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Πρόληψη πρόκλησης βλάβης σε ανθρώπους και περιβάλλον - Πληροφορίες για μικρές 
επιχειρήσεις 

Πολλά πράγματα που κάνουμε στο χώρο της εργασίας μας μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση και απόβλητα. Αυτό 
μπορεί να βλάψει τους ανθρώπους και το περιβάλλον.  

Οι νέοι νόμοι θα υποχρεώνουν όλες τις επιχειρήσεις να προλαμβάνουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους 
πρόκλησης βλάβης σε ανθρώπους και το περιβάλλον από τις δραστηριότητές τους. 

Τι αποσκοπούν οι νέοι νόμοι 

Οι νέοι νόμοι θα εισάγουν μια υποχρέωση που θα δίνει έμφαση στην πρόληψη και λέγεται γενική περιβαλλοντική 
υποχρέωση. Η υποχρέωση αυτή απαιτεί από εσάς να εξαλείψετε ή να μειώσετε τους κινδύνους πρόκλησης βλάβης 
σε ανθρώπους και το περιβάλλον από τη μόλυνση και τα απόβλητα, όσο είναι πρακτικά εφικτό. 

Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να λαμβάνετε μέτρα για να διαχειρίζεστε τους κινδύνους πρόκλησης βλάβης καθώς και 

να αντιμετωπίσετε τις επιπτώσεις της ρύπανσης και των αποβλήτων μετά την εμφάνισή τους. 

Οι νέοι νόμοι ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις στη Βικτώρια, από μικρά καταστήματα λιανικής έως μεγάλα 
εργοστάσια. 

Τι πρέπει να κάνει η επιχείρησή σας 

Είναι δική σας ευθύνη να κατανοήσετε τις επιπτώσεις των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σας σε ανθρώπους και το 

περιβάλλον και να διαχειριστείτε τους κινδύνους πρόκλησης βλάβης. 

Σε κανονικές καταστάσεις, η διαχείριση των κινδύνων μπορεί να γίνει με το να εξετάζετε προσεκτικά τις 
δραστηριότητές σας και να παίρνετε απλά μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης. Για παράδειγμα, βεβαιωθείτε 
ότι τα σκουπίδια σας πηγαίνουν στο σωστό κάδο απορριμμάτων και τα χημικά να μην πηγαίνουν στο δίκτυο 
αποστράγγισης ομβρίων υδάτων και να καταλήξουν στα ποτάμια μας. 

Σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή σε εκείνες με υψηλότερους κινδύνους πρόκλησης βλάβης, μπορεί να απαιτηθούν άλλα 
συστήματα, διαδικασίες και τεκμηρίωση. 

Ορισμένες επιχειρήσεις ενδέχεται ήδη να διαχειρίζονται ορισμένους περιβαλλοντικούς κινδύνους μέσω των 
προσπαθειών τους για συμμόρφωση με τους νόμους εργασιακής υγείας και ασφάλειας της Βικτώριας. Για 
παράδειγμα, χρησιμοποιούν και αποθηκεύουν με ασφάλεια τα χημικά και τα καύσιμα και διατηρούν την επιχείρησή 
τους καθαρή και τακτοποιημένη. 

Εάν η επιχείρησή σας δεν παίρνει λογικά μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης μπορεί να παραβείτε το νόμο. 

Πώς μπορώ να διαχειριστώ τους περιβαλλοντικούς κινδύνους; 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω διαδικασία διαχείρισης κινδύνων για να ξεκινήσετε. 

1. Αναγνωρίστε τυχόν κινδύνους ή δραστηριότητες στην 

επιχείρησή σας που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη. 

2. Αξιολογήστε πόσο σοβαρός είναι ο κίνδυνος, με βάση την 

πιθανότητα να συμβεί και τις συνέπειές του. 

3. Εφαρμόστε κατάλληλα μέτρα ελέγχου του κινδύνου.  

4. Ελέγξτε τακτικά τα μέτρα ελέγχου για να βεβαιωθείτε ότι 

λειτουργούν. 

