ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 397/1994
"Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που
συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων σε συµµόρφωση
προς την οδηγία του Συµβουλίου 90/269/EOK"
(Φ.E.K. 221/A/19-12-1994)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 3 και 5 του ν. 1338/83 (34/A) “Eφαρµογή του κοινοτικού δικαίου”
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/84 (70/A) “Συµµετοχή της Eλλάδας στο κεφάλαιο,
στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Eυρωπαϊκής Tράπεζας Eπενδύσεων, στο κεφάλαιο της
Eυρωπαϊκής Kοινότητος Άνθρακος και Xάλυβος και του Oργανισµού Eφοδιασµού EURATOM” και
τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του ν. 1775/88 (101/A) “Eταιρείες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου
και άλλες διατάξεις” και το άρθρο 65 του ν. 1892/90 (101/A) “Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη
και άλλες διατάξεις” .
2. Tις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 1568/85 (177/A) “Yγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων”.
3. Tις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1568/85.
4. Tις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/89 (79/A) “Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής
κατάρτισης και άλλες διατάξεις”.
5. Tις διατάξεις των άρθρων 24, 25, 26 και 27 του ν. 2224/94 (112/A) “Pύθµιση θεµάτων εργασίας,
συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων και οργάνωσης Yπουργείου
Eργασίας και των εποπτευοµένων από αυτό νοµικών προσώπων και άλλες διατάξεις”.
6.Tην αριθµ. 5/16.6.94 γνώµη του Συµβουλίου Yγιεινής και Aσφάλειας της Eργασίας.
7. Tην αριθµ. 80170/26.7.94 (585/B) κοινή Aπόφαση του Πρωθυπουργού και του Yπουργού Eργασίας
“Aνάθεση αρµοδιοτήτων στον Yφυπουργό Eργασίας Γεώργιο Aδαµόπουλο” .
8. Tην YΠ/122/14.7.94 Aπόφαση (550/B) “Aνάθεση αρµοδιοτήτων στον Aναπληρωτή Yπουργό
Bιοµηχανίας Eνέργειας και Tεχνολογίας Xρήστο Pοκόφυλλο”.
9. Tις διατάξεις του άρθρου 29A του ν. 1558/85 (137/A) “Kυβέρνηση και Kυβερνητικά Όργανα”, που
προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (154/A) “Pύθµιση του θεσµού των Eπιµελητηρίων κ.τλ.”.
10. Ότι µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισµού του Yπουργείου Eργασίας ή του κρατικού προϋπολογισµού ή προϋπολογισµού
NΠ∆∆, δεδοµένου ότι οι δαπάνες εντάσσονται στα πλαίσια των ήδη εγκεκριµένων προϋπολογισµών για
την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 1836/89, ο οποίος έχει επεκταθεί και στο ∆ηµόσιο.
11. Tην αριθµ. 573/18-10-94 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Eπικρατείας, µετά από πρόταση των
Yπουργών Προεδρίας της Kυβέρνησης, Eσωτερικών, Eθνικής Oικονοµίας, Oικονοµικών, Yγείας
Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων, Bιοµηχανίας Eνέργειας και Tεχνολογίας – Eµπορίου, του
αναπληρωτή Yπουργού Bιοµηχανίας Eνέργειας και Tεχνολογίας και του Yφυπουργού Eργασίας,
αποφασίζουµε:
KEΦAΛAIO A΄
ΓENIKEΣ ∆IATAΞEIΣ
Άρθρο 1
Aντικείµενο-Πεδίο εφαρµογής
1. Tο παρόν προεδρικό διάταγµα καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των
εργαζοµένων. Oι διατάξεις του εφαρµόζονται επιπλέον των γενικών διατάξεων για την υγιεινή και την
ασφάλεια της εργασίας που ισχύουν κάθε φορά.

-22. Oι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του
ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας στον οποίο
κατατάσσονται.
3. Για την εφαρµογή του παρόντος στο ∆ηµόσιο, τα NΠ∆∆ και OTA ισχύουν και οι ιδιαίτερες ρυθµίσεις της
KYA 88555/3293/88 (721/B) “Yγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του ∆ηµοσίου, των NΠ∆∆ και των
OTA” που κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 1836/89 (79/A) “Προώθηση της απασχόλησης και της
επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις”.
4. Oι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάµεων και των
σωµάτων ασφαλείας και στο οικιακό υπηρετικό προσωπικό. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να
εξασφαλίζεται, όσο αυτό είναι δυνατόν, η ασφάλεια και η υγεία του ως άνω προσωπικού, έχοντας
υπόψη τους στόχους του παρόντος.
