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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σα λνζνθνκεία απνηεινχλ νξγαληζκνχο κε πνιπάξηζκν πξνζσπηθφ, 

πνιχπινθε δηνηθεηηθή δνκή θαη νξγαλσηηθή ζπλζεηφηεηα. Χζηφζν, δελ παχνπλ λα 

αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή ελφο αγαζνχ πνπ δχζθνια απνηηκάηαη νηθνλνκηθά, ηελ 

πγεία. Ζ δηαζθάιηζε ελφο επηπέδνπ πνηφηεηαο ζε απηά ηα πιαίζηα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη σο θάηη ην απηαπφδεηθηα ζεκαληηθφ. 

Οη εξγαδφκελνη ζηα λνζνθνκεία θαζεκεξηλά είλαη εθηεζεηκέλνη ζε ζνβαξνχο 

επαγγεικαηηθνχο θηλδχλνπο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία ηνπο 

ή αθφκε θαη ηε δσή ηνπο. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ απνηειεί ε 

πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ επαγγεικαηηθνχο θηλδχλνπο, νη νπνίνη 

εθδειψλνληαη είηε ζαλ εξγαηηθφ αηχρεκα είηε σο επαγγεικαηηθή αζζέλεηα, ησλ 

νπνίσλ ε αλαγλψξηζή ηνπο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο πξφιεςεο 

ησλ επαγγεικαηηθψλ λνζεκάησλ θαη εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, κε απψηεξν ζηφρν λα 

θαηαζηνχλ αζθαιείο νη ζπλζήθεο ηεο εξγαζίαο.  

 

ΟΡΗΜΟΗ 

 Δξγαδόκελνο (worker), είλαη ην πξφζσπν πνπ εθηειεί εξγαζία ή 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία θαη νη νπνίεο ηεινχλ ππφ ηνλ 

έιεγρν ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 

 Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ δελ πξνζδηνξίδεη κφλν ηε ζέζε φπνπ εθηειείηαη ε 

εξγαζία, αιιά θαη ην ζχλνιν ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ παξαγφλησλ κε ηνπο 

νπνίνπο ν εξγαδφκελνο έξρεηαη ζε επαθή θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε 

θπζηθή θαη ςπρηθή ηζνξξνπία ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ ή σο 

απνηέιεζκα ηνπ. 

 

 Τγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη έλλνηεο ζεηηθέο θαη ζχκθσλα κε 

ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο νξίδεηαη σο ζσκαηηθή, λνεηηθή θαη 

θνηλσληθή επεμία θαζψο θαη δπλαηφηεηα πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ. 

 

 

 Δξγαηηθό αηύρεκα είλαη εθείλν πνπ ζπκβαίλεη ζηνλ εξγαδφκελν θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ή κε αθνξκή ηελ εξγαζία θαη ην νπνίν νθείιεηαη ζε 

απφηνκν γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ζηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα λα εξγαζηεί.  
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 Πεγή θηλδύλνπ (Hazard) νξίδεηαη ε  εγγελήο ηδηφηεηα ή ηθαλφηεηα θάπνηνπ 

ζηνηρείνπ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη βιάβε. 

 

 

 Κίλδπλνο (Risk) νξίδεηαη ε πηζαλφηεηα λα πξνθιεζεί βιάβε ζηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ή έθζεζεο θαη ε πηζαλή έθηαζε ηεο βιάβεο. 

 

 Δπαγγεικαηηθόο θίλδπλνο αλαθέξεηαη ζηνλ θίλδπλν γηα ηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ ηελ έθζεζε ηνπ 

εξγαδνκέλνπ ζηνπο βιαβεξνχο παξάγνληεο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ. Ο 

επαγγεικαηηθφο θίλδπλνο αθνξά ηφζν ζηελ επαγγεικαηηθή έθζεζε φζν θαη 

ζηελ επαγγεικαηηθή βιάβε πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ έθζεζε απηή. 

