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Κπξία Δηδηθή Γξακκαηέα, 

ε απάληεζε ηνπ (δ) ζρεηηθνύ, ζην πιαίζην επαλεμέηαζεο ελ ζέκαηη επηδόκαηνο θαη 

δε όζνλ αθνξά ζηνλ Κιάδν ΠΔ Μεραληθώλ, εμαξρήο ζέινπκε λα ζαο γλσξίζνπκε όηη 
ραηξόκαζηε πνπ αλνίγεη επηηέινπο ε επαλεμέηαζε απηνύ ηνπ ζέκαηνο θαη δεηνύκε όπσο 

θαηαβιεζεί θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε ζεξαπεία πθηζηάκελσλ ζηξεβιώζεσλ θαη αληζνηήησλ 
εηο βάξνο ηνπ Κιάδνπ καο, επρόκαζηε δε ηαπηόρξνλα, ε ζρεηηθή επηηξνπή (γ) όκνηνπ λα 
αληαπεμέιζεη ζην έξγν ηεο κε επηζηεκνληθό θαη εκπεξηζηαησκέλν ηξόπν, γηα ηνπο 

παξάγνληεο πνπ νξίδνπλ ην επηθίλδπλν θαη αλζπγηεηλό ηεο εξγαζίαο θαη πνηα ζα πξέπεη λα 
είλαη ε κεζνδνινγία ππνινγηζκνύ ηνπ επηδόκαηνο. 

Tν Σκήκα ΤΠΔΘΑ ηεο ΔΜΓΤΓΑ Αηηηθήο επηδίσμε όια απηά ηα ρξόληα κε ηηο 
παξεκβάζεηο ηνπ, ην εμήο απιό, ινγηθό θαη δίθαην: λα κελ ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο όπνπ 
δπν εξγαδόκελνη ηνπ Τπνπξγείνπ, πνπ θάλνπλ ηελ ίδηα δνπιεηά ζηνλ ίδην ή ζε 

αλάινγν ρώξν, λα ηπγράλνπλ δηαθνξεηηθήο αληηκεηώπηζεο ωο πξνο ην αλζπγηεηλό 
επίδνκα γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν θαη κάιηζηα ιόγσ έληαμεο ζε δηαθνξεηηθό θιάδν, ε νπνία 

αληζόηηκε αληηκεηώπηζε πξνβιέπεηαη βέβαηα ζηηο ηζρύνπζεο ΚΤΑ ηνπ 2012 θαη εμεηδηθεύεηαη 
αληίζηνηρα ζην Τπνπξγείν καο κε ην (α) ζρεηηθό. 
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αο επηζεκαίλνπκε θάπνηα ζηνηρεία πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα εθηηκήζεηε θαιύηεξα 
ηελ αλαγθαηόηεηα έληαμεο κειώλ καο ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ησλ δηθαηνύρσλ 

αλζπγηεηλνύ επηδόκαηνο. Μνλαδηθό θξηηήξην γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδόκαηνο λα 
είλαη ε παξνπζία ζε αληίζηνηρν ρώξν εξγαζίαο θαη όρη νη απνθιεηζκνί βάζεη 
Κιάδωλ, όπωο γίλεηαη ζήκεξα. 

Δηδηθόηεξα, γηα ην Τπνπξγείν καο, πξόηαζή καο είλαη άκεζα όπωο 
πξαγκαηνπνηεζνύλ: 

α) Η έληαμε ηωλ ΠΔ Μεραληθώλ πνπ εξγάδνληαη ζε Δξγνζηάζηα, Δξγαζηήξηα, 
Υεκεία, Κέληξα Σειεπηθνηλωληώλ, Αεξνδξόκηα θαη Ναπζηάζκνπο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζληθήο Άκπλαο ζηελ Α’ θαηεγνξία ηεο ΚΤΑ 2/53212/0022/24.2.2012 (ΦΔΚ 

465/Β’/2012). 

