Σειεπηαία ελεκέξσζε: Ννέκβξηνο 2011

Οδηγία για τημ υποβολή αμαφοράς στο πλαίσιο της ύμβασης Κοιμωμικού Διαλόγου
για το κρυσταλλικό πυριτικού
- Τποβολή αμαφορώμ δεδομέμωμ από χρήστες I. ΔΙΑΓΩΓΗ
Η επξσπατθή «χκβαζε Κνηλσληθνχ Δηαιφγνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ ηεο
νξζήο δηαρείξηζεο θαη ρξήζεο ηνπ θξπζηαιιηθνχ ππξηηηθνχ θαη ησλ πξντφλησλ πνπ ην πεξηέρνπλ» (χκβαζε SDA)
ππεγξάθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2006 απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο, ζε επξσπατθφ επίπεδν, ησλ εξγαδφκελσλ θαη εξγνδνηψλ
14 θιαδηθψλ βηνκεραληψλ: αδξαλή πιηθά, ηζηκέλην, θεξακηθά, ρπηήξηα, χαινο – ζπζθεπαζία, επίπεδν θαη εηδηθφ γπαιί
– βηνκεραληθά νξπθηά θαη κεηαιιεχκαηα, νξπθηνβάκβαθαο, δηαθνζκεηηθνί ιίζνη, θνληάκαηα θαη πξνρπηεπκέλν
ζθπξφδεκα. Σνλ Ινχλην ηνπ 2009, ν θιάδνο βηνκεραλίαο δηνγθσκέλεο αξγίινπ ππέγξαςε ηε χκβαζε, πνπ
αληηπξνζσπεχεη πιένλ 15 θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο.
Οη ππνγξάθνληεο (16 χλδεζκνη Εξγνδνηψλ θαη 2 Οκνζπνλδίεο σκαηείσλ) ζπκθψλεζαλ γηα ηε ζπιινγή
πνζνηηθψλ πιεξνθνξηψλ εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο γηα πξψηε θνξά ην 2008 θαη θάζε δχν έηε εθεμήο, ζε θάζε έλα
θιάδν πνπ αληηπξνζσπεχεηαη.
Απηέο νη πιεξνθνξίεο ζα ζπιιέγνληαη ζε επίπεδν εγθαηάζηαζεο (site) ζα ελνπνηνύληαη ζε επίπεδν ησλ
θιάδσλ ηεο ΕΕ, πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε ύµβαζε θαη ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε ζχληαμεο ηεο πλνπηηθήο
Έθζεζεο NEPSI πξνο ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή.

II. ΓΔΝΙΚΔ ΟΔΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΥΟΡΑ
Σν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ππνβνιήο αλαθνξάο ζαο επηηξέπεη λα δψζεηε πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο
ζηελ εγθαηάζηαζε (site) ζαο, κε ηελ απάληεζε ησλ εξσηήζεσλ πνπ ηίζεληαη ζε επηά δηαθνξεηηθέο ελφηεηεο,
αθνινπζψληαο ην Παξάξηεκα 3, πνπ νξίδεη ην έληππν ηεο ππνβνιήο αλαθνξάο βάζεη ηεο χκβαζεο SDA (βι. επίζεο
παξαθάησ).
Απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζα θαηαρσξείηε ζηηο ελφηεηεο 1 έσο 6, ζα ππνινγίδνληαη απηφκαηα νη θχξηνη δείθηεο απφδνζεο
(ΚΡΙ), φπσο γηα παξάδεηγκα ην πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δπλεηηθά εθηίζεληαη ζε αλαπλεύζηκν
θξπζηαιιηθό ππξηηηθό (RCS) θαη θαιχπηνληαη απφ ηε χκβαζε ζηελ εγθαηάζηαζε (site) ζαο. ρφιηα θαη επεμεγήζεηο
κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην πεδίν «ειεχζεξνπ θεηκέλνπ» ζηελ ελφηεηα 7.
ρφιηα θαη επεμεγήζεηο κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ζε κηα μερσξηζηή ελφηεηα ειεχζεξνπ θεηκέλνπ ππφ ηνλ ηίηιν
«Προαιρετικές Ερωτήσεις».
Η ππνβνιή αλαθνξάο γίλεηαη ζε επίπεδν εγθαηάζηαζεο (site), θαη ηα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα δνζνχλ απφ ηελ
εγθαηάζηαζε (site) ή θάπνηνλ εθπξφζσπν ηεο εγθαηάζηαζεο (site) ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 15 Mαξηίνπ γηα θάζε έηνο
ππνβνιήο αλαθνξάο εθηφο εάλ έρεηε ιάβεη νδεγίεο γηα ππνβνιή λσξίηεξα. Σα δεδνκέλα θαηφπηλ ζα ελνπνηνχληαη
(ζπγθεληξψλνληαη) ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα (π.ρ. επίπεδν εηαηξείαο, θαηφπηλ εζληθφ επίπεδν ) θαη ηειηθά ζε επξσπατθφ
επίπεδν, ψζηε λα δηαηεξείηαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα.
Η ππνβνιή αλαθνξάο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί γηα ηνλ έιεγρν
εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο.
