 "Γηνξζσηηθέο & Πξνιεπηηθέο Δλέξγεηεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο εξγαζίαο”)
αλαθέξνληαη ζπγθεληξσηηθά ζε εηζήγεζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη ν Τπεχζπλνο Γηαρείξηζεο
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ εξγαζία θαηά ηελ εηήζηα αλαζθφπεζε.
ΓΙΟΡΘΩΣΙΚΔ & ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ
ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ(Κσδηθόο δηαδηθαζίαο: ΓΓΑΤ 03)
Όπσο εχθνια κπνξεί λα αληηιεθζεί θάπνηνο απφ ηνλ ηίηιν, ε παξνχζα δηαδηθαζία έρεη σο
ζηφρν λα εληνπίζεη ζπκβάληα ή πξνβιήκαηα ηα φπνηα πξνθχπηνπλ ζηελ εηαηξία θαη
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ A&YΔ θαη λα ππνζηεξίμεη ηε
δηφξζσζε ή ηε πξφιεςε ηνπο. Δπηπιένλ αλαπηχζζνληαη εζσηεξηθνί κεραληζκνί ζε
πεξίπησζε αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ ζηελ εηαηξία θαζψο θαη απνθιίζεηο
ησλ απνθάζεσλ πνπ πξφεθπςαλ θαηά ηελ εζσηεξηθή επηζεψξεζε.
ε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίεο ν ππεχζπλνο Α&ΤΔ έρεη πεξηζζφηεξεο
ππεπζπλφηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο. Ο ππεχζπλνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξέπεη
λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά ηα πηζαλά πξνβιήκαηα ή θηλδχλνπο ζηελ εηαηξία θαζψο θαη λα
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βξεη ηξφπν επίιπζεο ηνπο. Κάπνηεο αθφκα επζχλεο πνπ έρεη είλαη ε παξαθνινχζεζε
πινπνίεζεο ησλ ζπκθσλεζέλησλ ελεξγεηψλ θαη ε ηήξεζε αξρείνπ γηα ηηο δηνξζσηηθέο
ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ ε ζα γίλνπλ.
Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο ελ ιφγν δηαδηθαζίαο γίλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν Α&ΤΔή απφ θάπνηνλ
άιινλ ππεχζπλν ηεο επηρείξεζεο. Ζ αλάιπζε θαη ε αμηνιφγεζε νπνηαζδήπνηε
δηνξζσηηθήο ελεξγείαο πξνθχπηεη απφ ηνλ ππεχζπλνΑ&ΤΔ. Ο ππεχζπλνο Α&ΤΔαπφ ηελ
πιεπξά ηνπ πξέπεη λα εληνπίζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ, απηνχο πνπ εκπιέθνληαη
θαζψο θαη ηα αίηηα εκθάληζεο ηνπο. Αθνινχζσο ζα πξέπεη λα δηακνξθψζεη πξνηάζεηο γηα
ηελ εθαξκνγή ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ θαη λα ελεκεξσζνχλ νη αξκφδηνη ψζηε λα
εθηειεζηνχλ νη αληίζηνηρεο εξγαζίεο.
Σα πξνβιήκαηα ή θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο αμηνινγνχληαη
θαη θαηαγξάθνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν Α&ΤΔ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γεληθφ
Γηεπζπληή ηεο εηαηξίαο (ν νπνίνο παξέρεη θαη ηηο ζρεηηθέο εγθξίζεηο), νξίδεηαη ην ρξνληθφ
δηάζηεκα επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ. Απαηηείηαη ηήξεζε ζρεηηθνχ αξρείνπ γηα 3 έηε.
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΗ
ΔΡΓΑΙΑ(Κσδηθόο δηαδηθαζίαο: ΓΓΑΤ 04)
Ζ παξνχζα δηαδηθαζία πεξηγξάθεη ηελ κεζνδνινγία νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο
εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο. Σν
ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ εθπαηδεχεηαη ζε ζέκαηα αλαθνξηθά κε ην χζηεκα Γηαρείξηζεο
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο εξγαζίαο, ηεο εηαηξείαο, θαζψο επίζεο θαη ζε ζέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία πνπ εθηειεί.
Όηαλ ε εηαηξία πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εηήζηα αλαζθφπεζε ηεο ιακβάλνληαη

