
Με την ψήφιση του Ν.1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων» (ΦΕΚ 177/Α’/85) εισάγονται
για πρώτη φορά συστηµατικά ρυθµίσεις που αφορούν:
Το δικαίωµα των εργαζοµένων να συστήνουν Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
(Ε.Υ.Α.Ε.).
Τη δηµιουργία του Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.) και τη δηµιουργία της
Νοµαρχιακής Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Ν.Ε.Υ.Α.Ε), τα οποία αποτελούν και τα
κυριότερα όργανα άσκησης του κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό και νοµαρχιακό επίπεδο αντίστοιχα.
Την υποχρέωση των εργοδοτών να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) και
Γιατρού Εργασίας (Γ.Ε.).
Τις γενικές αρχές ενός ανθρωποκεντρικού τρόπου σχεδιασµού των χώρων εργασίας.
Τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών, εισαγωγέων, προµηθευτών όσον αφορά την ασφάλεια των
µηχανηµάτων.
Τις βασικές αρχές προστασίας από µηχανικούς και ηλεκτρικούς κινδύνους.
Γενικά τεχνικά και οργανωτικά µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και
βιολογικούς παράγοντες.
Τον προσδιορισµό των υποχρεώσεων εργοδοτών και εργαζοµένων.
Όργανα ελέγχου - Ποινικές και ∆ιοικητικές κυρώσεις.
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Το Π.∆. 294/88 «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας, επίπεδο
γνώσεων και ειδικότητα Τεχνικού Ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις του άρθρου 1 παρ.1 
του Ν.1568/85», σύµφωνα µε το οποίο καθορίζονται οι κατηγορίες των επιχειρήσεων κατά κλάδο
οικονοµικής δραστηριότητας, ο χρόνος απασχόλησης Τ.Α. και Γ.Ε. ανά κατηγορία επιχειρήσεων, το
επίπεδο γνώσεων και η ειδικότητα του Τ.Α. ανά κατηγορία επιχειρήσεων.
Το Π.∆. 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού
εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ»,
όπου ορίζεται ο εξοπλισµός εργασίας και τα µέτρα ασφαλείας κατά τη χρησιµοποίησή του.
Το Π.∆. 396/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόµενους
εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/656/ΕΟΚ»,
όπου καθορίζονται τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) που απαιτείται να φέρουν οι εργαζόµενοι
σε διάφορες θέσεις εργασίας.
Το Π.∆. 105/95 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφαλείας ή/και υγείας στην εργασία σε
συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», στο οποίο αναλύονται τα σήµατα ασφαλείας και υγείας που
επιβάλλονται στους εργασιακούς χώρους.
Το Π.∆. 16/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση
µε την οδηγία 89/654/ΕΟΚ», στο οποίο καθορίζονται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών για ενηµέρωση
των εργαζοµένων και οι ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές για χώρους εργασίας.
Το Π.∆. 17/96 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την
εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», στο οποίο επεκτείνεται η 
εφαρµογή του θεσµού Τ.Α. σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας
και αριθµού εργαζοµένων και στο οποίο καθορίζονται οι ειδικές υποχρεώσεις των εργοδοτών. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ

Σύµφωνα µε το ΚΕΦ.Γ’, Άρθρο 7 του Π.∆. 17/96, ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την
υγεία των εργαζοµένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαµβάνει µέτρα που να
εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των τρίτων. 
Οι γενικές αρχές πρόληψης τις οποίες οφείλει να ακολουθεί, είναι οι εξής:

1. Αποφυγή των κινδύνων
2. Εκτίµηση των κινδύνων που δεν µπορούν να αποφευχθούν
3. Προσαρµογή της εργασίας στον άνθρωπο
4. Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το µη επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο.
5. Προγραµµατισµός της πρόληψης - προτεραιότητα στη λήψη µέτρων οµαδικής προστασίας
6. Καταπολέµηση των κινδύνων στην πηγή τους
7. Προσαρµογή στις τεχνικές εξελίξεις
8. Παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζόµενους

Βάσει των ανωτέρω αρχών πρόληψης, ο εργοδότης υποχρεούται:
♦ Να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων
♦ Να καταρτίζει πρόγραµµα πρόληψης των επαγγελµατικών κινδύνων και να επιδιώκει την βελτίωση
των υφισταµένων καταστάσεων. 
♦ Να εφαρµόζει τις υποδείξεις των τεχνικών και υγειονοµικών επιθεωρητών εργασίας και να
διευκολύνει το έργο τους µέσα στην επιχείρηση κατά τους ελέγχους.
♦ Να επιβλέπει την ορθή εφαρµογή των µέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας. 
♦ Να ενηµερώνει τους εργαζόµενους για τους επαγγελµατικούς κινδύνους που υπάρχουν στην
εργασία τους.
♦ Να εξασφαλίζει την συντήρηση και την παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας µέσων και
εγκαταστάσεων.
♦ Να διευκολύνει την επιµόρφωση των εργαζοµένων και των εκπροσώπων τους.
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Κάθε εργαζόµενος έχει υποχρέωση να εφαρµόζει τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας και να 
φροντίζει ανάλογα µε τις δυνατότητές του, για την ασφάλεια και την υγεία του καθώς και για 
την ασφάλεια και την υγεία των άλλων ατόµων που επηρεάζονται από τις πράξεις ή 
παραλείψεις του κατά την εργασία σύµφωνα µε την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες 
του εργοδότη του.
Για την πραγµατοποίηση αυτών των στόχων, οι εργαζόµενοι οφείλουν ειδικότερα, σύµφωνα µε 
την εκπαίδευσή τους και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη τους:
♦ Να χρησιµοποιούν σωστά τις µηχανές, τις συσκευές, τα εργαλεία, τις επικίνδυνες ουσίες, τα 
µεταφορικά και άλλα µέσα. 
♦ Να χρησιµοποιούν σωστά τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό που τίθεται στην διάθεσή 
τους και µετά την χρήση να τον τακτοποιούν στην θέση του.
♦ Να µην θέτουν εκτός λειτουργίας, αλλάζουν ή µετατοπίζουν αυθαίρετα τους µηχανισµούς 
ασφάλειας των µηχανών, εργαλείων, συσκευών, εγκαταστάσεων και κτιρίων και να 
χρησιµοποιούν σωστά αυτούς τους µηχανισµούς ασφαλείας.
♦ Να αναφέρουν αµέσως στον εργοδότη ή /και σε όσους ασκούν αρµοδιότητες ΤΑ και ΓΕ, όλες 
τις καταστάσεις που µπορεί να θεωρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν άµεσο και σοβαρό κίνδυνο 
για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και κάθε έλλειψη που διαπιστώνεται στα συστήµατα 
προστασίας.
♦ Να συντρέχουν τον εργοδότη και όσους ασκούν αρµοδιότητες ΤΑ και ΓΕ, όσο καιρό 
χρειαστεί, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση όλων των καθηκόντων ή απαιτήσεων, που 
επιβάλλονται από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας για την προστασία της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία.
♦ Να συντρέχουν τον εργοδότη και όσους ασκούν αρµοδιότητες ΤΑ και ΓΕ, όσο καιρό 
χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να µπορεί να εγγυηθεί ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες 
εργασίας είναι ασφαλείς και χωρίς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία εντός του πεδίου 
δραστηριότητάς τους .
♦ Να παρακολουθούν τα σχετικά σεµινάρια ή άλλα επιµορφωτικά προγράµµατα σε θέµατα 
Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας.
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1. Παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέµατα σχετικά µε την
υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων.

2. Συντάσσει - σε συνεργασία µε το Γιατρό Εργασίας, όπου υπάρχει- γραπτή εκτίµηση των
υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων και τη θέτει στη διάθεση του εργοδότη.

3. Συµβουλεύει σε θέµατα:
σχεδιασµού, προγραµµατισµού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, 
νέων παραγωγικών διαδικασιών, 
προµήθειας µέσων και εξοπλισµού, 
ατοµικών µέσων προστασίας, 
διαµόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας.

4. Ελέγχει την ασφάλεια:
των εγκαταστάσεων και των τεχνικών µέσων πριν τη λειτουργία τους,
των παραγωγικών διαδικασιών και µεθόδων εργασίας πριν από την εφαρµογή τους.

5. Επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των
ατυχηµάτων.

6. Επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας και µεριµνά για τη βελτίωσή τους.

7. Καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδοµετρείται και θεωρείται από την
Επιθεώρηση Εργασίας, γραπτές υποδείξεις των οποίων ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαµβάνει
γνώση ενυπογράφως.



ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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1. Παρέχει υποδείξεις και συµβουλές στον εργοδότη, στους εργαζόµενους και στους εκπροσώπους
τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για τη σωµατική και
ψυχική υγεία των εργαζοµένων. 

2. Συντάσσει - σε συνεργασία µε τον Τεχνικό Ασφαλείας - γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά
την εργασία κινδύνων και τη θέτει στη διάθεση του εργοδότη.

3. Συµβουλεύει σε θέµατα:
σχεδιασµού, προγραµµατισµού, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τους
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας λήψης µέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και χρήση
υλών και προµήθειας µέσων εξοπλισµού - χρήση ατοµικών µέσων προστασίας
θέσεων και περιβάλλοντος εργασίας, σε συνδυασµό µε την καταλληλότητα των εργαζοµένων για τη
συγκεκριµένη εργασία
φυσιολογίας και ψυχολογίας, εργονοµίας και υγιεινής της εργασίας

4. Επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας της υγείας των εργαζοµένων και οργανώνει
υπηρεσία παροχής Α’ Βοηθειών.

5. Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζοµένων σχετικά µε τη θέση εργασίας Τηρεί ιατρικό φάκελο
για τον κάθε εργαζόµενο. Εκτελεί προγράµµατα εµβολιασµού των εργαζοµένων (µε εντολή της
αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Υγιεινής της Νοµαρχίας, όπου εδρεύει η επιχείρηση).

6. Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία.

7. Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήµατος ή αιφνίδιας νόσου.

8. Καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο γραπτές υποδείξεις των οποίων ο εργοδότης λαµβάνει γνώση
ενυπογράφως.



ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Ως εργατικό ατύχηµα ορίζεται κάθε βίαιο συµβάν σε εργαζόµενο που συµβαίνει κατά την εκτέλεση 
της εργασίας του ή εξ αφορµής αυτής. 
Εργατικό ατύχηµα θεωρείται επίσης, βάσει αποφάσεως του Αρείου Πάγου, και κάθε ατύχηµα που 
συµβαίνει καθ’ οδόν προς την εργασία του εργαζόµενου ή κατά την επιστροφή του από την εργασία στο 
σπίτι. Σε αυτή την περίπτωση που ως συνήθως το ατύχηµα προέρχεται από κάποιο τροχαίο συµβάν, 
θεωρείται βέβαια εργατικό ως προς τα ασφαλιστικά δικαιώµατα, αλλά την έρευνα του συµβάντος αυτού 
την διενεργεί η τροχαία. 

Όταν συµβεί ένα τέτοιο ατύχηµα ερευνάται αν ο παθών πήγαινε στο σπίτι του ή στην εργασία του από 
τον συντοµότερο δρόµο. Και ως συνήθως λέµε ότι µια ώρα πριν την εργασία του και  µια ώρα µετά την 
εργασία του, αν συµβεί οποιοδήποτε συµβάν σε εργαζόµενο – είτε τροχαίο είτε πτώση – σε αυτό το 
χρονικό διάστηµα θεωρείται εργατικό, εφόσον ο τόπος του συµβάντος είναι στην κατεύθυνση του 
σπιτιού του ή της δουλειάς του. ∆ηλαδή η φιλοσοφία είναι ότι ο εργαζόµενος έκανε το συγκεκριµένο 
δροµολόγιο όχι επειδή το ήθελε αυτός αλλά εξαιτίας της εργασίας του, όπως αναφέρεται και στον ορισµό 
του εργατικού ατυχήµατος.

Όταν συµβεί εργατικό ατύχηµα θα πρέπει αυτό να αναγγελθεί στην Τεχνική Επιθεώρηση Εργασίας 
εντός 24 ωρών, στις Αστυνοµικές Αρχές και στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα του εργαζόµενου. 

Τα σοβαρά και θανατηφόρα ατυχήµατα που συµβαίνουν πρέπει να αναγγέλλονται άµεσα, οι δε 
συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα 
το ατύχηµα πρέπει να παραµένουν αµετάβλητες. 

Αµέσως µετά την αναγγελία του εργατικού ατυχήµατος γίνεται έρευνα από  Τεχνικό Επιθεωρητή 
Εργασίας για τα αίτια που προκάλεσαν το ατύχηµα και συντάσσεται έκθεση αυτοψίας η οποία αποτελεί 
µέρος του προανακριτικού υλικού. 



ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Η έρευνα του ατυχήµατος πρέπει να διεξάγεται στους χώρους του ατυχήµατος και το ταχύτερο 
δυνατό, ώστε οι χώροι να παραµένουν άθικτοι  και τα γεγονότα νωπά στη µνήµη των µαρτύρων. Τα 
γεγονότα ερευνώνται εξετάζοντας τα άτοµα, το υλικό, το περιβάλλον (φυσικό και κοινωνικό), 
αναζητώντας τα ασυνήθη γεγονότα στην πάγια διαδικασία. Χρησιµοποιούνται µαρτυρίες, εάν είναι 
δυνατόν του θύµατος, των άµεσα εµπλεκοµένων συναδέλφων του, τεχνικών, ακόµα και ειδικών –
ανάλογα µε τη φύση του ατυχήµατος.

Από έρευνες που έχουν γίνει, φαίνεται ότι:
οι εργάτες έχουν την άποψη πως για τα ατυχήµατα ευθύνονται ο εξοπλισµός, η οργάνωση της εργασίας 
και η εκπαίδευση και τα στελέχη πιστεύουν ότι για τα ατυχήµατα ευθύνονται η αµέλεια, η απροσεξία και 
ο µη σεβασµός των εντολών.

Πολλές φορές δεν υπάρχει µία και µοναδική αιτία για το συµβάν, αλλά πληθώρα παραγόντων που 
επηρεάζουν συνολικά µια κατάσταση. Το ατύχηµα συνήθως αποτελεί την κορύφωση µιας σειράς 
προβληµάτων που συσσωρεύονται.

Η έρευνα του ατυχήµατος έχει κυρίως σα σκοπό τον εντοπισµό των αιτιών του συµβάντος και την 
πρόταση µέτρων, ώστε να αποφευχθεί παρόµοιο ατύχηµα µε την ίδια αιτιολογία. 

Στην έκθεση αυτοψίας που συντάσσεται επιπρόσθετα γίνεται µνεία αν την στιγµή του ατυχήµατος 
τηρούνται τα µέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της εργατικής 
νοµοθεσίας. Σ’ αυτή τη συγκεκριµένη παράγραφο της έκθεσης στηρίζεται πολλές φορές ο εισαγγελέας 
για να απαγγείλει κατηγορία κατά παντός υπευθύνου.