Άρθρο 2
Oρισµός
Για τους σκοπούς του παρόντος ως χειρωνακτική διακίνηση φορτίων νοείται κάθε µετατόπιση ή στήριξη
φορτίου, από ένα ή περισσότερους εργαζόµενους, όπως η ανύψωση, η απόθεση, η ώθηση, η έλξη ή η
µετακίνηση φορτίου, η οποία λόγω των χαρακτηριστικών της ή εξαιτίας δυσµενών εργονοµικών συνθηκών,
περιέχει κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων.
KEΦAΛAIO B΄
YΠOXPEΩΣEIΣ TΩN EPΓO∆OTΩN
Άρθρο 3
Γενική διάταξη
1. O εργοδότης λαµβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά µέτρα ή χρησιµοποιεί τα κατάλληλα µέσα και ιδίως τον
κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό, προκειµένου να αποφευχθεί η ανάγκη χειρωνακτικής διακίνησης
φορτίων από τους εργαζόµενους.
2. Όταν δεν µπορεί να αποφευχθεί η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων από εργαζοµένους, ο εργοδότης
λαµβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά µέτρα, χρησιµοποιεί τα κατάλληλα µέσα ή παρέχει στους
εργαζοµένους τα µέσα αυτά, ώστε να µειώνεται ο κίνδυνος που διατρέχουν κατά τη χειρωνακτική
διακίνηση των φορτίων αυτών, λαµβάνοντας υπόψη το παράρτηµα I του άρθρου 8.
Άρθρο 4
Oργάνωση των θέσεων εργασίας
Σε όλες τις περιπτώσεις που είναι αναπόφευκτη η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων από τον εργαζόµενο, ο
εργοδότης οργανώνει τις θέσεις εργασίας κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η διακίνηση αυτή να µην προκαλεί
κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων και για το σκοπό αυτό:
1. Aξιολογεί, εάν είναι δυνατόν εκ των προτέρων, τις συνθήκες ασφάλειας και υγείας του συγκεκριµένου
τύπου εργασίας, εξετάζοντας ιδίως τα χαρακτηριστικά του φορτίου και λαµβάνοντας υπόψη το
παράρτηµα I του άρθρου 8.
2. Mεριµνά για την αποφυγή ή την µείωση του κινδύνου βλάβης ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα
των εργαζοµένων, λαµβάνοντας τα κατάλληλα µέτρα, εξετάζοντας ιδίως τα χαρακτηριστικά του
εργασιακού περιβάλλοντος και τις απαιτήσεις της εργασίας και λαµβάνοντας υπόψη το παράρτηµα I του
άρθρου 8.
Άρθρο 5
Xρήση του παραρτήµατος II
O εργοδότης προκειµένου να αναθέσει εργασία χειρωνακτικής διακίνησης φορτίου σε εργαζόµενους,
λαµβάνει υπόψη:
1. Tο παράρτηµα II του άρθρου 8.
2. Tις ιδιαίτερες ρυθµίσεις που ισχύουν για τους εργαζόµενους που υπάγονται σε ευαίσθητες οµάδες
κινδύνου.

-33. Tη κατάσταση της υγείας των εργαζοµένων όπως αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις που αφορούν στην επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων.
Άρθρο 6
Eνηµέρωση και εκπαίδευση των εργαζοµένων
1. Στα πλαίσια της ενηµέρωσης των εργαζοµένων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, οι εργαζόµενοι ή/και
οι εκπρόσωποί τους ενηµερώνονται και για όλα τα µέτρα σχετικά µε την προστασία της ασφάλειας και
της υγείας που προβλέπονται από το παρόν προεδρικό διάταγµα.
2. Oι εργοδότες οφείλουν να µεριµνούν, ώστε να παρέχονται στους εργαζόµενους ή/και στους
εκπροσώπους τους γενικές υποδείξεις και, όποτε είναι δυνατό, ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε:
α) Tο βάρος του φορτίου.
β) Tο κέντρο βάρους της βαρύτερης πλευράς, εφόσον το περιεχόµενο µιας συσκευασίας είναι έκκεντρα
τοποθετηµένο.
3. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης των εργαζοµένων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, οι εργοδότες
οφείλουν να µεριµνούν ώστε οι εργαζόµενοι να λαµβάνουν επιπλέον επαρκή εκπαίδευση και ακριβή
ενηµέρωση όσον αφορά την ορθή χειρωνακτική διακίνηση φορτίων και τους κινδύνους που διατρέχουν,
ιδιαίτερα όταν οι δραστηριότητες αυτές δεν εκτελούνται κατά τρόπο σωστό, λαµβάνοντας υπόψη τα
παραρτήµατα I και II του άρθρου 8.
Άρθρο 7
∆ιαβούλευση και συµµετοχή των εργαζοµένων
1. Στα πλαίσια της διαβούλευσης και της συµµετοχής των εργαζοµένων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
οι εργοδότες ζητούν τη γνώµη των εργαζοµένων ή/και των εκπροσώπων τους και διευκολύνουν τη
συµµετοχή τους, αναφορικά µε τα θέµατα που σχετίζονται µε την εφαρµογή του παρόντος.
2. Oι εργαζόµενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους ενηµερώνονται για όλα τα µέτρα που πρόκειται να ληφθούν ή
έχουν ήδη ληφθεί, όσον αφορά στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων, στις περιπτώσεις που
χρησιµοποιούνται κατά την εργασία εξοπλισµοί εργασίας.
KEΦAΛAIO Γ΄
∆IAΦOPEΣ ∆IATAΞEIΣ
Άρθρο 8
Προσάρτηση των παραρτηµάτων
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος το παράρτηµα I που αναφέρεται στο
άρθρο 3 παράγραφος 2, άρθρο 4 και άρθρο 6 παράγραφος 2 και το παράρτηµα II που αναφέρεται στο
άρθρο 5 και άρθρο 6 παράγραφος 2 και έχουν ως ακολούθως:
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ΠAPAPTHMA I
ΠAPAΓONTEΣ ΠOY ΠPEΠEI NA ΛAMBANONTAI YΠOΨH KATA TH XEIPΩNAKTIKH ∆IAKINHΣH
ΦOPTIΩN ΓIA THN AΠOTPOΠH BΛABHΣ THΣ PAXHΣ Η/KAI THΣ OΣΦYIKHΣ XΩPAΣ
[άρθρο 3 παράγραφος 2, άρθρο 4 και άρθρο 6 παράγραφος 2]
[Για µια ορθή αξιολόγηση του κινδύνου που διατρέχει ο εργαζόµενος πρέπει να αναλύονται ταυτόχρονα
πολλοί εκ των διαφόρων παραγόντων που περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα I και II του παρόντος
άρθρου.]
1. Xαρακτηριστικά φορτίου.
H χειρωνακτική διακίνηση ενός φορτίου ενδέχεται να συνεπάγεται κίνδυνο για τη ράχη ή/και την οσφυϊκή
χώρα, όταν το φορτίο:
1.1. Eίναι υπερβολικά βαρύ ή υπερβολικά µεγάλο.
1.2. Eίναι ογκώδες ή δύσκολο στο πιάσιµο.
1.3. Bρίσκεται σε ασταθή ισορροπία ή έχει περιεχόµενο που είναι δυνατό να µετατοπισθεί.
1.4. Eίναι τοποθετηµένο κατά τρόπο που επιβάλλει το πιάσιµο ή το χειρισµό του σε απόσταση από τον
κορµό ή µε σκύψιµο ή µε στροφή του κορµού.
1.5. Eίναι πιθανό, λόγω του εξωτερικού του σχήµατος ή/και της σύστασής του να προκαλέσει κακώσεις
στον εργαζόµενο, ιδίως σε περίπτωση πρόσκρουσης.
2. Aπαιτούµενη σωµατική προσπάθεια.
H σωµατική προσπάθεια είναι δυνατό να συνεπάγεται κίνδυνο, ιδίως για τη ράχη ή/και την οσφυϊκή
χώρα όταν:
2.1. Eίναι υπερβολικά κοπιώδης.
2.2. Πραγµατοποιείται µόνο µε στροφή του κορµού.
2.3. Eίναι δυνατό να συνεπάγεται απότοµη µετακίνηση του φορτίου.
2.4. Kαταβάλλεται µε το σώµα σε ασταθή θέση.
3. Xαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος.
Tα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος εργασίας είναι δυνατό να αυξήσουν τον κίνδυνο, ιδίως για τη
ράχη ή/και την οσφυϊκή χώρα, όταν:
3.1. O ελεύθερος χώρος, ιδίως κατά την κατακόρυφη έννοια, είναι ανεπαρκής για την εκτέλεση της
συγκεκριµένης εργασίας.
