Ε. ΚΑΘΖΚΟΝΤΑ ΚΑΗ ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΗΚΔΣ ΑΡΜΟΓΗΟΤΖΤΔΣ
ΤΟΥ ΗΑΤΡΟΥ ΔΡΓΑΣΗΑΣ
1. Παξέρεη πιεξνθνξίεο, ζπκβνπιέο, νδεγίεο θαη ππνδείμεηο γηα ζέκαηα πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, γξαπηά θαη πξνθνξηθά ζηνλ εξγνδόηε, ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη
ζηελ Επηηξνπή Υγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ησλ Εξγαδνκέλσλ ή ζηνλ αληηπξόζσπό ηνπο.
2. Σπκβνπιεύεη ζε ζέκαηα:
α. Σρεδηαζκνύ, πξνγξακκαηηζκνύ, ηξνπνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο,
θαηαζθεπήο, αλαβάζκηζεο ρώξσλ θαη ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηνπο
θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηελ
εηζαγσγή θαη ρξήζε πιώλ θαη πξνκήζεηαο κέζσλ εμνπιηζκνύ.
β. Φπζηνινγίαο θαη ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο, εξγνλνκίαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο,
ηεο δηεπζέηεζεο θαη δηακόξθσζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο εξγαζίαο θαη
ηεο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαζώο θαη νξγάλσζεο ππεξεζίαο
παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν.
γ. Αξρηθήο ηνπνζέηεζεο θαη αιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο γηα ιόγνπο πγείαο, πξνζσξηλά ή
κόληκα, θαζώο θαη έληαμεο ή επαλέληαμεο κεηνλεθηνύλησλ αηόκσλ ζηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία, αθόκε θαη κε ππόδεημε αλακόξθσζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο.
Γεν επιηρέπεηαι ο Ηαηρός Δργαζίας να ελέγτει εργαζομένοσς, προκειμένοσ να
επαληθεύει ηο δικαιολογημένο ή μη ηης αποσζίας ηοσς, λόγω νόζοσ.
3. Πξνβαίλεη ζε ηαηξηθό έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθό κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο, κεηά ηελ
πξόζιεςή ηνπο ή ηελ αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, θαζώο θαη ζε πεξηνδηθό ηαηξηθό έιεγρν θαηά
ηελ θξίζε ηνπ επηζεσξεηή εξγαζίαο, ύζηεξα από αίηεκα ηεο επηηξνπήο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, όηαλ ηνύην δελ νξίδεηαη από ην Νόκν.
4. Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ θαη κεηξήζεσλ παξαγόλησλ ηνπ
εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρύνπλ θάζε θνξά.
5. Εθηηκά ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, αμηνινγεί θαη
θαηαρσξεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ, εθδίδεη βεβαίσζε ησλ παξαπάλσ εθηηκήζεσλ
θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ εξγνδόηε.
Τν πεξηερόκελν ηεο βεβαίσζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην ηαηξηθό απόξξεην ππέξ ηνπ
εξγαδόκελνπ θαη κπνξεί λα ειεγρζεί από ηνπο πγεηνλνκηθνύο επηζεσξεηέο ηνπ Υπνπξγείνπ
Εξγαζίαο, γηα ηελ θαηνρύξσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηνπ εξγνδόηε.
6. Επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
πξόιεςεο ησλ αηπρεκάησλ.
7. Επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλαθέξεη νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, πξνηείλεη
κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ παξαιείςεσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο.
8. Επεμεγεί ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ησλ αηνκηθώλ κέζσλ πξνζηαζίαο.

9. Εξεπλά ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηώλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία, αλαιύεη θαη αμηνινγεί ηα
απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ πξόιεςε ησλ αζζελεηώλ απηώλ.
10. Επηβιέπεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο
εξγαζίαο, ελεκεξώλεη ηνπο εξγαδόκελνπο γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ
εξγαζία ηνπο, θαζώο θαη γηα ηνπο ηξόπνπο πξόιεςήο ηνπο.
11. Παξέρεη επείγνπζα ζεξαπεία ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αηθλίδηαο λόζνπ εξγαδνκέλνπ.
12. Εθηειεί πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκνύ ησλ εξγαδνκέλσλ κε εληνιή ηεο αξκόδηαο δηεύζπλζεο
πγηεηλήο ηεο Ννκαξρίαο, όπνπ εδξεύεη ε επηρείξεζε.
13. Υπνρξενύηαη λα ηεξεί ην ηαηξηθό θαη επηρεηξεζηαθό απόξξεην.
14. Αλαγγέιιεη κέζσ ηεο Επηρείξεζεο ζηελ νηθεία Επηζεώξεζε Εξγαζίαο αζζέλεηεο ησλ
εξγαδνκέλσλ, πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία.
15. Υπνρξενύηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Τερληθό Αζθαιείαο, πξαγκαηνπνηώληαο θνηλνύο
ειέγρνπο ησλ ρώξσλ εξγαζίαο.
16. Οθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Τερληθό Αζθαιείαο θαη κε ηελ Ε.Υ.Α.Ε, ηελ νπνία
ελεκεξώλεη γηα θάζε ζεκαληηθό δήηεκα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο.
17. Σπκκεηέρεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Tερληθνύο Aζθαιείαο θαη ηνλ εξγνδόηε, ζηελ
θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο.
18. Παξαθνινπζεί ηηο απνπζίεο ησλ εξγαδνκέλσλ, πξαγκαηνπνηεί ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ
απνπζηώλ εμαηηίαο αζζέλεηαο, εμάγεη ζπκπεξάζκαηα θαη ππνβάιιεη πξνηάζεηο γηα ηε
κείσζή ηνπο.
19. Καηαρσξεί ζε εηδηθό βηβιίν, πνπ πξνβιέπεη ν Νόκνο, ηηο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ
πξνο ηνλ εξγνδόηε ή ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ, ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλώζε ν εξγνδόηεο
ελππνγξάθσο.
20. Τεξεί ηνλ αηνκηθό ηαηξηθό θάθειν ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε θηλδύλνπο εληόο
αζθαινύο εξκαξίνπ ησλ Γξακκαηεηώλ ηεο έδξαο ησλ Δηακεξηζκάησλ, Σπγθξ/ησλ, Τειεπ.
Πεξηθεξεηώλ, Δ/λζεσλ θ.ιπ. θαη είλαη ππεύζπλνο γηα ηε δηαθύιαμε ηνπ ηαηξηθνύ
απνξξήηνπ.
21. Σπκκεηέρεη, κε ηνλ Τερληθό Αζθαιείαο, ζηηο θνηλέο ζπλεδξηάζεηο εξγνδόηε – Ε.Υ.Α.Ε,
πνπ γίλνληαη ην πξώην δεθαήκεξν θάζε ηξηκήλνπ.
22. Σπληάζζεη από θνηλνύ κε ηνλ Τερληθό Αζθαιείαο ηηο εθηηκήζεηο Επαγγεικαηηθνύ
Κηλδύλνπ.