Τα δικαστήρια που αφορούν τα εργατικά ατυχήµατα συνήθως δικάζονται στο µονοµελές 
πληµµελειοδικείο και εντός χρονικού διαστήµατος το πολύ 5 ετών. Ο παθών εκτός από την αγωγή που 
µπορεί να κάνει στον υπεύθυνο της επιχείρησης ζητώντας ποινικές ευθύνες, µπορεί να ζητήσει και 
αστικές αποζηµιώσεις. 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ

Στα πλαίσια των γενικών και ειδικότερων υποχρεώσεων, ο εργοδότης οφείλει:
♦Να κάνει ανάθεση καθηκόντων Τ.Α. ή/και Γ.Ε., χωρίς αυτό να θίγει την αρχή της αρχή ευθύνης του 
εργοδότη.
♦Να έχει στην διάθεσή του µια γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κινδύνων για την ασφάλεια και 
υγεία των εργαζοµένων κατά την εργασία. 
♦Να θέτει στη διάθεση των εκπροσώπων των εργαζοµένων επαρκή απαλλαγή από την εργασία, 
χωρίς απώλεια αποδοχών, καθώς και τα αναγκαία µέσα προκειµένου να µπορούν να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κείµενες διατάξεις. Ο χρόνος απαλλαγής από την εργασία -
συνολικά για όλους - δεν µπορεί να είναι µικρότερος από το 1/3 του ελάχιστου χρόνου απασχόλησης του 
ΤΑ. Στον χρόνο αυτό δεν προσµετράται ο χρόνος των συνεδριάσεων.
♦Να αναγγέλλει εντός 24 ωρών όλα τα εργατικά ατυχήµατα στις αρµόδιες αρχές (επιθεωρήσεις 
εργασίας, πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο 
υπάγεται ο εργαζόµενος).
♦Να θεωρεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας Βιβλίο υποδείξεων και Συµβουλών Τ.Α. και Γ.Ε.
♦Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχηµάτων, στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή του 
ατυχήµατος, καθώς και κατάλογο εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια ανικανότητα εργασίας 
εργαζοµένου µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών.
♦ Να τηρεί Βιβλίο συντήρησης και ελέγχου των συστηµάτων ασφαλείας.

►Σηµειώνεται πως τα µέτρα για την ασφάλεια, την υγιεινή και την υγεία κατά την εργασία
σε καµία περίπτωση δε συνεπάγονται την οικονοµική επιβάρυνση των εργαζοµένων.
►Σηµειώνεται πως τα µέτρα για την ασφάλεια, την υγιεινή και την υγεία κατά την εργασία
σε καµία περίπτωση δε συνεπάγονται την οικονοµική επιβάρυνση των εργαζοµένων.



ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Α. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Με αιτιολογηµένη πράξη του ελέγχοντα Επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα από προηγούµενη 
πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων, επιβάλλεται - ανεξάρτητα από ποινικές κυρώσεις - σε 
κάθε εργοδότη/ κατασκευαστή/ εισαγωγέα/ προµηθευτή που παραβαίνει τις διατάξεις και ρυθµίσεις 
της νοµοθεσίας για την Υ&Α της εργασίας:

α) πρόστιµο για κάθε παράβαση από 50.000 έως 3.000.000 δρχ. 
β) προσωρινή διακοπή λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή 

τµηµάτων ή συνόλου επιχείρησης µέχρι 6 (έξι) ηµέρες.
♦ Επίσης, ο Υπουργός Εργασίας – ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση αρµόδιου Επιθεωρητή 
Εργασίας – µπορεί να επιβάλλει 

-προσωρινή διακοπή λειτουργίας για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 6 ηµερών ή και 
- οριστική διακοπή λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή 

συνόλου επιχείρησης.

2. Η πράξη επιβολής προστίµου κοινοποιείται µε απόδειξη στον παραβάτη, ο οποίος το εξοφλεί στην 
αρµόδια ∆.Ο.Υ. (τροποπ. Ν.2639/98 αρθρ.16), αλλιώς θεωρείται απαράδεκτη. 

♦ Ο παραβάτης µπορεί να αµφισβητήσει τη νοµιµότητας της πράξης επιβολής προστίµου, 
προσφεύγοντας µέσα σε 60 ηµέρες από την κοινοποίηση της πράξης στο διοικητικό Πρωτοδικείο της 
έδρας της Επιθεώρησης Εργασίας. 
- Η προσφυγή αυτή είναι απαράδεκτη, αν δεν κοινοποιηθεί στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας
µέσα σε 10 ηµέρες από την άσκησή της.
- Μετά την πάροδο της προθεσµίας για την άσκηση προσφυγής ή µετά την έκδοση της απόφασης του 
Πρωτοδικείου, γίνεται διοικητική βεβαίωση του προστίµου από την Επιθεώρηση Εργασίας και 
εισπράττεται από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. ως δηµόσιο έσοδο.



ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

3. Παράγοντες που λαµβάνονται υπ’όψη κατά την επιλογή και επιβολή των παραπάνω ποινών
είναι:
α) η αµεσότητα, σοβαρότητα και έκταση κινδύνου, καθώς και
β) η σοβαρότητα της παράβασης, παρόµοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις 
και ο βαθµός υπαιτιότητας.

4. Πριν την επιβολή διοικητικών ποινών, µπορεί να χορηγηθεί εύλογη προθεσµία µέχρι 30 ηµέρες 
για συµµόρφωση ή παράταση προθεσµίας µία µόνο φορά και έως 10 ηµέρες, αν κριθεί ότι εκείνη 
που χορηγήθηκε αρχικά δεν ήταν επαρκής. 

5. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής ή οριστικής διακοπής γίνεται από την 
αρµόδια αστυνοµική αρχή.

6. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, µπορεί να αυξάνονται τα όρια των παραπάνω προστίµων.

Β. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Κάθε εργοδότης/ κατασκευαστής ή παρασκευαστής/ εισαγωγέας ή προµηθευτής που 
παραβαίνει τις διατάξεις και ρυθµίσεις της νοµοθεσίας για την Υ&Α της εργασίας
µε πρόθεση: τιµωρείται µε φυλάκιση ή/και µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον 100.000 δρχ.
από αµέλεια: τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ενός (1) έτους ή µε χρηµατική ποινή.

2. Η υπόθεση εισάγεται προς εκδίκαση µε απ’ ευθείας κλήση.

3. Σε περίπτωση αναβολής της δίκης, ορίζεται ρητή δικάσιµος µέσα σε 21 ηµέρες.



∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Τ.Α. & Γ.Ε.

Α.   ΕΝΤΥΠΑ
(υποβάλλονται εις διπλούν)

Οι επιχειρήσεις που δε διαθέτουν υποκαταστήµατα θα συµπληρώνουν το «ΕΝΤΥΠΟ 
1».
Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και ένα υποκατάστηµα, για την αποφυγή 
συµπλήρωσης πολλών εντύπων, θα γνωστοποιούν την ανάθεση καθηκόντων Τ.Α. και 
Γ.Ε. χρησιµοποιώντας το  «ΕΝΤΥΠΟ 2».
Για τις επιχειρήσεις µε πολλά υποκαταστήµατα και σε πολλές περιοχές, στην πίσω 
σελίδα του  «ΕΝΤΥΠΟΥ 2», υπάρχει η δυνατότητα συµπλήρωσης των στοιχείων ως 
και τεσσάρων (4) Τεχνικών Ασφάλειας και Γιατρών Εργασίας.
Μαζί µε το έντυπο 1 ή 2, κατατίθεται και το «ΕΝΤΥΠΟ 3» αποδοχής καθηκόντων ΤΑ 
ή/και ΓΕ.

Β.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Τ.Α.
Οι ΠΕ Μηχανικοί, καταθέτουν ένα αντίγραφο του πτυχίου τους και να συµπληρώνουν 
στο έντυπο τον Α.Μ. του Τ.Ε.Ε.
Οι άλλες ειδικότητες (Π.Ε., Τ.Ε. και ∆.Ε.) που θέλουν να ασκήσουν τα καθήκοντα του 
Τ.Α. καταθέτουν αντίγραφο του πτυχίου τους.
Οι επιχειρήσεις που αναθέτουν τα καθήκοντα του Τ.Α. σε υπαλλήλους τους 
προσκοµίζουν και την αποδοχή των καθηκόντων αυτών από τη µεριά του υπαλλήλου. 
Οι εργοδότες που θα αναλάβουν τα καθήκοντα του Τ.Α. καταθέτουν το πιστοποιητικό 
επιµόρφωσης ή και το αντίγραφο του πτυχίου τους (όπου αυτό απαιτείται).
Οι εξωτερικοί συνεργάτες καταθέτουν και αντίγραφο σύµβασης παροχής υπηρεσιών 
Τ.Α. 



Γ.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Γ.Ε.

Αντίγραφο σύµβασης παροχής υπηρεσιών
Βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο ανήκει για την άσκηση συγκεκριµένης 
ιατρικής ειδικότητας.
Οι Γιατροί που εργάζονται στο Ι.Κ.Α. και θέλουν να αναλάβουν τα καθήκοντα του Γ.Ε. 
προσκοµίζουν και βεβαίωση του Ι.Κ.Α. που τους επιτρέπει να εργαστούν και ως Γ.Ε.
Οι Γιατροί χωρίς ειδικότητα που θέλουν να ασκήσουν τα καθήκοντα του Γ.Ε. θα πρέπει 
να προσκοµίσουν τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν επταετή απασχόληση ως Γ.Ε.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Όλα τα δικαιολογητικά (πτυχία, πιστοποιήσεις επιµόρφωσης, κ.λπ.) θα κατατίθενται 
µόνο µία φορά στην αρµόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών, γίνεται στην υπηρεσία εκείνη του Σ.ΕΠ.Ε. στην 
αρµοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα ή το υποκατάστηµα  της επιχείρησης. Για 
παράδειγµα: µία επιχείρηση που εδρεύει στην Αθήνα και διαθέτει και δύο 
υποκαταστήµατα στην Κατερίνη και στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να καταθέσει τα 
δικαιολογητικά της για την έδρα της επιχείρησης στο ΚΕΠΕΚ της Αθήνας, αλλά και για 
τα υποκαταστήµατά της τόσο στο ΚΕΠΕΚ Μακεδονίας-Θράκης για το υποκατάστηµα 
της Θεσσαλονίκης όσο και στο Τµ. Τεχν. & Υγ. Επιθεώρησης Πιερίας για το 
υποκατάστηµα της Κατερίνης.



