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Κατά την αξιολόγηση και τη διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.∆. φορέων πιστοποίησης
συστηµάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (Υ&ΑΕ), ισχύουν οι παρακάτω
απαιτήσεις:
1. Το Πρότυπο ως προς το οποίο θα διενεργείται η πιστοποίηση ενός συστήµατος
∆ιαχείρισης Υ&ΑΕ είναι το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801 ή/και το OHSAS 18001, όπως
τα πρότυπα αυτά πλαισιώνονται, ενδεχοµένως, από σχετικά τυποποιητικά
έγγραφα.
2. Το Πρότυπο ως προς το οποίο θα αξιολογείται η επάρκεια των Φορέων
Πιστοποίησης ως προς το σύστηµα Υ&ΑΕ είναι το ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021,
στο οποίο θα ισχύουν οι παρακάτω προσαρµογές.
2.1 Ο όρος «σύστηµα διαχείρισης», στην περίπτωση του οργανισµού (πελάτη
του φορέα), αναφέρεται σε «σύστηµα Υ&ΑΕ», το οποίο εφαρµόζει ο
οργανισµός.
2.2 Ο Φορέας Πιστοποίησης οφείλει να παρακολουθεί τις εξελίξεις των σχετικών
προτύπων και απαιτήσεων της νοµοθεσίας, ιδιαίτερα σε θέµατα Υ&ΑΕ.
2.3 Η οµάδα επιθεώρησης οφείλει να διαθέτει, µεταξύ των άλλων:
2.3.1

2.3.2

Μέλος µε τα κάτωθι τεχνικά προσόντα:
•

Πτυχίο ανώτατης σχολής τεχνικών ή φυσικών επιστηµών (όπως
προβλέπεται στην παράγραφο 11 του Ν. 3850 ΦΕΚ
84/Α/2.6.2010).

•

Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών από την απόκτηση του
πτυχίου.

•

Ένα (1) έτος µεταπτυχιακή ειδίκευση σε θέµατα Υ&ΑΕ ή
επιµόρφωση που να καλύπτει όλα τα βασικά γνωστικά πεδία των
θεµάτων Υ&ΑΕ διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών. Η επιµόρφωση
περιλαµβάνει τουλάχιστον: 1) νοµοθεσία, όργανα επιθεώρησης
κλπ, 2) παράγοντες διαµόρφωσης συνθηκών εργασίας π.χ.
φυσικούς, χηµικούς, βιολογικούς, εργονοµικούς, 3) ειδικά θέµατα
π.χ. γνώσης διεργασιών κλάδων. Στην επιµόρφωση των 100
ωρών δεν συµπεριλαµβάνεται ο χρόνος επιµόρφωσης για τις
απαιτήσεις του Προτύπου για την Υ&ΑΕ, ΕΛΟΤ 1801 ή/και
ΟHSAS 18001.

Μέλος µε την ειδικότητα του Ιατρού Εργασίας, όπου θεωρείται
αναγκαίο κατά την τεκµηριωµένη κρίση του Φορέα Πιστοποίησης.
• Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της
ιατρικής της εργασίας ή να έχει ασκήσει τουλάχιστον επί επταετία τα
σχετικά καθήκοντα (όπως προβλέπεται στην παράγραφο 16 του Ν.
3850 ΦΕΚ 84/Α/2.6.2010

2.3.3

Τεκµηριωµένη γνώση των νοµικών απαιτήσεων που ισχύουν για τον
υπό πιστοποίηση οργανισµό.

2.3.4

Ικανότητα διενέργειας επιθεωρήσεων συστηµάτων διαχείρισης.
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2.3.5

Κατάλληλη εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένης της εκπαίδευσης στις
απαιτήσεις του εφαρµοζόµενου Προτύπου για το Σύστηµα Υ&ΑΕ,
καθώς και σχετική εµπειρία.

2.3.6

Γνώση των διεργασιών του οργανισµού.

