ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Π.Υ.
Η εφαρμογή του Συστήματος Ασφάλειας και Υγείας απαιτεί τη συμμετοχή και
τη συνεργασία όλων των μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Π.Υ.). Κάθε
εμπλεκόμενος θα πρέπει να γνωρίζει τον ρόλο του και τις ευθύνες του.
1. Εργοδότης (Διεύθυνση της Υπηρεσίας)
Η Διεύθυνση της Π. Υ. (Διευθυντής Π. Υ./ Βοηθοί Διευθυντές Π.Υ./ Επαρχιακοί
Υπεύθυνοι Πυροσβεστικών Σταθμών/ Υπεύθυνοι Τμημάτων Π.Υ.) έχει την ευθύνη για
τον καθορισμό της στρατηγικής κατεύθυνσης της Υπηρεσίας και τη δημιουργία
περιβάλλοντος και δομών για την αποτελεσματική λειτουργία της διαχείρισης
κινδύνου εντός των Πυροσβεστικών Σταθμών και άλλων χώρων που
δραστηριοποιείται η Υπηρεσία.
2. Εργαζόμενοι (όλα τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας)
Οι εργαζόμενοι έχουν ευθύνες και υποχρεώσεις βάση νομοθεσίας (Ν.89/96 και
Κ.Δ.Π. 134/97), όπως να :
• συνεργάζονται με τον εργοδότη στην εκτέλεση των καθηκόντων τους ή των
υποχρεώσεων τους, συμφώνα με το Νόμο και του αναφέρουν τους κινδύνους που
εντοπίζουν
• λαμβάνουν την εύλογη φροντίδα για την ασφάλεια και την υγεία τους καθώς και
άλλων προσώπων που επηρεάζονται από τις ενέργειες τους
• συμμετέχουν στις επιτροπές ασφάλειας (εφόσον εκλεγούν).
3. Αντιπρόσωποι Ασφάλειας και Υγείας
Σε καθορισμένο χώρο εργασίας (Πυροσβεστικό Σταθμό/ Τμήμα) εκλέγεται, επιλέγεται
ή ορίζεται από τους εργοδοτούμενους ο αντιπρόσωπος ασφάλειας. Ο αριθμός των
Αντιπροσώπων φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.
Ο ρόλος των Αντιπροσώπων Ασφάλειας περιλαμβάνει τις ακόλουθες αρμοδιότητες
και καθήκοντα :
• οι αντιπρόσωποι ασφάλειας έχουν την κύρια ευθύνη για τη διαχείριση κινδύνου σε
καθημερινή βάση εντός των Πυρ. Σταθμών/ Τμήμα
• είναι υπεύθυνοι για την προώθηση και τη ευαισθητοποίηση στον κίνδυνο μέσα στα
πλαίσια λειτουργίας της Υπηρεσίας
• φροντίζουν και ενδιαφέρονται για τη δική τους ενημέρωση, πληροφόρηση και
εκπαίδευση, καθώς και των συναδέλφων τους, στα θέματα επαγγελματικής
ασφάλειας και υγείας
• είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των απαιτήσεων των Διαδικασιών και Οδηγιών
εργασίας του συστήματος Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία
• διενεργούν επιθεωρήσεις στους χώρους εργασίας, καταγράφουν τα αποτελέσματα,
ετοιμάζουν Προγράμματα δράσης και τα κοινοποιούν στη Διεύθυνση.
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4. Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας
Ο Λειτουργός Ασφάλειας διορίζεται από τον εργοδότη (Διεύθυνση της Π.Υ.) και
πρέπει να έχει επαρκείς γνώσεις και πείρα, ώστε να είναι ικανός να ελέγχει και να
διαχειρίζεται κάθε ζήτημα που αφορά την ασφάλεια και την υγεία εργαζομένων, να
διενεργεί επιθεωρήσεις, να υποβάλλει συστάσεις και να διοργανώνει μαθήματα για
θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Ο ρόλος του είναι σημαντικός στην
εφαρμογή και λειτουργία του Συστήματος Ασφάλειας και Υγείας και στην υποστήριξη
για την επίλυση των προβλημάτων εντός των Πυρ. Σταθμών, αλλά και στη διάθεση
μέσων ατομικής προστασίας και μεθόδων εργασίας κατά την ανταπόκριση σε
επεισόδια.
5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Η επιτροπή ασφάλειας αποτελείται από:
o όλους τους Αντιπρόσωπους Ασφάλειας
o τον εργοδότη ή τον αντιπρόσωπο του, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος της
επιτροπής και
o το Λειτουργό Ασφάλειας.
Σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής λαμβάνονται αποφάσεις για εφαρμογή νέων
μέτρων ασφάλειας και οργανώνεται πλάνο με χρονοδιάγραμμα για την τήρηση και
εφαρμογή τους.

