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ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

1. Υποχρεώσεις και ευθύνες εργοδοτών 
Σύμφωνα με τον Νόμο 89(Ι)/96 : 

1) Ο εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει καθόσον είναι ευλόγως εφικτό, την 
ασφάλεια, την υγεία και ευημερία στην εργασία όλων των 
εργοδοτούμενων του. 

2) Ο εργοδότης πρέπει να φροντίζει για την παροχή και διατήρηση 
εγκαταστάσεων, συστημάτων και μεθόδων εργασίας ώστε να είναι 
ασφαλή και χωρίς κινδύνους για την υγεία. 

3) Ο εργοδότης πρέπει να φροντίζει για χειρισμό, αποθήκευση και 
μεταφορά αντικειμένων και ουσιών ώστε να είναι ασφαλή και χωρίς 
κινδύνους για την υγεία. 

4) Ο εργοδότης πρέπει να φροντίζει για την παροχή πληροφοριών, 
εκπαίδευσης και επιτήρησης για την διασφάλισής τους. 

5) Ο εργοδότης πρέπει να φροντίζει για την διατήρηση των χώρων 
εργασίας και των μέσων προσπέλασης ώστε να είναι ασφαλή και 
χωρίς κινδύνους για την υγεία. 

6) Ο εργοδότης πρέπει να φροντίζει για την παροχή και διατήρηση του 
περιβάλλοντος εργασίας για τους εργοδοτούμενους του ώστε να είναι 
ασφαλές και χωρίς κινδύνους για την υγεία και επαρκές όσον αφορά τις 
διευκολύνσεις και διευθετήσεις για την ευημερία τους στην εργασία. 

7) Ο εργοδότης πρέπει να εφαρμόζει τις παρακάτω γενικές αρχές 
πρόληψης : 

 Αποφυγή των κινδύνων 
 Εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν 
 Καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους 
 Προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο 
 Παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας 
 Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το μη επικίνδυνο ή το λιγότερο 
επικίνδυνο 

 Προγραμματισμός της πρόληψης ώστε να ενσωματώνει την 
τεχνολογία, την οργάνωση της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας, τις 
σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και την επίδραση των 
παραγόντων του περιβάλλοντος κατά την εργασία 

 Προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με 
τα μέτρα ατομικής προστασίας 

 Παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζομένους 
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8) Ο εργοδότης πρέπει να φροντίζει ώστε ο εξοπλισμός εργασίας να είναι 
κατάλληλος για την προς εκτέλεση εργασία ή κατάλληλα 
προσαρμοσμένος ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και υγεία των 
προσώπων στην εργασία κατά την χρησιμοποίησή του. 

9) Ο εργοδότης πρέπει να διευθύνει την επιχείρησή του ή να διεξάγει τις 
δραστηριότητες του με τέτοιο τρόπο και πρέπει να παρέχει τέτοιες 
πληροφορίες ώστε να διασφαλίζει ότι πρόσωπα που δεν 
εργοδοτούνται από αυτόν αλλά μπορεί να επηρεαστούν από τις 
δραστηριότητές του δεν εκτίθενται σε κίνδυνο. 

10) Σε οποιοδήποτε χώρο όπου δύο ή περισσότεροι εργοδότες 
δραστηριοποιούνται αυτοί πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους ή και 
με αυτοεργοδοτούμενους που χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο για την 
διασφάλιση της ασφάλεια και της υγείας όλων των προσώπων στην 
εργασία. 

11) Ο εργοδότης δεν πρέπει να επιβάλλει ή να εισπράττει από τους 
εργοδοτούμενους οποιαδήποτε τέλη σε σχέση με οτιδήποτε ή 
παρέχεται για συμμόρφωση προς το νόμο αυτό. 

12) Ο εργοδότης πρέπει να φροντίζει για την προστασία των 
εργοδοτούμενων γυναικών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης από 
κινδύνους για το έμβρυο και για επαρκή χρόνο μετά τον τοκετό από 
κινδύνους για τις ίδιες ή το νεογέννητο κατά την περίοδο του θηλασμού 

13) Ο εργοδότης πρέπει να επιτρέπει σε οποιονδήποτε εργαζόμενο να 
αναφέρει οποιαδήποτε κατάσταση που πιστεύει ότι εγκυμονεί 
κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία του. Μέχρι να παρθούν 
διορθωτικά μέτρα δεν μπορεί να απαιτήσει από τους εργοδοτούμενους 
να επιστρέψουν στις θέσεις εργασίας εφόσον υφίσταται ο 
συγκεκριμένος κίνδυνος ούτε μπορεί να τους επιβάλλει κυρώσεις. 

14) Ο εργοδότης πρέπει να διαβουλεύεται με τους εργοδοτούμενους ή τους 
αντιπροσώπους τους πάνω σε θέματα που άπτονται σε θέματα 
ασφάλειας και υγεία στην εργασία. 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κ.Δ.Π. 134/97 ο εργοδότης πρέπει να : 

1) Κοινοποιεί γραπτώς την σύνθεση της επιτροπής ασφάλειας σε 
Επιθεωρητή μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα εκλογής των 
αντιπροσώπων. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αλλαγής της 
σύνθεσης της επιτροπής. 