νη

απαξαίηεηεο απνθάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ πξέπεη λα ιάβεη ην πξνζσπηθφ. Ο
Γεληθφο Γηεπζπληήο δίλεη εληνιή ζηνλ ππεχζπλν εθπαίδεπζεο λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ
δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ηα ζπκθσλεκέλα.
Ο ππεχζπλνο Α&ΤΔ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ είηε απηφ
εξγάδεηαη αξθεηφ ρξφλν ηελ επηρείξεζε είηε είλαη πξνζιεθζέληεο. Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη
λα γίλεη πάλσ ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο πνπ ζα αλαιάβνπλ
(ηερληθή εθπαίδεπζε & λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο), θαη ζην χζηεκα Γηαρείξηζεο
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο εξγαζίαο ηεο εηαηξείαο. Έθηαθηεο αλάγθεο εθπαίδεπζεο
ππνβάιινληαη ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Α & ΤΔ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή
γηα έγθξηζε.
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Ζ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο, πξαγκαηνπνηείηαη κε
παξαθνινχζεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ, κε κεηξήζεηο παξακέηξσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε απηή, κε ηνλ έιεγρν χπαξμεο απνξηψλ ή κε δηεπθξηληζκέλσλ ζεκείσλ θιπ.
Δθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην ε εθπαίδεπζε επαλαιακβάλεηαη.Απαηηείηαη ηήξεζε ζρεηηθνχ
αξρείνπ εθπαίδεπζεο γηα απεξηφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα.
ΔΛΔΓΥΟ ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ
ΔΡΓΑΙΑ(Κσδηθόο δηαδηθαζίαο: ΓΓΑΤ 05)
Ζ παξνχζα δηαδηθαζία πεξηγξάθεη ηελ κεζνδνινγία αλαθνξηθά κε ηελ δηαρείξηζε
(θσδηθνπνίεζε, ζχληαμε, έθδνζε, θνηλνπνίεζε / δηαλνκή θαη αλαζεψξεζε) ηνπ ζπλφινπ
ηεο ειεγρφκελεο ηεθκεξίσζεο ηεο εηαηξείαο πνπ αθνξά ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο
αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο.
Γηα ηελ ζσζηή επίηεπμε ηεο ελ ιφγν δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε

ζσζηή

θαηεγνξηνπνίεζε. Απνηειείηαη απφ ηα εγρεηξίδηα δηαρείξηζεο Α&ΤΔ θαη δηαδηθαζηψλ
θαζψο επίζεο θαη απφ νδεγίεο εξγαζίαο θαη απφ έγγξαθα εμσηεξηθήο πξνέιεπζεο. Ζ
θσδηθνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γίλεηαη απφ ηνλ ρσξηζκφ ηνπο ζε 2 θαηεγνξίεο φπσο νη
Γηαδηθαζίεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο εξγαζίαο (νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα
εληνπηζκνχ,

αμηνιφγεζεο

θαη

δηαρείξηζεο

ησλ

επαγγεικαηηθψλ

θηλδχλσλ,

ηε

ζπκκφξθσζε κε ηελ λνκνζεζία αζθάιεηαο θαη πγείαο, ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαη ηελ δηεμαγσγή αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο ) θαη νη Γηαδηθαζίεο
Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο εξγαζίαο (νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο δηεξγαζίεο
πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο).
Όια ηα έγγξαθα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο θέξνπλ
κνλαδηθφ θσδηθφ θαη ηίηιν θαη ζηνηρεία ηεο έθδνζεο ηνπο (αξηζκφο θαη εκεξνκελία
έθδνζεο), ελψ αθνινπζείηαη ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε, έγθξηζε θαη
δηαλνκή ηνπο ζην εκπιεθφκελν πξνζσπηθφ. Οη εξγαδφκελνη ηεο εηαηξίαο έρνπλ ηελ
δπλαηφηεηα λα δεηήζνπλ αλαζεψξεζε ησλ Δγγξάθσλ Γηαρείξηζεο Α & ΤΔ ζηνλ
Τπεχζπλν Γηαρείξηζεο Α & ΤΔ. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα ζπκβεί ζε πεξηπηψζεηο φπσο λέαο
έθδνζεο νδεγηψλ εξγαζίαο ε αλαζεψξεζε πθηζηάκελνπ έγγξαθνπ. Σν ζχλνιν ηεο
ειεγρφκελεο ηεθκεξίσζεο δηαλέκεηαη - αλαθνηλψλεηαη ζην εκπιεθφκελν πξνζσπηθφ απφ
ηνλ Τπεχζπλν Γηαρείξηζεο Α & ΤΔ ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα δηαλνκήο - ελεκέξσζεο πνπ
θαίλεηαη ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηεο θάζε δηαδηθαζίαο. Έσο έγγξαθα εμσηεξηθήο
πξνέιεπζεο ραξαθηεξίδνληαη φια εθείλα ηα νπνία δελ έρνπλ ζπληαρζεί/ εγθξηζεί απφ
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ζηειέρε ηεο εηαηξίαο, εθαξκφδνληαη φκσο ζε δηάθνξεο δηεξγαζίεο. Σέηνηα έγγξαθα είλαη
δπλαηφλ λα είλαη πξφηππα, λνκνζεζία, πξνδηαγξαθέο θιπ.
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7.