 

ΣΟΥΟ ΣΖ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

 Ζ πξναγσγή θαη ε δηαηήξεζε ηνπ πςειφηεξνπ επηπέδνπ θπζηθήο, λνεηηθήο 

θαη θνηλσληθήο επεμίαο ησλ εξγαδνκέλσλ  

 Ζ πξφιεςε ησλ επηδξάζεσλ ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ, ζηελ πγεία θαη 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ  

 Ζ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο επαγγεικαηηθνχο θηλδχλνπο κε ηελ 

ιήςε ζσζηψλ κέηξσλ πξφιεςεο 

 Ζ ζσζηή εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαβηνχλ κε αζθάιεηα 

ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

Χζηφζν γηα λα επηηεπρζεί ε πξναγσγή ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ απαηηείηαη ε εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ πξφιεςεο ησλ επαγγεικαηηθψλ 

θηλδχλσλ. 

εκαληηθφ γηα ηελ νινθιεξσκέλε αλάιπζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηε 

ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο είλαη ε Δθηίκεζε ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ (ΔΔΚ), πνπ απνηειεί ππνρξέσζε φισλ ησλ εξγνδνηψλ. 

(ΠΓ 17/96, ηξνπνπνίεζε ΠΓ 159/99, «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη 

πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία») 

Ζ δηαδηθαζία απηή εκπεξηέρεη φιεο ηηο ελέξγεηεο εληνπηζκνχ, θαηαγξαθήο, 

κέηξεζεο θαη εθηίκεζεο ησλ δπλεηηθψλ θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο κε ζθνπφ  ηε 

ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο. Ζ εθηίκεζε ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Σερληθφ Αζθαιείαο θαη ηνλ 

Ηαηξφ Δξγαζίαο πάληα κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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Ο ρψξνο ηνπ λνζνθνκείνπ ζεσξείηαη ζχλζεηε δνκή κε κεγάιε πνηθηιία 

εξγαζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πςεινχ επηπέδνπ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ θαζψο θαη 

ζχλζεηεο νξγάλσζεο εξγαζίαο ζαθψο θαζνξηζκέλε. Οη θχξηεο εξγαζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη ζε κηα λνζνθνκεηαθή κνλάδα είλαη ε εξγαζία 

γξαθείνπ, ε εξγαζία ζηα εξγαζηήξηα, ζηνπο θιηληθνχο ζαιάκνπο, ζηηο αίζνπζεο 

ρεηξνπξγείσλ, ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία (ΣΔΠ-ΣΔΗ), ζηηο δηαγλσζηηθέο ππεξεζίεο, ζηνπο 

λεθξνζαιάκνπο, ζην θαξκαθείν, ζην ηκήκα δηαρείξηζεο ιπκάησλ θαη απνβιήησλ θαη 

ζηηο ηερληθέο ππεξεζίεο. 

  Οη θίλδπλνη πνπ αθνξνχλ ην ρψξν ελφο λνζνθνκείνπ δηαθξίλνληαη ζε 

θηλδχλνπο γηα αηπρήκαηα θαη ζε θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία: 

ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ 

 Αθαηάιιειεο θηηξηαθέο ππνδνκέο 

 Καθή θαηαζθεπή ή ζπληήξεζε κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ ειεθηξηθψλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ 

 Με νξζή ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ 

 Ππξθαγηέο θαη εθξήμεηο ιφγσ αθαηάιιειεο απνζήθεπζεο εχθιεθησλ θαη 

εθξεθηηθψλ νπζηψλ 

 Έιιεηςε κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ ρξήζε, κεηαθίλεζε θαη απνζήθεπζε 

επηθίλδπλσλ νπζηψλ 

ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ 

 Φπζηθνί παξάγνληεο, φπσο ζνξχβνπο, αθηηλνβνιία 

 Υεκηθνί παξάγνληεο, φπσο ρεκηθέο νπζίεο πνπ επηθέξνπλ βιάβεο εξεζηζηηθέο, 

δηαβξσηηθέο ζε ηζηνχο θαη θχηηαξα, ηνμηθέο γηα ηνλ νξγαληζκφ 

 Βηνινγηθνί παξάγνληεο, φπσο βαθηήξηα, ηνί, κχθεηεο 

 Δγθάξζηνη θίλδπλνη 

-Φπρνινγηθνί παξάγνληεο 

-Δξγνλνκηθνί παξάγνληεο ιφγσ κπνζθειεηηθήο θαηαπφλεζεο 

-Δπεηζφδηα βίαο 

-Αθαηάιιειεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ιφγσ ρξήζεο αθαηάιιεισλ κέζσλ 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
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ΠΡΟΛΖΦΖ 

χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, ε πξφιεςε ζηνρεχεη 

ζηελ απνθπγή ηεο εκθάληζεο αζζελεηψλ ή βιαβψλ ζηελ πγεία. Δάλ απηφ δελ είλαη 

δπλαηφ ε πξφιεςε ζηνρεχεη ζηελ δηαθνπή θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμέιημήο ηνπο, 

βειηηψλνληαο ηελ έθβαζε θαη απνθεχγνληαο ηελ εκθάληζε επηπινθψλ. 

Δίλαη δπλαηό λα πξνζδηνξηζηνύλ ηξία επίπεδα πξόιεςεο: 

Ζ πξσηνγελήο πξόιεςε πνπ ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

είλαη ρξήζηκνη ζηελ πγεία θαη ζηελ εμάιεηςε εθείλσλ πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηηο 

αζζέλεηεο θαη ηνπο ηξαπκαηηζκνχο. Πξσηνγελείο παξεκβάζεηο πξφιεςεο απνηεινχλ ν 

εκβνιηαζκφο, ε απνιχκαλζε θαη ε πγεηνλνκηθή εθπαίδεπζε. 

Ζ δεπηεξνγελήο πξόιεςε πνπ ζηνρεχεη ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε ησλ 

αζζελεηψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαθνπεί ε εμέιημή ηνπο ζηελ αξρή. Ζ πγεηνλνκηθή 

επαγξχπλεζε ηνπνζεηείηαη ζε απηφ ην επίπεδν θαη ζπλίζηαηαη  ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία θαη ζηνλ έιεγρν ηεο πγείαο 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ έθζεζε ζηνλ θίλδπλν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εξγαζία. 

Ζ ηξηηνγελήο πξόιεςε, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ παξεκπφδηζε νπνηαζδήπνηε 

επηπινθήο ή κφληκσλ δεπηεξνγελψλ ζπκπησκάησλ κηαο παζνινγηθήο θαηάζηαζεο ζε 

εμέιημε θαη ζηελ επαλέληαμε ηνπ αηφκνπ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

 

Ζ Πνιηηηθή Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηίζεηαη απφ ηνλ 

Γηνηθεηή, ν νπνίνο θέξεη ηελ επζχλε έγθξηζεο, πινπνίεζεο θαη παξαθνινχζεζεο 

ελφο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο (ΓΤΑΔ) θαη ππεξεηεί ηελ 

πξνζηαζία ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζπκβάιινληαο ζηελ βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο κε πνηφηεηα. Ζ ηήξεζε ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

απνηειεί δηθαίσκα, αιιά θαη ππνρξέσζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΔΧΝ ΣΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ  

 Τπνρξέσζε παξνρήο ππεξεζηψλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο (ηαηξφο εξγαζίαο, 

ηερληθφο αζθαιείαο, Δπηηξνπή Δλδνλνζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ) 

 Τπνρξέσζε γξαπηήο εθηίκεζεο θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο  θαη θαζνξηζκφο 

ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο 

 Τπνρξέσζε γηα εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Τπνρξέσζε ελζάξξπλζεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο 
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 Τπνρξέσζε αλαγγειίαο ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ εληφο 24 σξψλ ζηηο 

αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο θαη ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο 

 Τπνρξέσζε θαηαγξαθήο θαη ηήξεζεο βηβιίνπ αηπρεκάησλ 

 Τπνρξέσζε ιήςεο ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ θαζψο θαη εθηάθησλ 

κέηξσλ εάλ ρξεηαζηεί πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πγεία θαη ε αζθάιεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

 πκκφξθσζε ζηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαη ηήξεζε ησλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 1568/85. 

 Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζρεηηθά κε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πξνθεηκέλνπ λα κε ζέζνπλ 

ζε θίλδπλν ηελ δηθή ηνπο πγεία θαη αζθάιεηα αιιά θαη ησλ αζζελψλ, 

εξγαδνκέλσλ 

 Γηθαίσκα πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο, φηαλ 

ζεσξνχλ πσο απηή θηλδπλεχεη 

 

 Έλα πεηπρεκέλν ΓΤΑΔ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πέληε ζηνηρεία: 

1.  Πνιηηηθή, φπνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη 

είλαη δηαζέζηκε ζηνπο εξγαδφκελνπο 

2. ρεδηαζκό, φπνπ ηεξεί δηαδηθαζίεο θαη κεραληζκνχο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, ηηο δηαζέζηκεο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο, 

ηνπο θηλδχλνπο, ηηο απαηήζεηο ησλ κεξψλ θαη ην βαζκφ επηθηλδπλφηεηάο ηνπο 

θαη ηηο νηθνλνκηθέο, ιεηηνπξγηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ 

λνζνθνκείνπ 

3.  Δθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΓΤΑΔ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ζαθή 

πεξηγξαθή ησλ ππεπζπλνηήησλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ, ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ εηνηκφηεηα ζε θαηαζηάζεηο 

εθηάθησλ αλαγθψλ 

4. Έιεγρν, φπνπ εμππεξεηεί ηελ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ βιαπηηθψλ παξαγφλησλ ζην ρψξν εξγαζίαο, ηεο 

ζπγθέληξσζεο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξζή 

ιεηηνπξγία ηνπ ΓΤΑΔ θαη ηεο ηήξεζεο πεξηνδηθψλ εζσηεξηθψλ 

επηζεσξήζεσλ 

5. Δπνπηεία ηνπ ΓΤΑΔ απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ρξνληθά 

δηαζηήκαηα πνπ νξίδεη ν ίδηνο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. 
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ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

 Νφκνο 1568/85 (ΦΔΚ 177/Α/18.10.1985) «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ» 

 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 16/96 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο 

ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/654/ΔΟΚ» 

 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 17/96 (ΦΔΚ 11/Α/96) «Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε πγείαο 

θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ» 

 Άξζξν 662 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, «Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ ρψξσλ 

εξγαζίαο» 

 Νφκνο 3850/2010 (ΦΔΚ 84Α/02-06-2010), «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα 

ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» 

 Άξζξα 3.9 ηνπ Ν. 1568/1985θαη 10.4 ηνπ Π.Γ. 17/1996 πξνζηαηεχνπλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο απφ δπζκελείο επηπηψζεηο εμαηηίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

 Τπνπξγηθή Απφθαζε 88555/3293/1988 (πνπ θπξψζεθε κε ην λφκν 1836/89), 

«αλαθέξεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ ειιεληθψλ λνζνθνκείσλ γηα ηελ πγηεηλή 

θαη αζθάιεηα εξγαζίαο» 

 

Ζ Πνιηηηθή Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηνπ Γ.Ν.Α. «Ζ ΔΛΠΗ» ζηεξίδεηαη ζε έμη 

βαζηθνύο ππιώλεο: 

1. ηελ δηαξθή ζπλεξγαζία ηεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο θαζψο 

θαη κε ηνλ Ηαηξφ εξγαζίαο θαη ηνπο ινηπνχο εκπιεθφκελνπο ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο. 

2. ηελ ηήξεζε βηβιίνπ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ γηα ηελ θαηαγξαθή θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ αηπρεκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

3. ηελ ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Λνηκψμεσλ, κε βαζηθφ κέιεκα ησλ έιεγρν 

ησλ ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ γηα ηελ παξνρή πνηνηηθφηεξεο θξνληίδαο 

πγείαο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ θαιή πνξεία ηεο πγείαο ησλ αζζελψλ θαη ηελ 

αζθάιεηα απηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. 