Κάθε Τ.Α. ή Γ.Ε. που θέλει να αναλάβει καθήκοντα σε κάποια επιχείρηση εφόσον έχει 
καταθέσει για µία φορά τα δικαιολογητικά του, δε θα χρειάζεται να τα ξανακαταθέσει, 
µε την προϋπόθεση ότι η συγκεκριµένη επιχείρηση (µε την οποία συµβάλλεται) ανήκει 
στο ίδιο ΚΕΠΕΚ µε την επιχείρηση που τα είχε καταθέσει για πρώτη φορά. Για την 
επιβεβαίωση της κατάθεσης αρκεί ο αριθµός πρωτοκόλλου της πρώτης κατάθεσης 
των δικαιολογητικών του. (Το καθεστώς αυτό θα ισχύσει µέχρι την ολοκλήρωση της 
άµεσης ηλεκτρονικής διασύνδεσης όλων των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε, εργασία που 
βρίσκεται σε εξέλιξη).
Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχίο, ιατρική ειδικότητα, πιστοποιητικά 
επιµόρφωσης κ.λ.π.) απαιτείται να προσκοµίζονται στις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. 
φωτοαντίγραφα αλλά και τα πρωτότυπα ώστε να επικυρώνονται από την συγκεκριµένη 
υπηρεσία την ίδια στιγµή.
Για οποιαδήποτε αλλαγή προκύπτει στα στοιχεία τόσο των επιχειρήσεων όσο και των 
προσώπων (αλλαγές Τ.Α. ή Γ.Ε., αλλαγές ωραρίου, αλλαγές υπευθύνων στην 
επιχείρηση κ.λ.π.) πρέπει να ενηµερώνεται άµεσα η αρµόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε.. Η 
διαδικασία που θα ακολουθείται σε περίπτωση των προαναφερθέντων αλλαγών θα 
είναι συµπλήρωση εκ νέου του «ΕΝΤΥΠΟΥ 1». Σχετικά µε τις προσωρινές αλλαγές 
(π.χ. αλλαγή ωραρίου για µία συγκεκριµένη ηµέρα) θα πρέπει να ενηµερώνεται η 
αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας από την προηγουµένη µε την αποστολή FAX. 
Τα στοιχεία που δηλώνονται στα έντυπα θα πρέπει να είναι αληθή καθώς τα 
συγκεκριµένα έντυπα επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986. 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Α                                     ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Γ  

 ΚΩ∆.ΑΡ.                                                 ΚΩ∆.ΑΡ 
 

1. Ορυχεία  άνθρακα                                                             11  1. Γεωργία 01 

2. Μεταλλεία – Λατοµεία                                              12,14,15  2. Κτηνοτροφία 02 

3. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιµα αέρια                         13  3. 6,7 

4. Χηµικές   Βιοµηχανίες:                                                  

4.1 Παραγωγή  οξέων, βάσεων, αλάτων και χηµικών λιπασµάτων                311    

4.2 Παραγωγή   πλαστικών υλών, συνθετικών ρητινών και τεχνικών ινών  312    

4.3 Παραγωγή  πετροχηµικών 313.1    

4.4 Παραγωγή οργανικών χρωστικών ουσιών   313.2    

4.5 Παραγωγή πεπιεσµένων αερίων, ξηρού πάγου και ανθρακασβεστίου    313.5   

Εµπόριο, εστιατόρια, ξενοδοχεία, επικοινωνίες, µεταφορές, 
αποθηκεύσεις εκτός απ’ τα συνεργεία συντήρησης σιδηροδροµικών 
γραµµών, τις διαδικασίες σύνθεσης και ελιγµών αµαξοστοιχιών, τις 
µεταφορές και αποθηκεύσεις υγρών και αερίων καυσίµων και τις 
αποθήκες µετά ψύξεως που υπάγονται στην Κατηγορία Β’.  
Τα µεταφορικά µέσα και οι αποθήκες που ανήκουν σε συγκεκριµένη 
επιχείρηση και εξυπηρετούν αποκλειστικά αυτήν, κατατάσσονται στην 
αυτή κατηγορία µε την επιχείρηση. 

 

4.6 Παραγωγή λοιπών  βασικών  προϊόντων 313.9  4. 8,9 

4.7 Βιοµηχανίες  βερνικοχρωµάτων, στιλβωµάτων και τυπογραφικών 
µελανιών   

314    

4.8 Παρασκευή  γεωργικών φαρµάκων και εντοµοκτόνων 319.4    

4.9 Παραγωγή  εκρηκτικών          319.7   

Τράπεζες, λοιπά οικονοµικά ιδρύµατα, ασφάλειες, διεκπεραιώσεις 
υποθέσεων, ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων και λοιπές υπηρεσίες, 
εκτός απ’ τις υπηρεσίες περισυλλογής, µεταφοράς, επεξεργασίας και 
τελικής διάθεσης ακαθάρτων που υπάγονται στην κατηγορία Β’. 

 

4.10 Παρασκευή  πυροτεχνηµάτων 319.8  5. ∆ιοικητικές και οικονοµικές υπηρεσίες όλων των κλάδων οικονοµικής 
δραστηριότητας. 

