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Θέμα:    Ενημέρωση για την εκστρατεία «Εκτίμηση κινδύνου κατά τη χρήση 

επικίνδυνων ουσιών στους χώρους εργασίας  2010» 

  
  
 

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανώτερων 

Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης διενεργεί εκστρατεία ενημέρωσης και 

ελέγχων για την εκτίμηση κινδύνου κατά τη χρήση επικίνδυνων ουσιών στους χώρους 

εργασίας.  

 

Στο επίκεντρο της εκστρατείας βρίσκονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από 

50 εργαζόμενους και ανήκουν στους εξής τομείς δραστηριότητας: ξυλουργεία και επιπλοποιία, 

συνεργεία αυτοκινήτων, συνεργεία καθαρισμού και αρτοποιεία.  

 

Κύριος σκοπός της εκστρατείας είναι η ευρύτερη δυνατή ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων 

για το θέμα της έκθεσης των εργαζομένων σε επικίνδυνες ουσίες, αλλά και για τη λήψη κατάλληλων 

τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και την εφαρμογή μεθόδων και καλών πρακτικών εργασίας 

προκειμένου να περιοριστεί, όσο είναι δυνατόν, η έκθεσης εργαζομένων στις ουσίες αυτές.  

 

Βασικός στόχος της εκστρατείας είναι η συμμόρφωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που 

ανήκουν στους παραπάνω κλάδους με ένα ελάχιστο απαιτήσεων πρόληψης και προστασίας κατά 

τη χρήση επικίνδυνων ουσιών, προκειμένου να επιτευχθεί, όσο είναι δυνατόν, μείωση των 

επαγγελματικών ασθενειών και των εργατικών ατυχημάτων.  
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Η εκστρατεία περιλαμβάνει 2 φάσεις: 

 

1. Φάση ενημέρωσης για τους κινδύνους που σχετίζονται με τις επικίνδυνες ουσίες στους 

χώρους εργασίας. Η φάση αυτή περιλαμβάνει την ενημέρωση των κοινωνικών εταίρων 

(εκπροσώπων εργαζομένων και εργοδοτών) και λοιπών εμπλεκομένων φορέων, με τη διανομή 

έντυπου υλικού (αφισών και φυλλαδίων), αναρτήσεων στο διαδίκτυο με σχετικό πληροφοριακό 

υλικό κλπ. Στα πλαίσια της ενημερωτικής φάσης πραγματοποιήθηκε ήδη ημερίδα με σχετικό 

θέμα την 23/6/2010. Η ενημερωτική δράση θα απευθύνεται σε όλους τους προαναφερόμενους 

κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. 

Η SLIC, επιδιώκοντας η ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη να είναι 

όσο το δυνατόν πιο συστηματική και ομοιογενής, ετοίμασε ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες 

για καθέναν από τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους εστιάζεται η 

εκστρατεία. Η μετάφραση του υλικού θα γίνει και σε άλλες γλώσσες εκτός από την ελληνική, 

δεδομένου ότι στη χώρα μας απασχολούνται και εργαζόμενοι άλλων εθνικοτήτων.  

Τα φυλλάδια παρουσιάζουν μία σειρά προληπτικών μέτρων που μπορούν να λαμβάνονται από 

τις επιχειρήσεις για την προστασία των εργαζομένων και παραδείγματα καλών και κακών 

εργασιακών πρακτικών και οργάνωσης της εργασίας. Επίσης, παραθέτονται τα εικονοσύμβολα 

της επικινδυνότητας των χημικών ουσιών (και τα οποία βρίσκονται στις ετικέτες των προϊόντων) 

καθώς και ένα σχόλιο για την χρησιμότητα των δελτίων δεδομένων ασφαλείας. Οι αφίσες 

απεικονίζουν παραδείγματα καλών πρακτικών εργασίας με φωτογραφίες και σχόλια.  

Το υλικό αυτό θα διανέμεται σε εργοδότες, εργαζόμενους, τεχνικούς ασφάλειας, γιατρούς 

εργασίας είτε απευθείας κατά τις επιθεωρήσεις στους χώρους εργασίας είτε από τα ΚΕΠΕΚ και 

τα Τμήματα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης. Ένα μέρος του υλικού αυτού θα διατεθεί 

από την Κεντρική Υπηρεσία του ΣΕΠΕ σε συλλόγους εργοδοτών ή εργαζομένων. 

