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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Απελλή 12
Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία
Ταχ. Διεύθυνση: 1493 Λευκωσία
Ιστοσελίδα: http://www.mlsi.gov.cy/dli

Βασικές επιδιώξεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας είναι:

■  η διασφάλιση επαρκών επιπέδων ασφάλειας και υγείας στην εργασία για όλους τους 
εργαζόμενους,

■  η προστασία του κοινού έναντι κινδύνων που δημιουργούνται από δραστηριότητες 
στην εργασία,

■  η προστασία του κοινού και του περιβάλλοντος με τον αποτελεσματικό έλεγχο της 
βιομηχανικής ρύπανσης, των κινδύνων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας, των χημικών 
ουσιών και των κινδύνων που προέρχονται από τη χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας, 
καθώς και

■  η διατήρηση, όπου είναι καλή, και η βελτίωση, όπου απαιτείται, της ποιότητας της 
ατμόσφαιρας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες και το περιβάλλον εργασίας μπορείτε να 
απευθύνεστε στα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας στα ακόλουθα τηλέφωνα:

 ■ Λευκωσία:      22879191
 ■ Λεμεσός:         25827200
 ■ Λάρνακα:        24805327
 ■ Πάφος:             26822715
 ■ Αμμόχωστος: 23819750

Τη νομοθεσία που εφαρμόζει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και το πληροφοριακό υλικό 
για τους τομείς αρμοδιότητάς του θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας 
στην ακόλουθη διεύθυνση:

 http://www.mlsi.gov.cy/dli
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Η Εκστρατεία
Από το Δεκέμβρη του 2009 μέχρι το Μάρτη του 2011, η Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανώνει εκστρατεία διαφώτισης και επιθεώρησης για τη βελτίωση της 
χρήσης των επικίνδυνων χημικών ουσιών σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Σε κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν επιλεγεί για παρέμβαση ένας ή περισσότεροι 
από τους ακόλουθους τομείς: βιομηχανία ξύλου και επίπλου, επιδιόρθωση οχημάτων, βιομηχανικά 
καθαριστήρια και ατμοκαθαριστήρια και αρτοποιεία.
Επιπρόσθετα της πραγματικής βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, η Εκστρατεία  στοχεύει στη 
βελτίωση της εναρμόνισης, για συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη χρήση των 
επικίνδυνων χημικών ουσιών στους χώρους εργασίας, συνεισφέροντας έτσι στη μείωση των 
επαγγελματικών ασθενειών και των εργατικών ατυχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η εκστρατεία διαφώτισης θα περιλαμβάνει διάθεση πληροφοριακού υλικού όπως φυλλάδια και 
αφίσες, χωριστά για κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και ιστοσελίδα στην οποία 
θα παρέχονται τα εργαλεία για την αυτοεκτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση 
επικίνδυνων χημικών ουσιών.
Οι Επιθεωρητές Εργασίας όλων των χωρών μελών της Ένωσης θα εκπαιδευτούν με το ίδιο 
εκπαιδευτικό υλικό, κάτι που θα τους επιτρέψει να προωθούν το ενημερωτικό υλικό της Εκστρατείας 
και να επιθεωρούν τους χώρους εργασίας, σύμφωνα με κοινές κατευθυντήριες γραμμές.

Έκθεση σε Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
Η καθημερινή χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών στην εργασία γίνεται χωρίς να υπάρχει 
ολοκληρωμένη γνώση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι.  Η χρήση δε 
επικίνδυνων χημικών ουσιών στους χώρους εργασίας είναι αιτία για πολλές επαγγελματικές 
ασθένειες και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία ή ακόμα και το θάνατο.
Οι επικίνδυνες χημικές ουσίες εισέρχονται στο ανθρώπινο σώμα με τους ακόλουθους τρόπους:

■ την εισπνοή
■ την απορρόφηση από το δέρμα
■ την κατάποση

Στους παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην εμφάνιση του κινδύνου περιλαμβάνονται ο τρόπος 
με τον οποίο γίνεται η χρήση της ουσίας, η συγκέντρωσή της, ο χρόνος έκθεσης του ατόμου σε αυτή 
και η χρήση (ή όχι) των κατάλληλων μέσων προστασίας.

Πρόληψη της Έκθεσης σε Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να εξασφαλίζουν τα κατάλληλα επίπεδα προστασίας από τις επικίνδυνες 
χημικές ουσίες.  Η Εκτίμηση δε του Κινδύνου είναι βασική απαίτηση.

Η Εκτίμηση του Κινδύνου διεξάγεται ακολουθώντας μια σειρά από βήματα, τα οποία πρέπει να 
προσαρμόζονται στη συγκεκριμένη διαδικασία και στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας:

Βήμα 1:  Εντοπισμός όλων των επικίνδυνων χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στους χώρους 
εργασίας, των χαρακτηριστικών τους (οι πληροφορίες αυτές δίνονται στις ετικέτες των 
προϊόντων και στα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας), των εργαζομένων που εκτίθενται σε 
αυτές καθώς και άλλων πληροφοριών όπως τρόπος, χώρος και χρόνος έκθεσης στην κάθε 
ουσία. 

Βήμα 2:  Υπολογισμός της πιθανότητας οι εργαζόμενοι να ασθενήσουν ή να τραυματιστούν εξαιτίας 
της έκθεσής τους στις ουσίες αυτές, των κυριότερων κινδύνων που πιθανόν να εμφανιστούν, 
του τρόπου με τον οποίο οι εργαζόμενοι και τα τρίτα πρόσωπα μπορεί να επηρεαστούν 
από τις ουσίες και επομένως των προτεραιοτήτων στη λήψη μέτρων.

Βήμα 3:  Προσδιορισμός των μέτρων τα οποία απαιτούνται για εξάλειψη ή περιορισμό (με 
οποιοδήποτε τρόπο) της έκθεσης στις επικίνδυνες χημικές ουσίες (π.χ. αντικατάσταση 
των ουσιών με ακίνδυνες ή λιγότερο επικίνδυνες, αλλαγή της διαδικασίας, χρήση 
τοπικού συστήματος απορρόφησης αναθυμιάσεων / συστήματος εξαερισμού, αποφυγή 
επαφής με το δέρμα) καθώς και των μέτρων που απαιτούνται για έλεγχο της έκθεσης των 
εργαζομένων.

Βήμα 4:  Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προληπτικών μέτρων και των μέτρων που 
υπολείπεται να ληφθούν.

Βήμα 5:  Καθορισμός του χρόνου επανεκτίμησης των κινδύνων και ελέγχου των μέτρων που 
λήφθηκαν.
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