Αλ είζηε βέβαηνη φηη δελ ππάξρεη ή δελ παξάγεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε (site) ζαο θξπζηαιιηθφ ππξηηηθφ (ζε αλαπλεχζηκε
κνξθή), ζα πξέπεη θαη πάιη λα ζπκπιεξψζεηε ηελ αλαθνξά γηα ην 2012, αιιά ζε πην απιή κνξθή. Σν κφλν πνπ έρεηε
λα θάλεηε είλαη λα εηζάγεηε «0» θάησ απφ ηνλ ηίηιν «Κίλδπλνο έθζεζεο» θαη λα δψζεηε κία επεμήγεζε ζην πεδίν
«ειεχζεξνπ θεηκέλνπ» ζηα «Λνηπά ρφιηα» ησλ πξναηξεηηθψλ εξσηήζεσλ. Γη’ απηήλ ηελ θαηεγνξία εγθαηαζηάζεσλ
(sites), θακία επηπιένλ αλαθνξά δελ ζα ρξεηάδεηαη, εθηφο αλ πξνθχςνπλ αιιαγέο ζηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία.
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Γηα λα εθηηκήζεηε αλ ην θξπζηαιιηθφ ππξηηηθφ είλαη παξφλ ή παξάγεηαη, κπνξείηε λα αθνινπζήζεηε ηελ αξρηθή
δηαδηθαζία εθηίκεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ Οδεγφ Καιψλ Πξαθηηθψλ, Κεθάιαην 4 ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ,
Εξψηεζε 1, ζει. 17 (cf. http://www.nepsi.eu/good-practice-guide.aspx)
Γηα φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΕΕ, ε εζληθή λνκνζεζία ππεξηεξεί έλαληη ηεο χκβαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγνχληαη
πξνβιήκαηα ζηελ ππνβνιή αλαθνξάο, απηφ κπνξεί λα ζρνιηαζηεί ζην πεδίν «ειεχζεξνπ θεηκέλνπ» ζηα «Λνηπά
ρφιηα» ησλ πξναηξεηηθψλ εξσηήζεσλ, ζην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ππνβνιήο αλαθνξάο.
εκείσζε: Εάλ ε εγθαηάζηαζε (site) πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο, πνπ θαιχπηνληαη απφ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ
απφ ηνπο 15 βηνκεραληθνχο θιάδνπο, ηφηε ε αλαθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηνλ θιάδν πνπ
αληηπξνζσπεχεη ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο (site). Η αλαθνξά ζα πξέπεη παξφια απηά λα
πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο εγθαηάζηαζεο (site).

III. ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΔΔΟΜΔΝΩΝ
Η είζνδνο ζην ζχζηεκα επηηπγράλεηαη κέζσ ελφο ππέξ-ζπλδέζκνπ θαη ηνπ θσδηθνχ εηζφδνπ (ΡΙΝ) πνπ ζα ζαο
ζηαινχλ απφ ηνλ εγγξαθέα ζαο (θαηά πάζα πηζαλφηεηα ηελ εηαηξεία ζαο ή ηνλ Κιαδηθφ χλδεζκν) κέζσ δχν
μερσξηζηψλ κελπκάησλ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο.
Αλ έρεηε ήδε εγγξαθεί ζην παξειζόλ, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ ίδην ζύλδεζκν θαη ην ίδην ΡΙΝ κε
ηα πξνεγνύκελα ρξόληα. Μπνξείηε λα δεηήζεηε από ηνλ εγγξαθέα ζαο λα ηνπο απνζηείιεη μαλά.
ΑΝΑΦΟΡΕ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ (SITES) Ή ΜΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ (SITE)
Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
Απνηειεί πξνηίκεζε θαη ζχζηαζε ηνπ NEPSI (ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηε χκβαζε SDA) λα ππνβάιιεηε ηελ
αλαθνξά γηα θάζε εγθαηάζηαζε (site) μερσξηζηά. Ωζηφζν, πξνο δηεπθφιπλζε ηεο ππνβνιήο αλαθνξψλ, ππάξρνπλ
δχν επηπιένλ επηινγέο ζε επίπεδν εηαηξείαο.


Πξνηηκώκελε επηινγή – Τπνβνιή αλαθνξάο από θάζε εγθαηάζηαζε (site) μερσξηζηά: Η πξφζβαζε
ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ζε επίπεδν ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ (SITE) γίλεηαη απφ κεκνλσκέλεο εγθαηαζηάζεηο (sites)
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηθφ ηνπο ζχλδεζκν θαη PIN. Απηά απνζηέιινληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ πιήθηξνπ
επεμεξγαζία/εγγξαθή κειψλ. Αλαηξέμεηε ζην θεθάιαην «Οδεγίεο ρξήζηε γηα κέιε πνπ δελ αλαθέξνπλ
απεπζείαο δεδνκέλα εγθαηάζηαζεο (site)».



