ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
• Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι
του 1996 - 2015 (Ν.89(Ι)/96-2015)
• Οι περί ∆ιαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία Κανονισμοί του 2002
• Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στους τόπους
εργασίας Κανονισμοί του 1997
• ∆ιάταγμα του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων το 2004 (Κ.∆.Π. 628/2004) για εφαρμογή
σε όλες τις εγκαταστάσεις
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Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ε.Α.)
Σκοπός είναι να δοθεί η δυνατότητα στους άμεσα
επηρεαζόμενους, εργοδότες και εργοδοτουμένους,
μέσω ενός κατάλληλου μηχανισμού, να
συνεργάζονται στο επίπεδο του χώρου εργασίας για
την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων που
σχετίζονται με την επαγγελματική ασφάλεια και
υγεία.
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ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Ε.Α.
Η χρησιμότητα έγκειται στα εξής:
– η πολύ συχνή επιθεώρηση των τόπων εργασίας από
τους Επιθεωρητές Εργασίας είναι αδύνατη,
– οι άμεσα επηρεαζόμενοι γνωρίζουν καλύτερα από τον
καθένα τα προβλήματα στο χώρο τους,
– τα σοβαρά προβλήματα στον χώρο εργασίας
μπορούν να λυθούν πιο γρήγορα,
– οι εμπειρίες δείχνουν ότι τα μέτρα ασφάλειας και
υγείας φέρνουν καλύτερο αποτέλεσμα αν στην
υλοποίηση και εφαρμογή τους συνεργάζονται
συνειδητά οι άμεσα επηρεαζόμενοι στον χώρο
εργασίας.
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ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Ε.Α.
• Υπάρχουν άτομα που εντοπίζουν και αναφέρουν τα
προβλήματα Α&Υ.
• Οι εργαζόμενοι, δεδομένου ότι η άποψή τους
λαμβάνεται υπόψη, ενδιαφέρονται για τα επίπεδα
Α&Υ.
• Μειώνονται τα εργατικά ατυχήματα/επαγγελματικές
ασθένειες και το συνεπαγόμενο κόστος.
• Βελτιώνονται οι συνθήκες και το περιβάλλον
εργασίας, αυξάνει η παραγωγικότητα και
προκύπτουν μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη.
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ΟΡΙΣΜΟΙ
Αντιπρόσωπος Ασφάλειας:
Σημαίνει το πρόσωπο με ειδική αρμοδιότητα σε
θέματα προστασίας των εργοδοτουμένων από τους
κινδύνους στην εργασία, που επιλέγεται, εκλέγεται ή
ορίζεται, από τους άλλους συναδέλφους
εργοδοτούμενους στον ίδιο εργοδότη.
Επιτροπή Ασφάλειας
Σημαίνει την Επιτροπή που συστήνεται σε χώρους
εργασίας με περισσότερους από 10 εργοδοτούμενους.
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.
• Αντιπρόσωποι Ασφάλειας, οι οποίοι εκλέγονται
στην εγκατάσταση από τους εργοδοτούμενους.
• Ο Εργοδότης ή εκπρόσωπός του, ο οποίος και θα
είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής.
• Ο Λειτουργός Ασφάλειας, αν υπάρχει και
• Ο αντιπρόσωπος της ιατρικής υπηρεσίας της
εγκατάστασης, όπου υπάρχει.
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ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ Ε.Α.

Η εκλογή Αντιπροσώπων Ασφάλειας διοργανώνεται
από τον Εργοδότη.
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ΘΗΤΕΙΑ Ε.Α.
Τριετής
χωρίς περιορισμό στον αριθμό θητειών που μπορεί
κάποιος να υπηρετήσει.
Για να έχει κάποιος εργαζόμενος δικαίωμα εκλογής
πρέπει να απασχολείται για περισσότερο από 2
χρόνια στη συγκεκριμένη εγκατάσταση ή σε
παρόμοια εργοδότηση.
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ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ –
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Α.
• Συνεδριάζει τακτικά, κάθε τρεις μήνες.
• Έκτακτα, αν

– ζητηθεί γραπτώς από όλους τους Αντιπροσώπους
Ασφάλειας, ή
– τον Εργοδότη, ή
– ύστερα από εργατικό ατύχημα ή σοβαρό περιστατικό, και
εξετάζει τα γεγονότα και αίτια σε σχέση με αυτό

• Μεριμνά ώστε να τηρούνται τα πρακτικά των
συνεδριάσεων.
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ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ –
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Α. (συν)
• Υποβάλλει εισηγήσεις στον εργοδότη για μέτρα που
πρέπει να λαμβάνονται για βελτίωση των συνθηκών
εργασίας και πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων
και ασθενειών.
• Επιλαμβάνεται παραπόνων σε θέματα ασφάλειας,
υγείας και ευημερίας των εργοδοτουμένων στην
εγκατάσταση.
• Προάγει τη συνεργασία στην εγκατάσταση για
εφαρμογή μέτρων ασφαλείας και τρόπων και
μεθόδων ασφαλούς διεξαγωγής της εργασίας.
• Εξετάζει τις εκθέσεις του Λειτουργού Ασφάλειας.
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ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ –
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Α. (συν)