Τα φυλλάδια και τις αφίσες μπορείτε να βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή (*.pdf) στην ιστοσελίδα  

http://www.yeka.gr. 

 

2. Φάση επιθεωρήσεων, η οποία θα εφαρμοστεί μόνο στον κλάδο των ξυλουργείων – 

επιπλοποιιών και θα διαρκέσει από τις 15 Σεπτεμβρίου έως και το Νοέμβριο του 2010. Κατά τη 

διάρκεια εφαρμογής αυτής της φάσης, Τεχνικοί και Υγειονομικοί Επιθεωρητές Εργασίας θα 

πραγματοποιήσουν ελέγχους σε ξυλουργεία και επιπλοποιία σε όλη την Ελλάδα, ταυτόχρονα με 

τους υπόλοιπους Ευρωπαίους συναδέλφους τους, εφαρμόζοντας κοινά κριτήρια ως προς τα 

θέματα ελέγχου.  

Κύρια σημεία ελέγχου στις παραπάνω επιχειρήσεις θα αποτελούν αφενός η εκπόνηση 

Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου για την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες και αφετέρου η 

λήψη μέτρων (τεχνικών και οργανωτικών) για την πρόληψη των σοβαρών κινδύνων για την 

υγεία που συνδέονται με την έκθεση σε αυτές τις ουσίες. 



 3

Κατά τον έλεγχο θα γίνεται ενημέρωση πάνω στα θέματα της έκθεσης εργαζομένων σε 

επικίνδυνες ουσίες και τις προβλεπόμενες από την ειδική νομοθεσία υποχρεώσεις των 

εργοδοτών και θα διανέμεται το ανωτέρω σχετικό ενημερωτικό υλικό. Παράλληλα, θα γίνονται 

συστάσεις και θα δίνονται γραπτές υποδείξεις για τη λήψη κατάλληλων προληπτικών τεχνικών 

και οργανωτικών μέτρων σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για την εκστρατεία, μπορείτε να αναζητήσετε και στα ελληνικά στην 

ιστοσελίδα της SLIC που αφορά την εκστρατεία www.chemicalscampaign.eu (η οποία προς το 

παρόν είναι υπό κατασκευή). 
 

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας για τα παραπάνω και ελπίζουμε στη συνδρομή και τη 

συνεργασία σας ώστε να επιτευχθεί οι στόχοι της εκστρατείας. 

 

Οι υπάλληλοι της αρμόδιας Δ/νσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Τεχνικής και Υγειονομικής 

Επιθεώρησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε. και οι υπάλληλοι των κατά τόπους αρμόδιων 

υπηρεσιών του ΣΕΠΕ (ΚΕΠΕΚ και Τμήματα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης) είναι στη 

διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. 

 

 

 

 

 

EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔIANOMH: 

1. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα ΣΕΠΕ 
2. Σ1 
3. Σ2 
4. Σ3 
5. Υπηρεσία Ειδ. Επιθεωρητών  
6. K.Φ 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Δρ. ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΑΡΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
1.   Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 
      Ξενοφώντος 5, 10557, Αθήνα 
  
2.    Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.)  

 Πατησίων 69 & Αινιάνος 4, 10210 Αθήνα 

3.    Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) 

 Καποδιστρίου 24, 10682 Αθήνα 

4.    Ομοσπονδία Οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων Ελλάδας 

  Ζήνωνος 7-9, 10431 Αθήνα 

5.     Ενιαία Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων-Μοτοσικλετών-  

        Μηχανημάτων  

         Κρατύλου 14, 10442, Αθήνα 

6.     Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος  

        Κουμουνδούρου 1,10437, Αθήνα 

7.     Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Κατεργασίας Ξύλου 

        Σοφοκλέους & Μενάνδρου 15-17, 10553, Αθήνα 

8.    Παναττική Ένωση Καθαριστριών & Οικιακού Προσωπικού (ΠΕΚΟΠ) 

        Γ΄ Σεπτεμβρίου 48Β, 10443, Αθήνα 

 

 

 


