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ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ 
 
 

1 



Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 
φορέας των κοινωνικών 

εταίρων ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, 
ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, για την 
υγεία και την ασφάλεια 

στην εργασία  
  

 

 
Αποτελεί σηµείο αναφοράς για την υγεία και 

την ασφάλεια στην εργασία στη χώρα.  

 
Η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας: 
 

 επιτυγχάνει την πρόληψη εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών 
ασθενειών 

 βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας 

 αποτελεί βασική παράµετρο για την ποιότητα της εργασίας 

ΥΑΕ 

έρευνα 

υποστήριξη 

εκπαίδευση 

πληροφόρηση 
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Υποδομές ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 
 Κεντρικό Αθηνών 

 
 Περιφερειακά παραρτήματα: 

• Θεσσαλονίκης 
• Ιωαννίνων 
• Τρίπολης 
• Βόλου 
• Ηρακλείου Κρήτης 
• Κομοτηνής  
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Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. απευθύνεται σε: 
 εργαζόµενους  

 επιχειρήσεις – εργοδότες  

 τεχνικούς ασφάλειας, γιατρούς εργασίας και επαγγελµατίες στον τοµέα της 
υγείας και της ασφάλειας 

 επιτροπές υγείας και ασφάλειας  

 σωµατεία και άλλες οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών 

 δηµόσιους φορείς και οργανισµούς  

 ερευνητές, φοιτητές, σπουδαστές 

 επιστηµονικούς και ερευνητικούς φορείς 

 σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύµατα 

 κοινωνικές οργανώσεις 

 κάθε ενδιαφερόµενο για θέµατα υγείας και ασφάλειας 
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Υπηρεσίες ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 

Τεχνικών Ασφάλειας  

Γιατρών Εργασίας 

εργοδοτών επιχειρήσεων Β’ και Γ’ 

κατηγορίας επικινδυνότητας 

µικρής διάρκειας (π.χ. «Ανυψωτικά 

µηχανήµατα», «Εκτίµηση 

επαγγελµατικού κινδύνου», 

«Εργονοµία») 

 

 Α’ Βοηθειών 

 για Εργασίες Αποκοµιδής Αµιάντου 

 για Εργασία σε Ύψος - Εναερίτες  

 Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων 

 ασφαλούς εργασίας µε Ικριώµατα  

 ασφαλούς εργασίας σε Τεχνικά Έργα 

 µελών Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας 

 ενδοεπιχειρησιακά 

Εξειδικευμένα σεμινάρια κατάρτισης 
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Υπηρεσίες ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 
 

 έρευνες/µελέτες για συγκεκριµένους επαγγελµατικούς και 
παραγωγικούς κλάδους, ειδικότητες εργαζοµένων 

 έργα οδοποιίας, φυσικό αέριο, διυλιστήρια, χρώματα, πλαστικά, 
ξενοδοχεία, νοσοκομεία, ορυχεία – μεταλλεία,  βιομηχανία 
μετάλλου, βιομηχανία τύπου, αμμοβολιστές, λιμάνια, λατομεία, 
διοικητικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες,  αστικές μεταφορές, 
ταχυδρομεία, βιολογικοί καθαρισμοί, ΒΑΜΕ κ.ά.  

 συνεργασία με ΕΚΑ και άλλα εργατικά κέντρα  

 συνεργασία με κλαδικές ομοσπονδίες 

 συνεργασία με τις ομοσπονδίες τσιμέντου & μετάλλου για 
ολοκληρωμένες δράσεις έρευνας, εκπαίδευσης και ενημέρωσης 

 επισκέψεις σε πάνω από 3.000 επιχειρήσεις 

 προσδιορισµοί επιπέδων βλαπτικών παραγόντων σε εργασιακούς 
χώρους (για θόρυβο, µικροκλίµα, χηµικοί παράγοντες, δονήσεις 
κ.ά.) 

  συµβουλευτικές αυτοψίες στους χώρους εργασίας 

Διερεύνηση συνθηκών εργασίας  
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Υπηρεσίες ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 
 

ανάπτυξη κλαδικών μεθοδολογικών 
εργαλείων εκτίμησης επαγγελματικού 
κινδύνου (EEK) 

μελέτες ειδικών θεμάτων (π.χ. επιδράσεις της 
αναδιάρθρωσης σε συνεργασία με την ΠΟΕ-
ΟΤΑ) 

συμμετοχή σε ευρωπαϊκή μελέτη για την 
εκπροσώπηση των εργαζομένων σε θέματα ΥΑΕ 

συμμετοχή σε ευρωπαϊκές μελέτες για την 
εφαρμογή της νομοθεσίας στα εργοτάξια, τη 
σήμανση ΥΑΕ και τους προσωρινούς 
εργαζόμενους, για τους εργαζόμενους έκτακτης 
ανάγκης κ.ά. 
εµπειρογνωµοσύνες για διερεύνηση εργατικών 

ατυχηµάτων, επαγγελµατικών ασθενειών, 
επιθεωρήσεις Seveso κ.ά. 

Διερεύνηση συνθηκών εργασίας  
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απαντά άµεσα και τεκµηριωµένα σε οποιοδήποτε ερώτηµα /αίτηµα 

διαθέτει βιβλιοθήκη µε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό 

διαθέτει ιστότοπο, ο οποίος είναι προσβάσιµος και από άτοµα µε 

ειδικές ανάγκες 

παρέχει πληροφόρηση και τεκµηρίωση για την εθνική και 

ευρωπαϊκή νοµοθεσία  

εκδίδει περιοδικό µε τίτλο «Υγιεινή και Aσφάλεια της Eργασίας» και 

ενηµερωτικό δελτίο «e-δησεόγραµµα» 

εκδίδει ειδικά φυλλάδια, εγχειρίδια και άλλο έντυπο υλικό για 

θέµατα υγείας και ασφάλειας 

διοργανώνει διαλέξεις, επιστηµονικές ηµερίδες και συνέδρια 

συμμετέχει σε ημερίδες σωματείων, ομοσπονδιών, ΕΥΑΕ, κα. 

