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Αρ. Φύλλου 84

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

2 Ιουνίου 2010
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3850
Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 7 του Συ−
ντάγματος ο παρών κώδικας νόμων για την υγεία και
την ασφάλεια των εργαζομένων, με τον οποίο κωδικο−
ποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις:
«ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Ο παρών κώδικας έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή
μέτρων για την προαγωγή της υγείας και της ασφά−
λειας των εργαζομένων κατά την εργασία. Προς το
σκοπό αυτό, περιέχει γενικές αρχές σχετικά με την
πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προ−
στασία της υγείας και της ασφάλειας, την εξάλειψη
των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων
και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, τη
διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση
των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, καθώς
και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών
αρχών.
Αρθρο 2
Έκταση εφαρμογής
1. Οι διατάξεις του κώδικα εφαρμόζονται, εφόσον δεν
ορίζεται αλλιώς, σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλ−
λεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου
τομέα.
2. Οι διατάξεις του κώδικα εφαρμόζονται και στο
ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των
σωμάτων ασφαλείας με εξαίρεση ορισμένες δραστη−

ριότητες του προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν εγ−
γενείς ιδιαιτερότητες. Στην περίπτωση αυτή: α) για το
ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να
εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η υγεία και ασφάλεια
των εργαζομένων στο πλαίσιο των προαναφερόμενων
διατάξεων και β) για το ένστολο προσωπικό των σω−
μάτων ασφαλείας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του
άρθρου 73 παρ. 1.
3. Οι διατάξεις του κώδικα δεν εφαρμόζονται στο
οικιακό υπηρετικό προσωπικό. Στην περίπτωση αυτή
πρέπει να εξασφαλίζεται, όσο αυτό είναι δυνατόν, η
υγεία και η ασφάλεια του ως άνω προσωπικού, εν όψει
των στόχων του κώδικα.
4. Ειδικά στις θαλάσσιες μεταφορές, εφαρμογή έχουν
οι διατάξεις του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικα Δημοσίου
Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 216 Α΄), του ν. 3816/1958 «Περί
Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 32 Α΄), του
ν. 486/1976 «Περί κυρώσεως της υπ’ αριθ. 134 Διεθνούς
Συμβάσεως Εργασίας «Περί προλήψεως των εργατικών
ατυχημάτων των ναυτικών»» (ΦΕΚ 321 Α΄), του ν. 948/1979
«Περί κυρώσεως της υπ’ αριθμ. 147 Διεθνούς Συμβάσεως
Εργασίας «περί ελαχίστων επιπέδων ασφαλείας των
Εμπορικών πλοίων»» (ΦΕΚ 167 Α΄), του ν. 1314/1983 «Για
την κύρωση της διεθνούς σύμβασης «για πρότυπα εκπαί−
δευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών
των ναυτικών, 1978»» (ΦΕΚ 2 Α΄) και των κατ’ εξουσιοδό−
τηση αυτών εκδοθέντων προεδρικών διαταγμάτων.
5. Ειδικά για τον κλάδο των μεταλλείων − λατομείων −
ορυχείων εφαρμογή έχουν και οι πλέον δεσμευτικές ή
και ειδικές διατάξεις της υπ’ αριθμ. II−5η/Φ/17402/12.12.1984
απόφασης Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
«Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών»
(ΦΕΚ 931 Β΄).
6. Τα προεδρικά διατάγματα για θέματα υγείας και
ασφάλειας, όταν αφορούν το Δημόσιο, νομικά πρόσω−
πα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) ή Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) εκδίδονται με τη σύμπραξη και
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.
Άρθρο 3
Ορισμοί
1. Για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ως:
α) Εργαζόμενος: κάθε πρόσωπο που απασχολείται από
έναν εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, συμπε−
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κινείται ανεμπόδιστα κατά την εκτέλεση της εργασίας
του.
