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Εργασίες με Αμίαντο
Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι
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Ο αμίαντος αποτελεί ένα από τους πρωταρχικούς καρκινογόνους παράγοντες στο
χώρο της εργασίας και η έκθεση σε αυτόν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα υγείας τα
οποία συνήθως δεν εκδηλώνονται αμέσως αλλά 20 έως 40 χρόνια αργότερα.
Η ασφαλής διεξαγωγή των εργασιών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του
κινδύνου έκθεσης σε αμίαντο και η προστασία τόσο των προσώπων στην εργασία όσο και
των τρίτων προσώπων, μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες
των περί Ασφάλειας και Υγείας (Προστασία από τον Αμίαντο) Κανονισμών του 2006, αλλά
και της ευρύτερης νομοθεσίας που ρυθμίζει τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
Η ύπαρξη αμιαντούχων υλικών σε κτιριακές και μη εγκαταστάσεις δημιουργεί
σοβαρούς κινδύνους κατά τις εργασίες αφαίρεσης, κατεδάφισης, συντήρησης και
επισκευής των κτιρίων και των εγκαταστάσεων αυτών. Συνεπώς, είναι επιβεβλημένη η
ανάγκη υιοθέτησης καλών πρακτικών και εφαρμογής αποτελεσματικών μέτρων για την
πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών
σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες της Νομοθεσίας.
Στο πλαίσιο της πιο πάνω προσπάθειας αποτελεί βασικό στόχο η πρόληψη των
κινδύνων στο στάδιο του σχεδιασμού των έργων. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με
την ενσωμάτωση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στις διαδικασίες ανάθεσης της
μελέτης και εκτέλεσης εργασιών με αμίαντο. Για τον σκοπό αυτό το Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας (ΤΕΕ) έχει ετοιμάσει Καθοδηγητικούς Ειδικούς Όρους για προστασία των
προσώπων κατά τις εργασίες με αμίαντο ή αμιαντούχα υλικά.
Επίσης, για σκοπούς διευκόλυνσης των Αναδόχων των εν λόγω εργασιών και
επιτάχυνσης των διαδικασιών έγκρισης των Σχεδίων Εργασίας, έχει ετοιμαστεί σχετικό
Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης για Εργασίες με Αμίαντο. Τόσο το έντυπο αυτό όσο και οι
πιο πάνω όροι είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.
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