Αλ σο ΕΣΑΙΡΕΙΑ έρεηε κφλν κία εγθαηάζηαζε (site), κπνξείηε λα ππνβάιεηε αλαθνξά απεπζείαο απφ ηνλ
πίλαθα ειέγρνπ ζε επίπεδν ΕΣΑΙΡΕΙΑ. Θα πξέπεη λα επηιέμεηε «Τπνβνιή αλαθνξάο κίαο εγθαηάζηαζεο
(site)». Αλ ζην παξειζφλ έρεηε εγγξάςεη κία ή πνιιέο εγθαηαζηάζεηο (sites), ζα ζαο δεηεζεί λα ηηο
δηαγξάςεηε. Απηφ δελ ζα επεξεάζεη ηηο αλαθνξέο πξνεγνχκελσλ εηψλ θαη εθφζνλ δελ έρνπλ εγγξαθεί
κεκνλσκέλεο εγθαηαζηάζεηο, ζα ζαο επηηξαπεί λα ζπλερίζεηε θαη λα απνθηήζεηε πξφζβαζε απεπζείαο ζηε
θφξκα αλαθνξάο. Αλαηξέμηε παξαθάησ γηα νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ απάληεζε ησλ εξσηήζεσλ.

 ηηο εηαηξείεο πξνζθέξεηαη ε επηινγή «Τπνβνιή αλαθνξάο πνιιαπιώλ εγθαηαζηάζεσλ (sites)». Απηφ
ζαο επηηξέπεη λα αλαθέξεηε ηα ζπγθεληξσηηθά δεδνκέλα γηα αξθεηέο εγθαηαζηάζεηο (sites). Θα ζαο
εκθαληζηεί ε επηινγή λα δηαγξάςεηε νξηζκέλα ή φια ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο εγθαηαζηάζεσλ (sites) πνπ
έρεηε εγγξάςεη ζην παξειζφλ. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηή ηελ επηινγή, αλ ππάξρνπλ θάπνηεο
εγθαηαζηάζεηο (sites) πνπ ζέιεηε λα αλαθέξεηε σο νκάδα θαη άιιεο πνπ ζέιεηε λα αλαθέξεηε μερσξηζηά,
ρξεζηκνπνηψληαο ην μερσξηζηφ ζχζηεκα ζπλδέζκνπ θαη PIN. Λάβεηε ππφςε φηη επηηξέπεηαη κφλν κία
αλαθνξά πνιιαπιψλ εγθαηαζηάζεσλ (sites) αλά εηαηξεία. Πξέπεη λα ζεκεηψζεηε φηη ε επηινγή απηή δελ
είλαη ε ζπληζηψκελε απφ ηελ Επξσπατθή χκβαζε Κνηλσληθνχ Δηαιφγνπ, αιιά παξέρεηαη γηα ιφγνπο
επθνιίαο ρξήζεο.
Αλ επηιέμεηε ηελ επηινγή «Τπνβνιή αλαθνξάο πνιιαπιψλ εγθαηαζηάζεσλ (sites)», ζα εκθαληζηεί έλα
πιαίζην πνπ πξέπεη λα επηβεβαηψζεηε, ζχκθσλα κε ην νπνίν ζπκθσλείηε φηη, αθφκε θαη αλ ζπκπιεξψλεηε
κία αλαθνξά πνπ πεξηιακβάλεη ηα δεδνκέλα πνιιψλ εγθαηαζηάζεσλ (sites), αλ ζαο δεηεζεί απφ ηνλ
εγγξαθέα ζαο, ζα πξνζδηνξίζεηε θάζε κεκνλσκέλε εγθαηάζηαζε (site), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 7 (4) ηεο Επξσπατθήο χκβαζεο Κνηλσληθνχ Δηαιφγνπ (ESDA) γηα ην θξπζηαιιηθφ ππξηηηθφ. Όηαλ
επηβεβαησζεί απηφ, ζα κπνξείηε λα ζπλερίζεηε ζηε θφξκα αλαθνξάο πνιιαπιψλ εγθαηαζηάζεσλ (sites), ε
νπνία κνηάδεη κε ηε θφξκα αλαθνξάο κεκνλσκέλεο εγθαηάζηαζεο (site), κε εμαίξεζε ηελ πξνζζήθε κίαο
εξψηεζεο πνπ ζαο δεηά λα πξνζδηνξίζεηε ηνλ αξηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ (sites) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
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αλαθνξά.
χληνκεο νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο παξέρνληαη ζε θάζε ελφηεηα ηνπ online ζπζηήκαηνο ππνβνιήο αλαθνξάο.
Μφιηο θάλεηε ηελ επηινγή ζαο ζην ζχζηεκα, ζα απνθηήζεηε πξφζβαζε ζηνλ Πίλαθα Ειέγρνπ Εγθαηάζηαζεο (Site).
Απφ εθεί, κπνξείηε λα:







Αιιάμεηε ηα ζηνηρεία ζαο: αιιάμηε ην φλνκα ζαο θαη / ή ηελ ειεθηξνληθή ζαο δηεχζπλζε. Ο εγγξαθέαο ζαο ζα
εηδνπνηεζεί γη’ απηήλ ηελ αιιαγή.
Απνξξίςεηε πξφζθιεζε: απνξξίςηε ηελ αίηεζε γηα ππνβνιή αλαθνξάο αλ, γηα παξάδεηγκα, έρεηε ήδε ππνβάιεη
αλαθνξά ζε θάπνηνλ άιιν. Ο εγγξαθέαο ζαο ζα εηδνπνηεζεί γηα ηελ απφξξηςε ζαο θαη κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη
καδί ζαο. Αλ ιάβεηε δχν πξνζθιήζεηο (π.ρ. αλ ε εγθαηάζηαζε (site) αλήθεη ζε δχν δηαθνξεηηθνχο Κιάδνπο ή
πλδέζκνπο), ζα πξέπεη λα απνξξίςεηε ηε κία απφ ηηο δχν.