4. ηελ ιεηηνπξγία Οκάδαο  Δξγαζίαο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο απνηεινχκελε 

απφ ηνπο: 

 ΑΡΥΟΝΣΟΤΛΑ ΦΡΑΓΚΟΤ, Γ/ληξηα Παζνινγηθνχ Σκήκαηνο, σο 

Πξφεδξνο 

 ΜΗΥΑΛΖ ΚΑΛΟΜΟΗΡΖ, Σερληθφο Αζθαιείαο 

 ΑΝΝΑ ΦΗΛΗΠΠΗΓΟΤ, Ηαηξφο Δξγαζίαο 

 ΔΗΡΖΝΖ ΣΟΤΜΠΔΚΖ, Ννζειεχηξηα Δπηηξνπήο Λνηκψμεσλ 
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 ΛΔΧΝΗΓΑ ΚΟΚΚΗΝΟ, πλη. Γ/ληήο Αλαηζζεζηνινγηθνχ 

Σκήκαηνο, σο Τπεχζπλνο Παξνρήο Πξψησλ Βνεζεηψλ 

 ΕΧΖ ΜΠΗΣΧΡΖ, Τπεχζπλε ηνπ Γξαθείνπ Πνηφηεηαο, Έξεπλαο θαη 

πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο 

 ΠΔΣΡΗΝΑ ΡΔΠΠΑ, Πξντζηακέλε Οηθνλνκηθνχ Σκήκαηνο  

κε βαζηθφ έξγν ηελ εθπφλεζε ηεο Πνιηηηθήο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαζψο θαη ηελ ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ εθπφλεζε 

κειέηεο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ.  

5. ηελ ζπλερή θαηαγξαθή ηπρφλ επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ απφ ηνλ Σερληθφ 

Δξγαζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Πξντζηάκελνπο ησλ Σκεκάησλ  ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

6. ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ ζπλερή εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζηφρν ηελ 

αλαγλψξηζε θαη θαηαλφεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ, ηα κέηξα 

ππξαζθάιεηαο, ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα ζρέδηα εθηάθησλ αλαγθψλ, ηελ 

εθπαίδεπζε ηεο νξζήο ρξήζεο ησλ ππξνζβεζηήξσλ, ηελ  νξζή ρξήζε ησλ 

αηνκηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη ηελ νξζή ρξήζε ηνπ ηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ. 

 

Βαζηθόο ζηόρνο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο 

θαηαιιειόηεηαο, ηεο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο  Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο. 
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ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΑΣΤΥΖΜΑ 

 

Δξγαηηθό νξίδεηαη θάζε αηχρεκα πνπ γίλεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 

ή κε αθνξκή απηή θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηνλ ηξαπκαηηζκφ ή ηελ αδπλακία γηα ηελ 

ζπλέρηζε ηεο εξγαζίαο ή ην ζάλαην ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 

 

 

ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ  

(ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 λφκνπ 3850/2010) 

 

1. Ο εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα αλαγγείιεη θάζε εξγαηηθφ αηχρεκα:  

 ηελ πιεζηέζηεξε Αζηπλνκηθή Αξρή ρσξίο αλαβνιή θαη κε ην ηαρχηεξν 

κέζν.  

 ηελ νηθεία Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο εληφο 24 σξψλ (κέζσ ηεο ππεξεζίαο 

www.sepenet.gr) 

 ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη 

ν εξγαδφκελνο 

2. Ο εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί εηδηθφ βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν λα 

αλαγξάθνληαη ηα αίηηα θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε 

ησλ αξκφδησλ αξρψλ. 

3. Ο εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί θαηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ 

πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ 

ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ. 
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Εργατικό ατφχθμα Παροχι Αϋ Βοθκειϊν
Ενθμζρωςθ Προϊςτάμενου 

τμιματοσ

Έγγραφθ περιγραφι 
ατυχιματοσ από τον 

Προϊςτάμενο  του τμιματοσ
(ϊρα, αρικμόσ εμπλεκομζνων, 

παρουςία μαρτφρων)  

Αναγγελία εργατικοφ 
ατυχιματοσ

Έγγραφο περιγραφισ 
ατυχιματοσ

Πρωτοκόλλθςθ εγγράφου και 
κοινοποίθςθ του προσ:
-Προϊςτάμενο Ανκρωπίνων Πόρων 
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Αναγγελία εργατικοφ 
ατυχιματοσ από τον 

