Ι. Ο ΝΟΜΟΣ 1568/85 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
A. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Με το Ν. 1568/85:
1. Δημιουργήθηκε ένα πλέγμα θεσμών, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας
στην επιχείρηση.
Οι θεσμοί αυτοί είναι:
α. “Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας” (Ε.Υ.Α.Ε.). Σ’αυτή μετέχουν
εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργαζομένων της Επιχείρησης.
Η Επιτροπή έχει αρμοδιότητες και δικαιώματα που της επιτρέπουν να συμμετέχει
στη διαμόρφωση της πολιτικής της Επιχείρησης σε θέματα ασφάλειας και υγείας
των εργαζομένων σ’αυτή.
β. “Τεχνικός Ασφαλείας” (Τ.Α.).
γ. “Iατρός Εργασίας” (I.Ε.).
Ο Τεχνικός Ασφαλείας, ο Ιατρός Εργασίας της Επιχείρησης και η Επιτροπή Υγιεινής
και Ασφάλειας της Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.), είναι Όργανα συμβουλευτικά των
εργαζομένων και του εργοδότη.
Ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο Ιατρός Εργασίας ασχολούνται με τον εντοπισμό και την
αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου στην Επιχείρηση.
Τα τρία αυτά Όργανα πραγματοποιούν το 1ο δεκαήμερο κάθε τριμήνου με την
παρουσία και του εργοδότη κοινή σύσκεψη, όπου αναλύονται τα προβλήματα και
αναζητούνται οι λύσεις, ενώ συγχρόνως γίνεται και η απαιτούμενη από το Νόμο
ενημέρωση των εργαζομένων στα συναφή θέματα.
2. Καθορίστηκαν τα Όργανα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε ε θ ν ι κ ό ε π ίπ ε δ ο, τόσο στο Κέντρο όσο και στην Περιφέρεια.
Τα Όργανα αυτά είναι:
α. «Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας» (Σ.Υ.Α.Ε.)
Το Σ.Υ.Α.Ε. είναι κεντρικό πολυμελές Όργανο, που προεδρεύεται από το Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας.
β.

«Νομαρχιακές Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας» (Ν.Ε.Υ.Α.Ε.).
Οι Ν.Ε.Υ.Α.Ε. είναι περιφερειακά Όργανα που υπάγονται στις Νομαρχίες.
Το Όργανο αυτό προεδρεύεται από το Νομάρχη.

3. Καθορίστηκαν οι γενικές αρχές ενός ανθρωποκεντρικού τρόπου σχεδιασμού των
εργασιακών χώρων, που λαμβάνει υπόψη τις βασικές αρχές της εργονομίας (επιστήμη
της οργάνωσης της εργασίας που στηρίζεται στη βιολογία του ανθρώπου), και
καθιερώθηκε ο έλεγχος της συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού,
ενώ παράλληλα δόθηκαν οι αρχές και τα βασικά κριτήρια για τη διαμόρφωση των
τόπων και θέσεων εργασίας.

4. Θεσπίστηκε η υποχρέωση των κατασκευαστών – εισαγωγέων – προμηθευτών, για τη
χορήγηση οδηγιών ασφαλούς χρήσης των μηχανημάτων και διαμορφώθηκαν οι
βασικές αρχές προστασίας από μηχανικούς και ηλεκτρικούς κινδύνους.
5. Προβλέπεται η προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται κατά την εργασία τους, σε
φυσικούς, χημικούς ή βιολογικούς παράγοντες με:
α. Την υποχρέωση, κάθε παρασκευαστή ή εισαγωγέα χημικών και βιολογικών
προϊόντων, ενημέρωσης για τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά και παροχής
όλων των απαιτουμένων πληροφοριών για την πρόληψή τους.
β.

Τη θεσμοθέτηση «οριακών τιμών έκθεσης» και την υποχρέωση του εργοδότη να
παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την τήρηση των τιμών αυτών.

γ.

Την υποχρέωση του εργοδότη να παραπέμπει σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις
όλους τους εργαζόμενους, που εκτίθενται σε ορισμένους βλαπτικούς για την υγεία
παράγοντες.

6.

Καθορίστηκαν τα αρμόδια, για την εφαρμογή του Νόμου, ελεγκτικά Όργανα, η
υποχρέωση παροχής στοιχείων από μέρους της επιχείρησης και η αντίστοιχη υποχρέωση
εχεμύθειας των Οργάνων αυτών.

7.

Θεσπίστηκε η επιβολή διοικητικών κυρώσεων, εκτός των ποινικών, στους εργοδότες,
κατασκευαστές, παρασκευαστές, εισαγωγείς και προμηθευτές, που παραβαίνουν διατάξεις
αυτού του Νόμου και των εκτελεστικών του πράξεων.

8.

Τέλος, με το Π.Δ 95/99 θεσπίστηκε ο θεσμός του επιστημονικού υπευθύνου
Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας.

