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      1.  Κανονιστικό πλαίσιο.         1.  Κανονιστικό πλαίσιο.         11ηη ομάδα μαθητών ερευνητών ομάδα μαθητών ερευνητών

            Λαλαγκός Κ. ,Κώτσογλου Ι. , Κουτσοθεοδώρου Χ. , Κοντός Κ.Λαλαγκός Κ. ,Κώτσογλου Ι. , Κουτσοθεοδώρου Χ. , Κοντός Κ.  

•      Η Υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο εργασίας είναι απαίτηση της εποχής Η Υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο εργασίας είναι απαίτηση της εποχής 
και βασική αρχή περί προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Η οδηγία και βασική αρχή περί προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Η οδηγία 
89/391/ΕΟΚ89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της Ευρώπης , της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά  του Συμβουλίου της Ευρώπης , της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά 
με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας 
και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία . και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία . Η  οδηγία θεσπίζει Η  οδηγία θεσπίζει 
βασικούς κανόνες σε θέματα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των βασικούς κανόνες σε θέματα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων. Τα μέτρα που προβλέπει στοχεύουν κυρίως στην εξάλειψη εργαζομένων. Τα μέτρα που προβλέπει στοχεύουν κυρίως στην εξάλειψη 
των συντελεστών κινδύνου των επαγγελματικών ασθενειών και των των συντελεστών κινδύνου των επαγγελματικών ασθενειών και των 
εργατικών ατυχημάτων.εργατικών ατυχημάτων.
•Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται σε όλους τους ιδιωτικούς ή δημόσιους τομείς Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται σε όλους τους ιδιωτικούς ή δημόσιους τομείς 
δραστηριοτήτων εκτός από ορισμένες ειδικές δραστηριότητες της δημόσιας δραστηριοτήτων εκτός από ορισμένες ειδικές δραστηριότητες της δημόσιας 
διοίκησης (στρατός, αστυνομία κλπ) και των υπηρεσιών προστασίας των διοίκησης (στρατός, αστυνομία κλπ) και των υπηρεσιών προστασίας των 
πολιτών. πολιτών. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0391:EL:NOT


Νομοθετικό Πλαίσιο:Νομοθετικό Πλαίσιο:
Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177/Α/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένωνΝ.1568/85 (ΦΕΚ 177/Α/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων

Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138/Α/21.6.1988) Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138/Α/21.6.1988) Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού 
ασφαλείας και ιατρού εργασίας , επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα ασφαλείας ασφαλείας και ιατρού εργασίας , επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα ασφαλείας 
για τις επιχειρήσεις  άρθρο 1. παρ .1 του Ν. 1568/ 85 για τις επιχειρήσεις  άρθρο 1. παρ .1 του Ν. 1568/ 85 

Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11/Α/18.1.1996) μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11/Α/18.1.1996) μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 
89/391/ΕΟΚ ΚΑΙ 91/383/ ΕΟΚ (11 Α.)89/391/ΕΟΚ ΚΑΙ 91/383/ ΕΟΚ (11 Α.)

Ν.3144/03( ΦΕΚ 111/Α/8.5.2003) κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της Ν.3144/03( ΦΕΚ 111/Α/8.5.2003) κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της 
απασχόλησης και την κοινωνική προστασία .απασχόλησης και την κοινωνική προστασία .

  Ν.3227/04( ΦΕΚ 31/Α/9.2.2004) μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και Ν.3227/04( ΦΕΚ 31/Α/9.2.2004) μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και 
άλλες διατάξεις ( κεφ. Ε άρθρο 29 τροπ. Του Ν. 3144/2003 )άλλες διατάξεις ( κεφ. Ε άρθρο 29 τροπ. Του Ν. 3144/2003 )



2. 2. Υποχρεώσεις των εργοδοτώνΥποχρεώσεις των εργοδοτών    22ηη ομάδα μαθητών ερευνητών ομάδα μαθητών ερευνητών

                    Καρατσιόρης Ι. , Κάτος Β . , Κοντεσίδης Α. , Κωστέας Ι.Καρατσιόρης Ι. , Κάτος Β . , Κοντεσίδης Α. , Κωστέας Ι.
Οι εργοδότες  οφείλουν να εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των Οι εργοδότες  οφείλουν να εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των 
εργαζομένων σχετικά με όλες τις πλευρές της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων σχετικά με όλες τις πλευρές της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
των ατόμων ή των υπηρεσιών εκτός της επιχείρησης των οποίων έχει ζητηθεί η των ατόμων ή των υπηρεσιών εκτός της επιχείρησης των οποίων έχει ζητηθεί η 
βοήθεια. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν την εν λόγω ευθύνη σε βοήθεια. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν την εν λόγω ευθύνη σε 
περίπτωση ανωτέρας βίας .περίπτωση ανωτέρας βίας .

Έτσι, ο εργοδότης θεσπίζει Έτσι, ο εργοδότης θεσπίζει μέσα και μέτρα  προστασίαςμέσα και μέτρα  προστασίας των εργαζομένων.  των εργαζομένων. 
Πρόκειται για δραστηριότητες πρόληψης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης των Πρόκειται για δραστηριότητες πρόληψης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης των 
εργαζομένων, κυρίως με στόχο: την αποφυγή των κινδύνων ή τη διαχείριση εργαζομένων, κυρίως με στόχο: την αποφυγή των κινδύνων ή τη διαχείριση 
κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν  ,την παροχή των κατάλληλων κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν  ,την παροχή των κατάλληλων 
οδηγιών στους εργαζομένους, ευνοώντας τα μέτρα ομαδικής προστασίας ,οδηγιών στους εργαζομένους, ευνοώντας τα μέτρα ομαδικής προστασίας ,

την προσαρμογή των συνθηκών, των εξοπλισμών και των μεθόδων εργασίας, την προσαρμογή των συνθηκών, των εξοπλισμών και των μεθόδων εργασίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές εξελίξεις.λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές εξελίξεις.

