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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  
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Οι παράγοντες που οδηγούν σε δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας 

κατά την συλλογή  και την μεταφορά είναι γνωστοί  

κακοτεχνίες, ελαττωματικός εξοπλισμός, άγνοια κινδύνου, έλλειψη εκπαίδευσης, 

κακές πρακτικές, πλημμελής τήρηση των μέτρων ασφάλειας. 

Άμεσοι κίνδυνοι κατά την εκτέλεση εργασιών διαχείρισης αποβλήτων αποτελούν: 

 

• γλίστρημα, παραπάτημα, πτώση μέσα σε ακατάλληλους χώρους 

συλλογής & παράδοσης του scrap 

 

• τρύπημα, σκίσιμο 

 

• ανατροπή μηχανήματος έργου (π.χ. ανυψωτικά μηχ/τα και γερανάκια) 

 

• οδικό ατύχημα κατά τη μεταφορά.  
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Η νομοθεσία για θέματα ασφάλειας στη χώρα μας υπάρχει και είναι 

πληρέστατη, βέβαια όπως συνήθως δεν τηρείται κυρίως εξαιτίας της 

απουσίας ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές. 

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  
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Προάσπιση της ΥΑΕ 

 

 

 

 

  

 

  ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ  

 

Το ερώτημα βέβαια είναι πως 



 

  ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ    

 

  Ας εφαρμόσουμε τις βασικές απαιτήσεις  

της νομοθεσίας για την υγεία  

& ασφάλεια της εργασίας  !! 

Το πρώτο και απλούστερο 

βήμα δεν είναι κάτι εξεζητημένο  
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Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται  : 

Σε κάθε εταιρεία ανακύκλωσης που απασχολεί έστω και έναν 

εργαζόμενο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (ισχύει από το 1996) 

 

Ως εργαζόμενος νοείται : 

 

 Όποιος συμβάλλεται με τον εργοδότη ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας (πλήρης ή 

μερική απασχόληση, εποχική, ορισμένου χρόνου κλπ), 

 

 Ο εργαζόμενος που απασχολείται στην εταιρεία ανακύκλωσης μέσω εταιρίας 

ενοικίασης προσωπικού ή μέσω προγράμματος πρακτικής άσκησης, μαθητείας 

κλπ, 

 

Όταν απασχολούνται συνολικά, δηλαδή σε όλες τις εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης 

(με το ίδιο ΑΦΜ) σε όλη την Ελλάδα πενήντα (50) και πλέον εργαζόμενοι απαιτείται 

και ανάθεση καθηκόντων Γιατρού Εργασίας  
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1η ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 



1. Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησης των 

εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων διαδικασιών λειτουργίας, προμήθειας 

μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των 

ατομικών μέσων προστασίας 

2. Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, καθώς 

και των εφαρμοζόμενων διαδικασιών και μεθόδων εργασίας και επιβλέπει 

την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας της εργασίας και 

πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τον εργοδότη 

3. Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας 

της εργασίας, αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των 

μέτρων υγείας και ασφάλειας, προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και 

επιβλέπει την εφαρμογή τους  

4. Επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας. 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (1)  

Τι προβλέπει η νομοθεσία : 
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6. Ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, αναλύει και αξιολογεί τα 
αποτελέσματα των ερευνών του και προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων 
ατυχημάτων 

7. Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη 
διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων  

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

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

 

Τα παραπάνω πρέπει να γίνονται απαραίτητα από τον Τεχνικό Ασφαλείας, 

 όμως ......…..…  

 

 
 

  ……… κάτι λείπει…………. αφορούν γενικά όλες τις επιχειρήσεις 

 όμως δεν καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και συνθήκες ενός συνεργείου 
οχημάτων 

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (3)  

Τι προβλέπει η νομοθεσία : 
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   Ο Τεχνικός Ασφαλείας πρέπει να είναι ένας χρήσιμος 

τεχνικός σύμβουλος, συνεπώς :  

 

• Ο Τ. Α. θα πρέπει να έχει τις γνώσεις και την εξειδίκευση για να ελέγχει 

κρίσιμα σημεία στη λειτουργία της εταιρείας, και όχι να μένει επιφανειακά 

μόνο σε όσα προβλέπει η νομοθεσία για την υγεία και  ασφάλεια στην 

εργασία.  