Καηάινγνο εθαξκνδόκελεο λνκνζεζίαο Α&ΤΔ ηεο εξγαζίαο

Τ.Α. 130197/2005

Δπηκφξθσζε ηερληθψλ αζθάιεηαο επηπέδνπ Γ.Δ.

(ΦΔΚ 96/Β`/15.2.2005)
Τ.Α. 133224/2004

Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ

(ΦΔΚ 19/Β/24.12.2004) ηερληθνχ αζθαιείαο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο εθφζνλ απηέο
ππάγνληαη ζηελ Γ΄ θαηεγνξία ζχκθσλα κε ην ΠΓ 294/88 θαη
απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο –
Πξνγξάκκαηα 2005.
Τ.Α. 133225/2004

πκπιήξσζε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο Ζ.Π. κε

(ΦΔΚ919/Β/24.12.04)

αξηζκφ. 15393/2332/2002 (1022/Β/5.8.2002), Καηάηαμε
δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε
θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1650/1986 (Α΄
160), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3010/2002
«Δλαξκφληζε ηνπ Ν. 1650/1986 κε ηηο νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη
96/61/ΔΔ θ.α. (Α΄ 91)».

Τ.Α. ΔΤΠΔ νηθ.

Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα

129079/2004 (ΦΔΚ

άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθαιείαο Πξνγξάκκαηα

1409/Β`/13.9.2004)

2005.

Τ.Α. 80025/2004 (ΦΔΚ

Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ησλ Γηεπζχλζεσλ: α) πλζεθψλ

845/Β`/9.6.2004)

Δξγαζίαο, β) Γηαρείξηζεο ηεο Πιεξνθφξεζεο, Δπηκφξθσζεο
θαη Παξαθνινχζεζεο Πνιηηηθήο πλζεθψλ Δξγαζίαο γηα
ζέκαηα Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, θαη γ) Κέληξνπ Τγηεηλήο θαη
Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο

Τ.Α. 130286/2004

Σξνπνπνίεζε ηεο Τ.Α 132458/03 «επηκφξθσζε εξγνδνηψλ

(ΦΔΚ

επηρεηξήζεσλ Β θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ην ΠΓ 294/88 θαη

385/Β`/25.2.2004)

εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ
αζθάιεηαο. – Πξνγξάκκαηα 2004 (1901/Β)

Π.Γ. 180/2004 (ΦΔΚ

Σξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 81/03 «Ρπζκίζεηο γηα ηνπο

160/Α`/23.8.2004)

εξγαδφκελνπο ζε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ(77/Α)».

Π.Γ. 155/2004 (ΦΔΚ

Σξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 395/94 «ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο

121/Α`/5.7.2004)

αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ
εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε
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ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/655/ΔΟΚ» (Α/220) φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία
2001/45/ΔΚ.
Π.Γ. 155/2004 (ΦΔΚ

Σξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 395/94 «ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο

121/Α`/5.7.2004)

αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ
εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε
ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/655/ΔΟΚ» (Α/220) φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία
2001/45/ΔΚ.

Π.Γ. 41/2003 (ΦΔΚ

Σξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 176/97 «κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα θαη

44/Α`/21.2.2003)

ηελ πγεία θαηά ηελ εξγαζία ησλ εγθχσλ, ιερψλσλ θαη
γαινπρνπζψλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία
92/85/ΔΟΚ» (150/Α)

Π.Γ. 16/1999 (ΦΔΚ

Σξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 88/97 (90/Α) ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο

9/Α`/2.2.1999)

98/25/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη 98/42/ΔΚ πνπ αθνξνχλ ζηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 95/21/ΔΚ.

Π.Γ. 305/1996 (ΦΔΚ

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα

212/Α`/29.8.1996)

εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε
ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/EOK.