3. Ο χρόνος που θα αφιερώνεται για τη διενέργεια της αξιολόγησης θα είναι
τουλάχιστον ο προβλεπόµενος στο Παράρτηµα Α της Κατευθυντήριας Οδηγίας
IAF MD 5:2009.
4. Το Επίσηµο Πεδίο Εφαρµογής της ∆ιαπίστευσης (ΕΠΕ∆) που θα χορηγείται, θα
περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες:
4.1 Την κατηγορία επικινδυνότητας, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο
Παράρτηµα 1, της παρούσης.
4.2 Τον Τοµέα ΕΑ και την αντίστοιχη περιγραφή της δραστηριότητας µε βάση τον
τοµέα ΕΑ, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1, της παρούσης.

ΕΣΥ∆ ΚΟ-Υ&Α/01/02/08-07-2010

4

Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
EA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ (*)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Γεωργία, ∆ασοκοµία.

1

Γ
Κτηνοτροφία, Θήρα, Αλιεία.
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη, εξόρυξη τύρφης.

2

Α

Εξόρυξη µεταλλούχων µεταλλευµάτων, άλλες εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες.
Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και συναφείς βοηθητικές δραστηριότητες.

3

Β
Β

4
Α
5

Β

6

Β

7

Β

8

Β

9

Β

Βιοµηχανία τροφίµων, ποτών και καπνοβιοµηχανία.
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων.
Βαφεία, τυπογραφεία, φινιριστήρια.
Βιοµηχανία δέρµατος και δερµάτινων ειδών.
Βιοµηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου.
Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί.
Εκδόσεις.
Εκτυπώσεις.
Παραγωγή οπτάνθρακα (κοκ).

10

Α

Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου.
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ
EA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ (*)

11

Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Πυρηνικά καύσιµα.
Παραγωγή ανόργανων βασικών χηµικών ουσιών, παραγωγή λιπασµάτων και αζωτούχων ενώσεων.
Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς µορφές.
Παραγωγή οργανικών βασικών χηµικών ουσιών.
Παραγωγή χρωστικών υλών.
Παραγωγή βιοµηχανικών αερίων.

Α

Παραγωγή άλλων βασικών χηµικών ουσιών.

12
Βιοµηχανίες βερνικοχρωµάτων στιλβωµάτων και τυπογραφικών µελανών.
Παρασκευή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχηµικών προϊόντων.
Παραγωγή εκρηκτικών.
Κατασκευή πυροτεχνηµάτων.

Β
Α
13

Β
14

Β

15

Β

Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων και συνθετικών ινών, που δεν περιλαµβάνονται στη κατηγορία
επικινδυνότητας Α.
Παραγωγή κυτταροστατικών φαρµάκων.

Παραγωγή φαρµακευτικών προϊόντων, εκτός της παραγωγής κυτταροστατικών φαρµάκων.
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικών προϊόντων.
Κατασκευή µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων.
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ
EA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ (*)

Β

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Παραγωγή σκυροδέµατος, τσιµέντου, ασβέστη, γύψου κλπ., εκτός της κατασκευής ινοτσιµέντου και ειδών από αµίαντο.
Κατασκευή ινοτσιµέντου.

16
Α

Β

Κατασκευή ειδών από αµίαντο.
Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, εκτός της κατασκευής µεταλλικών σκελετών, µεταλλικών δοχείων, σωµάτων και
λεβήτων κεντρικής θέρµανσης.
Παραγωγή βασικών µετάλλων.

17
Α

Κατασκευή µεταλλικών σκελετών.
Κατασκευή µεταλλικών δοχείων, κατασκευή σωµάτων και λεβήτων κεντρικής θέρµανσης.

Β
18
Α
Β

Κατασκευή µηχανηµάτων και εξοπλισµού, εκτός της κατασκευής εξοπλισµού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων.
Κατασκευή εξοπλισµού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων.
Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισµού και οπτικών συσκευών, εκτός της κατασκευής ηλεκτρικών συσσωρευτών βαρέων
µετάλλων.

