
Κλάδος Αζφάλειας και Υγείας 

 

Σηο πιαίζηο ελαρκόληζες κε ηελ Κσπρηαθή Νοκοζεζία Ν.89(Ι)/1996-2011 θαη ηοσς ζτεηηθούς 

Καλοληζκούς, ζηο Τκήκα δεκηοσργήζεθε Κιάδος Αζθάιεηας θαη Υγείας, ο οποίος είλαη 

ζηειετφκέλος κε έλαλ Αλώηερο Εθηειεζηηθό Μεταληθό, έλαλ Εθηειεζηηθό Μεταληθό ποσ 

εθηειεί τρέε Λεηηοσργού Αζθάιεηας θαη έλαλ επηζηάηε Α, ποσ εθηειεί τρέε ζσληοληζηή 

αζθάιεηας. Ο δηορηζκός ηες Λεηηοσργού Αζθάιεηας εγθρίζεθε από ηολ Υποσργό Εργαζίας θαη 

Κοηλφληθώλ Αζθαιίζεφλ. Σηολ Κιάδο ασηό, ποσ εληάτζεθε θάηφ από ηολ Πρώηο Εθηειεζηηθό 

Μεταληθό Εθηέιεζες θαη Επίβιευες, ελζφκαηώζεθαλ οη σθηζηάκελες Επηηροπές Αζθάιεηας 

ηφλ Επαρτηαθώλ Γραθείφλ ηοσ Τκήκαηος, οη οποίες ζσλέρτοληαη θάζε ηρεης κήλες θαη 

ζσδεηούλ ζέκαηα Αζθάιεηας θαη Υγείας. Επηπρόζζεηα, δεκηοσργήζεθε κηα επηηροπή 

αζθάιεηας ζε επίπεδο Δηεύζσλζες, ε οποία ζσγθαιείηαη από ηολ Δηεσζσληή ζε ηαθηά τροληθά 

δηαζηήκαηα. 

 

Με ηελ δήιφζε ποιηηηθής γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Υγεία ποσ γλφζηοποίεζε ε Δηεύζσλζε ζε όιο 

ηο προζφπηθό (2007), όρηζε ηοσς Προχζηακέλοσς ηφλ Κιάδφλ θαη ηοσς Επαρτηαθούς 

Μεταληθούς φς σπεύζσλοσς εθαρκογής ηες ηζτύοσζας λοκοζεζίας ζηοσς ηόποσς εργαζίας 

ηοσ Τκήκαηος. Σηότος ασηής ηες ποιηηηθής είλαη ε προζηαζία ηες δφής, ηες αρηηκέιεηας θαη 

ηες σγείας ηφλ εργαδοκέλφλ ζηοσς τώροσς εργαζίας. 

 

Με ασηό ηολ ηρόπο έτεη εγθαζηδρσζεί θαη ιεηηοσργεί Σύζηεκα Δηατείρηζες  Θεκάηφλ 

Αζθάιεηας θαη Υγείας ζηελ εργαζία, κε δηαδηθαζίες εζφηερηθού ειέγτοσ, ποσ περηιακβάλοσλ 

θαη επηζεφρήζεης ζε όιοσς ηοσς τώροσς εργαζίας. Επηπρόζζεηα, σπάρτοσλ δηαδηθαζίες 

θαηαγραθής, γλφζηοποίεζες θαη δηερεύλεζες ηφλ αηστεκάηφλ, ελώ εηοηκάδοληαη γραπηές 

εθηηκήζεης θηλδύλοσ γηα ηα ζσλεργεία ποσ εθηειούλ εργαζίες ασηεπηζηαζίας. 

 

Εσζύλε ηοσ Κιάδοσ είλαη θαη ε ζσγγραθή ηετληθώλ προδηαγραθώλ γηα ηελ προκήζεηα ηφλ 

Μέζφλ Αηοκηθής Προζηαζίας, θαζώς  θαη ε επίβιευε θαη ε ελεκέρφζε ηοσ εργαηηθού 

προζφπηθού γηα ζσκκόρθφζε κε ηης πρόλοηες ηες Νοκοζεζίας. 

 

Ο Κιάδος αζτοιείηαη αθόκα κε ζέκαηα προζηαζίας από ηοσς θηλδύλοσς γηα ηελ σγεία από ηελ 

τρήζε/αθαίρεζε ακηαληούτφλ σιηθώλ, θαζώς θαη τεκηθώλ, βηοιογηθώλ θαη θσζηθώλ 

παραγόληφλ όπφς ε ιεγεφλέιια , ο ζόρσβος, ο θφηηζκός, ε συειή ζερκοθραζία θ.α. 

Επίζες ζσκκεηέτεη ζε οκάδες εργαζίας ποσ έτοσλ θαηαρηηζηεί από ηο Τκήκα Επηζεώρεζες 

Εργαζίας, γηα ζέκαηα ζτεηηθά κε ηελ Αζθάιεηα θαη Υγεία. Σηολ Κιάδο ασηό έτοσλ αλαηεζεί 

ζέκαηα ζτεηηθά κε ηο περηβάιιολ, ηης Πράζηλες Δεκόζηες Σσκβάζεης, ηε δηατείρηζε 

αποβιήηφλ θαη άιιες ζσλαθείς εργαζίες.  

 