Π.Γ. 17/1996 (ΦΔΚ

Mέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ

11/Α`/18.1.1996)

εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο
νδεγίεο 89/391/EOK θαη 91/383/EOK.

Π.Γ. 105/1995 (ΦΔΚ

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/ θαη

67/Α`/10.4.1995)

πγείαο ζηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία
92/58/EOK.

Π.Γ. 397/1994 (ΦΔΚ

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ

221/Α`/19.12.1994)

ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ πνπ ζπλεπάγεηαη θίλδπλν
ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη ηελ νζθπτθή ρψξα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε
ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/269/EOK.

Π.Γ. 395/1994 (ΦΔΚ

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε

220/Α`/19.12.1994)

ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο
θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία
89/655/EOK.
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Π.Γ. 396/1994 (ΦΔΚ

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε

220/Α`/19.12.1994)

απφ ηνπο εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο
θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ
πκβνπιίνπ 89/656/EOK.

Τ.Α.

Καλνληζκφο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά

16440/Φ.10.4/445/1993

ζπλαξκνινγνχκελσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθαιή

(ΦΔΚ

θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθψλ ζθαισζηψλ

756/Β`/28.9.1993)
Π.Γ. 157/1992 (ΦΔΚ

Δπέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ θαη

74/Α`/12.5.1992)

Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ πνπ εθδφζεθαλ κε ηηο
εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ λ. 1568/85 «Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ» (177/Α) ζην Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α»

Π.Γ. 85/1991 (ΦΔΚ

Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ

38/Α`/18.3.1991)

δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζην ζφξπβν θαηά ηελ
εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 86/188/ΔΟΚ

Π.Γ. 294/1988 (ΦΔΚ

Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη

138/Α`/21.6.1988)

γηαηξνχ εξγαζίαο, επίπεδν γλψζεσλ θαη εηδηθφηεηα ηερληθνχ
αζθαιείαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο θαη εξγαζίεο
ηνπ άξζξνπ 1 παξαγξάθνπ 1 ηνπ λ. 1568/85 «Τγηεηλή θαη
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ»

Ν. 1568/1985 (ΦΔΚ

Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ

177/Α`/18.10.1985)
Τ.Α. 130646/1984

Ζκεξνιφγην κέηξσλ αζθαιείαο

(ΦΔΚ
154/Β`/19.3.1984)
Ν. 1396/1983 (ΦΔΚ

Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ζηηο

126/Α`/15.9.1983)

νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα

Π.Γ. 17/1978 (ΦΔΚ

Πεξί ζπκπιεξψζεσο ηνπ απφ 22/29.12.1933 ΠΓ/ηνο «πεξί

3/Α`/12.1.1978)

αζθαιείαο εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί
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θνξεηψλ θιηκάθσλ»
Π.Γ. ηεο 22-12/1933

Πεξί αζθαιείαο εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί

(ΦΔΚ

θνξεηψλ θιηκάθσλ

406/Α`/29.12.1933)
Τ.Α. 131099/1989

Πξνζηαζία ησλ εξγαδφκελσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ

(ΦΔΚ

δηαηξέρεη ε πγεία ηνπο κε ηελ απαγφξεπζε νξηζκέλσλ εηδηθψλ

930/Β`/29.12.1989)

παξαγφλησλ θαη /ή νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ.
(θαηαξγήζεθε απφ ην ΠΓ 338/01 (227/Α))

Π.Γ. ηεο 12-1/1934
(ΦΔΚ 20/Α`/17.1.1934)
Τ.Α. ΒΜ5/30428/1980

Πεξί θαλνληζκνχ πξνβιέςεσο αηπρεκάησλ εηο ππαηζξίνπο

(ΦΔΚ

εξγαζίαο

589/Β`/30.6.1980).
Π.Γ. 41/2003 (ΦΔΚ

Σξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 176/97 «κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα θαη

44/Α`/21.2.2003)

ηελ πγεία θαηά ηελ εξγαζία ησλ εγθχσλ, ιερψλσλ θαη
γαινπρνπζψλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία
92/85/ΔΟΚ» (150/Α)

Π.Γ. 71/1988 (ΦΔΚ

Καλνληζκφο ππξνπξνζηαζίαο ησλ θηηξίσλ.

32/Α`/17.2.1988)
Ν.3850/2010

Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ

(ΦΔΚ 84Α/02.06.2010)

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ.

ΠΓ 88/1999(ΦΔΚ

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ

94/Α/13-5-1999)

εξγαζίαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 93/104/ΔΚ

ΠΓ 76/2005.(Φ.Δ.Κ. :

Σξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 88/99 «ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ

117/Α`/19.5.2005.)

νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ
νδεγία 93/104/ΔΚ» (94/Α) ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία
2000/34/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ

ΠΓ 90/1999(ΦΔΚ

Καζνξηζκφο νξηαθψλ ηηκψλ έθζεζεο θαη αλψηαησλ νξηαθψλ

94/Α/13-5-1999)

ηηκψλ έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε νξηζκέλνπο ρεκηθνχο

75

παξάγνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο ζε
ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 91/322/ΔΟΚ θαη 96/94/ΔΚ ηεο
Δπηηξνπήο
Π. ∆: 78/88 (ΦΔΚ

Καζνξηζµφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ίδξπζεο θαη

34/Α/25-2-88)

ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπή
απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηψλ θαη µκνηνπνδειάησλ, θαζψο θαη
ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο αδεηψλ, ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο
απηψλ

ΠΓ 176/2005 (ΦΔΚ

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο φζνλ αθνξά

227/Α/14-09-2005)

ηελ έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο
απφ θπζηθνχο παξάγνληεο (θξαδαζκνί), ζε ζπκκφξθσζε κε
ηελ νδεγία 2002/44/ΔΚ

ΠΓ 41/2012 (ΦΔΚ

Δζληθφο θαηάινγνο επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ, ζε

91/Α_12)

ζπκκφξθσζε κε ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2003/670/ΔΚ ηεο
19.9.2003, «ρεηηθά κε ηνλ επξσπατθφ θαηάινγν ησλ
επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ

Π.Γ 149/2006 (ΦΔΚ Α'

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο φζνλ αθνξά

159/28.07.2006)

ηελ έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο
απφ θπζηθνχο παξάγνληεο (ζφξπβνο) ζε ελαξκφληζε κε ηελ
νδεγία 2003/10/ΔΚ

76

8. πκπεξάζκαηα θαη Δπίινγνο
Μέζα απφ ηελ παξαπάλσπηπρηαθήεξγαζίακπνξέζακεαληηιεθζνχκεηελ ζεκαζία
πνπ έρεη ε αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζίαθαη ην πψο, απηφ ην πιεφλ θεθηεκέλν
δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ, ζεζκνζεηήζεθε θαη ππνζηεξίδεηαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα.
Με ηελ εθαξκνγήησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ OHSAS 18001:2007ζε κηα
επηρείξεζεκπνξέζακε λα αληηιεθζνχκεηελ πένλ ζχγρξνλε κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο θαη
βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν αιιά θαηηα νθέιε
πνπ απνθνκίδεη ε επηρείξεζε θαη φζνη εξγάδνληαη ζε απηή.
Πην ζπγθεθξηκέλα δηαπηζηψζακε φηη ε αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία απνηειεί
ππνρξέσζε φισλ ησλ εξγνδνηψλ θαη ππνζηήξίδεηαη απφ λνκνζεζία, ε νπνία ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο επηβάιιεη ζεκαληηθά πξφζηηκα, ηα νπνία κπνξνχλ θαη λα νδεγήζνπλ ηελ
επηρείξεζε ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο.
Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ OHSAS 18001:2007κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ απφ φιεο ηηο
εηαηξείεο,αλεμαξηήησο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη.Ο ρξφλνο θαη ηα
θεθάιαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνοδηαρείξηζεο
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξαπάλσ πξνηχπνπ,
πνηθίινπλαλάινγα κε ηελ επηρείξεζεθαζψο θαη κε ηελ νξγάλσζε πνπ δηαζέηεη.
Όζνλ αθνξά ζηα νθέιε εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο
ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ OHSAS 18001:2007 ζηελ εηαηξεία,
κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε φηη ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ κείσζε εκθάληζεο πηζαλψλ
εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, πξνσζεί ηε δεκηνπξγία ελφο απνδνηηθφηεξνπ εξγαζηαθνχ
πεξηβάιινληνο κε ηνπο εξγαδφκελνπο λα αηζζάλνληαη κεγαιχηεξε ζηγνπξηά σο πξνο ηελ
αζθάιεηα ηνπο θαη εμαζθαιίδεη ζηελ εηαηξία ηε ζπκκφξθσζε ηεο κε ηε ζρεηηθή
λνκνζεζία, επνκέλσο κεηψλεη θαη ηνλ θίλδπλν επηβνιήο ζρεηηθψλ πξνζηίκσλ.
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