3. Σε θέσεις εργασίας με αυξημένο κίνδυνο ατυχήμα−
τος, που δεν εποπτεύονται και που βρίσκονται έξω από
το οπτικό ή το ακουστικό πεδίο των υπόλοιπων θέσεων
εργασίας, κατά την κρίση του τεχνικού ασφάλειας, πρέ−
πει να υπάρχουν συστήματα με τα οποία, σε περίπτωση
κινδύνου, να μπορούν να ειδοποιηθούν πρόσωπα για
παροχή βοήθειας.
4. Χώροι εργασίας, που δεν είναι κλειστοί από κάθε
πλευρά, επιτρέπονται μόνο εφόσον αυτό είναι απαραί−
τητο για λόγους λειτουργίας ή παραγωγής. Το ίδιο
ισχύει και για χώρους εργασίας, όπου οι πύλες ή οι
θύρες οδηγούν άμεσα στην ύπαιθρο και παραμένουν
συνέχεια ανοιχτές. Οι θέσεις εργασίας των χώρων ερ−
γασίας που δεν είναι κλειστοί από κάθε πλευρά ή εκεί−
νων που παραμένουν συνέχεια ανοιχτοί διευθετούνται
έτσι, ώστε οι εργαζόμενοι να προφυλάσσονται από τις
καιρικές συνθήκες.
5. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρό−
τάση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι−
σης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού,
ύστερα από γνώμη του Σ.Υ.Α.Ε., ορίζονται:
α) το ελάχιστο ύψος των χώρων εργασίας, σε συνάρ−
τηση με την επιφάνεια τους, ο ελάχιστος απαιτούμενος
όγκος κατά εργαζόμενο και εργασία, η ελάχιστη ελεύ−
θερη επιφάνεια κίνησης στη θέση εργασίας ή γύρω
από αυτή, καθώς και ο απαιτούμενος εξοπλισμός και
εφοδιασμός των χώρων εργασίας για την εφαρμογή
των διατάξεων του παρόντος,
β) οι απαιτούμενοι χώροι υγιεινής, ενδιαίτησης και
παροχής ιατρικών υπηρεσιών και
γ) οι κατασκευαστικές απαιτήσεις των διαφόρων στοι−
χείων των κτιριακών εγκαταστάσεων, ώστε να απο−
τρέπεται ο επαγγελματικός κίνδυνος που προέρχεται
από αυτές.
Άρθρο 30
Σχέδιο διαφυγής και διάσωσης − Οδός διάσωσης
και έξοδοι κινδύνου
1. Ο εργοδότης οφείλει να καταρτίσει σχέδιο διαφυ−
γής και διάσωσης από τους χώρους εργασίας, εφόσον
απαιτείται από τη θέση, την έκταση και το είδος της
εκμετάλλευσης. Το σχέδιο διαφυγής και διάσωσης πρέ−
πει να αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους
εργασίας. Το σχέδιο πρέπει να δοκιμάζεται τακτικά, με
ασκήσεις ή άλλο πρόσφορο τρόπο, ώστε σε περίπτωση
κινδύνου ή καταστροφής να μπορούν οι εργαζόμενοι
να διασωθούν.
2. Η χάραξη, οι διαστάσεις και η διευθέτηση των οδών
διάσωσης και των εξόδων κινδύνου πρέπει να είναι ανά−
λογες με τις εγκαταστάσεις, τη χρήση και την επιφάνεια
των χώρων εργασίας, καθώς και με τον αριθμό των
εργαζομένων. Οι οδοί διάσωσης επισημαίνονται κατάλ−
ληλα και πρέπει να οδηγούν σε ελεύθερο ή ασφαλή
χώρο από το συντομότερο δυνατό δρόμο.