3.2. Tο δάπεδο είναι ανώµαλο και συνεπώς παρουσιάζει κινδύνους πρόσκρουσης των ποδιών κατά το
βάδισµα ή είναι ολισθηρό για τα υποδήµατα του εργαζόµενου.
3.3. O χώρος εργασίας ή το εργασιακό περιβάλλον δεν επιτρέπει στον εργαζόµενο να διακινήσει
χειρωνακτικά το φορτίο σε ασφαλές ύψος ή µε καλή στάση του σώµατός του.
3.4. Tο δάπεδο εργασίας ή η επιφάνεια πάνω στην οποία εκτελείται η εργασία παρουσιάζουν
διακυµάνσεις καθ’ ύψος, γεγονός που συνεπάγεται το χειρισµό του φορτίου σε διάφορα επίπεδα.
3.5. Tο δάπεδο ή η έδραση των ποδιών του εργαζόµενου είναι ασταθή.
3.6. H θερµοκρασία, η υγρασία, η κυκλοφορία του αέρα και ο φωτισµός είναι ακατάλληλα ή ανεπαρκή ή
οι κλιµατολογικές συνθήκες είναι δυσµενείς.
4. Xαρακτηριστικά της εργασίας.
H εργασία είναι δυνατόν επίσης να συνεπάγεται κίνδυνο, ιδίως για τη ράχη ή/και την οσφυϊκή χώρα,
όταν έχει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

-54.1. Yπερβολικά συχνές ή υπερβολικά παρατεταµένες σωµατικές προσπάθειες που επηρεάζουν
ιδιαίτερα τη σπονδυλική στήλη.
4.2. Aνεπαρκή χρόνο σωµατικής ανάπαυσης ή ανάκτησης δυνάµεων.
4.3. Yπερβολικές αποστάσεις ανύψωσης, καταβίβασης ή µεταφοράς.
4.4. Pυθµό εργασίας που επιβάλλεται από διαδικασία που δεν µπορεί να µεταβάλλει ο εργαζόµενος.
ΠAPAPTHMA II
ΠPOΣΩΠIKOI ΠAPAΓONTEΣ KIN∆YNOY
[άρθρο 5 και άρθρο 6 παράγραφος 2]
[Για µια ορθή αξιολόγηση του κινδύνου που διατρέχει ο εργαζόµενος πρέπει να αναλύονται ταυτόχρονα
πολλοί εκ των διαφόρων παραγόντων που περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα I και II του παρόντος
άρθρου.]
O εργαζόµενος ενδέχεται να διατρέξει κίνδυνο όταν:
1. Έχει κατάσταση υγείας ασύµβατη ή/και ακατάλληλη σωµατική διάπλαση για την εκτέλεση του
συγκεκριµένου έργου.
2. Φέρει ακατάλληλα ενδύµατα, υποδήµατα ή άλλα προσωπικά είδη.
3. ∆ε διαθέτει επαρκείς γνώσεις ή δεν έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα.
Άρθρο 9
Έλεγχος εφαρµογής
O έλεγχος της εφαρµογής του παρόντος ανατίθεται στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και συγκεκριµένα
στα Kέντρα Πρόληψης Eπαγγελµατικού Kινδύνου (KE.Π.E.K.) ή στις ∆ιευθύνσεις επιθεώρησης εργασίας µε
τα αρµόδια Tµήµατα τεχνικής και υγειονοµικής επιθεώρησης εργασίας ή στα Tµήµατα επιθεώρησης
εργασίας.
Άρθρο 10
Kυρώσεις
1. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προµηθευτή, που παραβαίνει τις
διατάξεις του παρόντος επιβάλλονται, ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, οι διοικητικές κυρώσεις
του άρθρου 24 του ν. 2224/94.
2. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προµηθευτή, που παραβαίνει από
αµέλεια ή πρόθεση τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του ν.
2224/94 µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της KYA 88555/3293/30.9.88 που κυρώθηκε µε
το άρθρο 39 του ν. 1836/89.
3. Oι Yπηρεσίες του Yπουργείου Eργασίας που διαπιστώνουν παραβάσεις του παρόντος ή/και επιβάλλουν
ή κινούν τη διαδικασία της επιβολής των κυρώσεων της προηγουµένης παραγράφου, ενηµερώνουν για
το όλο θέµα τις αρµόδιες Yπηρεσίες του Yπουργείου Bιοµηχανίας Eνέργειας και Tεχνολογίας.
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
H ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Eφηµερίδα της Kυβερνήσεως.
Στον Yφυπουργό Eργασίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Aθήνα , 17 ∆εκεµβρίου 1994

