Βασικά Νομοθετήματα επί Θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία
Ένα από τα βασικά προβλήματα του νομικού συστήματος της χώρας μας είναι
η πολυνομία. Για τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία υφίστανται
εκατοντάδες νομοθετικές διατάξεις, η εξαντλητική απαρίθμηση των οποίων
είναι σχεδόν αδύνατη.
Τα πιο βασικά νομοθετήματα στον τομέα αυτόν (και τα οποία επικαλούνται και
οι Επιθεωρήσεις Εργασίας) είναι τα εξής (όπως έχουν εκάστοτε τροποποιηθεί
και ισχύουν):
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Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α`/2.6.2010) Κύρωση του κώδικα νόμων για την
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων
Π.Δ. 17/1996 (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 89/391/EOK και 91/383/EOK
Π.Δ. 16/1996 (ΦΕΚ 10/Α`/18.1.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας
και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία
89/654/EOK
Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α`/10.4.1995) Ελάχιστες προδιαγραφές για την
σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την
Οδηγία 92/58/EOK
Π.Δ. 399/1994 (ΦΕΚ 221/Α`/19.12.1994) Προστασία των εργαζομένων από
τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους
παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του
Συμβουλίου 90/394/EOΚ
Π.Δ. 397/1994 (ΦΕΚ 221/Α`/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές
ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που
συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των
εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/
EOK
Π.Δ. 398/1994 (ΦΕΚ 221/Α`/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές
ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης
σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/270/EOK
Π.Δ. 395/1994 (ΦΕΚ 220/Α`/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές
ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από
τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την
οδηγία 89/655/EOK
Π.Δ. 396/1994 (ΦΕΚ 220/Α`/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές
ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών
ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την
οδηγία του Συμβουλίου 89/656/EOK
Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α΄/1988) Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης
τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και
ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και
εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1568/1985
Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α`/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζομένων

Τέλος, παρέλκει αναφορά σε Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, διότι οι σχετικές

ευρωπαϊκές οδηγίες έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη από
κάποια από τα ως άνω νομοθετήματα (ρητώς αναφέρονται οι οδηγίες αυτές).
Αν κάποιος θέλει να «περιπλανηθεί» στους εκατοντάδες άλλους νόμους που
υπάρχουν, μπορεί να περιηγηθεί στον κατάλογο του Ελληνικού Ινστιτούτου
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.

