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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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γή από την εργασία χωρίς απώλεια αποδοχών, καθώς 
και τα αναγκαία μέσα προκειμένου να μπορούν να εκ−
πληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
κείμενες διατάξεις και τον παρόντα κώδικα. Ο χρόνος 
απαλλαγής από την εργασία, συνολικά για όλους τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων, δεν μπορεί να είναι 
μικρότερος από το ένα τρίτο (1/3) του ελάχιστου χρό−
νου απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας σύμφωνα με το 
άρθρο 21. Στο χρόνο αυτό δεν προσμετράται ο χρόνος 
των συνεδριάσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5.

5. Στο πλαίσιο των ευθυνών του ο εργοδότης λαμβάνει 
τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και 
της ασφάλειας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομέ−
νων των δραστηριοτήτων πρόληψης των επαγγελματι−
κών κινδύνων, ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς και 
της δημιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης και της 
παροχής των αναγκαίων μέσων.

6. Ο εργοδότης υποχρεούται:
α) να φροντίζει ώστε να προσαρμόζονται τα μέτρα 

της προηγούμενης παραγράφου ανάλογα με τις μετα−
βολές των περιστάσεων και να επιδιώκει τη βελτίωση 
των υφιστάμενων καταστάσεων,

β) να εφαρμόζει τις υποδείξεις των τεχνικών και υγει−
ονομικών επιθεωρητών εργασίας και γενικά να διευκο−
λύνει το έργο τους μέσα στην επιχείρηση κατά τους 
ελέγχους,

γ) να επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των μέτρων υγεί−
ας και ασφάλειας των εργαζομένων,

δ) να γνωστοποιεί στους εργαζομένους τον επαγγελ−
ματικό κίνδυνο από την εργασία τους,

ε) να καταρτίζει πρόγραμμα προληπτικής δράσης και 
βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση,

στ) να εξασφαλίζει τη συντήρηση και την παρακο−
λούθηση της ασφαλούς λειτουργίας μέσων και εγκα−
ταστάσεων,

ζ) να ενθαρρύνει και διευκολύνει την επιμόρφωση και 
εκπαίδευση των εργαζομένων και των εκπροσώπων 
τους, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 48 και

η) να λαμβάνει συλλογικά μέτρα προστασίας των ερ−
γαζομένων.

7. Ο εργοδότης εφαρμόζει τα μέτρα που προβλέπο−
νται στην παράγραφο 5, βάσει των ακόλουθων γενικών 
αρχών πρόληψης:

α) αποφυγή των κινδύνων,
β) εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να απο−

φευχθούν,
γ) προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο, ειδικότε−

ρα όσον αφορά τη διαμόρφωση των θέσεων εργασίας, 
καθώς και την επιλογή των εξοπλισμών εργασίας και 
των μεθόδων εργασίας και παραγωγής, προκειμένου 
ιδίως να μετριασθεί η μονότονη και ρυθμικά επανα−
λαμβανόμενη εργασία και να μειωθούν οι επιπτώσεις 
της στην υγεία,

δ) αντικατάσταση του επικινδύνου από το μη επικίν−
δυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο,

ε) προγραμματισμός της πρόληψης με στόχο ένα συ−
νεκτικό σύνολο που να ενσωματώνει στην πρόληψη την 
τεχνική, την οργάνωση της εργασίας, τις συνθήκες ερ−
γασίας, τις σχέσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων 
και την επίδραση των παραγόντων του περιβάλλοντος 
στην εργασία,

στ) καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους,

ζ) προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστα−
σίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής προστασίας,

η) προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις και
θ) παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζο−

μένους.
8. Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων του παρό−

ντος κώδικα, ο εργοδότης οφείλει, λαμβάνοντας υπόψη 
τη φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης:

α) Να εκτιμά τους κινδύνους για την ασφάλεια και 
την υγεία των εργαζομένων, μεταξύ άλλων κατά την 
επιλογή των εξοπλισμών εργασίας, των χημικών και 
βιολογικών παραγόντων ή παρασκευασμάτων, κατά τη 
διαρρύθμιση των χώρων εργασίας, καθώς και τους κιν−
δύνους τους συναφείς με την παραγωγική διαδικασία. Η 
εκτίμηση αυτή είναι γραπτή και συντάσσεται σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 του άρθρου 43. Μετά την εκτίμη−
ση αυτή, οι δραστηριότητες πρόληψης και οι μέθοδοι 
εργασίας και παραγωγής που χρησιμοποιούνται από 
τον εργοδότη πρέπει να εξασφαλίζουν τη βελτίωση του 
επιπέδου προστασίας της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζομένων και να ενσωματώνονται στο σύνολο 
των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και σε όλα τα 
επίπεδα της ιεραρχίας.

