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Αζήλα, 10/04/2020 

 

Πξνο: Υπνπξγό Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ θ. Κσλζηαληίλν Καξακαλιή 

 

Θέκα: Μέηρα Υγείας θαη Αζθάιεηας ζηολ Τετληθό Κιάδο γηα ηελ προζηαζία  

ηωλ Εργαδοκέλωλ από ηολ θορολοϊό 

Κύξηε Υπνπξγέ, 

Με ηε παξνύζα επηρεηξώ λα ζπκβάισ, κε αθνξκή  ζρεηηθή αλάξηεζε ηεο Τεηάξηεο 07/04 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ ζαο, ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ λέσλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ 

πξνθύςεη ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο κε ηνλ θίλδπλν κεηάδνζεο ηνπ θνξνλντνύ.  

Δίκαη βέβαηνο όηη ζπκθσλείηε πσο είλαη θξίζηκν γηα όινπο καο,  λα πεξάζνπκε, έζησ θαη 

ηώξα ζε ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο.Να ηεξνύληαη νη αξκνδηόηεηεο θαη λα απνδίδνληαη νη επζύλεο 

πξόιεςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο θαη ηνλ λόκν. 

Πνιύ ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηελ δεδνκέλε ζπγθπξία, γηα όζνπο δξαζηεξηνπνηνύκαζηε ζηα 

δεηήκαηα Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία (ΥΑΔ) είλαη νη ζρεηηθνί Οδεγνί ηνπ 

Δπξσπατθνύ Οξγαληζκνύ γηα ηελ Υγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία (EU-OSHA), ηνπ 

Διιεληθνύ Ιλζηηηνύηνπ γηα ηελ Υγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία (ΔΛΙΝΥΑΔ) θαη ηνπ 

Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ. 

Όζνλ αθνξά ζηελ αλάξηεζε ηεο ηζηνζειίδαο ζαο, επηηξέςηε κνπ λα ζρνιηάζσ πσο όιεο νη 

ζπζηάζεηο γίλνληαη γηα ελέξγεηεο ή θαηαζηάζεηο πνπ δελ αθνξνύλ ην παξαγσγηθό ηκήκα ηεο 

άζθεζεο εξγαζίαο. Γίλνληαη επαλαιακβαλόκελεο  αλαθνξέο γηα  αλαγθαία απόζηαζε δύν 

κέηξσλ κεηαμύ ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπο ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ είζνδν 

θαη έμνδό ηνπο από απηό, ζηνπο ρώξνπο εζηίαζεο θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

δηαιείκκαηνο. Γελ αλαθέξεηαη όηη νη ίδηνη πεξηνξηζκνί απαηηνύληαη θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο ζην πεδίν. Όπσο επίζεο δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηηο από ηνλ λόκν επζύλεο ησλ 

εξγνδνηώλ γηα ηελ ηήξεζε ηνπ πιαηζίνπ ΥΑΔ. 

Σύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Νόκσλ γηα ηελ Υγεία & Αζθάιεηα ησλ Δξγαδνκέλσλ (ΚΝΥΑΔ) 

πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ.3850/2010 (ΦΔΚ 84 Α΄), ε λνκνζεζία γηα ηελ ΥΑΔ 

εθαξκόδεηαη ζηε ρώξα καο, ζε όιεο ηηο επηρεηξήζεηο, εγθαηαζηάζεηο, εθκεηαιιεύζεηο θαη 

εξγαζίεο ηνπ ηδησηηθνύ θαη ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα (θαζώο θαη ηα λ.π.δ.δ. θαη ηνπο Ο.Τ.Α.) θαη 

γηα θάζε εξγαδόκελν πνπ απαζρνιείηαη από ηνλ εξγνδόηε κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθνύκελσλ θαη καζεηεπόκελσλ. Βαζηθόο ππιώλαο ηνπ παξαπάλσ 

ζεζκηθνύ πιαηζίνπ είλαη ε λοκηθή έλλοηα ηες αποθιεηζηηθής εσζύλες ηοσ εργοδόηε, ν 

νπνίνο ππνρξενύηαη λα εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο 

όιεο ηηο πηπρέο ηεο εξγαζίαο θαη λα ιακβάλεη κέηξα πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πγεία θαη 

αζθάιεηα ησλ ηξίησλ. 

Σηο πιαίζηο ηωλ εσζσλώλ ηοσ ο εργοδόηες οθείιεη λα ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηρα γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πξόιεςεο, ελεκέξσζεο θαη θαηάξηηζεο. 