Προϊςτάμενο 
Ανκρωπίνων Πόρων 

Ο Προϊςτάμενοσ Ανκρωπίνων 
Πόρων αναγγζλλει το εργατικό 

ατφχθμα ςτουσ αρμόδιουσ 
φορείσ:

www.sepenet.gr
Αςτυνομικό τμιμα
Αςφαλιςτικό φορζα

Ο  Προϊςτάμενοσ Ανκρωπίνων 
Πόρων ενθμερϊνει:

 Τεχνικό Αςφαλείασ 
Ιατρό εργαςίασ

Αρχειοκζτθςθ του 
εγγράφου ατυχιματοσ

Ιατρόσ εργαςίασ 
επανεξετάηει το κφμα 

μετά τθν επιςτροφι ςτθν 
εργαςία του

Τεχνικόσ αςφαλείασ 
ςυμπληρώνει το βιβλίο 

ατυχημάτων (εάν υπάρχει 
αναρρωτικι άδεια) και 
φροντίηει για τθν λιψθ 
διορκωτικϊν μζτρων

Συμπλιρωςθ βιβλίου 
ατυχθμάτων
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                                                                                         Αζήλα:  

                                                                                         Αξ.Πξση: 

                      

    

                                                                                                      Πξνο 
               

                                                                               Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο             

                                                                                       Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 

 

«ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΓΓΔΛΗΑ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ» 

1. Ολνκαηεπώλπκν παζόληνο:………………………………………………………….. 

2. Όλνκα παηξόο:………………………………………………………………………… 

3. Έηνο γέλλεζεο:………………………………………………………………………... 

4. Γ/λζε θαηνηθίαο θαη πεξηνρή:………………………………………………………… 

5. Σειέθ. Παζόληνο:…………………………………………………………………….. 

6. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:……………………………………………………………. 

7. Τπεθνόηεηα:…………………………………………………………………………… 

8. Μηζζόο ή εκεξνκίζζην:………………………………………………………………. 

9. Ζκεξνκελία Πξόζιεςεο:…………………………………………………………….. 

10.Γηάξθεηα απαζρόιεζεο: Έηε………………. Μήλεο…………….. Ζκέξεο…………. 

11.Δηδηθόηεηα θαζνξηζκέλε κε αθξίβεηα:……………………………………………… 

12.Μνξθή απαζρόιεζεο: (Πιήξεο ή Μεξηθή)………………………………………….. 

13.Καζεζηώο απαζρόιεζεο: (Μφληκνο, έθηαθηνο)……………………………………… 

14.Δξγαζία ηελ ζηηγκή ηνπ αηπρήκαηνο:………………………………………………. 

15.Έρεη εθπαηδεπηεί ζε ζέκαηα αζθαιείαο; (ΝΑΗ/ΟΥΗ)………………………………… 

16.Ζκεξνκελία αηπρήκαηνο:……………………………………………………………. 

17.Σόπνο αηπρήκαηνο:…………………………………………………………………… 

18. Σκήκα εθδήισζεο αηπρήκαηνο:……………………………………………………. 

19.Ζκέξα θαη ώξα αηπρήκαηνο:………………………………………………………… 

20.Δίδνο ηξαύκαηνο:…………………………………………………………………….. 

21.νβαξόηεηα αηπρήκαηνο:           Θαλαηεθφξν             νβαξφ              Με ζνβαξφ              

                                                          Παζνινγηθφ 

22.Υξόλνο εκπεηξίαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εηδηθόηεηα:………………………………… 

23. ύληνκε πεξηγξαθή αηπρήκαηνο:………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

24.Μάξηπξεο θαη δηεπζύλζεηο ηνπο: 

α)…………………………………………………………………………………………. 

β)…………………………………………………………………………………………. 
 

Θαλαηεθφξα θαη ζνβαξά αηπρήκαηα αλαγγέιινληαη άκεζα. 

Λνηπά αηπρήκαηα αλαγγέιινληαη εληφο 24 σξψλ. 

 

                                                                                       Ο/Ζ  ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ/ΝΖ 

Κνηλνπνίεζε 

-Σερληθφ Αζθαιείαο 

-Ηαηξφο εξγαζίαο                                                                                 ……………………………… 