Οη Μεραληθνί πνπ απαζρνινύληαη ζηα Δξγνζηάζηα, Δξγαζηήξηα, Υεκεία, Κέληξα 

Σειεπηθνηλσληώλ θαη εηδηθέο ππόγεηεο εγθαηαζηάζεηο, Αεξνδξόκηα θαη ζπζηήκαηα Ραληάξ (ή 
ζε απόζηαζε ηθαλή λα επηθέξεη αληίζηνηρε επηβάξπλζε ζηνλ νξγαληζκό), Ναπζηάζκνπο ηνπ 
ηξαηνύ, ηεο Αεξνπνξίαο θαη ηνπ Ναπηηθνύ είλαη εθηεζεηκέλνη θαζεκεξηλά ζε ζνβαξνύο 

επαγγεικαηηθνύο θηλδύλνπο νη νπνίνη ζέηνπλ ζε ζνβαξό θίλδπλν ηελ πγεία ηνπο. 
Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα παξαηίζεληαη ζην επηζπλαπηόκελν ΠΑΠΑΡΣΗΜΑ «Α». 

β) Η δηαηήξεζε ησλ πξνβιέςεσλ ρνξήγεζεο ηνπ επηδόκαηνο ζηνπο ειάρηζηνπο ΠΔ 
κεραληθνύο πνπ εξγάδνληαη ζηα Ννζνθνκεία ζηελ Β’ θαηεγνξία ηεο ΚΤΑ 
2/53212/0022/24.2.2012 (Σερληθέο Τπεξεζίεο Ννζνθνκείσλ) θαη βεβαίσο ε ππαγσγή ηνπο 

ζηελ Α’ θαηεγνξία ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ εμεηδηθεύνληαη αλάινγα νη ζρεηηθνί παξάγνληεο 
βάζεη ηεο εηδηθήο απαζρόιεζήο ηνπο, ππό ηελ έλλνηα ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ (α). 

γ) Η έληαμε ησλ ΠΔ Μεραληθώλ πνπ εθηεινύλ εξγαζία πεδίνπ ζηελ Α’ 
θαηεγνξία ηεο ΚΤΑ 2/53212/0022/24.2.2012. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνπο 
Σνπνγξάθνπο Μεραληθνύο, τους επιβλέποντες έργων και ηνπο ππαιιήινπο ηεο 
Τδξνγξαθηθήο Τπεξεζίαο πνπ απαζρνινύληαη γηα κεγάια δηαζηήκαηα ζε πινία ή ζε αλνηθηό 
πεδίν ππό αληίμνεο θαη δπζκελείο ζπλζήθεο. 

πλαθώο, δηαβηβάδεηαη ζπλεκκέλα θαη ην (β) ζρεηηθό έγγξαθν ηεο ΠΟ ΔΜΓΤΓΑ 
πξνο ηελ θα Τπνπξγό Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ πνπ απεζηάιε άκεζα, κε 

αθνξκή ηελ έθδνζε ηνπ Ν. 4512/2018 (ΦΔΚ Α’ 5), ζην νπνίν ππάξρεη εηδηθή αλαθνξά ζην 
ΤΠΔΘΑ.  

Κπξία Δηδηθή Γξακκαηέα, 

Από πγεηνλνκηθήο ζεώξεζεο θάζε θνξά πνπ γίλεηαη επαλεμέηαζε ησλ πξνεγνύκελσλ 
αμηνινγήζεσλ, απαηηείηαη λα ιεθζνύλ ππόςε νη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ εμειίμεηο όπνπ 

ππάξρνπλ, όπσο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα πιηθά, ηνλ εμνπιηζκό, ηηο κεζόδνπο εξγαζίαο, ηε 
ζέζε θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο γεληθόηεξα, θαζώο θαη αλ ππάξρνπλ αηπρήκαηα 
ή παξάπνλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία. 