• Ο Τ. Α. θα πρέπει να γνωρίζει την νομοθεσία αδειοδότηση και λειτουργίας 

των εταιρειών ανακύκλωσης και είναι σε θέση να ελέγξει την εφαρμογή 

της στην πράξη, δηλαδή να γνωρίζει τι είναι η εταιρεία ανακύκλωσης και 

πως αυτή λειτουργεί.  

• Ο Τ. Α. ελέγχει την ύπαρξη και την ισχύ όλων των απαραίτητων 

πιστοποιητικών, εγκρίσεων και αδειών.   

 

 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  (1)  

Πως λειτουργεί πρέπει να λειτουργεί ο σωστόε Τ. Α. 
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 Έλεγχος ισχύος νομιμοποιητικών εγγράφων 

 Έλεγχος συστημάτων πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης 

 Έλεγχος μηχανισμών ασφαλείας των μηχανημάτων 

 Έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων και αεροφυλακίων 

 Έλεγχος πιστοποιητικών μετρήσεων και ΥΔΕ της ηλεκτρολογικής 

εγκατάστασης (ΕΛΟΤ HD 384) 

 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (2)  

Ενδεικτικά τα ζητήματα με τα οποία πρέπει να ασχολείται ο 

Τεχνικός Ασφαλείας είναι : 
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 Διανομή οδηγιών ασφαλούς εργασίας και εκπαίδευση προσωπικού για κρίσιμες εργασίες, 

ενδεικτικά :  

• ασφάλεια μηχανημάτων και εργαλείων,  

• πυρασφάλεια, 

• αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, 

• χρήση χημικών ουσιών,    

• αντιμετώπιση κινδύνων εργασιακού περιβάλλοντος (ρύποι από εξατμίσεις οχημάτων,  

• ρύποι από τα φίλτρα αιθάλης, θόρυβος κλπ) 

 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (3)  

Οι έλεγχοι αυτοί από τον Τεχνικό Ασφαλείας δεν υποκαθιστούν τους ελέγχους – συντηρήσεις 

που πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένους τεχνικούς – συντηρητές. 

 

 Ο Τεχνικός Ασφαλείας επιβλέπει, δεν εκτελεί τεχνική εργασία, δεν επισκευάζει εξοπλισμό, 

αλλά ελέγχει έμμεσα τους τεχνικούς – συντηρητές του εξοπλισμού και ενημερώνει τον 

πρατηριούχο για τα θέματα αυτά ώστε να είναι σε θέση και ο ίδιος να ελέγξει στο βαθμό που 

μπορεί και συνεπώς να διασφαλίζει μ΄αυτό τον τρόπο την ασφαλή λειτουργία του πρατηρίου  
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Ο εργοδότης μπορεί να αναλάβει καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας όταν εταιρεία : 

 Απασχολούνται έως 3 εργαζόμενοι και έχει δεκαετή προϋπηρεσία ή  

 Απασχολούνται έως 6 εργαζόμενοι αν είναι απόφοιτος Τεχνικού Λυκείου – 

Τεχνικής Σχολής σχετικής ειδικότητας 

και παρακολουθήσει εξειδικευμένο σεμινάριο διάρκειας 35 ωρών 

 Απασχολούνται 7-50 εργαζόμενοι, και είναι απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ σχετικής 

ειδικότητας (μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος, χημικός μηχανικός) 

 

 

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
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Εργαζόμενος μπορεί να αναλάβει καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας όταν : 

Είναι απόφοιτος Τεχνικού Λυκείου – Τεχνικής Σχολής σχετικής 

ειδικότητας με οκτώ χρόνια από την λήψη του απολυτηρίου και 

παρακολουθήσει εξειδικευμένο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών, 

Είναι απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ σχετικής ειδικότητας με δύο και πέντε 

χρόνια αντίστοιχα από την λήψη του πτυχίου.  