 

Υπηρεσίες ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 
Παροχή πληροφοριών – Ενηµέρωση 

8 



www.elinyae.gr 
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 Εκδόσεις σχετικές με Τεχνικά Έργα  
 • Ασφάλεια στα εργοτάξια 
• Ασφάλεια στις ανυψωτικές εργασίες 
• Έκτακτες καταστάσεις κινδύνων στην 

κατασκευή των υπόγειων τεχνικών  
    έργων 
•  Τεχνικά έργα – Βασικοί κίνδυνοι και 

μέτρα 



 
  
 Εκδόσεις σχετικές με Τεχνικά Έργα 

• ΥΑΕ σε εργασίες διάνοιξης σηράγγων 
• Εκτίμηση και πρόληψη 
    επαγγελματικού σε έργα οδοποιίας  

 



Οδηγός καλής πρακτικής για τα 
κατασκευαστικά έργα, 2013 
 



 



Ευρωπαϊκή μελέτη εκτίμησης των 
αποτελεσμάτων της εφαρμογής της 
Οδηγίας 92/57/ΕΟΚ  
• Προκήρυξη της ΕΕ για αξιολόγηση της 

οδηγίας για τα κινητά εργοτάξια 
92/57/ΕΟΚ στην Ευρώπη. 
 

• Ο μειοδότης ήταν ένα Consortium 15 
ερευνητικών ινστιτούτων από τα κράτη 
μέλη με project leader την Eurogip από τη 
Γαλλία. 

• To ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ανέλαβε τη μελέτη και τη 
σχετική αναφορά για την Ελλάδα. 
 

• Διάρκεια προγράμματος 1 έτος  



Μεθοδολογία μελέτης 

• Η μεθοδολογία σχεδιάστηκε από τη Eurogip 
και την ερευνητική ομάδα και εγκρίθηκε 
από την ΕΕ.  
 

• Μελέτη πεδίου:  
▫ Επιλέχθηκε ο συνδυασμός δομημένων συνεντεύξεων  

βάσει ερωτηματολογίων για τις διαφορετικές ομάδες  
και αυτοψιών σε εργοτάξια (site visits) βάσει 3 
βασικών λιστών ελέγχου 

 

• Θεωρητικό μέρος:  
▫ Αναδρομή στη διαδικασία εναρμόνισης  
▫ Συλλογή εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων 
▫ Ανάλυση των στατιστικών - Εκτίμηση της 

επίδρασης της εφαρμογής της νομοθεσίας 



Μελέτη πεδίου 

• Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με 
εκπροσώπους από: Δ/ση Συνθηκών, ΣΕΠΕ, 
πολεοδομία, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, εργατικά κέντρα, 
ομοσπονδίες, ΤΕΕ,  κλαδικούς συλλόγους 
μηχανικών, συλλόγους κατασκευαστών, 
κυρίους έργων, αναδόχους, ΕΣΥΠΠ και 
ΕΞΥΠΠ, συντονιστές, οργανισμούς 
πιστοποίησης, κ.α. 
 

• Διενεργήθηκαν αυτοψίες σε μεγάλα, μεσαία 
και μικρά έργα καλύπτοντας κατά το δυνατό 
διαφορετικού τύπου έργα σε διάφορες 
περιοχές στην Ελλάδα 
 



Εναρμόνιση – Δράσεις ενημέρωσης  

• Η ελληνική νομοθεσία εξειδίκευσε ορισμούς 
και υποχρεώσεις παραγόντων   
 

• Οι ενημερωτικές δραστηριότητες που 
ακολούθησαν τη θέσπιση του νόμου ήταν 
περιορισμένες.  
 

• Απουσία συνέργιας μεταξύ των δράσεων 
 

• Έντονη εκπαιδευτική δραστηριότητα – 
Παραμένει ακόμα μεγάλο το εκπαιδευτικό 
κενό. Οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν 
ιδιαίτερες ανάγκες κατάρτισης.  
 



Πρώτα αποτελέσματα της 
εφαρμογής του ΠΔ 305/96 

• Το ΠΔ 305/96 παραμένει ουσιαστικά 
ανεφάρμοστο ακόμα και σήμερα για την 
πλειοψηφία των έργων. 
 

• Η καινοτομία του νόμου που είναι η 
ενσωμάτωση των μέτρων ΥΑΕ κατά τη μελέτη 
δεν εφαρμόστηκε παρά ελάχιστα. 
 

• Παρατηρήθηκε μια μεγάλη διαφοροποίηση 
στο επίπεδο εφαρμογής μεταξύ των μεγάλων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων και των μεσαίων 
και μικρών αντίστοιχα έργων.  
 



Νέοι θεσμοί – Προβλήματα εφαρμογής 

• Απουσία εφαρμογής του συντονιστή κατά τη 
μελέτη  
 

• Ισχύει το παράδοξο ότι όλα τα έργα είναι 
νομότυπα καθότι καταθέτουν υποχρεωτικά ΣΑΥ 
και ΦΑΥ ενώ το περιεχόμενο τους ουσιαστικά 
δεν ελέγχεται. Στα μεγάλα έργα το ρόλο του 
ελεγκτή διαδραματίζει ο κύριος του έργου.  

  

• Συντονιστής κατά την κατασκευή: Τυπική 
εφαρμογή στα μεσαία έργα, παντελής απουσία 
στα μικρής τάξης έργα. Ασάφειες στο ρόλο, 
απουσία ελάχιστου χρόνου εργασίας, κ.α. 

 
 

• Υποτυπώδες περιεχόμενο των ΣΑΥ και ΦΑΥ με 
αόριστες προδιαγραφές 

  
 



Αξιολόγηση της επίδρασης της 
νομοθεσίας 

• Δυσκολία εκτίμησης της επίδρασης της 
νομοθεσίας στις συνθήκες εργασίας και το 
ρυθμό εξέλιξης των εργατικών ατυχημάτων.   
 

• Επιρροές από παράγοντες συγκυριακού 
χαρακτήρα (π.χ. ολυμπιακά έργα). 
 
 

• Οι συνθήκες εργασίας στην καλύτερη 
περίπτωση έχουν παραμείνει ίδιες στον κλάδο. 
Η εντατικοποίηση της εργασίας, η απασχόληση 
ανειδίκευτου προσωπικού και άλλοι 
παράγοντες τις επιδείνωσαν.  
 



Προτάσεις βελτίωσης 

Εμπλουτισμός και διευκρινήσεις στο ΠΔ 
305/96 για τους νέους θεσμούς που 
εισάγονται   
 
Διευκρινήσεις για τη σχέση του ΠΔ 305/96 με 

το ΠΔ 17/96 καθώς και τη συναφή εθνική 
νομοθεσία 
 
Ευρύτερα μέτρα βελτίωσης της εφαρμογής της 

νομοθεσίας 
 



• Πηγή κινδύνου είναι η εγγενής ιδιότητα ή ικανότητα κάποιου 
στοιχείου (π.χ. υλικών εργασίας, εξοπλισμού, μεθόδων και 
πρακτικών εργασίας) που ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη. 
 

• Κίνδυνος είναι η πιθανότητα να προκληθεί βλάβη υπό τις συνθήκες 
χρήσης ή/και έκθεσης, και η πιθανή έκταση της βλάβης. 
 

