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Η νομοθεςύα εύναι βαςικόσ παρϊγοντασ προςταςύασ των εργαζομϋνων από
δυνητικϊ βλαπτικούσ παρϊγοντεσ, ςτουσ οπούουσ εκτύθενται κατϊ την εργαςύα
τουσ αφού υποχρεώνει τουσ εργοδότεσ για τη λόψη όλων των κατϊλληλων
μϋτρων.
Η γενικό νομοθεςύα υγιεινόσ και αςφϊλειασ αποτελεύ το πλαύςιο για την
οργϊνωςη και λειτουργύα κατϊλληλων υπηρεςιών και ςτον χώρο του
νοςοκομεύου και κατοχυρώνεται κ’ από τον Δημοςιοώπαλληλικό Κώδικα.
Νόμος 1568/85 (ΥΕΚ 177/Α/85) :για την υγιεινό και αςφϊλεια των εργαζομϋνων.
Π.Δ 17/96 (ΥΕΚ 11/Α/99) :Μϋτρα για τη βελτύωςη τησ αςφϊλειασ και τησ υγεύασ
των εργαζομϋνων κατϊ την εργαςύα ςε ςυμμόρφωςη με τισ οδηγύεσ 89/391/ΕΟΚ
και 91/383/ΕΟΚ.
Νόμος 2683/1999 (ΥΕΚ 19/Α/99) :Κύρωςη του Κώδικα κατϊςταςησ Δημοςύων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλόλων και Υπαλλόλων Ν.Π.Δ.Δ. και ϊλλεσ
διατϊξεισ, ϊρθρο 44.
Η ειδικό νομοθεςύα που ςχετύζεται με την προςταςύα των εργαζομϋνων κατϊ τον
χειριςμό των χημειοθεραπευτικών και βαςύζεται ςε Ευρωπαώκϋσ Οδηγύεσ
αναφϋρεται ςε χημικούσ, βιολογικούσ και καρκινογόνουσ παρϊγοντεσ. Υπϊρχει
επύςησ ειδικό νομοθεςύα για την «Προςταςύα των γυναικών κατϊ την
εγκυμοςύνη, τον τοκετό και τη γαλουχύα».
Π.Δ. 338/2001 (ΥΕΚ 227/Α/2001):Προςταςύα τησ υγεύασ και αςφϊλειασ των
εργαζομϋνων κατϊ την εργαςύα, από κινδύνουσ οφειλόμενουσ ςε χημικούσ
παρϊγοντεσ.
Π.Δ. 186/95 {ΣΡ.ΠΔ 174/97, ΠΔ 15/99} (ΥΕΚ 97/Α/95) : Προςταςύα των
εργαζομϋνων από κινδύνουσ που διατρϋχουν λόγω τησ ϋκθεςησ τουσ ςε
βιολογικούσ παρϊγοντεσ κατϊ την εργαςύα ςε ςυμμόρφωςη με τισ οδηγύεσ του
Συμβουλύου 90/679/ΕΟΚ.
Π.Δ 399/94 (ΥΕΚ 221/Α/94) :Προςταςύα των εργαζομϋνων από τουσ κινδύνουσ
που ςυνδϋονται με την ϋκθεςη ςε καρκινογόνουσ παρϊγοντεσ κατϊ την εργαςύα
ςε ςυμμόρφωςη με την οδηγύα του Συμβουλύου 90/394/ΕΟΚ.
Π.Δ 127/2000 (ΥΕΚ 111/Α/2000) :Τροποπούηςη και ςυμπλόρωςη του
Π.Δ.399/94 «Προςταςύα των εργαζομϋνων από τουσ κινδύνουσ που ςυνδϋονται

με την ϋκθεςη ςε καρκινογόνουσ παρϊγοντεσ κατϊ την εργαςύα ςε ςυμμόρφωςη
με την οδηγύα του Συμβουλύου 90/394/ΕΟΚ» (221/Α) ςε ςυμμόρφωςη με την
οδηγύα 97/42/ΕΚ του Συμβουλύου.
Π.Δ 176/97 (ΥΕΚ 150/Α/97) :Μϋτρα για τη βελτύωςη τησ αςφϊλειασ και τησ
υγεύασ κατϊ την εργαςύα των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουςών εργαζομϋνων
ςε ςυμμόρφωςη με την οδηγύα 92/85/ΕΟΚ.
Νόμος 1672/87 (ΥΕΚ/Α/87) :για την απαςχόληςη και τουσ όρουσ εργαςύασ και
ζωόσ του νοςηλευτικού προςωπικού ςύμφωνα με τη ςύμβαςη 149/1977 του
Δ.Γ.Ε.