  

https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/laws/new-laws/general-environmental-duty
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/laws/new-laws/general-environmental-duty
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/laws/new-laws/what-is-reasonably-practicable


Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης για Μικρές Επιχειρήσεις 

 

 

Εάν χρειάζεστε βοήθεια διερμηνέα ή θέλετε να μεταφραστεί αυτό το 
έγγραφο, καλέστε το 131 450 και ενημερώστε τη γλώσσα που προτιμάτε. 
Αν είστε κωφός ή έχετε δυσκολίες στην ακοή ή ομιλία, επικοινωνήστε μαζί 
μας μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Αναμετάδοσης (National Relay Service). Για 
περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το: www.relayservice.gov.au 

Δημοσίευση EPA 1866 
Δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο 
του 2020 

Τι άλλο μπορώ να κάνω για την πρόληψη πρόκλησης βλάβης; 

Διαβάστε το Αξιολόγηση και έλεγχος κινδύνων: Ένας οδηγός για επιχειρήσεις (Assessing and controlling risk: 

A guide for business) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων.  

Χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης για Μικρές Επιχειρήσεις (Self-Assessment Tool for Small 

Business) στην επόμενη σελίδα που έχει παραδείγματα για τρόπους διαχείρισης των κινδύνων. 

Επισκεφθείτε το epa.vic.gov.au για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση που σχετίζεται με τις συγκεκριμένες 

δραστηριότητες της επιχείρησής σας.  

Πηγαίνετε στην υπηρεσία Βιωσιμότητα Βικτώριας (Sustainability Victoria) για ορισμένες καλές ιδέες για τη 

βελτίωση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, συμπεριλαμβανομένων χρήσιμων οδηγιών για τα απόβλητα και 

την ανακύκλωση. 

Σημείωση: - Για ορισμένες δραστηριότητες (π.χ. αποθήκευση και απομάκρυνση ορισμένων αποβλήτων) μπορεί να 

απαιτείται άδεια, εξουσιοδότηση ή εγγραφή από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (ΕΡΑ). Αν δεν είστε 

βέβαιοι, πηγαίνετε στο epa.vic.gov.au. 

http://www.relayservice.gov.au/
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1695-1
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1695-1
https://www.sustainability.vic.gov.au/business
https://www.sustainability.vic.gov.au/You-and-Your-Home/Waste-and-recycling
https://www.sustainability.vic.gov.au/You-and-Your-Home/Waste-and-recycling
https://www.epa.vic.gov.au/for-business/business-forms-permits-online-tools/licence-works-approvals-forms-checklists
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Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης  
 

Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο για να ελέγξετε τι μέτρα μπορείτε να πάρετε για να διαχειριστείτε τους κινδύνους της 

επιχείρησής σας που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε ανθρώπους και το περιβάλλον. Αυτή δεν είναι μια πλήρης 

λίστα με όλα τα πράγματα που μπορείτε να κάνετε αλλά είναι μια καλή αρχή και παρέχει συνδέσμους για περαιτέρω 

πληροφορίες. 

 ❑ Βρείτε τι θα μπορούσε να πάει στραβά 

▪ Αναγνωρίστε τους κινδύνους (π.χ. διαρροές 

χημικών, υπερβολικός θόρυβος) και τις 

πιθανές επιπτώσεις (π.χ. χημικά μπορεί να 

εισέλθουν στα όμβρια ύδατα, ο θόρυβος 

μπορεί να ενοχλεί τους γείτονες) από τις 

δραστηριότητές σας. 

▪ Προσδιορίστε την πιθανότητα και τη 

σοβαρότητα των κινδύνων ή επιπτώσεων. 

▪ Προσδιορίστε και εφαρμόστε μέτρα ελέγχου 

κινδύνων (π.χ. χρησιμοποιήστε 

προστατευτικά στα φρεάτια των ομβρίων 

υδάτων, περιορίστε το θόρυβο από τις 

μηχανές ή εξοπλισμό κατά τις μη εργάσιμες 

ώρες). 

▪ Ελέγξτε τακτικά τα μέτρα ελέγχου για να 

βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σύμφωνα με το 

σχέδιο. 

 

❑ Χρησιμοποιήστε τα μηχανήματα και τον 

εξοπλισμό σωστά  (αν τυχόν 

χρησιμοποιείτε)  

▪ Συντηρείτε τακτικά τα μηχανήματα και τον 

εξοπλισμό και να τηρείτε αρχεία για τη 

συντήρηση αυτή. 

▪ Χρησιμοποιείτε και ακολουθείτε τις 

διαδικασίες ή τα εγχειρίδια λειτουργίας. 

▪ Παρακολουθήστε και ελέγξτε τακτικά τα 

μηχανήματα και τον εξοπλισμό (π.χ. για 

διαρροές, ότι δεν κάνουν πολύ θόρυβο 

κ.λπ). 