• Εκτίμηση κινδύνων είναι η διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων 
για την υγεία και την ασφάλεια εργαζομένων κατά την εργασία που 
απορρέουν από τις συνθήκες εμφάνισης μιας πηγής κινδύνου στο 
χώρο εργασίας. 
 

Γενικά - Ορισμοί 



Διαδικασία εκτίμησης κινδύνων 

• Εκτίμηση κινδύνου ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ  
ΠΗΓΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ  
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ  
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
ΜΕΤΡΩΝ  

•Ανάλυση παραγωγικής 
διαδικασίας 
•Βιβλιογραφία - πηγές 
•Ανάλυση ατυχημάτων 
•Μετρήσεις βλαπτικών 
παραγόντων 
•Υποκειμενική εκτίμηση 
εργαζομένων  

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ 



Διαδικασία εκτίμησης κινδύνων 

  Ενδεχόμενο 
Εμφάνισης 
κινδύνου 

Πολύ χαμηλό 

Ενδεχόμενο 
 καταστροφής ή  

τραυματισμού 

Υψηλό 
Μέσο 

Χαμηλό 

Μικρο- 
τραυματισμός  

ή ασθένεια 

1 

2 
3 
4 

2 

3 
4 
5 

Θάνατος 
καταστροφή 

4 

5 
6 
7 

3 

4 
5 
6 

Τιμή Κίνδυνος Περιγραφή 

Απαιτείται άμεση μείωση κινδύνου Υψηλός 5 - 7 

Απαιτείται μείωση κινδύνου Σημαντικός 3 - 4 
Αποδεκτός κίνδυνος Μικρός 1 - 2 

Μεσαίος 
τραυματισμός  

ή ασθένεια 

Σοβαρός 
τραυματισμός  

ή ασθένεια 



Γενική λίστα ελέγχου για τη λήψη προληπτικών 
μέτρων 

Έχει γίνει εκ των προτέρων γνωστοποίηση των 
εργασιών? 
Έχουν σχεδιαστεί ΣΑΥ και ΦΑΥ πριν την κατάθεση της 

αδείας ή την κατάθεση της τεχνικής μελέτης 
προκειμένου για δημόσιο έργο? 
Έχει οριστεί συντονιστής του έργου? 
Έχει οριστεί Τεχνικός Ασφάλειας και όπου απαιτείται 

Ιατρός Εργασίας ?  
 
 
Συμπληρώνεται το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας 

(Υ.Α 130646/1984)? 
Έχει γίνει εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου (ΠΔ 

17/1996)? 
 



Γενική λίστα ελέγχου για τη λήψη προληπτικών μέτρων 

 Έχει προβλεφθεί περίφραξη του χώρου εργασιών και κατάλληλη 
σήμανση για την προστασία του κοινού? 

 Είναι όλα τα μηχανήματα που υπάρχουν στο εργοτάξιο μηχανήματα 
έργου? Φέρουν CE? Έχουν κατάλληλους προφυλακτήρες? 

 Έχουν τα οχήματα τα απαραίτητα προειδοποιητικά σήματα (ηχητικά 
και οπτικά)? 

 Έχουν οι χειριστές την απαραίτητη για το μηχάνημα άδεια (ΠΔ 
31/90)? 
 

 Γίνεται χρήση των κατάλληλων ΜΑΠ από όλους τους εργαζόμενους 
συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων και 
αυτοαπασχολούμενων? 

 Είναι τα ΜΑΠ πιστοποιημένα με CE? 
 

 Έχουν εντοπιστεί τα σημεία εγκατάστασης  
των ηλεκτρικών γραμμών  (υπέργειων ή υπόγειων)? 
 Έχουν μεταφερθεί ή τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας? 
 

 Έχει προβλεφθεί οριζόντια σήμανση  
για το διαχωρισμό διέλευσης οχημάτων και πεζών? 

 

 Σε περίπτωση κατεδάφισης έχει ελεγχθεί η  
 πιθανότητα ύπαρξης αμιάντου? Έχουν ληφθεί όλα τα  
 μέτρα για την ασφαλή απομάκρυνση του?  
 (ΠΔ 70α/88, ΠΔ 175/97, ΠΔ 212/2006) 
 



Γενική λίστα ελέγχου για τη λήψη προληπτικών μέτρων 

Είναι τα ηλεκτρικά συστήματα σε ασφαλή κατάσταση?  
 

Έχουν προβλεφθεί χώροι υγιεινής, λήψης γευμάτων, κλπ.  για 
τους εργαζόμενους? 
 

Είναι η εργασία σε ύψος ασφαλής?  
 

Τα ικριώματα έχουν τις απαραίτητες προδιαγραφές με τα 
κατάλληλα  

      προστατευτικά έναντι πτώσης? Η εγκατάσταση, μετατροπή 
και αποσυναρμολόγηση των ικριωμάτων γίνεται από 
εκπαιδευμένα άτομα? Γίνονται περιοδικοί έλεγχοι της 
κατάστασης των ικριωμάτων?   
 

 Οι εκσκαφές έχουν επαρκή αντιστήριξη ή είναι έτσι 
κατασκευασμένες έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος 
κατάρρευσης? Γίνεται έλεγχος για τη σταθερότητα τους μετά 
από βροχή?  

 
 



Γενική λίστα ελέγχου για τη λήψη προληπτικών 
μέτρων 
 Προτιμώνται εναλλακτικοί τρόποι για εργασία σε ύψος (πχ. 

ανυψούμενες εξέδρες εργασίας αντί για σκάλες)? 
 

 Έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα πυροπροστασίας?  
Υπάρχει εκπαιδευμένη ομάδα πυρασφάλειας? 
 
 Υπάρχουν διευκολύνσεις για παροχή πρώτων βοηθειών?  

 
 

 Λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα  
σε περίπτωση καύσωνα? 

 
 Υπάρχουν προβλέψεις για επαρκή αερισμό, 

       ιδιαίτερα σε υπόγεια έργα (ΠΔ 225/1989)?  
        Γίνονται συχνοί έλεγχοι για τοξικά ή ασφυξιογόνα 

αέρια? 
 

 
 
 



Γενική λίστα ελέγχου για τη λήψη προληπτικών 
μέτρων 

 Έχει γίνει σωστή εγκατάσταση των γερανών? Γίνεται τακτικός 
επανέλεγχος? 
 

 Έχουν ληφθεί μέτρα για τη μείωση του θορύβου και των δονήσεων? 
 