• Συμμετέχει στην ετοιμασία Κανόνων Ασφάλειας στην
εγκατάσταση.
• Φροντίζει ώστε τα μέλη της και οι εργαζόμενοι στην
εγκατάσταση να τυγχάνουν της αναγκαίας
πληροφόρησης, εκπαίδευσης και καθοδήγησης στα
μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για προστασία της
ασφάλειας και υγείας τους.
• Συνεργάζεται με τις Ιατρικές Υπηρεσίες ή τις Υπηρεσίες
Πρώτων Βοηθειών της εγκατάστασης.
• Συνεργάζεται με τον Επιθεωρητή για θέματα
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στην
εγκατάσταση.
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ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Συμμετέχουν τακτικά και ενεργά στις συνεδρίες της
Επιτροπής Ασφάλειας στην οποία είναι μέλη.
• Συνοδεύουν τον Επιθεωρητή Εργασίας κατά τη
διεξαγωγή επιθεώρησης.
• Μεταφέρουν για συζήτηση στην Επιτροπή Ασφάλειας
κάθε πρόβλημα που εμπίπτει στην αντίληψή τους και
που σχετίζεται με τις συνθήκες επαγγελματικής
ασφάλειας και υγείας στην καθορισμένη εγκατάσταση
ή τμήμα αυτής.
13