 

5. Βιοµηχανίες  παραγώγων  πετρελαίου  και άνθρακα:         

5.1 Βιοµηχανίες  επεξεργασίες πετρελαιοειδών 321   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β  

5.2 Εµφιάλωση  υγραερίων 329.5    

6. Βιοµηχανίες προϊόντων εκ µη  µεταλλικών ορυκτών:     
Όσες επιχειρήσεις δεν υπάγονται στις κατηγορίες Α’ και 
Γ’  

6.1 Κατασκευή  ειδών εκ  αµιαντοτσιµέντου                                                   336.3     

6.2 Κατασκευή ειδών από  αµίαντο                                                                 338     

7. Βασικές µεταλλουργικές βιοµηχανίες                                                        34     

8. Κατασκευή  τελικών  προϊόντων εκ µετάλλου, εκτός µηχανών και 
µεταφορικού υλικού:                                                                      

     

8.1 Μεταλλικές  κατασκευές (Γέφυρες, υπόστεγα, έργα υποδοµής και 
παρόµοιες κατασκευές)                                                             

353.9     

9. Κατασκευή µηχανών και συσκευών, εκτός των ηλεκτρικών και των 
µέσων µεταφοράς:                                                            

     

9.1 Λεβητοποιεία   369.1     

9.2 Κατασκευή σιλό, κοχλιοµεταφορέων, µεταφορικών ταινιών και 
αεροµεταφορέων 

369.3     

10. Κατασκευή  ηλεκτρικών  µηχανών, συσκευών και λοιπών ειδών:      

10.1 Κατασκευή συσσωρευτών µολύβδου   372.1     

11. Κατασκευή  µεταφορικών µέσων:      

11.1 Ναυπήγηση και επισκευή σκαφών 381     

11.2 Κατασκευή σιδηροδροµικού και τροχιοδροµικού υλικού 382     

12. Θερµοηλεκτρικοί  σταθµοί παραγωγής 411     

13. Παραγωγή καυσίµου αερίου  πόλεως 412     

14. Υφαντικές  βιοµηχανίες:      

14.1 Βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια 237     

15. Εργασίες µε  ραδιενεργά υλικά ή  ιοντίζουσες ακτινοβολίες 
 

     

16. Εργοτάξια  µεγάλων  δοµικών έργων (σήραγγες, φράγµατα, κλπ.), 
κατασκευές δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, λιµενικά έργα, 
οικοδοµικά έργα πάνω από 2000 m3,  ειδικά δοµικά έργα 

     



1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

2. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ από απόκτηση (ή/και αναγνώριση) πτυχίου-απολυτηρίου

« Α » « Β » « Γ »

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

« Α » 

Ε > 50 Ε < 50

ΑΕΙ  ή  ΤΕΙ
(∆ίπλωµα 

πολυτεχνείου ή 
πτυχίο  

πανεπιστηµιακής 
σχολής ή Πτυχίο 
τεχνολογικού 
εκπαιδ. Ιδρυµ., 
ΚΑΤΕΕ ή σχολών 
υποµηχανικών)  

 ΑΕΙ
(∆ίπλωµα 

πολυτεχνείου ή 
πτυχίο  

πανεπιστηµιακής 
σχολής)

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  Τ.Α.

Ε > 50 Ε < 50

ΑΕΙ  ή  ΤΕΙ
(∆ίπλωµα 

πολυτεχνείου ή 
πτυχίο  

πανεπιστηµιακή
ς σχολής ή 
Πτυχίο  

τεχνολογικού 
εκπαιδ. Ιδρυµ., 

ΚΑΤΕΕ ή 
σχολών

ΑΕΙ  ή  ΤΕΙ   (∆ίπλωµα 
πολυτεχνείου ή πτυχίο  

πανεπιστηµιακής σχολής ή 
Πτυχίο  τεχνολογικού 

εκπαιδ. Ιδρυµ., ΚΑΤΕΕ ή 
σχολών υποµηχανικών)

ή Απολυτήριο τεχν. λυκείου 
ή Μέσης τεχν. σχολής ή 

τεχν. επαγγ. σχολής ή άδεια 
άσκησης επαγγέλµατος 
εµπειροτέχνη - µε πλήρες 
ωράριο και επιµόρφωση 
ή ο  ίδιος ο  εργοδότης µε 
κατάλληλη επιµόρφωση

ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

« Β » 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

« Γ » 

                                Συντελεστής
   Αριθµός               ωρών ετήσιας
 Εργαζοµένων        απασχόλησης
 Έως 500                      x   3,5
          501 – 1000         x   3,0
        1001 – 5000         x   2,5

5001 και άνω x 2,0

                               Συντελεστής
Αριθµός                 ωρών ετήσιας
Εργαζοµένων        απασχόλησης
 Έως 1000                    x   2,5
          1001 – 5000       x   1,5
          5001 και άνω      x   1,0

                               Συντελεστής
Αριθµός                 ωρών ετήσιας
Εργαζοµένων        απασχόλησης
             
          -                       x    0,4

       ΑΡΙΘΜΟΣ              ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ  ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ             ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ      
Μέχρι  και 20                      25  ώρες  ετησίως
Από 21 µέχρι και 50          50  ώρες  ετησίως
Από  51  και  άνω              75  ώρες  ετησίως

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1.880 ώρες ετησίως

                        Οι  Ωρες  Ετήσιας  Απασχόλησης  Τ.Α.:
   ∆εν µπορεί να είναι λιγότερες από           
                 τις παρακάτω:                                 

