
ΤΕΙ Κρήτης 

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στο ΤΕΙ Κρήτης 

Είναι πολιτική του ΤΕΙ Κρήτης να παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη συντήρηση των 
εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τα οποία πρέπει να παραμένουν ασφαλή και χωρίς κινδύνους για 
την υγεία κατά την άσκηση της εργασίας. 

Το ΤΕΙ υποχρεούται: 

 Να προβεί σε ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της ασφάλειας και την απουσία κινδύνων για 

την υγεία σε σχέση με τη χρήση, διαχείριση, αποθήκευση και μεταφορά ειδών και ουσιών. 

 Να παρέχει πληροφορίες, οδηγίες, εκπαίδευση και εποπτεία που είναι αναγκαία για τη 

διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εργαζομένων και των φοιτητών και 

των επισκεπτών. 

 Να διατηρεί οποιοδήποτε χώρο εργασίας που βρίσκεται στην κυριότητά του σε ασφαλή 

κατάσταση και χωρίς κινδύνους για την υγεία, και να παρέχει και να διατηρεί τα μέσα πρόσβασης 

και εξόδου από αυτό το χώρο ασφαλή και χωρίς κινδύνους. 

 Να παρέχει και να διατηρεί ένα εργασιακό περιβάλλον ασφαλές και χωρίς κινδύνους για 

την υγεία και επαρκές όσον αφορά σε διευκολύνσεις και ρυθμίσεις για την καλή κατάσταση των 

εργαζομένων και των φοιτητών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους μέσα στο ΤΕΙ. 

 Να παρέχει το σχετικό αναγκαίο προστατευτικό εξοπλισμό για την υγεία και την ασφάλεια κατά την 

εργασία των εργαζομένων και των φοιτητών. 

 Να ενθαρρύνει το προσωπικό να θέτει υψηλές προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας,  με προσωπικό 

παράδειγμα, προκειμένου οι πτυχιούχοι να υιοθετήσουν μια στάση η οποία να προϋποθέτει την 

καλή υγεία και την πρακτική της ασφάλειας. 

 Να επανεξετάζει και να αναθεωρεί τον Οδηγό Υγιεινής και Ασφάλειας και να δημοσιεύει τυχόν 

τροποποιήσεις. 

 Η νομοθεσία και οι εγκεκριμένοι κωδικοί ορθής πρακτικής, σε πολλές περιπτώσεις καθορίζουν τις 
ελάχιστες προδιαγραφές για την ΥΑΕ. Ωστόσο, το ΤΕΙ Κρήτης αναγνωρίζει ότι τα πρότυπα αυτά θα ήταν 
καλύτερα να διατηρηθούν, να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν σε συνεννόηση με τον Τεχνικό 
Ασφάλειας και τον Ιατρό Εργασίας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δοθεί κάθε ενθάρρυνση στις 
εκπαιδευτικές μονάδες (σχολές, τμήματα) να εφαρμόζουν και να βελτιώνουν τους κανονισμούς 
υγιεινής και ασφάλειας σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφάλειας και τον Ιατρό Εργασίας. 

Υγεία στην εργασία 

 «Η προαγωγή της υγείας στο χώρο εργασίας είναι μία συντονισμένη προσπάθεια των εργοδοτών, 
των εργαζομένων και της κοινωνίας, με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των ανθρώπων 
στο εργασιακό περιβάλλον». (Απόσπασμα από τη Διακήρυξη του Λουξεμβούργου για την προαγωγή 
της υγείας στο χώρο εργασίας). 



Η προαγωγή της υγείας στον χώρο εργασίας επεκτείνεται πέραν της τήρησης των νομικών απαιτήσεων 
για την ασφάλεια και την υγεία. Συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την ενεργό συνδρομή των εργοδοτών 
προς τους υπαλλήλους τους ώστε να βελτιώσουν τη γενική υγεία και την ευεξία τους. Στο πλαίσιο 
αυτής της διαδικασίας είναι σημαντικό να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των εργαζομένων και να 
λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οι απόψεις τους σε ό,τι αφορά την οργάνωση της εργασίας και του 
χώρου εργασίας. 

Βελτιώνοντας τη διάθεση και την υγεία των εργαζομένων, η προαγωγή της υγείας στον χώρο εργασίας 
έχει πολλά θετικά αποτελέσματα όπως λιγότερες αποχωρήσεις προσωπικού και λιγότερες απουσίες, 
περισσότερα κίνητρα και μεγαλύτερη παραγωγικότητα, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί μια θετική εικόνα 
του εργοδότη, ο οποίος παρουσιάζεται να φροντίζει τους εργαζομένους του. 

