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Ένα ευρύ φάσμα της ενωσιακής νομοθεσίας ρυθμίζει την ασφάλεια και την υγεία στην 
εργασία (ΑΥΕ)· μεταξύ άλλων, η οδηγία-πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ1 και οι σχετικές οδηγίες της 
για την προστασία των εργαζομένων από μια σειρά φυσικών, χημικών, βιολογικών και 
εργονομικών παραγόντων που εγκυμονούν κινδύνους για εργατικά ατυχήματα και άλλα 
προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την εργασία. Στον τομέα των χημικών προϊόντων 
εφαρμόζονται η οδηγία 98/24/ΕΚ2 και η οδηγία 2004/37/ΕΚ3. Το νέο στρατηγικό πλαίσιο 
της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2021-20274 καθορίζει 
τις κύριες δραστηριότητες στον τομέα αυτό κατά τα επόμενα έτη5.  
 
Οι οδηγίες της ΕΕ για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία εφαρμόζονται πλήρως στους 
γεωργούς, εφόσον χαρακτηρίζονται ως εργαζόμενοι. Τα κράτη μέλη μεταφέρουν στο εθνικό 
τους δίκαιο τις οδηγίες της ΕΕ και εναπόκειται πρωτίστως στις αρμόδιες εθνικές αρχές να 
διασφαλίσουν την ορθή επιβολή της σχετικής εθνικής νομοθεσίας. Η Επιτροπή και ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία δημοσιεύουν επίσης 
και προωθούν ενεργά κατευθυντήριες γραμμές, εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό για 
διάφορους οικονομικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας6. Επιπλέον, το νέο 
στρατηγικό πλαίσιο αναφέρει την ανάπτυξη περαιτέρω εργαλείων για σχετικές εκτιμήσεις 
κινδύνου και επιθεωρήσεις εργασίας. Στη μελλοντική Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) 
περιλαμβάνεται, επίσης, η περαιτέρω προώθηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας στον 
γεωργικό τομέα, συγκεκριμένα, συνδέοντας τις ενισχύσεις της ΚΓΠ με την τήρηση της 
οδηγίας-πλαισίου 89/391/ΕΟΚ στο πλαίσιο του μηχανισμού κοινωνικής αιρεσιμότητας. 
 
Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη για την προώθηση της εφαρμογής της 
ενωσιακής νομοθεσίας για την ΑΥΕ και άλλων σχετικών δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων 
στο πλαίσιο της συμβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και 
της επιτροπής ανώτερων επιθεωρητών εργασίας. Η συνεργασία αυτή αποτελεί ουσιώδες 
μέρος του έργου που επιτελεί η Επιτροπή στον τομέα της ΑΥΕ. 
 

 
1 Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την 
προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στην εργασία. 
2 Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της υγείας και ασφαλείας των 
εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλομένους σε χημικούς παράγοντες. 
3 Οδηγία 2004/37/ΕΚ, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία. 
4 Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2021) 323 final, της 28.6.2021, με τίτλο «Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για 
την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2021-2027 — Ασφάλεια και υγεία στην εργασία σε 
έναν μεταβαλλόμενο κόσμο εργασίας». 
5 Στο τμήμα 2.2 του στρατηγικού πλαισίου ζητείται η παροχή αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με τους θανάτους 
που συνδέονται με την εργασία, καθώς και ολοκληρωμένη ευαισθητοποίηση στον γεωργικό τομέα. 
6 Βλ. https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/a582a0df-60d3-4258-b4ff-b610f232118f  και 
https://osha.europa.eu/el/tools-and-resources 
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