 

  ❑ Παρέχετε πληροφορίες, οδηγίες, 

τεχνική κατάρτιση και επιτήρηση.  

▪ Κάντε προκαταρκτική ενημέρωση σε όλους 

τους καινούργιους εργαζομένους 

(συμπεριλαμβανομένων των εργολάβων) για 

τους περιβαλλοντικούς κινδύνους στο χώρο 

της επιχείρησης. 

▪ Εκπαιδεύστε όλους τους εργαζομένους (π.χ. 

για τη διαχείριση των αποβλήτων) προτού 

αναλάβουν οποιεσδήποτε δραστηριότητες 

που σχετίζονται με τον κίνδυνο ή 

εφαρμόσουν οποιαδήποτε μέτρα ελέγχου 

των κινδύνων. 

▪ Παρέχετε οποιεσδήποτε σχετικές 

πληροφορίες σχετικά με τη φύση του 

κινδύνου στο χώρο της επιχείρισης και τον 

τρόπο χρήσης των μέτρων ελέγχου των 

κινδύνων. 

▪ Επιβλέψτε τους εργαζόμενους για να 

βεβαιωθείτε ότι η εργασία γίνεται με τέτοιο 

τρόπο ώστε να αποφεύγεται ή να 

ελαχιστοποιείται η πρόκληση βλάβης σε 

ανθρώπους και το περιβάλλον. 

 

 ❑ Βεβαιωθείτε ότι ο χειρισμός, η 

αποθήκευση, η χρήση, η μεταφορά και 

η απομάκρυνση των αποβλήτων και 

των χημικών γίνεται σωστά  

▪ Διατηρήστε ενημερωμένα τα αρχεία και τα 

έγγραφα (π.χ. δελτία δεδομένων ασφαλείας) 

σχετικά με τα χημικά που αποθηκεύονται ή 

χρησιμοποιούνται στην επιχείρησή σας. 

▪ Χρησιμοποιήστε σωστές τεχνικές 

αποθήκευσης (π.χ. διαχωριστικά μεταξύ 

ουσιών), και να αποθηκεύετε λάδια και 

χημικά σε κλειστά δοχεία. 

▪ Χρησιμοποιήστε εξουσιοδοτημένους 

μεταφορείς αποβλήτων για τη συλλογή 

επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. διαλυτικά, 

καυστικά χημικά καθαριστικά). 

▪ Χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες 

εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων (π.χ. 

εγκαταστάσεις με άδεια λειτουργίας από την 

Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος).  

▪ Μη ρίχνετε υγρά απόβλητα στο δίκτυο 

αποστράγγισης ομβρίων υδάτων.  

http://www.relayservice.gov.au/
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1695-1
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1698
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1698
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▪ Προστατέψτε τα φρεάτια αποστράγγισης 

των ομβρίων υδάτων και διατηρήστε τα 

καθαρά χωρίς υλικά (π.χ. σκουπίδια, σκόνη) 

από τυχαίες διαρροές.  

▪ Πηγαίνετε τα ηλεκτρονικά απόβλητα  στο 

σωστό μέρος. 

 

 

  ❑ Περιορίστε τη βλάβη αν κάτι πάει 

στραβά. 

▪ Εγκαταστήστε κατάλληλα συστήματα και 

μέτρα ελέγχου (π.χ. συναγερμούς 

πυρκαγιάς και πυροσβεστήρες, συναγερμό 

διαρροής υπερχείλισης, κιτ διαρροών κ.λπ.). 

▪ Αναπτύξτε και εφαρμόστε διαδικασίες για 

την αναφορά περιστατικών ρύπανσης και 

ατυχημάτων που αποφεύγονται την 

τελευταία στιγμή. 

▪ Αναφέρετε και προβείτε σε ενέργειες όταν 

συμβούν περιστατικά ρύπανσης και 

περιστατικά που αποφεύγονται την 

τελευταία στιγμή συμπεριλαμβανομένου της 

ενημέρωσης της Υπηρεσίας Προστασίας 

Περιβάλλοντος όπου απαιτείται. 

▪ Επανεξετάστε τις διαδικασίες εργασίας και 

την τεχνική κατάρτιση μετά από ένα 

περιστατικό. 

http://www.relayservice.gov.au/
https://www.epa.vic.gov.au/for-business/find-a-topic/manage-e-waste/