Ξεθηλήζεηε ηελ ππνβνιή αλαθνξάο: μεθηλήζηε λα ζπκπιεξψλεηε ηα δεδνκέλα ζαο
Εθηππψζηε έλα θελφ εξσηεκαηνιφγην (π.ρ. γηα λα ζπγθεληξψζεηε ηα δεδνκέλα ζαο πξηλ ζπκπιεξψζεηε ηε
θφξκα)
ηείιηε κήλπκα ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ζηνλ εγγξαθέα ζαο

Επηιέγνληαο «Έλαξμε ηεο ππνβνιήο αλαθνξάο», ζα ζαο δεηεζεί λα ζπκπιεξψζεηε ηα δεδνκέλα γηα θάζε κία απφ ηηο
εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαθάησ 7 ελφηεηεο. χληνκεο νδεγίεο θαη επεμεγήζεηο παξέρνληαη ζε θάζε ελφηεηα
ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο.
Ελόηεηα 1 από 7: Γεληθέο πιεξνθνξίεο εγθαηάζηαζεο (site)
1. Aξηζκόο θαηαγεγξακκέλσλ Εξγαδνκέλσλ
Δειψζηε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ ζηελ εγθαηάζηαζε (site) (π.ρ. ηελ 31 Δεθεκβξίνπ 2009), φπσο νξίδεηαη ζην
Άξζξν 3.2 ηεο χκβαζεο (Δείηε http://www.nepsi.eu/agreement.aspx) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ
πξνζσπηθνχ, εξγαδνκέλσλ κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, θιπ. Δελ απαηηείηαη λα
ζπκπεξηιάβεηε εξγνιάβνπο.
Οη εξγαδφκελνη ζηα θεληξηθά γξαθεία πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ (ηα θεληξηθά γξαθεία κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ
απφ ηελ εηαηξεία σο μερσξηζηή εγθαηάζηαζε (site).
Ελόηεηα 2 από 7: Κίλδπλνο έθζεζεο
2. Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ πνπ δπλεηηθά εθηίζεληαη ζε αλαπλεύζηκν θξπζηαιιηθό ππξηηηθό
Δειψζηε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δπλεηηθά εθηίζεληαη ζε RCS (Αλαπλεχζηκν Κξπζηαιιηθφ Ππξηηηθφ) ιφγσ
βηνκεραληθψλ δηεξγαζηψλ, απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εγθαηάζηαζε (site) ,πνπ δφζεθε παξαπάλσ
ζηελ Ελφηεηα 1.
Η απάληεζε ζαο ζε απηή ηελ εξψηεζε πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην απνηέιεζκα ηεο πξνθαηαξθηηθήο δηαδηθαζίαο «αξρηθήο
εθηίκεζεο», πνπ απεηθνλίδεηαη ζην Μέξνο Ι, Κεθάιαην 4, Εξψηεζε 1, ζει. 17 ηνπ Οδεγνχ Καιψλ Πξαθηηθψλ ή άιιεο
ηζνδχλακεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο θηλδχλνπ. εκεηψζηε φηη ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ εξγαδφκελνη πνπ δπλεηηθά
εθηίζεληαη: ζε ρακειή ζπγθέληξσζε ζθφλεο, γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ή γηα ηνπο νπνίνπο εθαξκφδνληαη ήδε κέηξα
πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο. Εξγαδφκελνη ζα ζεσξνχληαη σο δπλεηηθά εθηηζέκελνη ζε θξπζηαιιηθφ ππξηηηθφ αθφκα θαη
αλ ε ζπγθέληξσζε ζθφλεο ηνπ θξπζηαιιηθνχ ππξηηηθνχ ζην ρψξν εξγαζίαο είλαη ρακειφηεξε απφ ην εζληθφ φξην ή αλ
πξνζηαηεχνληαη απφ ΜΑΠ (Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο).
Δπλεηηθά εθηηζέκελνη εξγαδφκελνη ζα κπνξνχζαλ, γηα παξάδεηγκα, λα ζεσξεζνχλ νη εξγαδφκελνη ζπληήξεζεο,
νη εξγαδφκελνη ζε κεηαθνξέο, νη εξγαδφκελνη ζε εξγαζηήξηα, νη εξγαδφκελνη ππνδνρήο, νη δηεπζπληέο πγείαο θαη
αζθάιεηαο, νη εξγαδφκελνη ζε γξαθεία ηεο εγθαηάζηαζεο (site), θ.ιπ.
Δελ είλαη απαξαίηεηε λα ππάξρνπλ κεηξήζεηο πξνζσπηθήο έθζεζεο γηα λα απαληεζεί απηή ε εξψηεζε, γηαηί ζρεηίδεηαη
κε δπλεηηθή έθζεζε ιφγσ ηεο παξνπζίαο κηθξνζθνπηθψλ ζσκαηηδίσλ θξπζηαιιηθνχ ππξηηηθνχ ζηελ εγθαηάζηαζε (site)
(φρη ην πξαγκαηηθφ επίπεδν έθζεζεο ζε ζθφλε).
