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Σε  απάντηση  του  ανωτέρω  σχετικού  που  κατατέθηκε  στη  Βουλή  από  τους

Βουλευτές,  κ.  κ.Σ.Αραχωβίτη,  Σ.Βαρδάκη,  Ι.Γκιόλα,  Ι.Δέδε,  Γ.Δημαρά,  Ν.Ηγουμενίδη,

Μ.Θελερίτη,  Ι.Θεωνά,Κ.Ιγγλέζη,  Α.Καββαδία,  Ν.Κασιμάτη  Ν.Μανιό,  Θ.Μεγαλοοικονόμου,

Ι.Μιχελογιαννάκη,   Κ.Μορφίδη,  Γ.Μπαλαούρα,  Α.Μπαλτά,  Ν.Ξυδάκη  Γ.Πάντζα,  Α.Ν.

Παπαδόπουλο,  Κ.Παυλίδη,  Π.Σκουρολιάκο,  Ε.-Μ.Σκουφά,  Α.Συρίγο  και   Γ.Ψυχογιό    ,  σας

πληροφορούμε τα εξής:

Το  Υπουργείο  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  αποδίδει

μεγάλη σημασία στα θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, αναπτύσσοντας μέσω

των  αρμόδιων  υπηρεσιών  του  δράσεις,  σε  επιτελικό  (όπως  νομοθετικό,  οργανωτικό,

ενημερωτικό και ερευνητικό) και σε ελεγκτικό επίπεδο. 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Νόμων για την υγεία & ασφάλεια των εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ) που

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α΄), η νομοθεσία για την ασφάλεια

και  την  υγεία  στην  εργασία  εφαρμόζεται  στη  χώρα  μας  σε  όλες  τις  επιχειρήσεις,

εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα (π.χ

Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Α.Ε. Δημοσίου κλπ.) και για κάθε εργαζόμενο. 
Βασικό χαρακτηριστικό του προηγούμενου θεσμικού πλαισίου  είναι  η  νομική έννοια της

αποκλειστικής  ευθύνης  του  εργοδότη,  ο  οποίος  υποχρεούται  να  λαμβάνει  όλα  τα

απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις

πτυχές της εργασίας των,  να χρησιμοποιεί  τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και  (όπου

προβλέπεται)  ιατρού  εργασίας,  καθώς  και  –  μεταξύ  άλλων  –  να  διαθέτει   μια  γραπτή

εκτίμηση κινδύνου (άρθρο 42 παρ. 8α του ν. 3850/10) στο πλαίσιο της οποίας εξετάζονται

συστηματικά  όλες  οι  πλευρές  κάθε  διεξαγόμενης  εργασίας  και  καταγράφονται  όλες  οι

πηγές του επαγγελματικού κινδύνου, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να εξαλειφθούν ή

να αποφευχθούν οι 

Σελίδα 1 από 2
1

mailto:ypertns@otenet.gr


κίνδυνοι και όλα τα υπάρχοντα μέτρα πρόληψης προκειμένου - εφόσον κριθεί απαραίτητο -

να προταθούν άλλα ή και επιπρόσθετα. 
Κατά τα λοιπά αρμόδια να απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.
                                                                               
                                                              Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                                                        Ε. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ 
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