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Εηζαγσγή ζηελ Αζθάιεηα θαη Υγεία ζηελ Εξγαζία 
 
 
 Η πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο μεθηλά απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ, 
ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα δσήο ελφο αλζξψπνπ (βξεθηθή ειηθία). Οη γνλείο αθνινπζψληαο 
ην έλζηηθηφ ηνπο θαη ηελ θνηλή ινγηθή πξνζηαηεχνπλ ην κσξφ απφ πηζαλά αηπρήκαηα – π.ρ 
ρξεζηκνπνηνχλ εηδηθά θαζίζκαηα γηα λα απνθχγνπλ ηηο πηψζεηο, πξνζηαηεπηηθά ζε γσλίεο, 
πξίδεο, ζπξηάξηα, θαζίζκαηα απηνθηλήηνπ θ.ιπ.) – θαη παξάιιεια ηνπ παξέρνπλ ηηο 
ζπκβνπιέο θαη ππνδείμεηο ηνπο («πξφζερε, κελ ηξέρεηο…!») εκθπζψληαο έηζη ηα πξψηα 
ζηνηρεία πξφιεςεο θηλδχλνπ ζην παηδί. Τν πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ σο ν πξψηνο ρψξνο 
θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ, είλαη ν ρψξνο φπνπ ε έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ εκπινπηίδεηαη, 
αθνχ κπνξεί λα θξχβεηαη ζε πεξηζζφηεξα ζηνηρεία, φπσο ην παηρλίδη κε άιια παηδηά, ην 
πξναχιην, ηα αζιήκαηα, ην νκαδηθφ αλέβαζκα-θαηέβαζκα ζθάιαο, ην ζξαλίν, ε κεηαθνξά 
ηεο ζρνιηθήο ηζάληαο θ.ιπ. Οη πξψηεο απηέο γλψζεηο πνπ απνθηά θάζε άλζξσπνο γηα λα 
εθηηκά θαη λα πξνιακβάλεη ηνλ θίλδπλν, είλαη ην ζεκέιην γηα λα αλαπηχμεη ζηε ζπλέρεηα 
ζπλείδεζε θαη θνπιηνχξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ηνπ.    
 
 
Τη είλαη ε Αζθάιεηα θαη Υγεία ζηελ Εξγαζία (ΑΥΕ); 
 
 Με ηνλ φξν Αζθάιεηα θαη Υγεία ζηελ Εξγαζία (ΑΥΕ) ελλννχκε φια ηα 
απαξαίηεηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζε έλα ρψξν εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίζνπκε φηη δελ ζα έρνπκε θάπνην αλεπηζχκεην πεξηζηαηηθφ (εξγαηηθό αηύρεκα ή 
επαγγεικαηηθή αζζέλεηα). Τα κέηξα απηά δηαθξίλνληαη ζε νξγαλσηηθά ή ηερληθά θαη 
πξνζδηνξίδνληαη θαηά θαλφλα απφ ηελ ηζρχνπζα εζληθή εξγαηηθή λνκνζεζία. 
 Απηή απαξηίδεηαη θπξίσο απφ λνκνζεηήκαηα1 αξκνδηφηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ 
Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 
ελαξκνλίζεηο κε Κνηλνηηθέο Οδεγίεο θαη ηα λνκνζεηήκαηα πνπ θπξψλνπλ Δηεζλείο 
πκβάζεηο Εξγαζίαο, αιιά θαη απφ δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο άιισλ ππνπξγείσλ πνπ 
άκεζα ή έκκεζα ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ 
πξόιεςε θηλδύλσλ ζηελ εξγαζία.  
 Η ΑΥΕ ζηεξίδεηαη ζηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, θαη εκπινπηίδεηαη κε 
θαιέο πξαθηηθέο. 
 