Ελόηεηα 3 από 7: Εθηίκεζε θηλδύλνπ & παξαθνινύζεζε ζπγθέληξσζεο ζθόλεο
3. Αξηζκόο Εξγαδνκέλσλ, πνπ θαιύπηνληαη από ηελ εθηίκεζε θηλδύλνπ
Απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δπλεηηθά εθηίζεληαη ζε αλαπλεχζηκν θξπζηαιιηθφ ππξηηηθφ (Ελφηεηα 2,
Εξψηεζε 2), ζπκπιεξψζηε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία «Εθηίκεζε
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Πξνζσπηθήο Έθζεζεο» πνπ πξνβιέπεηαη ζην Μέξνο Ι, Κεθάιαην 4, «Εξψηεζε 2» ηνπ Οδεγνχ Καιψλ Πξαθηηθψλ
(ή/θαη ηζνδχλακεο εζληθήο νδεγίαο). Ιδαληθά, ν αξηζκφο απηφο ζα πξέπεη λα είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ
πνπ δπλεηηθά εθηίζεληαη ζε RCS.
Παξαθαιείζζε λα δειψζεηε ζην πεδίν ησλ πξναηξεηηθψλ εξσηήζεσλ, αλ εθαξκφδεηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο θηλδχλνπ
ζην πιαίζην εζληθψλ νδεγηψλ.
εκεηψζηε φηη φπνπ δηελεξγείηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα εθηίκεζε θηλδχλνπ (π.ρ. θάζε 2 ρξφληα), ηφηε θαη
εθφζνλ δελ έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία εθηίκεζεο θηλδχλνπ θαη δελ έρνπλ επέιζεη αιιαγέο ζηηο δηαδηθαζίεο, ηα πιηθά
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ηελ εζληθή λνκνζεζία, κπνξείηε λα δειψζεηε φηη νη εξγαδφκελνη θαιχπηνληαη, αθφκε θαη αλ δελ
έρεη δηελεξγεζεί αμηνιφγεζε θηλδχλνπ μαλά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ππνβνιήο αλαθνξάο.
4. Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ πνπ θαιύπηνληαη κε κεηξήζεηο έθζεζεο ζε ζθόλε
Απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δπλεηηθά εθηίζεληαη ζε αλαπλεχζηκν θξπζηαιιηθφ ππξηηηθφ (Ελφηεηα 2), εηζάγεηε
ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ δεδνκέλα παξαθνινχζεζεο ηεο έθζεζεο ηνπο ζηε ζθφλε.
εκεηψζηε, φηη αλ παξαθνινπζείηαη έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα εξγαδνκέλσλ ζε έλα ηκήκα ηεο δνπιεηάο, ηφηε
κπνξείηε λα δειψζεηε φηη θαιχπηνληαη φινη νη εξγαδφκελνη ζε απηφ ην ηκήκα (δελ είλαη απαξαίηεην λα γίλεη κέηξεζε
ζθφλεο κε αηνκηθή ζπζθεπή, μερσξηζηά ζε θάζε εξγαδφκελν).
εκεηψζηε φηη φπνπ δηελεξγνχληαη πεξηνδηθέο θακπάληεο έθζεζεο (π.ρ. θάζε 2 ρξφληα), ηφηε θαη εθφζνλ ην
πξφγξακκα ειέγρνπ δελ έρεη θαζπζηεξήζεη, κπνξείηε λα δειψζεηε φηη νη εξγαδφκελνη θαιχπηνληαη, αθφκε θαη αλ δελ
έρεη πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ππνβνιήο αλαθνξάο.
Οδεγίεο ειέγρνπ ηεο ζπγθέληξσζεο ζθφλεο δίλνληαη ζην Παξάξηεκα 2 ηεο χκβαζεο: «Πξσηφθνιιν ειέγρνπ
ζπγθέληξσζεο ζθφλεο».
5. Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ηαηξηθή παξαθνινύζεζε γηα πλεπκνθνλίαζε, κε βάζε
ηελ εθηίκεζε θηλδύλνπ
Απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δπλεηηθά εθηίζεληαη ζε αλαπλεχζηκν θξπζηαιιηθφ ππξηηηθφ (Ελφηεηα 2), εηζάγεηε
ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνπο νπνίνπο ηα απνηειέζκαηα εθηίκεζεο θηλδχλνπ θαηέδεημαλ πσο ζα πξέπεη λα
ππνβιεζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν Πξσηφθνιιν παξαθνινχζεζεο πγείαο γηα πλεπκνλνθνλίαζε, πνπ δίλεηαη ζην
Παξάξηεκα 8 ηεο χκβαζεο. (Δείηε http://www.nepsi.eu/agreement.aspx).
Ελόηεηα 4 από 7: Παξαθνινύζεζε πγείαο
6. Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ πνπ θαιύπηνληαη από ην πξσηόθνιιν γεληθήο παξαθνινύζεζεο πγείαο
Απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δπλεηηθά εθηίζεληαη ζε αλαπλεχζηκν θξπζηαιιηθφ ππξηηηθφ (Ελφηεηα 2),
εηζάγεηε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ππνβάιινληαη επί ηνπ παξφληνο ζε γεληθή παξαθνινχζεζε
πγείαο (π.ρ. ζην πιαίζην δεζκεχζεσλ ηεο εηαηξείαο ή εζληθήο λνκνζεζίαο). Απηή ε εξψηεζε ππάξρεη γηα λα θάλεη
γλσζηφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ θαιχπηνληαη κε παξαθνινχζεζε πγείαο αθφκα θαη γηα άηνκα πνπ δελ
εθηίζεληαη ζε ζεκαληηθά επίπεδα RCS.