 

 Έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα για την 
 πρόληψη ή μείωση της έκθεσης σε σκόνη?  
 (ΠΔ 90/99: OTE χημικοί παράγοντες, ΠΔ 77/93) 
   
 Η αποθήκευση και χρήση επικίνδυνων ουσιών  
 γίνεται με το σωστό τρόπο? 
 Έχουν όλες οι ουσίες δελτία ασφάλειας (MSDS)? 

 
 

 Υπάρχει ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων? 
 
 



Γενική λίστα ελέγχου για τη λήψη προληπτικών 
μέτρων 

 

 Η χειρωνακτική διακίνηση των φορτίων έχει περιοριστεί 
στο ελάχιστο με τη χρήση μηχανικών μέσων (ΠΔ 397/1994) 
(γερανοί)? Γίνεται προμήθεια των υλικών σε κατάλληλο 
μέγεθος και βάρος (πχ. σακιά τσιμέντου των 25 kg)?  
 

 

 Έχει γίνει εκτίμηση για τη μείωση του κινδύνου 
μυοσκελετικών παθήσεων των άνω άκρων (σε εργασίες 
σκυροδέτησης, τοποθέτησης οπλισμού, κλπ.)? 
 
 
 

 
 



Μέσα Ατομικής Προστασίας 

Κράνος 
Ζώνη ασφαλείας 
Σύστημα συγκράτησης πτώσεων 
Δερμάτινες ποδιές 
Προσωπίδες και γυαλιά 
Ρουχισμός ολοκλήρου σώματος 
Ρουχισμός υψηλής ανάκλασης 
Γάντια 
Μάσκες 
Ωτοβίσματα 
Παπούτσια ασφαλείας 
     Σήμα CE, οδηγίες στα ελληνικά, καταλληλότητα  μετά 

από εκτίμηση, συμβατότητα, έλεγχος για ημερομηνία 
λήξης, εκπαίδευση, καλή κατάσταση (ΠΔ 396/94)   



Ποιος είναι ο Τεχνικός Ασφάλειας (Τ.Α.); 

Ο θεσμός του Τεχνικού Ασφάλειας κατοχυρώνεται με το  

Ν. 1568/1985 και κωδικοποιείται πλέον με τον πρόσφατο 

Ν.3850/2010  

 

 Είναι ο σύμβουλος της επιχείρησης σε θέματα υγιεινής και 
ασφάλειας της εργασίας. 

 Υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης (Ν.1568/85, 
άρθρο 5, §4 ή Ν.3850/10, άρθρο 11 §5) 

 



Ποια πρέπει να είναι τα γενικά προσόντα 
του Τ.Α.; 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

Α.Ε.Ι. Πτυχίο πολυτεχνικής ή 
πανεπιστημιακής σχολής 

2 έτη ή 
1 έτος και σεμινάριο 100 ωρών 

Τ.Ε.Ι. Πτυχίο ΤΕΙ ή πρώην σχολών 
υπομηχανικών & ΚΑΤΕΕ 

5 έτη ή  
2 έτη και σεμινάριο 100 ωρών 

Μέσης 
Εκπαίδευσης 

Απολυτήριο Τεχνικού Λυκείου ή 
Μέσης Τεχνικής Σχολής ή 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 
ή άδεια άσκησης Επαγγέλματος 
Εμπειροτέχνη 

8 έτη και σεμινάριο 35 ωρών 
ή 
5 έτη και σεμινάριο 100 ωρών 

Ν.1568/85 άρθρο 5, Π.Δ. 294/88 άρθρο 4, Π.Δ. 17/96 άρθρα 4,5, Π.Δ. 
95/99 άρθρα 3,4, Ν.3144/03 άρθρο 9, Ν.3850/2010 άρθρα 11 και 12 



Ποια είναι τα προσόντα του Τ.Α. ανά κατηγορία 
επικινδυνότητας; 

1 3 6 20 50 650 

ΑΕΙ ή ΤΕΙ 

1ος   ΑΕΙ  
2ος   ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
3ος   ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΜΕ 

Αριθμός εργαζομένων Επίπεδο γνώσεων Τεχνικού Ασφάλειας 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ (ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ) 



Ποια είναι τα προσόντα του Τ.Α. ανά κατηγορία 
επικινδυνότητας; (συνέχεια) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ (ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ) 

1 3 6 20 50 650 
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ με άδεια τεχνικού επαγγέλματος εμπειροτέχνη (σχετικό με τη 
δραστηριότητα της επιχείρησης) ή 10 χρόνια λειτουργία της επιχείρησης & 
σεμινάριο 35 ωρών  
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ με πλήρη απασχόληση και κατάλληλη επιμόρφωση 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ πτυχιούχος τεχνικής ειδικότητας ή πτυχιούχος (ΙΕΚ) ή 
πτυχιούχος Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (σχετικό με τη 
δραστηριότητα της επιχείρησης) & σεμινάριο 35 ωρών 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ με πλήρη απασχόληση και κατάλληλη 
επιμόρφωση 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ μιας από τις ειδικότητες του άρθρου 5 
του Π.Δ. 294/88 & σεμινάριο 35 ωρών 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ με πλήρη απασχόληση και κατάλληλη επιμόρφωση 

Αριθμός εργαζομένων Ελάχιστο Επίπεδο γνώσεων Τεχνικού Ασφάλειας 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ (ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ) 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ μιας από τις ειδικότητες του άρθρου 13 
του Ν.3850/2010 που προβλέπονται για τον κλάδο που ανήκει η 
επιχείρηση 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ με πλήρη απασχόληση και κατάλληλη επιμόρφωση 

ΑΕΙ ή ΤΕΙ 

1ος ΑΕΙ, 2ος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, 3ος ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΜΕ με πλήρη 
απασχόληση και κατάλληλη επιμόρφωση 

1 3 6 20 50 650 
Αριθμός εργαζομένων Ελάχιστο Επίπεδο γνώσεων Τεχνικού Ασφάλειας 

Ποια είναι τα προσόντα του Τ.Α. ανά κατηγορία 
επικινδυνότητας; (συνέχεια) 



1 3 6 20 50 650 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ με κατάλληλη επιμόρφωση (σεμινάριο 10 
ωρών)  
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ με πλήρη απασχόληση και   
κατάλληλη επιμόρφωση  

1ος ΑΕΙ ή ΤΕΙ  
2ος ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
3ος ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΜΕ με πλήρη απασχόληση και   
       κατάλληλη επιμόρφωση 

Αριθμός εργαζομένων Ελάχιστο Επίπεδο γνώσεων Τεχνικού Ασφάλειας 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ (ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ) 

Ποια είναι τα προσόντα του Τ.Α. ανά κατηγορία 
επικινδυνότητας; (συνέχεια) 



Ποια είναι οι ειδικότητες που 
μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα Τ.Α. ; 
 

Ν.3850/2010 άρθρο 13 

1. Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΑΕΙ ή ΤΕΙ : Σε όλες τις επιχειρήσεις 
οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας εκτός αυτών που 
αφορούν κατεδαφίσεις και εκσκαφές, κατασκευές κτιρίων, 
εγκαταστάσεις εντός κτιρίων, εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων, 
δημόσια έργα. 

2. Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΑΕΙ ή ΤΕΙ: Σε όλες τις επιχειρήσεις οποιασδήποτε 
οικονομικής δραστηριότητας εκτός αυτών που αφορούν κατεδαφίσεις και εκσκαφές, 
κατασκευές κτιρίων, εγκαταστάσεις εντός κτιρίων, εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων, 
δημόσια έργα. 

3. Χημικοί Μηχανικοί και Χημικοί: Σε όλες τις επιχειρήσεις εκτός βιομηχανίες καπνού, 
βιομηχανίες ειδών ενδυμασίας και διαφόρων ειδών από ύφασμα, βιομηχανία ξύλου και 
φελλού, βιομηχανίες κατασκευής τελικών προϊόντων εκ μετάλλου, βιομηχανίες 
κατασκευής μηχανών και συσκευών και ηλεκτρικών μηχανών, βιομηχανίες κατασκευής 
μεταφορικών μέσων, βιομηχανίες που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό, τον ατμό, την 
ύδρευση και ότι σχετίζεται με τα τεχνικά έργα. 



Ν.3850/2010 άρθρο 13 

4. Πολιτικοί Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες Μηχανικοί ΑΕΙ ή ΤΕΙ: Σε επιχειρήσεις που 
αφορούν κατεδαφίσεις και εκσκαφές, κατασκευές κτιρίων, εγκαταστάσεις εντός 
κτιρίων, εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων, δημόσια έργα, αλυκές, γεωτρήσεις προς 
ανεύρεση πετρελαίου και γηγενών καυσίμων αερίων. 

5. Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί Μηχανικοί: Σε επιχειρήσεις που αφορούν ορυχεία 
άνθρακα, μεταλλεία, λατομεία, αλυκές και στις βασικές μεταλλουργικές βιομηχανίες. 

6. Στους κλάδους που αφορούν το εμπόριο, τις μεταφορές, τις αποθηκεύσεις, τις 
τράπεζες και τα λοιπά οικονομικά και ασφαλιστικά ιδρύματα και λοιπές υπηρεσίες Τ.Α. 
μπορούν να γίνουν και «κάθε άλλη ειδικότητα ΑΕΙ και ΤΕΙ που το αντικείμενο 
σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία των 
επιχειρήσεων» 

Ποια είναι οι ειδικότητες που 
μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα Τ.Α. ; 
 

Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΑΕΙ ή ΤΕΙ είναι η ειδικότητα που κυρίως 
επιλέγεται για άσκηση καθηκόντων Τ.Α. 



Ποια είναι οι ειδικότητες που 
μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα Τ.Α. ; 
 

Υπάρχουν και άλλες ειδικότητες που μπορούν, 
βάσει του Ν.3850/2010, να ασκήσουν τα 
καθήκοντα όπως: 

Γεωπόνοι 

Πτυχιούχοι Φυτικής ή Ζωικής παραγωγής 

Δασοπόνοι - Ιχθυολόγοι 

Μηχανικοί Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 

Ηλεκτρονικής 

Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών 

Μηχανικοί Αυτοματισμού 

Μηχανικοί Οχημάτων 

Τεχνολόγοι Ιατρικών Οργάνων 



Γενικές Υποχρεώσεις και Καθήκοντα 
Τεχνικού Ασφάλειας  

Οι υποχρεώσεις του δεν θίγουν την αρχή ευθύνης του εργοδότη. 

Ειδικότερα ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει συμβουλευτικές αρμοδιότητες και 
συγκεκριμένα: 

• Υποδεικνύει και συμβουλεύει τον εργοδότη γραπτά ή προφορικά (!!!), για 
την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών 
ατυχημάτων. 

• Συμβουλεύει για τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την κατασκευή και 
συντήρηση των εγκαταστάσεων, την εισαγωγή νέων παραγωγικών 
διαδικασιών, την επιλογή και έλεγχο της αποτελεσματικότητας των 
ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και για τη διαμόρφωση και διευθέτηση 
του περιβάλλοντος εργασίας. 



• Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων πριν από τη λειτουργία τους 

• Ελέγχει τις παραγωγικές διαδικασίες πριν την εφαρμογή τους  

• Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και 

πρόληψης των ατυχημάτων 

• Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει στον εργοδότη 

οποιοδήποτε πρόβλημα συνιστά κίνδυνο για τον εργαζόμενο, προτείνει μέτρα 

αντιμετώπισης του και επιβλέπει την εφαρμογή τους. 

Γενικές Υποχρεώσεις και Καθήκοντα Τεχνικού 
Ασφάλειας (συνέχεια) 



• Επιβλέπει την ορθή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 

• Ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, αναλύει και αξιολογεί τα 

αποτελέσματα των ερευνών του και προτείνει μέτρα για την αποτροπή 

παρόμοιων ατυχημάτων. 

• Ασχολείται με θέματα πυρασφάλειας (εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων 

πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς 

αντιμετώπιση ατυχημάτων) 

Γενικές Υποχρεώσεις και Καθήκοντα Τεχνικού 
Ασφάλειας (συνέχεια) 



• Μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας της εργασίας και τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την 
αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους. 

• Συμμετέχει στην κατάρτιση και την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης 
των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

• Συντάσσει τη γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου . 

• Μεριμνά για τις μετρήσεις παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος  και 
προτείνει μέτρα που πρέπει να ληφθούν. 

• Έχει ηθική ανεξαρτησία απέναντι στους εργαζόμενους και στον εργοδότη. 

• Τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 

Γενικές Υποχρεώσεις και Καθήκοντα Τεχνικού 
Ασφάλειας (συνέχεια) 



Ποια είναι η σχέση εργασίας του Τ.Α. με την 
επιχείρηση; 

Ένας Τεχνικός Ασφάλειας μπορεί: 

 
1. να είναι μισθωτός, πλήρους απασχόλησης, με αποκλειστικό 
αντικείμενο αυτό του Τεχνικού Ασφάλειας. 

 2. να είναι μισθωτός, πλήρους απασχόλησης, με δεύτερη 
αρμοδιότητα εντός επιχείρησης αυτή του Τεχνικού Ασφάλειας. 