β) Όταν αναθέτει καθήκοντα σ’ έναν εργαζόμενο, να 
λαμβάνει υπόψη τις ικανότητες του εν λόγω εργαζομέ−
νου σε θέματα ασφάλειας και υγείας.

γ) Να μεριμνά ώστε ο προγραμματισμός και η ει−
σαγωγή νέων τεχνολογιών να αποτελούν αντικείμενο 
διαβούλευσης με τους εργαζομένους και τους εκπρο−
σώπους τους, όσον αφορά στις συνέπειες της επιλογής 
του εξοπλισμού, στις συνθήκες εργασίας, καθώς και 
στο εργασιακό περιβάλλον για την ασφάλεια και υγεία 
των εργαζομένων.

δ) Να φροντίζει ώστε να έχουν πρόσβαση στις ζώνες 
σοβαρού και ειδικού κινδύνου μόνο οι εργαζόμενοι που 
έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες.

9. Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων του παρό−
ντος κώδικα, όταν πολλές επιχειρήσεις μοιράζονται τον 
ίδιο τόπο εργασίας, οι εργοδότες οφείλουν να συνεργά−
ζονται για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την 
ασφάλεια, την υγεία και την υγιεινή και λαμβάνοντας 
υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων να συντονίζουν τις 
δραστηριότητές τους για την προστασία των εργαζο−
μένων και την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, 
να αλληλοενημερώνονται και να ενημερώνει ο καθένας 
τους υπ’ αυτόν εργαζομένους και τους εκπροσώπους 
τους για τους κινδύνους αυτούς. Την ευθύνη συντονι−
σμού των δραστηριοτήτων αναλαμβάνει ο εργοδότης 
που έχει υπό τον έλεγχο του τον τόπο όπου εκτελούνται 
εργασίες, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που έχουν 
γίνει ειδικές ευνοϊκότερες νομοθετικές ρυθμίσεις.

10. Τα μέτρα για την ασφάλεια, την υγεία και την υγι−
εινή κατά την εργασία σε καμία περίπτωση δεν συνεπά−
γονται την οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων.

Άρθρο 43
Ειδικές υποχρεώσεις εργοδοτών

1. Ο εργοδότης οφείλει:
α) Να έχει στη διάθεσή του μια γραπτή εκτίμηση των 

υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφά−
λεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
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αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαί−
τερους κινδύνους. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται 
από τους τεχνικό ασφάλειας, ιατρό εργασίας, ΕΣ.Υ.Π.Π. 
ή ΕΞ.Υ.Π.Π., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στους 
ανωτέρω ο εργοδότης οφείλει να παρέχει κάθε βοή−
θεια σε μέσα και προσωπικό για την εκπλήρωση του 
σκοπού αυτού.

β) Να καθορίζει τα μέτρα προστασίας που πρέπει να 
ληφθούν και, αν χρειαστεί, το υλικό προστασίας που 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

2. Επιπλέον ο εργοδότης οφείλει:
α) Να αναγγέλλει στις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργα−

σίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις 
αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον 
οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, εντός 24 ωρών, όλα τα 
εργατικά ατυχήματα και εφόσον πρόκειται περί σο−
βαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα 
όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για 
εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος.

β) Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να 
αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή του ατυχήμα−
τος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών. 
Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάλη−
ψης παρόμοιων συμβάντων, καταχωρούνται στο ειδικό 
βιβλίο των άρθρων 14 και 17.

γ) Να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων 
που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα 
εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών.

3. Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 1, αποτελεί μια συστηματική 
εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργα−
σίας από την επιχείρηση με σκοπό:

α) να εντοπισθούν οι πηγές του επαγγελματικού κιν−
δύνου, δηλαδή τι θα μπορούσε να προκαλέσει κινδύνους 
για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων,

β) να διαπιστωθεί κατά πόσο και με τι μέτρα μπορούν 
οι πηγές κινδύνων να εξαλειφθούν ή οι κίνδυνοι αυτοί 
να αποφευχθούν, και αν αυτό δεν είναι δυνατόν,

γ) να καταγραφούν τα μέτρα πρόληψης που ήδη εφαρ−
μόζονται και να προταθούν αυτά που πρέπει συμπλη−
ρωματικά να ληφθούν για τον έλεγχο των κινδύνων και 
την προστασία των εργαζομένων.