Δελ κπνξείηε λα εηζάγεηε αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δπλεηηθά εθηίζεληαη ζε RCS.
Ωζηφζν, αλ γηα ηε δηθή ζαο πεξίπησζε ν αξηζκφο απηφο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ
δπλεηηθά εθηίζεληαη ζε RCS, παξαθαιείζζε λα ην δειψζεηε ζην πεδίν «Πξναηξεηηθέο εξσηήζεηο».
7. Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ πνπ θαιύπηνληαη από ην πξσηόθνιιν παξαθνινύζεζεο πγείαο γηα πλεπκνθνλίαζε
Απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δπλεηηθά εθηίζεληαη ζε RCS (Ελφηεηα 2), εηζάγεηε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ,
πνπ ππνβάιινληαη επί ηνπ παξφληνο ζε ηδηαίηεξν πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο πγείαο γηα πλεπκνλνθνλίαζε. Γηα
νδεγίεο
αλαηξέμηε
ζην
πξσηφθνιιν
πνπ
δίλεηαη
ζην
Παξάξηεκα
8
ηεο
χκβαζεο
(Δείηε
http://www.nepsi.eu/agreement.aspx) ζεκεηψλνληαο φηη αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο πξνυπνζέζεηο θαη ηε βέιηηζηε ηαηξηθή
πξαθηηθή, έλα έγθπξν πξσηφθνιιν παξαθνινχζεζεο πγείαο γηα πλεπκνθνλίαζε δελ απαηηεί πάληα ηηο ηππηθέο
αθηηλνγξαθίεο ζψξαθνο.
Δελ κπνξείηε λα εηζάγεηε αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δπλεηηθά εθηίζεληαη ζε RCS.
Ωζηφζν, αλ γηα ηε δηθή ζαο πεξίπησζε ν αξηζκφο απηφο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ
δπλεηηθά εθηίζεληαη ζε RCS, παξαθαιείζζε λα ην δειψζεηε ζην πεδίν «Πξναηξεηηθέο εξσηήζεηο».
Ελόηεηα 5 από 7: Εθπαίδεπζε
8. Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ πνπ θαιύπηνληαη κε πιεξνθνξίεο, νδεγίεο θαη εθπαίδεπζε ζηηο Γεληθέο αξρέο
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Απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δπλεηηθά εθηίζεληαη ζε αλαπλεχζηκν θξπζηαιιηθφ ππξηηηθφ (Ελφηεηα 2), εηζάγεηε
ηνλ ηξέρνληα αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ έιαβαλ πιεξνθνξίεο, νδεγίεο θαη εθπαίδεπζε ζηηο Γεληθέο αξρέο
πξόιεςεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην 4 ηνπ 1νπ Μέξνπο ηνπ Οδεγνχ Καιψλ Πξαθηηθψλ πνπ πξνζαξηήζεθε
ζηελ χκβαζε (θαη νξίδεηαη ζηελ Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/391/ΕΟΚ, πνπ είλαη δηαζέζηκε ζηα ηκήκαηα ηνπ
Επξσπατθνχ Δηθηχνπ ηνπ Επξσπατθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Τγεία ζηελ Εξγαζία - OSHA
http://osha.europa.eu/OSHA).
εκεηψζηε φηη φηαλ έρεη γίλεη εθπαίδεπζε ζην παξειζφλ θαη δηεμάγεηαη επαλεθπαίδεπζε πεξηνδηθά (π.ρ. θάζε 2
µε 3 ρξφληα), ηφηε θαη εθφζνλ ε επαλεθπαίδεπζε δελ έρεη θαζπζηεξήζεη, κπνξείηε λα δειψζεηε φηη ζηνπο εξγαδφµελνπο
γίλεηαη εθπαίδεπζε αθφµα θη αλ δελ έρνπλ εθπαηδεπηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ππνβνιήο αλαθνξάο.
Καηά θαλφλα, νη πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζε αλαθνηλψζεηο, θπιιάδηα, αθίζεο θαη επηγξαθέο ζην ρψξν εξγαζίαο. Οη
νδεγίεο αλαθέξνληαη ζε πξνθνξηθή ή γξαπηή επηθνηλσλία γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζίαο. Η εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη ζε
δηαδξαζηηθή δηδαζθαιία.
9. Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ πνπ θαιύπηνληαη κε πιεξνθνξίεο, νδεγίεο θαη εθπαίδεπζε ζηα Φύιια Εξγαζηώλ
Απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δπλεηηθά εθηίζεληαη ζε αλαπλεχζηκν θξπζηαιιηθφ ππξηηηθφ (Ελφηεηα 2), εηζάγεηε
ηνλ ηξέρνληα αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ έιαβαλ πιεξνθνξίεο, νδεγίεο θαη εθπαίδεπζε ζηα Φύιια Εξγαζηώλ, πνπ
αλαθέξνληαη ζην Μέξνο ΙΙ ηνπ Οδεγνχ Καιψλ Πξαθηηθψλ, πνπ πξνζαξηήζεθε ζηε χκβαζε ή νπνηνλδήπνηε θαιψλ
πξαθηηθψλ (κέηξσλ πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο), φπσο νξίδνληαη απφ ηελ Οδεγία 89/391/ΕΟΚ. Παξαθαιείζζε λα
δειψζεηε ζηηο Πξναηξεηηθέο εξσηήζεηο, αλ εθαξκφδεηε αληίζηνηρεο θαιέο πξαθηηθέο.