 3. να είναι ελεύθερος επαγγελματίας και να συνάπτει συμβάσεις 
άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας σε επιχειρήσεις. 



Πόσες ώρες απασχολείται ένας Τ.Α.; 

Ν.3850/2010 άρθρο 21 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ Τ.Α. 
ΑΠΑΣΧ/ΕΡΓΑΖΟΜ 

Α Έως 500 3,5 

501-1000 3,0 

1001-5000 2,5 

5001 και πάνω 2,0 

Β Έως 1000 2,5 

1001-5000 1,5 

5001 και πάνω 1,0 

Γ 0,4 



Πόσες ώρες απασχολείται ένας Τ.Α.; 

Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης να είναι 
μεγαλύτερος από 1880 ώρες και να είναι μικρότερος από: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
Τ.Α. (ΣΕ ΩΡΕΣ) 

1-20 25 

21-50 50 

51 και πάνω 75 

Ν. 3850/2010 άρθρο 21 



Πως μπορεί να γίνει κάποιος Τ.Α.; 

• Πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία (ειδικότητα). 

• Αν απαιτείται, πρέπει να παρακολουθήσει σεμινάριο 100 ωρών και αν είναι 
εργοδότης που θα αναλάβει καθήκοντα αντίστοιχα να παρακολουθήσει 
σεμινάρια 35 ή 10 ωρών 

• Συμπλήρωση των εντύπων του ΚΕΠΕΚ και να τα καταθέσει στο αρμόδιο 
ΚΕΠΕΚ και αν είναι εργοδότης να δηλωθεί το όνομά του μαζί με την 
εγκριτική απόφαση του Υπουργείου στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. 

• Να ετοιμάσει ένα βιβλίο «Συμβουλών και Υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας», 
το οποίο θα καταθέσει μαζί με τα δικαιολογητικά του στο αρμόδιο ΚΕΠΕΚ 
(Ισχύει μόνο για την Α κατηγορία επικινδυνότητας) 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε υλοποιεί βραχυχρόνια και μακροχρόνια 
προγράμματα κατάρτισης, τα οποία απευθύνονται σε: 

•Εργαζόμενους/ ες του Ιδιωτικού ή Δημόσιου τομέα, 
•Αυτοαπασχολούμενους/ ες σε όλους τους τομείς της οικονομίας, 
•Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια άνεργους/ ες, 
•Νεοεισερχόμενους/ ες στην αγορά εργασίας, 
•Επανεισερχόμενους/ ες στην αγορά εργασίας. 

 



Ο Τεχνικός Ασφάλειας 

ΤΙΤΛΟΣ: 
ΥΓΙΕΙΝΗ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΥΓΙΕΙΝΗ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 
100 ώρες 

(75 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 25 ώρες πρακτική άσκηση σε 
επιλεγμένες επιχειρήσεις) 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: 
σε απόφοιτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 

οι οποίοι έχουν τα προσόντα που καθορίζει ο Ν.3850/2010 για να 
ασκήσουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ: 

• Η δημιουργία ενός πυρήνα στελεχών με σύγχρονες γνώσεις στον 
τομέα της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας για τη στελέχωση των 
επιχειρήσεων. 

• Η μετάδοση της γνώση των προδιαγραφών της ειδικότητας του 
Τεχνικού Ασφάλειας ως θέση και περιβάλλον εργασίας στην 
επιχείρηση. 

• Η μείωση του απαιτούμενου χρόνου από κτήσεως πτυχίου για 
απόκτηση δικαιώματος ανάληψης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας για 
απόφοιτους ΑΕΙ από 2 χρόνια σε 1 χρόνο και για απόφοιτους ΤΕΙ από 
5 χρόνια σε 2 χρόνια, σύμφωνα με τον Ν.3144/2003. 



Ο Εργοδότης ως Τεχνικός Ασφάλειας 

ΤΙΤΛΟΣ: 

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Β΄ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γ΄ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 35 ώρες 10 ώρες 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε εργοδότες επιχειρήσεων Β΄ και Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας που 
απασχολούν κάτω από 50 εργαζόμενους. 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ: 

• Η μετάδοση της γνώση των προδιαγραφών της ειδικότητας του 
Τεχνικού Ασφάλειας ως θέση και περιβάλλον εργασίας στην 
επιχείρηση. 

• Το περιεχόμενο των παραπάνω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η 
διαδικασία εκτέλεσής τους καθορίζεται με ετήσια εγκύκλιο της 
Διεύθυνσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, εγκρίνεται από το 
Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 



Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
Εργαζόμενων 

ΤΙΤΛΟΣ: Υγεία και Ασφάλεια για τις Επιτροπές ΥΑΕ Εργαζόμενων 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 20 ώρες 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε μέλη εκλεγμένων Επιτροπών Εργαζομένων σε επιχειρήσεις όλων των 
οικονομικών δραστηριοτήτων. 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ: 

Οι εκλεγμένες επιτροπές Εργαζομένων για την Υγιεινή και Ασφάλεια της 
Εργασίας όντας θεσμοθετημένο όργανο (Ν. 3850/2010) στο πλαίσιο 
λειτουργίας μιας επιχείρησης αποτελεί ικανό αρωγό της επιχείρησης και 
του Τεχνικού Ασφάλειας, στην εφαρμογή κανόνων που προάγουν την 
Ασφάλεια και την Υγεία στους εργασιακούς χώρους. 



Ο Ιατρός Εργασίας 

ΤΙΤΛΟΣ Ο ρόλος του Γιατρού Εργασίας 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 20 ή 30 ώρες 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε ειδικευόμενους και μη Ιατρούς Εργασίας που ασκούν ή δύναται να 
ασκήσουν τα καθήκοντα του Ιατρού Εργασίας. 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ: 

• Η δημιουργία ενός πυρήνα στελεχών με σύγχρονες γνώσεις στον 
τομέα της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας για τη στελέχωση των 
επιχειρήσεων. 

• Η μετάδοση της γνώση των προδιαγραφών της ειδικότητας του Ιατρού 
Εργασίας ως θέση και περιβάλλον εργασίας στην επιχείρηση. 



Εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 10 ωρών 
 

•Απευθύνονται σε εμπλεκόμενους με την ΥΑΕ που διαθέτουν βασικές γνώσεις ΥΑΕ 
•Στοχεύουν στην εξειδικευμένη κατάρτιση μέσω ενός αναβαθμισμένου 
προγράμματος εισηγήσεων 

 ΤΙΤΛΟΣ Περιγραφή αντικειμένων (ενδεικτικά) 
Χρήση Ανυψωτικών 

Μηχανημάτων- Περονοφόρα 
Οχήματα 

Έλεγχοι ανυψωτικών μηχανημάτων 
Χειρισμός και ασφάλεια περονοφόρων 

Συντήρηση, φόρτιση και ανεφοδιασμός περονοφόρων 

Πρώτες Βοήθειες 
Βασική Υποστήριξη Ζωής 

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση 
Ηλεκτροπληξία- Κατάγματα- Εγκαύματα 

Εκτίμηση Επαγγελματικού 
Κινδύνου 

Μέθοδοι ανάλυσης ατυχημάτων & επικινδυνότητας 
Λίστες ελέγχου 

Μεθοδολογία συγγραφή εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου 

Εργονομία 
Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων 

Εργονομικοί παράγοντες 
Οθόνες οπτικής απεικόνισης 

Εργασία σε ύψος 
 Μέθοδοι Εργασίας σε ύψος 

Ασφαλής άνοδος και κάθοδος 
Εξοπλισμός εργασίας σε ύψος και παρελκόμενα 

Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ.)-  
Φάκελος Ασφάλειας Υγείας 

Μεθοδολογία Σύνταξης Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ., 
Υποχρεώσεις Παραγόντων Τεχνικού Έργου, Προετοιμασία 

Εργοταξίου, 
Μέτρα προστασίας ανά φάση του έργου 



Πιστοποιημένα προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης 
προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων ελεγχόμενα από 

τον ΕΦΕΤ 
 

ΤΙΤΛΟΣ: Υγεία και Ασφάλεια στις επιχειρήσεις τροφίμων 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 
10 ώρες 

(Οι λεπτομέρειες και τα αντικείμενα εκπαίδευσης ορίζονται από την ΥΑ 14708/10-08-
2007 και μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος ο καταρτιζόμενος 

λαμβάνει μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης από τον ίδιο τον ΕΦΕΤ) 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε εργοδότες και εργαζόμενους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 
όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας (παραγωγή, εμπορία, διακίνηση). 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ: 

Η ενημέρωση του εκπαιδευμένου σε στοιχειώδη θέματα Υγιεινής τροφίμων 
με τελικό αποτέλεσμα την ορθή διαχείριση ή/και παρασκευή τους και τη 
διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειάς τους. 



Εκπαίδευση Ενόπλων Δυνάμεων 
 

ΤΙΤΛΟΣ Υγεία και Ασφάλεια στις Ένοπλες Δυνάμεις 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 
70 ώρες 

(εισηγητές πέρα από το στελεχικό δυναμικό του ΚΕΚ και Αξιωματικοί της Εσωτερικής 
Υπηρεσίας Υγείας και Ασφάλειας του Στρατού) 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ: 

Η δημιουργία ενός πυρήνα στελεχών με σύγχρονες γνώσεις στον τομέα 
της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας για τη στελέχωση των Ενόπλων 
Δυνάμεων. 



Εκπαίδευση προσωπικού εμπλεκόμενου σε 
εργασίες με αμίαντο & αμιαντούχα υλικά 

 

ΤΙΤΛΟΣ Υγεία και Ασφάλεια προσωπικού εμπλεκόμενου με εργασίες 
αμιάντου και αμιαντούχων υλικών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 
20 ώρες επιστημονικό προσωπικό 
20 ώρες εργατοτεχνικό προσωπικό 

με πρακτική άσκηση σε προσομοιωμένο εργοτάξιο μικρής κλίμακας 
αποξήλωσης αμιάντου 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: 
Σε στελέχη (επιστημονικό προσωπικό) και εργατοτεχνικό προσωπικό 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εκτέλεση εργασιών με 

αμιαντούχα υλικά. 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ: 

Η δημιουργία ενός πυρήνα στελεχών και εργατοτεχνικού προσωπικού, 
βάσει της κείμενης νομοθεσίας, με σύγχρονες γνώσεις για την υγεία και 
την ασφάλεια κατά την εκτέλεση εργασιών με αμιαντούχα υλικά. 



Ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης 
 

ΤΙΤΛΟΣ 
Βασικό πρόγραμμα κατάρτισης 

εργαζομένων επιχειρήσεων 
(ενδοεπιχειρησιακά) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
& 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: 

4 ώρες 
Γενικά θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας 

της Εργασίας 
Πυροπροστασία 

Ηλεκτρικός Κίνδυνος 
Εργονομία-Μυοσκελετικές Παθήσεις 

 
 

Δυνατότητα μεταβολής διάρκειας και 
θεματολογίου βάσει προτεραιοτήτων 

της κάθε επιχείρησης. 

 

Δυνατότητα, κατόπιν αιτήματος και 
άδειας, επί τόπου επίσκεψης κλιμακίου 
εμπειρογνωμόνων του Ινστιτούτου, οι 
οποίοι παρατηρούν το χώρο εργασίας, 
εντοπίζουν τις ανάγκες εκπαίδευσης και 

συλλέγουν υλικό, προκειμένου η 
εκπαίδευση να είναι το δυνατόν 

προσαρμοσμένη στις ανάγκες και την 
καθημερινότητα της κάθε επιχείρησης.  



• Δεν έχουν ενσωματωθεί 
στην πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση στα 
προγράμματα σπουδών 
μαθήματα ΥΑΕ. 

• Συνεχείς αλλαγές στο 
νομοθετικό πλαίσιο ΥΑΕ 
– Ενσωμάτωση πολλών 
Οδηγιών της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης 

• Εκπαίδευση 
εργαζομένων 

 
 

Εκπαίδευση Τεχνικών  
Ασφάλειας 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

• Νομοθεσία 
• Βλαπτικοί παράγοντες του 

εργασιακού περιβάλλοντος 
• Τεχνικές ποιοτικού και 

ποσοτικού προσδιορισμού 
• Οριακές τιμές έκθεσης των 

βλαπτικών παραγόντων  
• Επίδραση του Εργασιακού 

Περιβάλλοντος στην Υγεία 
και Ασφάλεια των 
εργαζομένων 

• Περιβάλλον 
 



• Διαβούλευση 

και συμμετοχή 

των 

εργαζομένων. 

• Ενημέρωση των 

εργαζομένων. 

Π.Δ. 17/96 & Π.Δ. 305/96 



Eνεργός και ουσιαστική 
συμμετοχή των 
εργαζομένων 



ο εργαζόμενος γνωρίζει καλύτερα από 
οποιονδήποτε άλλον τον χώρο   
εργασίας του, γιατί τον ζει κάθε μέρα ! 
  