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (συν)
• Εισηγούνται προς τον εργοδότη ή τον αντιπρόσωπό
του τη λήψη μέτρων για αποφυγή εργατικών
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
• Συμβουλεύουν άλλους εργοδοτούμενους σε θέματα
που αφορούν την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία
τους.
• Προάγουν και εξασφαλίζουν τη συνεργασία όλων
στην καθορισμένη εγκατάσταση για την εφαρμογή
μέτρων ασφάλειας και τρόπων και μεθόδων
ασφαλούς διεξαγωγής της εργασίας, καθώς και
τρόπων δημιουργίας και ανάπτυξης συνείδησης
ασφάλειας.
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ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (συν)
• Πληροφορούν τον Επιθεωρητή για τυχόν προβλήματα
που σχετίζονται με τα θέματα επαγγελματικής
ασφάλειας και υγείας στην καθορισμένη εγκατάσταση
ή τμήμα αυτής, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα,
ύστερα από ενημέρωση του εργοδότη.
• Φροντίζουν και ενδιαφέρονται για τη δική τους
ενημέρωση, πληροφόρηση και εκπαίδευση, καθώς και
των συναδέλφων τους, στα θέματα επαγγελματικής
ασφάλειας και υγείας.
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ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (συν)
• ∆ιεξάγουν περιοδικές επιθεωρήσεις, τουλάχιστον
κάθε τρεις μήνες, στην καθορισμένη εγκατάσταση ή
τμήμα αυτής για σκοπούς βελτίωσης των συνθηκών
και περιβάλλοντος εργασίας.
• Γενικά εκπροσωπούν τους εργοδοτούμενους της
καθορισμένης εγκατάστασης για όλα τα θέματα που
αφορούν την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην
εν λόγω εγκατάσταση.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
• Προβαίνει σε διευθετήσεις για τη σύσταση της
Επιτροπής Ασφάλειας και κοινοποιεί γραπτώς τη
σύνθεσή της στον αρμόδιο Επιθεωρητή Εργασίας.
• Παρέχει στα μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας τον
εύλογο χρόνο, κατά τη διάρκεια των συνηθισμένων
ωρών εργοδότησης, για να εκτελούν τις αρμοδιότητες
και υποχρεώσεις τους αποτελεσματικά. Η παροχή
τέτοιου χρόνου θα γίνεται χωρίς επηρεασμό των
απολαβών του εργοδοτούμενου.
• Συγκαλεί τις συνεδρίες της Επιτροπής, καταρτίζει και
διανέμει την ημερήσια διάταξη περιλαμβάνοντας τα
θέματα που εισηγούνται τα μέλη και μεριμνά για την
τήρηση των πρακτικών.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ (συν)
• Παρέχει κάθε διευκόλυνση στα μέλη της Επιτροπής
Ασφάλειας για σκοπούς πληροφόρησης, ενημέρωσης
και εκπαίδευσης σε θέματα επαγγελματικής ασφάλειας
και υγείας.
• Συμβουλεύεται τα μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας ή
τον Αντιπρόσωπο Ασφάλειας για τα μέτρα που
προωθεί για τα θέματα Α&Υ.
• Λαμβάνει όλα τα ευλόγως εφικτά μέτρα για την
εφαρμογή των εισηγήσεων της Επιτροπής Ασφάλειας
τα οποία συμφώνησε με την Επιτροπή.
Ο ρόλος της Επιτροπής Ασφάλειας είναι
συμβουλευτικός.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ (συν)
• Θέτει στη διάθεση της Επιτροπής ή του Αντιπροσώπου
Ασφάλειας τις αναγκαίες πληροφορίες και οδηγίες για
ασφαλή διεξαγωγή της εργασίας. Όμως, ο εργοδότης
δεν υποχρεούται να δώσει πληροφορίες που αφορούν
εμπορικά ή βιομηχανικά μυστικά καθώς και
πληροφορίες για συγκεκριμένο πρόσωπο χωρίς τη
συγκατάθεσή του.
• Παρέχει στο Λειτουργό Ασφάλειας όλες τις αναγκαίες
διευκολύνσεις για να μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντα
του αποτελεσματικά.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Λ.Α.)
• ∆ιορίζεται σε εργοδότη ο οποίος εργοδοτεί, κατά
μέσο όρο στη διάρκεια του χρόνου, περισσότερα
από διακόσια άτομα.
• Τυγχάνει της έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή.
• Ασχολείται αποκλειστικά και επί πλήρους
απασχόλησης με τα θέματα ασφάλειας και υγείας
στην εργασία.
• ∆ιαθέτει επαρκείς γνώσεις (τουλάχιστον 130 ώρες
εκπαίδευση) για να διαχειρίζεται τα θέματα
ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
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Λ.Α. – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ / ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
• Ελέγχει και διαχειρίζεται κάθε ζήτημα που αφορά την
ασφάλεια και υγεία των εργοδοτούμενων στις
εγκαταστάσεις ή στα υποστατικά του εργοδότη.
∆ιαχειρίζεται επίσης και θέματα που μπορεί να
επηρεάζουν τρίτα πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται
στους χώρους ή στις εγκαταστάσεις όπου διεξάγονται
οι δραστηριότητες του εργοδότη.
• ∆ιεξάγει τακτικές επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις και
στα υποστατικά του εργοδότη, εντοπίζει κινδύνους και
υποδεικνύει μέτρα προστασίας και πρόληψης.
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Λ.Α. – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ / ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ (συν)
• Ασχολείται με τα θέματα της ΕΚ που αφορούν τις
δραστηριότητες του εργοδότη.
• Υποβάλλει συστάσεις στον εργοδότη αναφορικά με τα
μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την αποφυγή
εργατικών ατυχημάτων, επικίνδυνων συμβάντων και
επαγγελματικών ασθενειών.
• Συνοδεύει, εφόσον είναι δυνατόν, τον Επιθεωρητή
Εργασίας κατά τη διεξαγωγή επιθεώρησης.
• Οργανώνει ή βοηθά στην οργάνωση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων για τους εργοδοτούμενους πάνω σε
θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
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Λ.Α. – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ / ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ (συν)
• ∆ιερευνά τα εργατικά ατυχήματα και επικίνδυνα
συμβάντα που συμβαίνουν στους χώρους εργασίας
και ετοιμάζει σχετική Έκθεση επί του θέματος.
• ∆ιασφαλίζει τη συλλογή των στοιχείων και την
αποστολή των αναγκαίων εντύπων που αφορούν τα
θέματα ασφάλειας και υγείας και φροντίζει για την
τήρηση των σχετικών αρχείων.
• Ετοιμάζει ετήσια Έκθεση με τις δραστηριότητες σε
θέματα ασφάλειας και υγείας.
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ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Α&Υ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Καθημερινή παρατήρηση του εξοπλισμού, των
εγκαταστάσεων και των μεθόδων παραγωγής.
• Επιθεωρήσεις των χώρων εργασίας
– Με συμμετοχή όλων των αντιπροσώπων για ανταλλαγή
απόψεων και εμπειριών
– Συνοδεία του Επιθεωρητή Εργασίας.

• ∆ιερευνήσεις εργατικών ατυχημάτων ή σοβαρών
περιστατικών.
• Εξέταση παραπόνων από εργαζόμενους.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΘΕΣΜΟΥ
• Μη συμμόρφωση του εργοδότη με τις νομικές του
υποχρεώσεις
• Απροθυμία εργαζομένων να συμμετέχουν στις
Επιτροπές Ασφάλειας
• Όχι τακτικές συνεδρίες
• Παράλειψη επανασύστασης της Επιτροπής
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΑ
• Τακτικές συνεδριάσεις
• Τήρηση πρακτικών
• Ανελλιπής συμμετοχή όλων των μελών
• Υποβολή θεμάτων – εισηγήσεων από τα μέλη
• Εποικοδομητική συζήτηση των εισηγήσεων και
απόψεων
• Γρήγορη υλοποίηση των συμφωνηθέντων
εισηγήσεων
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
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