 

Ο εξγνδόηεο επηπιένλ νθείιεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ κηα γραπηή εθηίκεζε ηωλ 

σθηζηακέλωλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδύλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ αθνξνύλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε 

ηδηαίηεξνπο θηλδύλνπο θαζώο θαη λα θαζνξίδεη ηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα 

ιεθζνύλ θαη, αλ ρξεηαζηεί, ην πιηθό πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί. Η γραπηή 

εθηίκεζε επαγγεικαηηθού θηλδύλοσ (ΓΕΕΚ) ζα πρέπεη λα έτεη επηθαηροποηεζεί θαη σο 

πξνο ηνπο θηλδύλνπο θαη ηα κέηξα πξόιεςεο από ηνλ COVID-19 θαη ζα πξέπεη λα δεζκεύεη 

κε ζπκθσλεηηθά ην ζύλνιν ησλ εξγνιάβσλ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ έξγνπ. 

Πρόζζεηα, ζεκαληηθά κέηξα αιιά θαη απιέο ηερληθέο πξνηάζεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ ζην ελδερόκελν αλαζεσξεκέλνπ θεηκέλνπ νδεγηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ ζαο, 

είλαη: 

 Η ΓΔΔΚ πξέπεη λα επηθαηξνπνηεζεί εθ λένπ, ζηελ πεξίπησζε θξνύζκαηνο  

 Η ελεκέρωζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ θίλδπλν ινίκσμεο από ηνλ θνξνλντό θαη ε 

εθπαίδεσζή ηνπο ζηα κέηξα πξόιεςεο θαη πξνζηαζίαο, βάζεη θαη ησλ νδεγηώλ ηνπ 

ΔΟΓΥ.  

 Η δηαξθήο δηαβνύιεπζε θαη ζσλεργαζία κε ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ε ελζάξξπλζή 

ηνπο γηα ππνβνιή ζρεηηθώλ πξνηάζεσλ. 

 Η ιήςε κέηξσλ περηβαιιοληηθής θαη αηοκηθής σγηεηλής, όπσο ηαθηηθόο αεξηζκόο 

ησλ ρώξσλ εξγαζίαο, ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ εμαεξηζκνύ- θιηκαηηζκνύ θαη 

θαζαξηζκόο επηθαλεηώλ, ζπζθεπώλ θ.ιπ., ζύκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΥ. 

 Η απνθπγή θαηαλάισζεο θάζε είδνπο ηξνθήο ζηνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο, εθηόο ησλ 

ρώξσλ εζηίαζεο ή νξηνζεηεκέλσλ γηα απηή ηελδξαζηεξηόηεηα ρώξσλ 

 Η δηάζεζε θαη ηνπνζέηεζε ζθεπαζηώλ θάδσλ κε πνδνθίλεην θαπάθη θαη ζαθνύια 

απνξξηκκάησλ, όπνπ απνξξίπηνληαη ηα ΜΑΠ κηαο ρξήζεο, θαζώο θαη ηα καληειάθηα, 

νη ρεηξνπεηζέηεο ή άιια κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ απνιύκαλζε επηθαλεηώλ 

ή αληηθεηκέλσλ ζην ρώξν εξγαζίαο. 

 Οζστλός θαζαρηζκός ηωλ ελδσκάηωλ εργαζίας (θόξκεο, πνδηέο θ.ιπ.), θαζώο θαη 

ησλ ΜΑΠ πνπ ρνξεγνύληαη (θξάλε, γπαιηά, κέζα πξνζηαζίαο ηεο αθνήο, άξβπια 

θ.ιπ.) 

 Σε θάζε πεξίπησζε δελ πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε θάζε εξγαζίαο πνπ 

απαηηεί ζπλεξγαζία ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 2 κέηξσλ. Δπηπξνζζέησο εάλ 

ππάξρνπλ θξνύζκαηα είλαη σποτρεωηηθή ή 14ήκερε θαραληίλα ηόζν γηα απηνύο 

ηνπο εξγαδόκελνπο όζν γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ έξζεη ζε 

επαθή. Σε όιεο απηέο ηηο πεξηπηώζεηο πξέπεη λα γίλεηαη αλαπροζαρκογή ηοσ 

τροληθού προγρακκαηηζκού (ποσ κπορεί λα ζεκαίλεη θαη δηαθοπή) ηνπ έξγνπ. 

Τν θεληξηθό κήλπκα πνπ ζηέιλεηαη ζηελ θνηλσλία από όινπο καο, ηελ Κπβέξλεζε, 

δεκόζηνπο θνξείο θαη αμησκαηνύρνπο, ζπιινγηθνύο θνξείο θαη ηηο Οξγαλώζεηο ησλ 

Δξγαδνκέλσλ είλαη όηη πάλω από όια βάδοσκε ηελ αλζρώπηλε δωή. 

Η Υγεία θαη Αζθάιεηα ζηοσς τώροσς Εργαζίας είλαη γηα όιοσς κας αδηαπραγκάηεσηε. 

 

 

 



Υπερεηούκε απηόλ ηνλ ζθνπό ζηαζεξά θαη δηαρξνληθά θαη βέβαηα θαη ζε απηή ηελ δύζθνιε 

ζπγθπξία θαη είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο κε εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο ησλ ζπλδηθάησλ ηνπ 

Τερληθνύ Κιάδνπ λα ζσκβάιοσκε πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. 

 

Με ηηκή 
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