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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
Αφροδίτη Δαΐκου 

 
Τον Ιούνιο του 2010, εκδόθηκε ο ν. 3850/10 (84/Α) με τον οποίο κυρώνεται ο 
κώδικας των νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο νόμος 
εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και 
του δημόσιου τομέα με εξαίρεση το οικιακό υπηρετικό προσωπικό. Ιδιαίτερες 
διατάξεις εφαρμόζονται στις θαλάσσιες μεταφορές και στον κλάδο των μεταλλείων-
λατομείων-ορυχείων. 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και 
την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να 
λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων. 
Σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την 
υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας.  
Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και σε γενικές γραμμές η 
αποστολή του είναι: 
- να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας, να 

αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των σχετικών μέτρων, να 
προτείνει μέτρα αντιμετώπισής τους και να επιβλέπει την εφαρμογή τους. 

- να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας 
και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του 
επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους. 

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και τον υπολογισμό του 
χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α, Β, Γ 
(υψηλής, μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας). Ο χρόνος απασχόλησης του 
τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την 
επικινδυνότητα της επιχείρησης. 
Προκειμένου οι εργοδότες να ανταποκριθούν στην παραπάνω υποχρέωσή τους 
έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν τα καθήκοντα αυτά : 

σε εργαζόμενους στην επιχείρηση που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, 

σε άτομα εκτός της επιχείρησης (πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με την προβλεπόμενη 
ειδικότητα του άρθρου 13),  

σε Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.), 
Ως τεχνικός ασφάλειας μπορεί να οριστεί και ο ίδιος ο εργοδότης, αν η επιχείρηση 
ανήκει, σύμφωνα με το άρθρο 10, στην κατηγορία Γ (μικρής επικινδυνότητας) χωρίς 
προϋποθέσεις, ή Β (μεσαίας επικινδυνότητας) υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 
Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να εκλέξουν έναν ή περισσότερους εκπροσώπους 
(Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας). Στις αρμοδιότητές τους 
περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων, η μελέτη των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση, η 
επισήμανση του επαγγελματικού κινδύνου, η συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικής 
για την υγεία και την ασφάλεια στην επιχείρηση. 
 

 