Άρθρο 31
Συντήρηση − Έλεγχος
1. Ο εργοδότης οφείλει να συντηρεί τους τόπους ερ−
γασίας και να μεριμνά για την κατά το δυνατό άμεση
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αποκατάσταση των ελλείψεων, που έχουν σχέση με
την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Αν από τις
ελλείψεις αυτές προκαλείται άμεσος και σοβαρός κίν−
δυνος για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων,
πρέπει να διακόπτεται αμέσως η εργασία, στο σημείο
που εμφανίζονται οι ελλείψεις, μέχρι την αποκατάστασή
τους.
2. Τα συστήματα ασφάλειας για την πρόληψη και την
άρση του επαγγελματικού κινδύνου πρέπει να συντη−
ρούνται τακτικά και να ελέγχονται για την ικανότητα
λειτουργίας τους, τουλάχιστο μια φορά το εξάμηνο,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ισχύουσες δια−
τάξεις ή επιβάλλεται από τους κανόνες της επιστήμης
και της τεχνικής εμπειρίας. Η χρονολογία συντήρησης
και ελέγχου καθώς και οι σχετικές παρατηρήσεις πρέπει
να καταχωρούνται ενυπόγραφα από τον αρμόδιο, που
έκανε τη συντήρηση ή τον έλεγχο, σε ειδικό βιβλίο.
3. Οι εγκαταστάσεις και τα μέσα παροχής πρώτων
βοηθειών πρέπει να ελέγχονται τακτικά με μέριμνα του
εργοδότη για την πληρότητα και την ικανότητα χρη−
σιμοποίησής τους.
Άρθρο 32
Ανεμπόδιστη κυκλοφορία στους χώρους εργασίας
1. Οι διάδρομοι κυκλοφορίας πρέπει να διατηρούνται
συνεχώς ελεύθεροι. Ιδιαίτερα δεν πρέπει να κλειδώ−
νονται, να φράζονται ή να μειώνεται η δυνατότητα δι−
άκρισης των θυρών, που βρίσκονται στην πορεία των
οδών διάσωσης.
2. Στις θέσεις εργασίας επιτρέπεται η διατήρηση υλι−
κών ή ουσιών μόνο σε τέτοιες ποσότητες, ώστε να μη
δημιουργούνται κίνδυνοι από αυτές.
3. Στους χώρους υγιεινής, ενδιαίτησης και πρώτων βο−
ηθειών δεν επιτρέπεται η διαφύλαξη υλικών και ουσιών,
που δεν ανήκουν στο λειτουργικό εξοπλισμό τους.
Άρθρο 33
Κριτήρια διαμόρφωσης των χώρων
και θέσεων εργασίας
1. Αερισμός − Εξαερισμός
Στους χώρους εργασίας ο αέρας πρέπει να ανανεώ−
νεται κατάλληλα, ανάλογα με τη φύση εργασίας και τη
σωματική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεσή
της (καθιστική εργασία, ελαφρά). Σε περίπτωση που η
ανανέωση επιτυγχάνεται με τεχνητά μέσα ή συστήματα
(εξαερισμός − κλιματισμός), τότε αυτά πρέπει να λει−
τουργούν συνεχώς. Κάθε βλάβη του συστήματος πρέπει
να επισημαίνεται κατάλληλα από αυτόματη διάταξη,
ενσωματωμένη στο σύστημα ή το μέσο.
2. Θερμοκρασία
Οι χώροι εργασίας, καθώς και οι βοηθητικοί χώροι σε
όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας πρέπει να έχουν
θερμοκρασία ανάλογη με τη φύση της εργασίας και τη
σωματική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεσή
της. Περιοχές θέσεων εργασίας που βρίσκονται υπό την
επίδραση υψηλών θερμοκρασιών που εκλύονται από τις
εγκαταστάσεις, πρέπει να ψύχονται μέχρι μια ανεκτή
θερμοκρασία, όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατό.
3. Φωτισμός
α) Οι χώροι εργασίας, διαλείμματος και πρώτων βοη−
θειών πρέπει να έχουν άμεση οπτική επαφή με εξωτερι−