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  



ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Εξωτερικός συνεργάτης μπορεί να αναλάβει καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας αν : 

Είναι φυσικό πρόσωπο απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ σχετικής ειδικότητας με δύο και 

πέντε χρόνια αντίστοιχα από την λήψη του πτυχίου, 

Είναι ειδικά αδειοδοτημένη από το Υπουργείο Εργασίας εταιρία ως ΕΞΥΠΠ  

- Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας & Πρόληψης 
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 Που υπερέχει μια εταιρία ΕΞΥΠΠ από έναν μεμονωμένο μηχανικό : 

Έχει ασύγκριτα μεγαλύτερη εμπειρία και εξειδίκευση, 

Έχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό μετρήσεων και ελέγχων έτσι μπορεί να 

παρέχει πλήρη και ουσιαστική κάλυψη στην επιχείρηση, 

Έχει σαφώς πολύ μεγαλύτερη τεχνογνωσία χειρισμού «δύσκολων» 

καταστάσεων. 

 

 



Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται  : 

Σε κάθε εταιρεία ανακύκλωσης που απασχολεί έστω και έναν 
εργαζόμενο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (ισχύει από το 1996) 

 

Ποιος είναι ο στόχος : 

• Να έχει στη διάθεση του ο εργοδότης μια αναλυτική εκτίμηση των   κινδύνων που 
υπάρχουν στο χώρο εργασίας καθώς επίσης και τον προσδιορισμό των  
απαιτούμενων μέτρων πρόληψης, ώστε να προγραμματίσει τι πρέπει να κάνει για 
την ασφαλή λειτουργία της εταιρείας τα επόμενα χρόνια 

 

Πότε γίνεται : 

• Γίνεται μια φορά και τροποποιείται σε περιπτώσεις σοβαρών επεμβάσεων στις στις 
δραστηριότητες, εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, ενώ για αλλαγές και επεμβάσεις 
μικρής έκτασης, οι κίνδυνοι και τα νέα μέτρα πρόληψης καταγράφονται από τον 
Τεχνικό Ασφαλείας στο Βιβλίο Υποδείξεων που τηρεί. 

 

Ποιος την εκπονεί : 

• Ο Τεχνικός Ασφαλείας ή ΕΞΥΠΠ (όχι ο εργοδότης ακόμη και αν έχει οριστεί Τεχνικός 
Ασφαλείας) 

 
 

2η ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
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Τι περιλαμβάνει ειδικότερα  : 

 

• Λεπτομερή ανάλυση κάθε εργασίας, ακόμη και εργασιών που γίνονται 

σπάνια, και  

°  Καταγραφή των πιθανών κίνδυνων 

° Εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης του κινδύνου και της 

σοβαρότητας των συνεπειών  

° Τα προτεινόμενα μέτρα πρόληψης που πιθανόν πρέπει να ληφθούν 

 

• Προδιαγραφές των Μέσων Ατομικής Προστασίας που απαιτούνται  

• Οδηγίες εργασίας 

• Απαιτήσεις σήμανσης 

• Πρόγραμμα εκπαίδευσης 

• Συλλογή των MSDS για τα επικίνδυνα υλικά 

• Κατάλογο με τη σχετική νομοθεσία 
 

 

 

 

 

 

   

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
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2η ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
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2η ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
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2η ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
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2η ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 



Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται  : 

Σε περιπτώσεις που γίνονται εργασίες σε δυνητικά εκρήξιμeς 

ατμόσφαιρες  
 

Ποιος είναι ο στόχος : 

• Η πρόληψη των κινδύνων από εκρήξεις μέσα από τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των 

κινδύνων έκρηξης και την καταγραφή των μέτρων πρόληψης  

 

Πότε γίνεται : 

• Γίνεται μια φορά για κάθε χώρο εργασίας και τροποποιείται σε περιπτώσεις σοβαρών 

επεμβάσεων στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, ενώ για αλλαγές και επεμβάσεις μικρής 

έκτασης, οι κίνδυνοι και τα νέα μέτρα πρόληψης καταγράφονται από τον Τεχνικό Ασφαλείας 

στο Βιβλίο Υποδείξεων που τηρεί. 