Η πξνζέγγηζε ηεο επαγγεικαηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο, ηνπ βαζκνύ 
επηθηλδπλόηεηαο  θαη ηεο δπλεηηθήο βιάβεο ζηνλ εξγαδόκελν, απαηηείηαη λα γίλεη κε ηελ 

εθαξκνγή νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ παξάκεηξν ηνπ αλζξώπηλνπ παξάγνληα. 

Δλ έηεη 2018 θαη επηπιένλ ζην ΤΠΔΘΑ, όπνπ δελ αλαγλσξίδνληαη θαζόινπ νη εηδηθέο 
ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ Πνιηηηθνύ Πξνζσπηθνύ, πνπ ζπλεξγάδεηαη θαη ζπλππάξρεη κε ην 

αληίζηνηρν ηξαηησηηθό, αληηιακβαλόκαζηε αθόκα πεξηζζόηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο 
πεξηζζόηεξνπο ζπλαδέιθνπο άιισλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ηελ αλάγθε ελζσκάησζεο ζηα 

θξηηήξηα ελ ιόγσ αμηνιόγεζεο, πέξαλ ηνπ ζσκαηηθνύ θαη ηνπ επηθίλδπλνπ, θαη 
ςπρνινγηθώλ παξακέηξσλ όπσο ην εξγαζηαθό ζηξεο (π.ρ. εηδηθά ζε ζέζεηο εθ πξώηεο 
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όςεσο «γξαθείνπ», πςειήο επζύλεο θαη θαηάξηηζεο, απαηηήζεσλ ζε πξνζόληα θαη πείξα, 
κε επείγνληα ραξαθηήξα δηεθπεξαηώζεσλ, θιπ.), όπσο πξνβιέπεηαη εδώ θαη ρξόληα ζηα 

βηβιηνγξαθηθά επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο γηα ηελ πγηεηλή 
θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία. 

 Κπξία Δηδηθή Γξακκαηέα,  

 Αλσηέξσ πξνηάζεηο ηνπ Κιάδνπ καο, αθνξνύλ ζε αλαγθαίεο πξνηάζεηο 
εθζπγρξνληζκνύ ηεο ρώξαο, ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν «ζθέθηνληαη» θαη ιεηηνπξγνύλ νη 

ζεζκνί ηεο θαη ησλ ζπλζεθώλ θάησ από ηηο νπνίεο εξγάδνληαη νη ππάιιεινη θαη ιεηηνπξγνί 
ηνπ Γεκνζίνπ θαη εηδηθόηεξα ηνπ ΤΠΔΘΑ.  

 ε θάζε πεξίπησζε, αο κελ μερλάκε θαη αο ιάβνπκε ππόςε πσο ν ζεζκόο ηνπ 

επηδόκαηνο επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, ζαθώο θαη δελ δύλαηαη λα εμηζώζεη ηνλ 
όξν επηθίλδπλνο θαη αλζπγηεηλόο κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη.  

 πλεπώο, ν ζεζκόο απνηειεί θαη κία κνξθή επηβξάβεπζεο πξνο ην πξνζσπηθό γηα ην 
έξγν ηνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο επηηειείηαη.  

 

Γηα ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή 
Ο Πξόεδξνο 

 

Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

 

 
 

Γεκήηξεο Μπερξάθεο  

 

 
Γξ. Γεώξγηνο Μηραήι 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο Ηιεθηξνιόγνο Μερ/θόο θαη 
Μερ/θόο Τπνινγηζηώλ 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» Παξαδείγκαηα Σεθκεξίσζεο Δπηδόκαηνο επηθίλδπλεο θαη 
Αλζπγηεηλήο Δξγαζίαο ζηνπο Μεραληθνύο ΠΔ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» 

Παξαδείγκαηα Σεθκεξίωζεο Δπηδόκαηνο Δπηθίλδπλεο θαη Αλζπγηεηλήο Δξγαζίαο 

ζηνπο Μεραληθνύο ΠΔ 

 