Αθνινπζνχλ παξαδείγκαηα : 
 

 Σε κηα νηθνδνκή, είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλν νη εξγαδφκελνη λα ρξεζηκνπνηνχλ 
ζθαισζηά, γηα λα κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ κε αζθάιεηα ζε κεγάιν ύςνο. Η  
ζθαισζηά ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεο (π.ρ. λα δηαζέηεη πιεπξηθφ πξνζηαηεπηηθφ 
θάγθειν) θαη ζσζηά ζπλαξκνινγεκέλε, ψζηε λα απνθεπρζεί πηζαλή πηψζε 
εξγαδφκελνπ κε φια ηα δπζάξεζηα επαθφινπζα. Επίζεο νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη 
λα θνξνχλ κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (θξάλνο, γπαιηά, γάληηα, εηδηθά 
παπνχηζηα, θ.ιπ.) γηα λα απνθχγνπλ ηξαπκαηηζκνχο θαηά ηελ θίλεζή ηνπο εληφο 
ηεο νηθνδνκήο ή θαηά ηε ρξήζε κεραλεκάησλ. 
Καη’ αλαινγία ζην ζπίηη καο ή ζην ζρνιείν ρξεζηκνπνηνχκε θνξεηέο κεηαιιηθέο 
ζθάιεο γηα δηάθνξεο εξγαζίεο (π.ρ. αιιαγή ιάκπαο) θαη απηέο ζα πξέπεη λα είλαη 
ζε θαιή θαηάζηαζε, ρσξίο θζνξέο (π.ρ. ζπαζκέλα ζθαινπάηηα) θαη λα ζηήλνληαη 
κε ζσζηφ ηξφπν γηα λα απνθεπρζεί πηζαλή πηψζε. Επίζεο έλα κέζν αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο πνπ φινη γλσξίδνπκε είλαη ε δψλε αζθαιείαο ηνπ απηνθηλήηνπ πνπ 
απνηειεί απαξαίηεηε πξνθχιαμε γηα φινπο καο. 
 

 Όηαλ, θαηά ηελ εξγαζία ηνπο, νη εξγαδφκελνη ρξεζηκνπνηνχλ δηαιχηε κε κεγάιε 
πηεηηθφηεηα (έθζεζε ζε ρεκηθό παξάγνληα), ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα 
θαηάιιεια κέηξα εμαεξηζκνχ ή ρξήζεο αλαπλεπζηηθψλ κέζσλ, ψζηε λα κελ  
εηζπλεχζνπλ ηνπο αηκνχο ηνπ δηαιχηε, νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δαιάδα 
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ή θαη δειεηεξίαζε. Επηπξφζζεηα, ε ρξήζε δηαιχηε κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
δεξκαηηθά ζπκπηψκαηα ζε εξγαδφκελν πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί πξνζηαηεπηηθά 
γάληηα.  
Έλαο δηαιχηεο πνπ φινη γλσξίδνπκε θη έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηα ζηηγκή είλαη 
ην δηαιπηηθφ ηνπ δηνξζσηηθνχ (blanco) κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή έληνλε νζκή πνπ ζα 
πξέπεη λα απνθεχγνπκε. 
 

 Όηαλ έλαο εξγαδφκελνο ρεηξίδεηαη κεραλήκαηα πνπ παξάγνπλ πςειή ζηάζκε 
ζνξχβνπ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί θαηάιιειεο σηαζπίδεο, ψζηε λα 
απνθεπρζνχλ πηζαλά πξνβιήκαηα αθνήο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ρσξίο λα 
απνθιείνληαη θαη άιιεο ζνβαξφηεξεο ζπλέπεηεο.  
Βιάβε ζηελ αθνή κπνξεί λα πξνθιεζεί θαη φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε κε ιάζνο ηξφπν 
ηηο δηάθνξεο ζπζθεπέο παξαγσγήο ήρνπ κε αθνπζηηθά (iPod, mp3 players, 
bluetooth, hands free, θ.ιπ.) γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