Γιατρός Εργασίας 

Τα προσόντα και οι αρμοδιότητες του "γιατρού εργασίας" περιγράφονται πλήρως στον νόμο Ν.3850/10 
και στα σχετικά προεδρικά διατάγματα. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς τον 
εργοδότη ενώ επίσης ο γιατρός εργασίας έχει την υποχρέωση επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων. 
Συγκεκριμένα: 

1. O γιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις & συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζόμενους και στους 
εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη 
σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Tις γραπτές υποδείξεις ο γιατρός εργασίας καταχωρεί 
στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 6 του νόμου αυτού. O εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των 
υποδείξεων που καταχωρούνται σ αυτό το βιβλίο. 

2. Eιδικότερα ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα: 

α) σχεδιασμού προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και 
συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και  ασφάλειας της εργασίας. 

β) λήψης μέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων 
εξοπλισμού. 

γ) φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της 
διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης 
της παραγωγικής διαδικασίας. 

δ) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών. 

ε) αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά  ή μόνιμα 
καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και 
με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας και 

στ) δεν επιτρέπεται ο γιατρός εργασίας να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή 
μη λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου. 

3. Για την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων ο γιατρός εργασίας έχει υποχρέωση: 

I. Να προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σε σχέση με τη θέση εργασίας τους, μετά την 
πρόληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την 
κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζομένων, όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. Mεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών 



εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των 
διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Eκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη 
συγκεκριμένη εργασία,  αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει 
βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και τη κοινοποιεί στον εργοδότη. Tο περιεχόμενο της 
βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζόμενου και μπορεί να 
ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Yπουργείου Eργασίας για την κατοχύρωση 
του εργαζόμενου και του εργοδότη. 

II. Eπιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης 
των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό: 

α) επιθεωρεί τακτικά θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη προτείνει μέτρα 
αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους. 

β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας. 

γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται  στην εργασία,  αναλύει και αξιολογεί τα 
αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει  μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών. 

δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της 
εργασίας,  ενημερώνει τους  εργαζόμενους για τους κινδύνους που προέρχονται από την 
εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψή τους. 

ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. 
Eκτελεί  προγράμματα  εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης 
υγιεινής της νομαρχίας, όπου εδρεύει η επιχείρηση. 

III. O γιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 

IV. O γιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας ασθένειες 
των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία. 

V. O γιατρός πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζομένους για οποιοδήποτε 
παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία. 

VI. H επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση 
για αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους. 

VII. O γιατρός εργασίας έχει κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον 
εργοδότη και στους εργαζομένους. Tυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της 
αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε 
περίπτωση η απόλυση γιατρού εργασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. 

 

Τεχνικός Ασφαλείας 

Τα προσόντα και οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας περιγράφονται πλήρως στον νόμο 
Ν.3850/10 και στα σχετικά προεδρικά διατάγματα. Οι αρμοδιότητες του είναι συμβουλευτικές προς τον 
εργοδότη ενώ επίσης ο τεχνικός ασφάλειας έχει την υποχρέωση επίβλεψης των συνθηκών εργασίας. 
Συγκεκριμένα: 



1. O τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε 
θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών 
ατυχημάτων. Tις γραπτές υποδείξεις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο 
σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. O εργοδότης έχει υποχρέωση να 
λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ αυτό το βιβλίο. 

2. Eιδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας: 

α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των 
εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, 
επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας καθώς και 
διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικό οργάνωσης της 
παραγωγικής διαδικασίας. 

β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους 
καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και 
επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των 
ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση 
της επιχείρησης. 

3. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση 

α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να 
αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας να προτείνει 
μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους. 

β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας. 

γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων,  να αναλύει τα αποτελέσματα των ερευνών, να τα 
αξιολογεί και να προτείνει μέτρα αποτροπής παρόμοιων ατυχημάτων. 

δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση 
ετοιμότητος προς αντιμετώπιση ατυχημάτων. 

4. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση: 

α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 
της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου 
που συνεπάγεται η εργασία τους. 

β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε 
θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

5. H άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν από τον εργοδότη 
και άλλων καθηκόντων πέραν του ελάχιστου ορίου ωρών απασχόλησής ως τεχνικού ασφάλειας. 

6. O τεχνικός ασφάλειας έχει κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον 
εργοδότη και στους εργαζομένους. Tυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς 
του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του 
τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. 

7. O τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 

 