Μηα ζύληνκε αλαθνξά ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ απαζρνινύληαη ζε απηνύο 

ηνπο ρώξνπο ζα είλαη ε βάζε ζηνλ δηάινγν πνπ ζα ζέιακε λα ζπκκεηέρνπκε πξνθεηκέλνπ 
λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζνβαξόηεηα ηνπ ζέκαηνο ηνπ αλζπγηεηλνύ ζε απηνύο ηνπο ρώξνπο. Γηα 

ηελ ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ ν ζηξαηόο δηαζέηεη ηα εξγνζηάζηα βάζεο. Απηά 
δηαζέηνπλ Γηεπζύλζεηο Δπηζεώξεζεο θαη Πνηνηηθνύ Διέγρνπ, ζηα νπνία ππάξρνπλ Υεκεία 
θαη άιια εξγαζηήξηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ ησλ 

ρξεζηκνπνηνύκελσλ πιηθώλ θαη πξώησλ πιώλ.  

ηα εξγνζηάζηα ζπληήξεζεο πνηθίισλ ζηξαηησηηθώλ νρεκάησλ (π.ρ. ζσξαθηζκέλσλ 

νρεκάησλ κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ, ππξνβόισλ, αξκάησλ κάρεο, ηξνρνθόξσλ νρεκάησλ, 
θνξηεγώλ, ηδηπ, θιπ,) ππάξρνπλ Υεκεία πνπ ζθνπόο ηνπο είλαη ν πνηνηηθόο έιεγρνο ησλ 
εηζεξρόκελσλ αληαιιαθηηθώλ θαη πξώησλ πιώλ. Γηα απηό ηνλ ιόγν εθηεινύληαη ρεκηθέο 

αλαιύζεηο ησλ κεηάιισλ θαη ησλ θξακάησλ ηνπο πξνο έιεγρν πξνδηαγξαθώλ. ε απηά 
γίλνληαη ρεκηθέο αλαιύζεηο αληαιιαθηηθώλ γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία θαη βάζεη 

ηεο ρεκηθήο ηνπο ζύζηαζεο θαηαζθεπάδνληαη ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά. Απηή ε ρεκηθή 
αλάιπζε γίλεηαη κε θαζκαηνγξάθν XRF θαη ην κέηαιιν αθηηλνβνιείηαη κε αθηίλεο Υ.  

Δπίζεο, γηα ηηο κηθξνζθνπηθέο εμεηάζεηο γίλεηαη ρεκηθή πξνζβνιή ησλ δνθηκίσλ κε 

αληηδξαζηήξηα, γηα ηελ εκθάληζε ηεο δνκήο ηνπο. Σα εξγαζηήξηα ρεκείαο ππνζηεξίδνπλ ηηο 
ζπγθνιιήζεηο θαη γηα ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ειεθηξνδίσλ εμεηάδεηαη ε ρεκηθή 

ζύζηαζε ησλ κεηάιισλ. Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ εθηεινύληαη ζηα ρεκεία είλαη ε ρξήζε 
εμνπιηζκνύ κέηξεζεο ησλ θπζηθώλ θαη κεραληθώλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθώλ, ε θαηαζθεπή 
πεικάησλ από θανπηζνύθ ησλ εξππζηξηώλ, αλαιύζεηο ησλ θξακάησλ κνιύβδνπ (γηα ηελ 

θαηαζθεπή ζπζζσξεπηώλ ζεηηθνύ νμένο-κνιύβδνπ), έιεγρνο ησλ δηαιπκάησλ ηνπ ζεηηθνύ 
νμένο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, ρεκηθέο αλαιύζεηο ησλ πξώησλ πιώλ θαη ησλ παξαγόκελσλ 

ρξσκάησλ, έιεγρνο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ πνπ πξνκεζεύεηαη ν ζηξαηόο, ρεκηθή 
αλάιπζε ησλ κεηάιισλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα νξπθηέιαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θ.α.  

