
Προεδρικό ∆ιάταγµα 17/1996(ΦΕΚ 11Α΄/1995) 
Μέτρα για τη βελτίωση της ασφαλείας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση 

µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο-Πεδίο εφαρµογής 

1.  …………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Το παρόν προεδρικό διάταγµα έχει ως αντικείµενο την εφαρµογή µέτρων για την προαγωγή της ασφάλειας και 

της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία. Προς το σκοπό αυτό, περιέχει γενικές αρχές σχετικά  µε την 

πρόληψη των επαγγελµατικών κινδύνων και την προστασία της ασφάλειας και της υγείας, 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.   

3. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις, εκµεταλλεύσεις 

και εργασίες του ιδιωτικού και του δηµόσιου  τοµέα (βιοµηχανικές, γεωργικές, εµπορικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές, 

πολιτιστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, αναψυχής, κλπ).  

4. Για την εφαρµογή του παρόντος διατάγµατος στο  ∆ηµόσιο, τα ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ ισχύουν και οι ιδιαίτερες  

ρυθµίσεις της ΚΥΑ 88555/3293/88 "Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του ∆ηµοσίου; των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ" 

(721/8) που κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 1836/89.   

5.  …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Άρθρο 7 

Γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών 

1. Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ως προς όλες τις πτυχές 

της εργασίας, και να λαµβάνει µέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων.  

2.  …………………………………………………………………………………………………………. 

6. Ο εργοδότης υποχρεούται:  

α) Να φροντίζει ώστε να προσαρµόζονται τα µέτρα της προηγουµένης παραγράφου ανάλογα µε τις µεταβολές των 

περιστάσεων και να επιδιώκει τη βελτίωση των υφιστάµενων καταστάσεων.  

β) Να εφαρµόζει τις υποδείξεις των τεχνικών και υγειονοµικών επιθεωρητών εργασίας και γενικά να διευκολύνει το 

έργο τους µέσα στην επιχείρηση κατά τους ελέγχους.  

γ) Να επιβλέπει την ορθή εφαρµογή των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.  

δ) Να γνωστοποιεί στους εργαζόµενους τον επαγγελµατικό 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 παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας µέσων και εγκαταστάσεων.  

ζ) Να ενθαρρύνει και διευκολύνει την επιµόρφωση των εργαζοµένων και των εκπροσώπων τους, σύµφωνα µε το 

άρθρο 13 του ν. 1568/85 και τα άρθρα 6 και 12 του παρόντος διατάγµατος.  

7. Ο εργοδότης εφαρµόζει τα µέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, βάσει των 

ακόλουθων γενικών αρχών πρόληψης:  

α) Αποφυγή των κινδύνων.  

β) Εκτίµηση των κινδύνων που δεν µπορούν να αποφευχθούν.  

γ) Προσαρµογή της εργασίας στον άνθρωπο, ειδικότερα 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 επαναλαµβανόµενη εργασία και να µειωθούν οι επιπτώσεις της στην υγεία.  

δ) Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το µη επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο.  



ε) Προγραµµατισµός της πρόληψης µε στόχο ένα συνεκτικό σύνολο που να ενσωµατώνει στην πρόληψη την 

τεχνική, την οργάνωση της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας, 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 προστασίας σε σχέση µε τα µέτρα ατοµικής προστασίας.  

η) Προσαρµογή στις τεχνικές εξελίξεις.  

θ) Παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζόµενους.  

7. …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Άρθρο 12 

Εκπαίδευση των εργαζοµένων 

1. Ο εργοδότης εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόµενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τοµέα της ασφάλειας και 

της υγείας, ιδίως υπό µορφή πληροφοριών και οδηγιών επ' ευκαιρία:  

α) Της πρόσληψής του.  

β) Τυχόν µετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων.  

γ) Εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισµού εργασίας.  

δ) Εισαγωγής µιας νέας τεχνολογίας που αφορά ειδικά τη θέση εργασίας ή τα καθήκοντά του.  

2. Η εκπαίδευση αυτή πρέπει: α) Να προσαρµόζεται στην εξέλιξη των κινδύνων και  

στην εµφάνιση νέων κινδύνων.  

β) Εάν χρειάζεται, να επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.  

3. ……………………………………………………………………………………………………. 
 