2) Παρέχει στον αντιπρόσωπο ασφαλείας και στα άλλα μέλη της 
επιτροπής ασφάλειας εύλογο χρόνο κατά την διάρκεια των ωρών 
εργοδότησης (χωρίς επίπτωση στα έσοδα των εργοδοτουμένων) για να 
ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους 

3) Παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση στους αντιπροσώπους ασφαλείας 
και στα μέλη της επιτροπής σε θέματα πληροφόρησης, εκπαίδευσης 
και ενημέρωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας. 

4) Συμβουλεύεται τους αντιπροσώπους ασφαλείας και τα μέλη της 
επιτροπής ασφάλειας πάνω σε θέματα προώθησης και ανάπτυξης 
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μέτρων για την διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας και τον έλεγχο της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων αυτών. 

5) Συγκαλεί τις συνεδρίες της επιτροπής ασφάλειας καταρτίζει και διανέμει 
την ημερησία διάταξη και μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών των 
συνεδρίων. 

6) Λαμβάνει όλα τα ευλόγως εφικτά μέτρα  για την εφαρμογή εισηγήσεων 
της επιτροπής ασφάλειας για τα οποία επήρθε συμφωνία μεταξύ 
εργοδότη και επιτροπής 

7) Θέτει στη διάθεση των αντιπροσώπων ασφαλείας και της επιτροπής 
ασφάλειας όλες τις πληροφορίες και οδηγίες για την ασφαλή διεξαγωγή 
της εργασίας. 

8) Παρέχει στο λειτουργό ασφαλείας όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις 
ώστε να ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του αποτελεσματικά. 

 
 
Σύμφωνα με τον Κ.Δ.Π. 173/2002 ο εργοδότης πρέπει να : 
 

1) Έχει στη διάθεση του μία γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την 
εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία των εργοδοτούμενων του 
αλλά και προσώπων που επηρεάζονται από τις δραστηριότητές του 

2) Με βάση την πιο πάνω εκτίμηση να καθορίζει τα προστατευτικά και 
προληπτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν 

3) Σε περίπτωση άνω των πέντε ατόμων να καταχωρεί σε ειδικό αρχείο 
ασφαλείας και υγείας τα ακόλουθα στοιχεία : τη γραπτή εκτίμηση 
κινδύνων, τα προστατευτικά και προληπτικά μέτρα, τα στοιχεία των 
εργοδοτούμενων που βρίσκονται σε κίνδυνο, τα στοιχεία των 
εργοδοτούμενων που έχει προσδιορισθεί ότι κατ’ εξοχήν βρίσκονται σε 
κίνδυνο. 

4) Να εφαρμόζει κατάλληλο σύστημα ασφαλειας ή σύστημα διαχείρισης 
των κινδύνων. 

5) Να ορίζει έναν ή περισσότερους εργοδοτούμενους για να ασχολούνται 
με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των κινδύνων. 

6) Να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια 
για εργοδοτούμενους ανικανότητα μεγαλύτερη των τριών συνεχών 
ημερών και να σημειώνει σε αυτόν το συνολικό αριθμό ημερών που 
απώλεσε κάθε τραυματισμένος. 

7) Να τηρεί μητρώο ατυχημάτων στο οποίο περιγράφονται τα αίτια του 
περιστατικού, η ημερομηνία που συνέβηκε, τα πρόσωπα που 
ενεπλάκησαν και τα μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων συμβάντων 
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2. Υποχρεώσεις εργοδοτούμενων 
 
Κάθε εργοδοτούμενο πρόσωπο εφόσον βρίσκεται στην εργασία πρέπει να : 
 

1) Λαμβάνει εύλογη φροντίδα για την ασφάλεια και την υγεία του καθώς 
και των άλλων προσώπων που μπορεί να επηρεάσει με πράξεις ή 
παραλείψεις του 

2) Χρησιμοποιεί σωστά τον εξοπλισμό, τις ουσίες, τα μεταφορικά και άλλα 
μέσα. 

3) Συνεργάζεται με τον εργοδότη ή τους εργοδοτούμενους που 
ασχολούνται με την προστασία της ασφάλειας και υγείας ώστε να είναι 
δυνατή η εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων από το νόμο ή και από 
τους Επιθεωρητές. 

4) Χρησιμοποιεί σωστά τον προστατευτικό εξοπλισμό που του παρέχεται 
στα πλαίσια αυτού του νόμου και μετά τη χρήση του να τον 
τακτοποιούν στη θέση του. 

5) Μην κάνει χρήση ή να επεμβαίνει αυθαίρετα σε οτιδήποτε που 
παρέχεται για την ασφάλεια, υγεία και ευημερία του ιδίου ή άλλων 
προσώπων στην εργασία. 

6) Αναφέρει στον εργοδότη ή στον άμεσα προισταμενό του κάθε 
κατάσταση που πιστεύει ότι εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια και 
υγεία του ιδίου ή άλλων προσώπων. 

7) Παρακολουθούν τα σχετικά σεμινάρια ,μαθήματα ή επιμορφωτικά 
προγράμματα κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας και υγείας. 

 