Να ηνλίζνπκε όηη ν κόιπβδνο θαη νη ελώζεηο ηνπ είλαη άθξσο ηνμηθέο νπζίεο γηα ηνλ 
αλζξώπηλν νξγαληζκό θαζώο επζύλνληαη γηα κηα ζεηξά από ζπκπηώκαηα θαη επαγγεικαηηθέο 
αζζέλεηεο πνπ κπνξνύλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο λα νδεγήζνπλ θαη ζην ζάλαην. Δπίζεο ε 

ρξήζε ζεηηθνύ νμένο θαη ησλ δηαιπκάησλ ηνπ είλαη κηα επηθίλδπλε δξαζηεξηόηεηα πνπ 
ρξήδεη εηδηθέο ζπλζήθεο δνπιεηάο.  

Αληίζηνηρα, ηζρύνπλ γηα ηνλ ρεκηθό κεραληθό πνπ εξγάδεηαη ζην Δξγνζηάζην ΜΜΔΔ ηεο 
Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο ζηνλ Άξαμν θαη είλαη ππεύζπλνο (ηνκεάξρεο) γηα ηε ιεηηνπξγία θαη 
παξαγσγή ζηελ εγθαηάζηαζε επηκεηαιιώζεσλ πνπ δηαζέηεη ην Δξγνζηάζην, ηνπ 

ρξσζηεξίνπ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο 
παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηεο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο θαη θαζόιε ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ ρξεζηκνπνηεί θαη 
έξρεηαη ζε επαθή κε επηθίλδπλα θαη ηνμηθά ρεκηθά δηαιύκαηα πδξνρισξηθνύ, ρξσκηθνύ, 
ζεηηθνύ θαη ληηξηθνύ νμένο, κε δηαιύκαηα θπαληνύρσλ αιάησλ θαη δηαιύκαηα πεξηέρνληα 

βαξέα κέηαιια θαζώο θαη κε ηζρπξά πηεηηθέο νξγαληθέο νπζίεο θαη ρξώκαηα.  

Οη παξαπάλσ ρεκηθέο νπζίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ειεθηξνιπηηθώλ 

επηκεηαιιώζεσλ θαη βαθήο κεηαιιηθώλ επηθαλεηώλ θαη πθίζηαληαη θαη ζπληεξνύληαη ζε 
κεγάιεο πνζόηεηεο θαη επνκέλσο πέξαλ ηεο επηθηλδπλόηεηαο θαηά ην ρεηξηζκό ηνπο, κε 
ηνπο αηκνύο ηνπο, θαζηζηνύλ θαη όιν ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν απνιύησο αλζπγηεηλό.  
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Δπηπιένλ αζρνιείηαη κε ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ απνβιήησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο 
επηκεηαιιώζεηο ζε θαηάιιεια εμνπιηζκέλν ρώξν, εμνπδεηεξώλνληαο ηνλ θπαληνύρν 

παξάγνληα από ηα θπαληνύρα απόβιεηα, ην εμαζζελέο ρξώκην από ηα ρξσκηθά θαη 
θαζηδάλνληαο ζηε ζπλέρεηα ηα βαξέα κέηαιια θαδκίνπ, ςεπδαξγύξνπ, ληθειίνπ θιπ πνπ 
πεξηέρνληαη ζηα απόβιεηα.  

Πέξαλ ηεο δηελέξγεηαο επηκεηαιιώζεσλ θαη ηεο εμνπδεηέξσζεο ησλ απνβιήησλ, είλαη κέζα 
ζηα θαζήθνληα ηνπ θαη ε ρεκηθή αλάιπζε (πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) ησλ δηαιπκάησλ ησλ 

ινπηξώλ επηκεηάιισζεο ζε εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ίδην ρώξν ρεκηθό εξγαζηήξην πξνο 
ζπληήξεζε θαη θαιή πνηνηηθή θαηάζηαζε ησλ ινπηξώλ επηκεηάιισζεο.  