 

Ποιος την εκπονεί : 

• Δεν προσδιορίζεται, είναι ευθύνη του εργοδότη να υπάρχει όπως και το περιεχόμενο της, 

προφανώς βέβαια αυτός που την εκπονεί πρέπει να έχει την κατάλληλη εμπειρία και 

εξειδίκευση 
   

3η ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΡΗΞΕΙΣ (ΜΕΛΕΤΗ ΑΤΕΧ) 
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Τι περιλαμβάνει ειδικότερα  : 

• Τον προσδιορισμό των χώρων της εταιρείας που υπάρχουν κίνδυνοι από εκρήξεις και 

την ταξινόμηση τους σε ζώνες κινδύνου 

• Καταγραφή εξοπλισμού – μηχανημάτων και αναφορά των προδιαγραφών    

• Εκτίμηση επιπτώσεων πιθανού ατυχήματος 

• Σύνταξη οδηγιών ασφαλούς εργασίας 

• Απαιτήσεις σήμανσης χώρων και εξοπλισμού 

•  Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού 

 

Σε τι διαφέρει από την Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) : 

• H μελέτη ΑΤΕΧ αφορά μόνο επιχειρήσεις με κινδύνους από εκρηκτικές ατμόσφαιρες 

ενώ η ΜΕΕΚ κάθε είδους επιχείρηση ανεξαρτήτως δραστηριότητας 

• Καθώς έχουν αρκετά κοινά θέματα και απευθύνονται και οι δύο στον εργοδότη καλό θα 

είναι να εκπονούνται σε ένα κοινό πλαίσιο ως μια ενιαία μελέτη που θα καλύπτει όλες 

τις απαιτήσεις 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΡΗΞΕΙΣ (ΜΕΛΕΤΗ ΑΤΕΧ) 
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3η ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΡΗΞΕΙΣ (ΜΕΛΕΤΗ ΑΤΕΧ) 
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3η ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΡΗΞΕΙΣ (ΜΕΛΕΤΗ ΑΤΕΧ) 
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4η ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 



 

   

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Μια σωστή Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού 

Κινδύνου σε συνδυασμό με την Μελέτη ΑΤΕΧ είναι 

εργαλείο αντιμετώπισης των κινδύνων. 

 

 Όλα όσα αναφέρθηκαν αποτελούν το πρώτο βήμα 

για να βελτιώσουμε το επίπεδο ασφάλειας της 

εταιρείας, από μόνα τους όμως δεν αρκούν, 

υπάρχουν πολλά ακόμα βήματα που πρέπει να 

γίνουν.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

   

  

ΣΩΣΤΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΟΣΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 

 



 

Με λίγα λόγια έχω τις εξής βασικές επιλογές :  

 

1η   Δεν κάνω τίποτα, περιμένω να με «πιάσει» η  

 Επιθεώρηση Εργασίας ή να συμβεί το κακό και  

 εναποθέτω τις ελπίδες μου στον καλό Θεό που  

 αγαπάει τους Έλληνες και στην τύχη 
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 ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ   

2η Προσπαθώ να καλύψω τυπικά τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, είτε 

περιμένοντας να γίνει κάποιο σεμινάριο που θα μου δώσουν το «χαρτί» χωρίς 

να το παρακολουθήσω, είτε αναθέτοντας τα θέματα αυτά στον……. ανιψιό του 

κουμπάρου μου, που είναι μηχανικός αλλά δεν έχει ιδέα, όμως θα υπογράφει 

χωρίς να έρχεται και θα παίρνει πολύ λίγα χρήματα  
 
 
 

4η Προσπαθώ να βελτιώσω το επίπεδο ασφάλειας στην επιχείρηση μου 

αξιοποιώντας τις συμβουλές και τον εκπαιδευτικό ρόλο ενός επαγγελματία 

Τεχνικού Ασφαλείας από μια εξειδικευμένη εταιρία  

 
3η  Προσπαθώ μόνος μου να βελτιώσω το επίπεδο ασφάλειας στην επιχείρηση 

μου 
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Μην ξεχνάτε ότι !!! 

 

 

 Η κουλτούρα ασφάλειας είναι πολιτισμός και χαρακτηριστικό 

προηγμένων κοινωνιών. Συνήθως είναι και χαρακτηριστικό 

κοινωνιών με υψηλό βιοτικό επίπεδο. 

 

 Δεν είναι τυχαίο ότι οι «μεγάλες επιχειρήσεις» δίνουν πάντα 

μεγαλύτερη σημασία στην ασφάλεια, είναι ένας από τους 

λόγους που έγιναν μεγάλες. 
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