 Αθφκα θαη ζε έλα γξαθείν (εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαηεγνξίαο ρακειήο 
επηθηλδπλόηεηαο), φηαλ έλαο εξγαδφκελνο ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 
γηα αξθεηέο ψξεο ηελ εκέξα, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειν εξγνλνκηθφ θάζηζκα 
ή ηξαπέδη κε επαξθή ρψξν γηα ηε ζηήξημε ησλ βξαρηφλσλ, θαζψο θαη ζσζηφ 
θσηηζκφ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα θαη πξνβιήκαηα 
όξαζεο.  
Μπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα άιισζηε ζπρλά παξαηεξνχληαη θαη ζε παηδηά θαη λένπο 
πνπ θαζεκεξηλά θνπβαινχλ αζήθσηεο ζρνιηθέο ηζάληεο ελψ θαλνληθά ην κέγηζην 
βάξνο πνπ ζα πξέπεη λα κεηαθέξνπλ αληηζηνηρεί ζην 10% ηνπ ζσκαηηθνχ ηνπο 
βάξνπο.  
 

 Τέινο, ν κεγάινο θφξηνο εξγαζίαο, ε κνλφηνλε εξγαζία, ν θίλδπλνο βίαο, 
παξελφριεζεο ή εθθνβηζκνχ απνηεινχλ παξαδείγκαηα ςπρνθνηλσληθώλ 
θηλδύλσλ γηα έλαλ εξγαδφκελν, πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε εκθάληζε 
ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ, άγρνπο, δηαηαξαρψλ χπλνπ, αζζελεηψλ. 
 

 
 Απφ ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα πξνθχπηεη φηη γηα λα είκαζηε ζίγνπξα αζθαιείο 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ 
πξνζηαζία ηεο ζσκαηηθήο καο αθεξαηόηεηαο αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο καο 
από ηνλ θίλδπλν πνπ ππάξρεη εμ αηηίαο ηεο θύζεο ή ηεο κνξθήο ηεο εξγαζίαο 
(επαγγεικαηηθόο θίλδπλνο).  
 Τα κέηξα απηά ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηνλ εξγνδφηε, ηνπο εξγαδφκελνπο, αιιά 
θαη ηξίηνπο πνπ βξίζθνληαη ζην ρψξν εξγαζίαο (π.ρ. πειάηεο κηαο ηξάπεδαο). 
 Παξάιιεια, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, εθηφο απφ ηα ζπιινγηθά κέηξα πξνζηαζίαο, 
πξέπεη ζπκπιεξσκαηηθά λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηα θαηάιιεια κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο, εάλ δελ κπνξεί ν θίλδπλνο λα πεξηνξηζζεί επαξθψο κε άιιν ηξφπν. 
 
 
Πνηνο είλαη ππεύζπλνο λα ιακβάλνληαη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο; 
 
 Η επηρείξεζε, γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, δηαζέηεη 
εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφ εξγαζίαο θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ.  
 Γηα ηελ ηήξεζε ηεο ΑΥΕ ζηελ επηρείξεζε, ππεχζπλνο είλαη ν εξγνδόηεο ζηνλ 
νπνίν αλήθεη.   
 
 
Πώο ζα μέξεη ν εξγνδόηεο ηη είδνπο κέηξα πξέπεη λα ιακβάλεη θάζε θνξά; 
 
 Η πνιηηεία, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηνλ εξγνδφηε λα εθαξκφζεη ηελ ΑΥΕ ζηελ 
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επηρείξεζή ηνπ, έρεη λνκνζεηήζεη θαη θαζηεξψζεη εξγαιεία, φπσο απηφ ηεο γξαπηήο 
εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ θαη ζεζκνχο φπσο απηψλ ηνπ ηερληθνύ 
αζθάιεηαο θαη ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο. 
 