Οη ζπλάδειθνη ΠΔ Μεραληθνί (Υεκηθνί Μεραληθνί) πνπ εξγάδνληαη ζην Υεκείν ηξαηνύ 

(ΥΗ) απαζρνινύκελνη ζε πεξηβάιινλ ρεκηθνύ εξγαζηεξίνπ. ύκθσλα κε ην ηζρύνλ 
λνκνζεηηθό πιαίζην απνδεκηώλνληαη κε επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο ύςνπο 70€ ζε 

αληίζεζε κε άιιεο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ νη νπνίεο ακείβνληαη κε επίδνκα 150€!  

Σα ίδηα αθξηβώο ηζρύνπλ θαη γηα ηα Δξγνζηάζηα Αεξνπνξίαο θαη Ναπηηθνύ (π.ρ. ΚΔΑ 
Διεπζίλαο, Μνίξεο πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ), θαζώο θαη γηα ηηο παξαγσγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ησλ Αεξνδξνκίσλ, Ναπζηάζκσλ. 

Δλδεηθηηθά ζηνλ Ναύζηαζκν ε εξγαζία γίλεηαη επί ησλ πνιεκηθώλ πινίσλ, ελ πισ ή ελ 

όξκσ, ή ζηηο Μόληκεο θαη Πισηέο Γεμακελέο ησλ 2 Ναπζηάζκσλ (αιακίλαο θαη Κξήηεο) 
θαη ησλ Ναππεγείσλ όπνπ δεμακελίδνληαη ηα πινία. Καηά έλα πνζνζηό 80-90% γίλεηαη 
βξαδηλέο ώξεο, δειαδή κε απμεκέλνπο θηλδύλνπο ιόγσ έιιεηςεο θσηηζκνύ θαη 

πεξηιακβάλεη άλνδν ζε ηζηνύο θαη θεξαίεο Ραληάξ. 

ην ΔΣΗΜ (Δξγνζηάζην Ηιεθηξνληθώλ Μέζσλ) ηεο ΠΑ νη Μεραληθνί πνπ εξγάδνληαη ζηα 

εξγαζηήξηα είλαη νη κόλνη πνπ εμαηξνύληαη ηνπ ζρεηηθνύ επηδόκαηνο ελώ ρεηξίδνληαη 
ζπζθεπέο πςειήο επηθηλδπλόηεηαο (εθπνκπή αθηηλνβνιίαο Υ, κεηξήζεηο κεραληθώλ 
ηδηνηήησλ πιηθώλ θαζώο θαη ρεκηθώλ αλαιύζεσλ). 

Πνιινί ζπλάδειθνη Ηιεθηξνιόγνη Μεραληθνί έρνπλ  θαζήθνληα ππεπζύλνπ Τπνζηαζκώλ 
Μέζεο θαη Υακειήο Σάζεο ζε δηάθνξνπο ρώξνπο. πλεπώο έρνπλ ηελ επζύλε λα 

επηζεσξνύλ ηνπο ελ ιόγσ ρώξνπο θαη λα πξαγκαηνπνηνύλ ρεηξηζκνύο ζην ειεθηξνινγηθό 
πιηθό ησλ  Τπνζηαζκώλ, όπνπ ππάξρεη πξνθαλήο έθζεζε ζε θίλδπλν (ειεθηξνπιεμία, 

έθξεμε). Σν ειεθηξνινγηθό πιηθό κε ηε πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ράλεη ηε κνλσηηθή ηνπ 
ηθαλόηεηα θαη δεκηνπξγνύληαη δηαξξνέο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο 
(βξαρπθπθιώκαηα, ειεθηξηθά ηόμα) γηα ην πξνζσπηθό πνπ ην ρεηξίδεηαη. 

Γηα όιεο ηηο παξαπάλω δξαζηεξηόηεηεο ππάξρεη βηβιηνγξαθία θαη λνκνζεζία όπνπ 
αλαιύεηαη ε επηθηλδπλόηεηα. 
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