4. Η εκτίμηση πρέπει να περιλαμβάνει την αναγνώριση 
και καταγραφή των κινδύνων που υπάρχουν στην επιχεί−
ρήση, καθώς και αυτών που ενδέχεται να εμφανισθούν, 
όπως κίνδυνος πτώσης, κίνδυνος από μηχανήματα και 
εξοπλισμό, κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρη−
ξης, κίνδυνος από έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες 
(φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς), κίνδυνος από την 
οργάνωση της εργασίας.

5. Για την πληρότητα και αποτελεσματικότητα της 
εκτίμησης του κινδύνου από τον τεχνικό ασφάλειας και 
τον ιατρό εργασίας γίνεται ποιοτικός και όπου απαιτεί−
ται και ποσοτικός προσδιορισμός των βλαπτικών πα−
ραγόντων, στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα αποτελέσματα 
του προσδιορισμού αυτού, καθώς και τα βιολογικά απο−
τελέσματα της έκθεσης μέσω περιοδικών προληπτικών 
ιατρικών εξετάσεων που θα γίνονται για το σκοπό αυτό, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πρέπει επίσης να 
λαμβάνονται υπόψη.

6. Η εκτίμηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις βασικές 
αρχές πρόληψης του άρθρου 42 παρ. 7 και να εντοπίζει 
τη φύση του κινδύνου, το βαθμό σοβαρότητός του, τη 
διάρκεια έκθεσης των εργαζομένων σ’ αυτόν και τη 
συχνότητα εμφάνισής του. Επίσης κατά την εκτίμηση 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η καταγραφή και ανάλυση 
των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθε−
νειών, που προβλέπεται στα άρθρα 14 και 17.

7. Η γραπτή εκτίμηση του κινδύνου τίθεται με ευθύνη 
του εργοδότη στη διάθεση εκπροσώπων των εργαζο−
μένων σε θέματα ασφάλειας και υγείας και αποτελεί 
θέμα που συζητείται στις κοινές συνεδριάσεις τους με 
τον εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 5.

8. Τα βασικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται κατά την 
παραπάνω συστηματική εξέταση, καθώς και τα συμπε−
ράσματα που εξάγονται, καταγράφονται και αποτελούν 
τη γραπτή εκτίμηση του κινδύνου. Λεπτομέρειες σχετικά 
με το περιεχόμενο της γραπτής εκτίμησης του κινδύνου, 
καθώς και άλλες σχετικές οδηγίες που αφορούν τη σύ−
νταξη της, μπορούν να προσδιορίζονται με αποφάσεις 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που 
εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Σ.Υ.Α.Ε. και δημοσι−
εύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 44
Ειδικές διατάξεις για εργαζομένους

σε δημόσιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α.

1. Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 
που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις εξακο−
λουθεί να καταβάλλεται και μετά την έναρξη της ισχύος 
του παρόντος, τόσο στους λαμβάνοντες τούτο, όσο και 
στους νεοδιοριζόμενους που θα απασχολούνται στους 
ίδιους χώρους ή εργασίες που δικαιολογούν την κα−
ταβολή του.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών που δη−
μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται, 
εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να χορηγούνται και είδη 
ατομικής προστασίας στους εργαζομένους σε επικίν−
δυνες ή ανθυγιεινές απασχολήσεις ή χώρους.

3. Άλλου είδους παροχές ή μέτρα που έχουν θεσπι−
στεί λόγω ανθυγιεινής εργασίας δεν θίγονται για τους 
υπαλλήλους που υπηρετούν στο Δημόσιο, ν.π.δ.δ. και 
Ο.Τ.Α..

Άρθρο 45
Πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια,

εκκένωση των χώρων από τους εργαζομένους,
σοβαρός και άμεσος κίνδυνος

1. Ο εργοδότης οφείλει:
α) να λαμβάνει όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες, 

την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων από 
εργαζομένους τα αναγκαία μέτρα τα οποία θα είναι 
προσαρμοσμένα στο μέγεθος και στη φύση των δρα−
στηριοτήτων της επιχείρησης και θα λαμβάνουν υπόψη 
τα άλλα πρόσωπα που είναι παρόντα,

β) να οργανώνει την κατάλληλη υποδομή και να εξα−
σφαλίζει τις κατάλληλες διασυνδέσεις με αρμόδιες εξω−
τερικές υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπισθούν 
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