19
Α
20

Α

21

Α

Κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών βαρέων µετάλλων.
Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων.
Αεροναυπηγική.
Κατασκευή οχηµάτων.

22

Α

Κατασκευή σιδηροδροµικών και τροχιοδροµικών µηχανών και τροχαίου υλικού.
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ
EA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ (*)

23

Β

24

Β

25

Α

26

Α

27

Β
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Λοιπές κατασκευές προϊόντων εκτός από τους κωδικούς ΕΑ 4, 5, 6, 7, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
Ανακύκλωση.
Παραγωγή και διανοµή ηλεκτρικού ρεύµατος.
Παραγωγή φυσικού αερίου. ∆ιανοµή αερίων καυσίµων µε αγωγούς.
Υδροδότηση.
Εργοτάξια µεγάλων δοµικών έργων, κατασκευές δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, λιµενικά έργα, οικοδοµικά έργα άνω
των 2000 κ.µ., ειδικά δοµικά έργα.

28
Β
29

Γ

30

Γ

31

Κατασκευές κτηρίων και έργα πολιτικού µηχανικού που δεν κατατάσσονται στην κατηγορία επικινδυνότητας Α.
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο. Επισκευή αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών. Είδη προσωπικής ή οικιακής
χρήσης.
Ξενοδοχεία και εστιατόρια.

A

Μεταφορά ή αποθήκευση των υλικών : άνθρακας, λιγνίτης, τύρφη, αργό πετρέλαιο, φυσικό αέριο, χρωστικές ύλες,
βασικές χηµικές ουσίες, παρασιτοκτόνα, αγροχηµικά προϊόντα, εκρηκτικά, πυροτεχνήµατα.

Β

Συνεργεία συντήρησης σιδηροδροµικών γραµµών, διαδικασίες σύνθεσης και ελιγµών αµαξοστοιχιών, µεταφορές και
αποθηκεύσεις υγρών και αέριων καυσίµων και αποθήκες µετά ψύξεως.

Γ

Επικοινωνίες, µεταφορές, αποθηκεύσεις εκτός από τα συνεργεία συντήρησης σιδηροδροµικών γραµµών, τις διαδικασίες
σύνθεσης και ελιγµών αµαξοστοιχιών, τις µεταφορές και αποθηκεύσεις υγρών και αέριων καυσίµων, τις αποθήκες µετά
ψύξεως και µεταφορές ή αποθηκεύσεις των υλικών που εντάσσονται στην κατηγορία επικινδυνότητας Α.
Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί. ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας. Εκµισθώσεις.

32

Γ
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ
EA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ (*)

33

Γ

34

Β

35

Γ

36

Γ

37

Γ

38

Β
Β

39
Γ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες.
∆ραστηριότητες αρχιτεκτόνων και µηχανικών και παροχής τεχνικών συµβουλών. Έρευνα και ανάπτυξη.
Άλλες υπηρεσίες, εκτός από εµπόριο, ξενοδοχεία, εστιατόρια, µεταφορές, κτηµατοµεσιτικές, χρηµατοοικονοµικά,
πληροφορική, εκπαίδευση και υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής µέριµνας.
∆ηµόσια διοίκηση.
Εκπαίδευση.
Υγεία και κοινωνική µέριµνα.
Υπηρεσίες περισυλλογής, µεταφοράς, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης ακαθάρτων.
Λοιπές κοινωνικές υπηρεσίες εκτός από εκπαίδευση, υγεία και κοινωνική µέριµνα, εκτός από τις υπηρεσίες
περισυλλογής, µεταφοράς, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης ακαθάρτων.

(*) Κατηγορίες Επικινδυνότητας:
Α: Υψηλή
Β : Μέση
Γ : Χαµηλή
(*) Η κατηγοριοποίηση ακολουθεί τις κατηγορίες που περιγράφονται στο Π∆. 294/88 (ΦΕΚ 138/Α/88)
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