εµεηψζηε φηη φηαλ έρεη γίλεη εθπαίδεπζε ζην παξειζφλ θαη δηεμάγεηαη επαλεθπαίδεπζε πεξηνδηθά (π.ρ. θάζε 2
µε 3 ρξφληα), ηφηε θαη εθφζνλ ε επαλεθπαίδεπζε δελ έρεη θαζπζηεξήζεη, κπνξείηε λα δειψζεηε φηη γίλεηαη εθπαίδεπζε
ζηνπο εξγαδφµελνπ,ο αθφµα θη αλ δελ έρνπλ εθπαηδεπηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ππνβνιήο αλαθνξάο.
Η εθπαίδεπζε ζηα θχιια εξγαζηψλ κπνξεί λα ιάβεη νπνηαδήπνηε κνξθή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξεί ηε γεληθή
αξρή ησλ θχιισλ εξγαζηψλ: Αλ ε εηαηξεία έρεη δεκηνπξγήζεη ηα δηθά ηεο θχιια εξγαζηψλ βάζεη ηεο ίδηαο αξρήο κε ηα
θχιια εξγαζηψλ ηνπ Οδεγνχ Καιψλ Πξαθηηθψλ ηνπ NEPSI, ηφηε πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη έρεη παξαζρεζεί εθπαίδεπζε
ζηα θχιια εξγαζηψλ.
Καηά θαλφλα, νη πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζε αλαθνηλψζεηο, θπιιάδηα, αθίζεο θαη επηγξαθέο ζην ρψξν εξγαζίαο. Οη
νδεγίεο αλαθέξνληαη ζε πξνθνξηθή ή γξαπηή επηθνηλσλία γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζίαο. Η εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη ζε
δηαδξαζηηθή δηδαζθαιία.

Ελόηεηα 6 από 7: Καιέο Πξαθηηθέο
10. Σερληθά κέηξα γηα ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο/ δηαζπνξάο ηνπ αλαπλεύζηκνπ θξπζηαιιηθνύ ππξηηηθνύ
Δειψζηε αλ έρνπλ εθαξµνζηεί ζηελ εγθαηάζηαζε (site) ηερληθά κέηξα (γηα παξάδεηγκα: κέξηκλα γηα ηε ζπιινγή ηεο
ζθφλεο, θαηαζηνιή, ζπζηήκαηα πεξηνξηζκνχ (confinement)) επηιέγνληαο «Εθαξκφζηεθαλ» ή «Δελ Εθαξκφζηεθαλ».
Αλ ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απηψλ είλαη ζε εμέιημε (δει. µεξηθψο νινθιεξσµέλε) επηιέμηε «Εθαξκφζηεθαλ» θαη
αλαθέξεηε ηελ θαηάζηαζε απηή ζην πεδίν «Πξναηξεηηθέο εξσηήζεηο» (Ελφηεηα 7 απφ 7).
Αλ έρεηε εθαξµφζεη µέηξα ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν πξηλ απφ ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ππνβνιήο αλαθνξάο,
παξαθαιείζζε λα επηιέμεηε «Εθαξµφζηεθαλ». Αλ έρεηε εθαξµφζεη επηπξφζζεηα µέηξα γηα ηελ εγθαηάζηαζε (site) απφ
ηελ ηειεπηαία ππνβνιή αλαθνξάο ην 2010, παξαθαιείζζε λα επηιέμεηε «Εθαξκφζηεθαλ» θαη λα δειψζεηε ηα
πξφζζεηα µέηξα ζην πεδίν «Πξναηξεηηθέο εξσηήζεηο».
11. Οξγαλσηηθά κέηξα
Δειψζηε αλ νξγαλσηηθά κέηξα (γηα παξάδεηγκα, θαιέο πξαθηηθέο, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα Φχιια Εξγαζηψλ ζην
Μέξνο ΙΙ ηνπ Οδεγνχ Καιψλ Πξαθηηθψλ, πνπ πξνζαξηήζεθε ζηελ χκβαζε) εθαξκφζηεθαλ ζην ρψξν επηιέγνληαο
«Εθαξκφζηεθαλ» ή «Δελ Εθαξκφζηεθαλ». Αλ ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απηψλ είλαη ζε εμέιημε (δει. κεξηθψο
νινθιεξσκέλε), επηιέμηε «Εθαξκφζηεθαλ» θαη αλαθέξεηε ηελ θαηάζηαζε απηή ζην πεδίν Πξναηξεηηθέο Εξσηήζεηο
(Ελφηεηα 7 απφ 7).
Αλ έρεηε εθαξκφζεη κέηξα ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν πξηλ απφ ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ππνβνιήο αλαθνξάο,
παξαθαιείζζε λα επηιέμεηε «Εθαξκφζηεθαλ». Αλ έρεηε εθαξκφζεη επηπξφζζεηα κέηξα γηα ηελ εγθαηάζηαζε (site) απφ
ηελ ηειεπηαία ππνβνιή αλαθνξάο ην 2010, παξαθαιείζζε λα επηιέμεηε «Εθαξκφζηεθαλ» θαη λα δειψζεηε ηα
πξφζζεηα κέηξα ζην πεδίν «Πξναηξεηηθέο εξσηήζεηο».