 Η γξαπηή εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ, απνηειεί εζηθή θαη λνκηθή 
ππνρξέσζε ηνπ εξγνδόηε θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηνλ ηαηξφ 
εξγαζίαο κε ζηφρν ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξφιεςεο, 
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν έιεγρνο θαη, ζην πιαίζην ηνπ εθηθηνχ, ε εμάιεηςε ησλ 
θηλδχλσλ. 
 Καζνξηζηηθή, φκσο, είλαη θαη ε ζπκβνιή ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ 
ελεξγά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, επηηπγράλεηαη ε πξναγσγή 
ηεο εξγαζηαθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη ε πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη 
αζζελεηψλ. 
 Ο ηερληθόο αζθάιεηαο2 παξέρεη ζηνλ εξγνδφηε ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο, 
γξαπηψο ή πξνθνξηθψο, ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ 
θαη ηελ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. Αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηα 
επξήκαηα, πξνρσξεί ζε γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ν εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη 
γλψζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζε απηφ ην βηβιίν.  
 Εηδηθφηεξα, ν ηερληθφο αζθάιεηαο ζπκβνπιεχεη ζε φια ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο 
εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί θαηά ην δπλαηφ φηη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο είλαη 
αζθαιέο. Επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 
πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ, ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηνπο αξκφδηνπο πξντζηακέλνπο θαη 
ηνλ εξγνδφηε.  
 Ο ζεζκόο ηνπ ηερληθνύ αζθάιεηαο είλαη ππνρξεσηηθόο γηα όιεο ηηο 
επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινύλ έζησ θαη έλα εξγαδόκελν.  
 Καζήθνληα ηερληθνχ αζθάιεηαο κπνξεί λα αζθεί, ππφ πξνυπνζέζεηο, εξγαδφκελνο 
ηεο επηρείξεζεο, εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ή αθφκα θαη ν εξγνδφηεο. 
 
 Ο ηαηξόο εξγαζίαο3 παξέρεη, γξαπηψο ή πξνθνξηθψο, ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο 
ηφζν ζηνλ εξγνδφηε φζν θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, ζρεηηθά κε 
ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηελ ζσκαηηθή θαη ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία. 
Αληίζηνηρα κε ηνλ ηερληθφ αζθάιεηαο, ν ηαηξφο εξγαζίαο θαηαρσξεί ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο, 
ζε εηδηθφ βηβιίν θαη ν εξγνδφηεο ιακβάλεη γλψζε ελππνγξάθσο. 
 Ο ηαηξφο εξγαζίαο επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλαθέξεη νπνηαδήπνηε 
παξάιεηςε, πξνηείλεη κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ παξαιείςεσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή 
ηνπο. Εξεπλά ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηψλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία, παξαπέκπεη γηα 
εμεηάζεηο θαη αλαιχεη θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα απηψλ.  
 Ο ηαηξφο εξγαζίαο είλαη εθ ηνπ λφκνπ ππνρξεσηηθφο κφλν ζε επηρεηξήζεηο άλσ ησλ 
50 εξγαδφκελσλ θαη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ νη εξγαδφκελνη δηαηξέρνπλ ηδηαίηεξνπο 
θηλδχλνπο (έθζεζε ζε παξάγνληεο θαξθηλνγόλνπο, ρεκηθνύο, βηνινγηθνύο, θ.ιπ.). 
 Γηα θάζε εξγαδφκελν, ν ηαηξόο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο ηεξεί ζρεηηθό ηαηξηθό 
θάθειν θαη έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ηαηξηθό θαη επηρεηξεζηαθό απόξξεην. 
 
 
Πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο γηα ηνλ εξγνδόηε εάλ δελ ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα 
ηελ ΑΥΕ;   
  
 Η λνκνζεζία γηα ηελ ΑΥΕ πξνβιέπεη ηφζν δηνηθεηηθέο (ρξεκαηηθά πξφζηηκα, 
δηαθνπή εξγαζηψλ), φζν θαη πνηληθέο θπξψζεηο (θπιάθηζε), αλάινγα κε ηελ βαξχηεηα θαη 
ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξάβαζεο. Τν εχξνο ησλ θπξψζεσλ είλαη πνιχ κεγάιν (απφ απιφ 
πξφζηηκν κέρξη θπιάθηζε) γηαηί φπσο ήδε αλαθέξζεθε ην ζέκα αθνξά ηελ πξνζηαζία ηεο 
αλζξψπηλεο δσήο. 
 Σην ππνπξγείν Εξγαζίαο ιεηηνπξγεί Σψκα Επηζεψξεζεο Εξγαζίαο (Σ.ΕΠ.Ε) πνπ 
αζρνιείηαη κε ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ΑΥΕ θαη ηελ επηβνιή 
θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε παξάβαζήο ηεο, αιιά παξάιιεια ζπκβνπιεχεη ηνπο εξγνδφηεο 
θαη ηνπο ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο.   
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Σε πνηεο ππεξεζίεο ηνπ Δεκνζίνπ κπνξεί λα απεπζπλζεί ν πνιίηεο γηα λα 
ελεκεξσζεί; 
 