Τα μέσα και τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να προσαρμόζονται σε περίπτωση Τα μέσα και τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να προσαρμόζονται σε περίπτωση 
αλλαγής των συνθηκών εργασίας. Επιπλέον, ο εργοδότης οφείλει να λαμβάνει αλλαγής των συνθηκών εργασίας. Επιπλέον, ο εργοδότης οφείλει να λαμβάνει 

υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και τις ικανότητεςυπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και τις ικανότητες  των των 

εργαζομένωνεργαζομένων  



Εφόσον οι εργαζόμενοι πολλών επιχειρήσεων μοιράζονται τον ίδιο Εφόσον οι εργαζόμενοι πολλών επιχειρήσεων μοιράζονται τον ίδιο 
χώρο εργασίας, οι διάφοροι εργοδότες συνεργάζονται και συντονίζουν χώρο εργασίας, οι διάφοροι εργοδότες συνεργάζονται και συντονίζουν 
τις δραστηριότητές τους για την προστασία και την πρόληψη των τις δραστηριότητές τους για την προστασία και την πρόληψη των 
κινδύνων.κινδύνων.
Επίσης, οι δραστηριότητες Επίσης, οι δραστηριότητες πρώτων βοηθειών, πυρασφάλειας και πρώτων βοηθειών, πυρασφάλειας και 
εκκένωσηςεκκένωσης των χώρων από τους εργαζομένους σε περίπτωση  των χώρων από τους εργαζομένους σε περίπτωση 
σοβαρού κινδύνου πρέπει να προσαρμόζονται στη φύση των σοβαρού κινδύνου πρέπει να προσαρμόζονται στη φύση των 
δραστηριοτήτων και το μέγεθος της επιχείρησης. Ο εργοδότης οφείλει δραστηριοτήτων και το μέγεθος της επιχείρησης. Ο εργοδότης οφείλει 
να ενημερώνει και να εκπαιδεύει τους εργαζομένους οι οποίοι εκτίθενται να ενημερώνει και να εκπαιδεύει τους εργαζομένους οι οποίοι εκτίθενται 
σε σοβαρό και άμεσο κίνδυνο.σε σοβαρό και άμεσο κίνδυνο.
Ο εργοδότης δημιουργεί Ο εργοδότης δημιουργεί υπηρεσία προστασίας και πρόληψηςυπηρεσία προστασίας και πρόληψης στην  στην 
επιχείρηση ή την εγκατάστασή του, που αφορά μεταξύ άλλων τις επιχείρηση ή την εγκατάστασή του, που αφορά μεταξύ άλλων τις 
δραστηριότητες πρώτων βοηθειών και αντίδρασης σε σοβαρούς δραστηριότητες πρώτων βοηθειών και αντίδρασης σε σοβαρούς 
κινδύνους. Έτσι, ορίζει έναν ή περισσότερους εκπαιδευμένους κινδύνους. Έτσι, ορίζει έναν ή περισσότερους εκπαιδευμένους 
εργαζομένους για να εξασφαλίζουν την παρακολούθηση των μέτρων ή εργαζομένους για να εξασφαλίζουν την παρακολούθηση των μέτρων ή 
ζητάει τη βοήθεια υπηρεσιών εκτός της επιχείρησης.ζητάει τη βοήθεια υπηρεσιών εκτός της επιχείρησης.
Τα μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες και Τα μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες και 
πρακτικές εξασφαλίζουν την πρακτικές εξασφαλίζουν την επίβλεψη της υγείαςεπίβλεψη της υγείας των εργαζομένων.  των εργαζομένων. 
Κάθε εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει τακτική επίβλεψη υγείας.Κάθε εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει τακτική επίβλεψη υγείας.



3. 3. Υποχρεώσεις των εργαζομένωνΥποχρεώσεις των εργαζομένων      22ηη ομάδα μαθητών ερευνητών ομάδα μαθητών ερευνητών

                    Κασκάνης Σ. , Κείσογλου Ε. , Κοτανίδης Α. , Κυριακού Γ.Κασκάνης Σ. , Κείσογλου Ε. , Κοτανίδης Α. , Κυριακού Γ.

Κάθε εργαζόμενος οφείλει να φροντίζει για την ασφάλεια, την υγεία του, 
καθώς και για την ασφάλεια και την υγεία των άλλων ατόμων που 
επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εργασία. 
Δυνάμει της διαρκούς εκπαίδευσης και των κατάλληλων οδηγιών των 
εργοδοτών τους οι εργαζόμενοι πρέπει ιδίως:
να χρησιμοποιούν με σωστό τρόπο τα μέσα, τα εργαλεία και τις ουσίες 
που συνδέονται με τη δραστηριότητά τους·
να χρησιμοποιούν με σωστό τρόπο τον εξοπλισμό ατομικής 
προστασίας·
να μη θέτουν εκτός λειτουργίας, αλλάζουν ή μετατοπίζουν αυθαίρετα 
τους μηχανισμούς ασφάλειας·
να επισημαίνουν κάθε εργασιακή κατάσταση που παρουσιάζει σοβαρό 
και άμεσο κίνδυνο.



                                                            Μερικά από τα μέσα προστασίας εργαζομένων Μερικά από τα μέσα προστασίας εργαζομένων 
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