12. Δηαλνκή θαη ρξήζε Μ.Α.Π.
Δειψζηε αλ έρνπλ δηαλεκεζεί ΜΑΠ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εγθαηάζηαζε (site), φπνπ είλαη απαξαίηεην,
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επηιέγνληαο «Εθαξκφζηεθαλ» ή «Δελ Εθαξκφζηεθαλ». (Σν Φχιιν εξγαζηψλ 2.1.15 ηνπ Οδεγνχ Καιψλ Πξαθηηθψλ
δίλεη νδεγίεο γηα ΜΑΠ).
Αλ έρεηε δηαλείκεη θαη ρξεζηκνπνηήζεη ΜΑΠ ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν πξηλ απφ ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ππνβνιήο
αλαθνξάο, παξαθαιείζζε λα επηιέμεηε «Εθαξκφζηεθαλ». Αλ έρεηε εθαξκφζεη επηπξφζζεηα κέηξα γηα ην ζθνπφ απηφ
απφ ηελ ηειεπηαία ππνβνιή αλαθνξάο ην 2010, παξαθαιείζζε λα επηιέμεηε «Εθαξκφζηεθαλ» θαη λα δειψζεηε ηα
πξφζζεηα κέηξα ζην πεδίν «Πξναηξεηηθέο εξσηήζεηο».
Ελόηεηα 7 από 7: Πξναηξεηηθέο Εξσηήζεηο
Σα πεδία «ειεχζεξνπ θεηκέλνπ» ησλ Πξναηξεηηθψλ εξσηήζεσλ, ζαο επηηξέπνπλ λα εηζάγεηε νπνηαδήπνηε ζρεηηθά
ζρφιηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ζην επίπεδν εγθαηάζηαζεο (site) θαη λα αλαθέξεηε ηελ «ελ εμειίμεη» (δει.
κεξηθψο νινθιεξσκέλε), εθαξκνγή ηερληθψλ ή νξγαλσηηθψλ κέηξσλ ζηελ εγθαηάζηαζε (site) (Ελφηεηα 6).
13. Πξναηξεηηθέο Εξσηήζεηο
Παξαθαιείζζε λα δειψζεηε ζηα πεδία «ειεχζεξνπ θεηµέλνπ»:
• Παξαηεξήζεηο ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αλαθνξάο
• Πιεξνθνξίεο γηα ηε ζηξαηεγηθή ειέγρνπ έθζεζεο εξγαδνκέλσλ (π.ρ. ζηαηηθέο ή αηνκηθέο κεηξήζεηο,
κέζνδνο ζχγθξηζεο κε εζληθά φξηα)
• Αλ πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη απφ απηνχο πνπ αλαθέξνληαη ζην Ελφηεηα 1 έρνπλ ππνβιεζεί ζε εθηίκεζε
θηλδχλνπ/ έιεγρν ζπγθέληξσζεο ζθφλεο/ εθπαίδεπζε παξαθνινχζεζεο πγείαο, δηεπθξηλίζηε πφζνη
αθξηβψο είλαη
• Λνηπά ζρφιηα: ηα ινηπά ζρφιηα, αλ είζηε βέβαηνη φηη δελ ππάξρεη ή δελ παξάγεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε (site)
ζαο θξπζηαιιηθφ ππξηηηθφ (ζε αλαπλεχζηκε κνξθή) αλ έρεηε εηζάγεη «0» θάησ απφ ηνλ ηίηιν «Κίλδπλνο
έθζεζεο», εμεγείζηε ην εδψ.
Μπνξείηε, επίζεο, λα αλαθέξεηε ηα θχιια εξγαζηψλ ηνπ Οδεγνχ Καιψλ Πξαθηηθψλ ηνπ NEPSI (ή ηα εζσηεξηθά
θχιια εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο βάζεη ησλ ηδίσλ αξρψλ) πνπ εθαξκφζηεθαλ ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα.
Αθνύ ειέγμεηε ηελ αλαθνξά ζαο, επηιέμεηε «Επηβεβαίσζε» θαη νη µεηαβνιέο ζα θιεηδσζνύλ. Μπνξείηε λα
βγείηε από ηελ αλαθνξά επηιέγνληαο «Απνζήθεπζε πιεξνθνξηώλ», αιιά ζεµεηώζηε όηη ζε απηή ηελ
πεξίπησζε ε αλαθνξά έρεη απνζεθεπζεί αιιά δελ έρεη επηβεβαησζεί ή θιεηδσζεί. Αλ δελ επηιέμεηε
«Επηβεβαίσζε», ζα ζεσξεζεί όηη ε αλαθνξά ζαο δελ ππάξρεη. Αλ ζέιεηε λα αιιάμεηε ηελ αλαθνξά αθνύ ηελ
έρεηε ππνβάιιεη, µπνξείηε λα δεηήζεηε από ηελ εηαηξεία ζαο λα ηελ μεθιεηδώζεη επηιέγνληαο «Αίηεζε
μεθιεηδώµαηνο εξσηεµαηνινγίνπ» ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ζαο.

►►► Οδηγίες σε μορφή PowerPoint είμαι διαθέσιμες στο www.nepsi.eu, στημ εμότητα
«Downloads»
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