Η ενεργός και ουσιαστική συμμετοχή των 
εργαζομένων απαιτεί την Πληροφόρηση 
και την Εκπαίδευση των Εργαζομένων 



• ΠΔ 149/2006 (ΦΕΚ 159/Α`/28.7.2006). Ελάχιστες προδιαγραφές 
υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε 
κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε 
εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ – άρθρο 8 - «Ενημέρωση & 
εκπαίδευση των εργαζομένων» . 

• Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2006. Εθνική Γενική Συλλογική σύμβαση εργασίας ετών 
2006 – 2007: Αριθμός Πρακτικού Κατάθεσης: 14/13-4-2002. - Άρθρο 
8 -  «Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση» . 

• ΠΔ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α`/14.9.2005). Ελάχιστες προδιαγραφές 
υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε 
κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί), σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 2002/44/ΕΚ. - άρθρο 6 - «Ενημέρωση & 
εκπαίδευση εργαζομένων». 

• ΠΔ 155/2004 (ΦΕΚ 121/Α`/5.7.2004). Τροποποίηση του 
ΠΔ395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την 
εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (Α/220) 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
2001/45/ΕΚ. - Άρθρο 2, §4, 4 στ -  «Ενημέρωση εργαζομένων». 

• ΠΔ 338/2001 (ΦΕΚ 227/Α`/9.10.2001). Προστασία της υγείας 
και ασφαλεία των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους 
οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες. – Άρθρο 8 - «Ενημέρωση και 
κατάρτιση των εργαζομένων». 
 



• ΑΠΟΦ.7181 Φ.700.1, Πυρ/κή Δ/ξη 6/1996 (ΦΕΚ 
150/Β`/13.3.1996). Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες. – 
Άρθρο 8 - «Οργάνωση και εκπαίδευση προσωπικού». 

• ΠΔ 171/1996 (ΦΕΚ 11/Α`/18.1.1996). Mέτρα για την βελτίωση της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK. – άρθρο 12 
- «Εκπαίδευση εργαζομένων».  

• ΠΔ 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α`/10.4.1995). Eλάχιστες προδιαγραφές 
για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε 
συμμόρφωση με την Oδηγία 92/58/EOK. – Άρθρα 6 και 7 - 
«Ενημέρωση εργαζομένων», «Εκπαίδευση εργαζομένων». 

• ΠΔ 399/1994 (ΦΕΚ 221/Α`/19.12.1994). Προστασία των 
εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε 
καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την 
οδηγία του Συμβουλίου 90/394/EOΚ. – Άρθρα 11 και 12 - 
«Εκπαίδευση εργαζομένων», «Ενημέρωση εργαζομένων».  

• ΠΔ 397/1994 (ΦΕΚ 221/Α`/19.12.1994). Eλάχιστες προδιαγραφές 
ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που 
συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των 
εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 
90/269/EOK. – Άρθρο 6 - «Ενημέρωση και εκπαίδευση 
εργαζομένων». 

• ΠΔ 398/1994 (ΦΕΚ 221/Α`/19.12.1994). Eλάχιστες προδιαγραφές 
ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης 
σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/270/EOK. – Άρθρο 
7 - «Ενημέρωση και εκπαίδευση εργαζομένων». 



• ΠΔ 395/1994 (ΦΕΚ 220/Α`/19.12.1994). Ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους 
εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 
89/655/EOK. – Άρθρα 6 και 7 - «Ενημέρωση εργαζομένων» : (άρθ. 6), 
«Εκπαίδευση εργαζομένων».  

• ΠΔ 396/1994 (ΦΕΚ 220/Α`/19.12.1994). Ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών 
ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
του Συμβουλίου 89/656/EOK. – Άρθρο 8 - «Εκπαίδευση – ενημέρωση 
εργαζομένων».  

• ΥΑ 1991 (ΦΕΚ 578/Β`/29.7.1991). Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχειρήσεων που δεν 
αποτελούν εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων. «Εκπαίδευση 
προσωπικού» : (§4.3.3)  

• ΠΔ 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α`/17.2.1987). Καθορισμός τεχνικών 
προδιαγραφών διαμόρφωσης σχεδίασης, κατασκευής και ασφαλούς 
λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών 
καυσίμων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν Εταιρείες Εμπορίας 
Πετρελαιοειδών Προϊόντων. «Θέματα εκπαίδευσης» : (§3.9.4). 

• Ν.1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α`/18.10.1985). Υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων. – Άρθρο 28 - «Ενημέρωση εργαζομένων που εκτίθενται 
σε παράγοντες».  Σήμερα N. 3850/2010 (Κωδικοποίηση νόμων) 
 



   Εκπαίδευση 
εργαζομένων στον 
τομέα υγείας και 
ασφάλειας επ´ 
ευκαιρία 

α) της πρόσληψής τους 
β) τυχόν μετάθεσης ή 

αλλαγής καθηκόντων 
γ) εισαγωγής ή αλλαγής 

εξοπλισμού εργασίας 
δ) εισαγωγής μιας νέας 

τεχνολογίας που 
αφορά ειδικά τη θέση 
εργασίας ή τα 
καθήκοντά τους 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 



    Η εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει τα 
παρακάτω επίπεδα: 

• Προγράμματα εκπαίδευσης νέων εργαζομένων 
• Τακτικά (περιοδικά) προγράμματα 

εκπαίδευσης 
• Προγράμματα Έκτακτης εκπαίδευσης 
    Καλύπτουν ανάγκες που δεν περιλαμβάνονται στα 

τακτικά προγράμματα εκπαίδευσης: 
Επανεκπαίδευση σε διαδικασίες. 
Ενημέρωση σε νέες διαδικασίες. 
Εξελίξεις στους κανόνες και πρακτικές 

ασφάλειας. 

Προγράμματα εκπαίδευσης 



    Η εκπαίδευση 
αυτή πρέπει: 

α) Να προσαρμόζεται 
στην εξέλιξη των 
κινδύνων και στην 
εμφάνιση νέων 
κινδύνων 

β) Εάν χρειάζεται να 
επαναλαμβάνεται 
σε τακτά χρονικά 
διαστήματα 



Aρμόδιος για την διοργάνωση της 
εκπαίδευσης είναι : 

• ο εργοδότης ως υπεύθυνος 
σε θέματα εκπαίδευσης όλων 
των εργαζομένων 

• η επιτροπή ΥΑΕ 
• τα στελέχη της υπηρεσίας 

της Ιατρικής της εργασίας 
της επιχείρησης 

• τα στελέχη του τομέα 
ασφάλειας της επιχείρησης 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

• Ολοκληρωμένη 

• Πολυκλαδική 

• Συμμετοχική 

 
Η μελέτη πρέπει 

να είναι :  
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