Ο πνιίηεο, ν εξγνδφηεο, ν εξγαδφκελνο  κπνξεί λα απεπζχλεηαη : 

 Σηε Γεληθή Δηεύζπλζε Σπλζεθώλ θαη Υγηεηλήο ηεο Εξγαζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ 
Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο θαη  

 Σην Σώκα Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο (Σ.ΕΠ.Ε.), κε θεληξηθή δνκή ζηελ Αζήλα, 
αιιά θαη κε πεξηθεξεηαθέο  δηεπζχλζεηο αλά ηελ επηθξάηεηα, ηα Κέληξα Πξόιεςεο 
Επαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) 

 
Σην έξγν ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ζπλεπηθνπξνχλ θαη άιινη θνξείο θξαηηθνί ή κε, εζληθνί ή 
επξσπατθνί, κε θπξηφηεξνπο ίζσο: 

 Τνλ Επξσπατθό Οξγαληζκό γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Υγεία ζηελ Εξγαζία 
(European Agency for Safety and Health at Work4) θαη 

 Τν Ειιεληθό Ιλζηηηνύην Υγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Εξγαζίαο (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) 
 
 
Επίινγνο 
 
 Τα εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη ε εθδήισζε επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ δηαηαξάζζνπλ 
ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 
 
 Σηνλ αληίπνδα, ε εμαζθάιηζε ελφο αζθαινχο θαη πγηνχο εξγαζηαθνχ 
πεξηβάιινληνο:  

 επεξεάδεη ζεηηθά ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη θαη’ επέθηαζε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 
ησλ επηρεηξήζεσλ,  

 ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ηελ εξγαζηαθή εηξήλε θαη ηειηθά ζηελ πνηφηεηα δσήο. 
 
 Η πξνώζεζε ησλ ζεκάησλ ΑΥΕ θαη ε δηακόξθσζε ηεο απαξαίηεηεο 
θνπιηνύξαο πξόιεςεο πξέπεη λα απνηειεί ζηφρν γηα ηελ πνιηηεία, ηνπο εξγνδφηεο, ηνπο 
εξγαδφκελνπο θαη φινπο ηνπο ελεξγνχο πνιίηεο. 
 
Μαο αθνξά όινπο. 
 
 
 
 
Τπνζεκεηώζεηο: 
 
1: Ο ΝΟΜΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 3850/2010 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα λόκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ 
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» απνηειεί ην θύξην λνκνζέηεκα – εξγαιείν γηα ηα ζέκαηα ΑΤΕ. 
 
2: Σν επάγγεικα ηνπ Σερληθνύ Αζθαιείαο ην εμαζθνύλ θπξίσο Μεραληθνί ηνπ Πνιπηερληθώλ 
ή Σερλνινγηθώλ ρνιώλ, αιιά θαη άιινη ππό πξνϋπνζέζεηο θαη θαηόπηλ επηκόξθσζεο.  
Οη ππεξεζίεο ηνπ Σερληθνύ Αζθάιεηαο θαη ηνπ Ιαηξνύ Εξγαζίαο κπνξεί λα παξέρνληαη θαη 
κέζσ Εμσηεξηθώλ Τπεξεζηώλ Πξνζηαζίαο θαη Πξόιεςεο (ΕΞ.Τ.Π.Π.) νη νπνίεο πιεξνύλ 
ηηο απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο.  
 
3 : Η ηαηξηθή ηεο εξγαζίαο απνηειεί κία από ηηο εηδηθόηεηεο ηεο Ιαηξηθήο Επηζηήκεο, από ηηο 
ιηγόηεξν δηαδεδνκέλεο   

 
4 : https://osha.europa.eu 