∆εν µπορεί να
υπερβαίνουν το όριο

ΚΕ.Π.Ε.Κ.  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ  
Φράγκων 14,  54002 Θεσ/νίκη   
Τηλ.: 2310- 535.640 / 524.299
Fax:  2310- 522.530 / 519.321

ΕΠΙΛΟΓΗ   ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  (Τ.Α.) ΑΝΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

βλέπε ξεχωριστή σελίδα 
Κατηγορίας Β

Υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου και ως ελάχιστη θεωρείται για:
Πτυχίο Α.Ε.Ι.: 2 έτη            Πτυχίο Τ.Ε.Ι.: 5 έτη              Απολυτήριο Τεχν. Λυκείου ή Μέσης Τεχν./Επαγγ. Σχολής:  8 έτη
ή 1 έτος κ 100 ώρες        ή 2 έτη κ 100 ώρες              ή 5 έτη και 100 ώρες επιµόρφωσης
επιµόρφωσης                  επιµόρφωσης



1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

2. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ από απόκτηση (ή/και αναγνώριση) πτυχίου-απολυτηρίου

« Α » « Β » « Γ »

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  Τ.Α.

Ε >650 50 < Ε < 650

ΑΕΙ  ή  ΤΕΙ
(∆ίπλωµα 

πολυτεχνείου ή 
πτυχίο  

πανεπιστηµιακής 
σχολής ή Πτυχίο  
τεχνολογικού 
εκπαιδ. Ιδρυµ., 
ΚΑΤΕΕ ή σχολών 
υποµηχανικών)
κατά τα λοιπά 
σύµφωνα µε την 
παράγραφο  (1)  

ΑΕΙ
(∆ίπλωµα 

πολυτεχνείου 
ή πτυχίο  

πανεπιστηµια
κής σχολής) 
κατά τα λοιπά 
σύµφωνα µε 

την 
παράγραφο 
(1) για ΑΕΙ

(1)  ΑΕΙ  ή  ΤΕΙ  (∆ίπλ πολυτεχνείου και άδεια άσκησης επαγγέλµατος ΤΕΕ 
ή  πτυχίο πανεπιστηµιακής σχολής, σχετικό µε τις εγκαταστάσεις και την 
παραγ. διαδικασία  ή  Πτυχίο TEI, ΚΑΤΕΕ ή σχολών υποµηχανικών) και 

µια από τις ειδικότητες Τ.Α. του άρ.5 του Π.∆.294/1988 που προβλέπεται 
για τον κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας της επιχείρησης

(2)  Απολυτήριο τεχν. λυκείου ή µέσης τεχν. σχολής ή τεχν. επαγγ. σχολής 
ή άδεια ασκησης επαγγέλµατος εµπειροτέχνη - µε πλήρες ωράριο και 

επιµόρφωση

Επιτρέπεται να αναλάβει και ο ίδιος ο Εργοδότης 
εφόσον έχει τα προσόντα της παραγράφου (1)  

ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

                                Συντελεστής
   Αριθµός               ωρών ετήσιας
 Εργαζοµένων        απασχόλησης
 Έως 500                      x   3,5
          501 – 1000         x   3,0
        1001 – 5000         x   2,5
        5001 και άνω        x   2,0

                               Συντελεστής
Αριθµός                 ωρών ετήσιας
Εργαζοµένων        απασχόλησης
 Έως 1000                    x   2,5
          1001 – 5000       x   1,5
          5001 και άνω      x   1,0

                               Συντελεστής
Αριθµός                 ωρών ετήσιας
Εργαζοµένων        απασχόλησης
             
          -                       x    0,4

       ΑΡΙΘΜΟΣ              ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ  ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ             ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ      
Μέχρι  και 20                      25  ώρες  ετησίως
Από 21 µέχρι και 50          50  ώρες  ετησίως
Από  51  και  άνω              75  ώρες  ετησίως

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1.880 ώρες ετησίως

                        Οι  Ωρες  Ετήσιας  Απασχόλησης  Τ.Α.:
   ∆εν µπορεί να είναι λιγότερες από           
                 τις παρακάτω:                                 

∆εν µπορεί να
υπερβαίνουν το όριο

ΚΕ.Π.Ε.Κ.  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ  
Φράγκων 14,  54002 Θεσ/νίκη   
Τηλ.:2310  535.640 / 524.299
Fax:  2310- 522.530 / 519.321

ΕΠΙΛΟΓΗ   ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  (Τ.Α.) ΑΝΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου και ως ελάχιστη θεωρείται για:
Πτυχίο Α.Ε.Ι.: 2 έτη            Πτυχίο Τ.Ε.Ι.: 5 έτη              Απολυτήριο Τεχν. Λυκείου ή Μέσης Τεχν./Επαγγ. Σχολής:  8 έτη
ή 1 έτος κ 100 ώρες        ή 2 έτη κ 100 ώρες              ή 5 έτη και 100 ώρες επιµόρφωσης
επιµόρφωσης                  επιµόρφωσης

Ε < 50 Ε < 20

Επιτρέπεται να 
αναλάβει και ο 

Εργοδότης εφόσον έχει 
τις προϋποθέσεις της 
παραγράφου (1) και 

µια από τις ειδικάτητες 
Τ.Α. του αρ.5 του 

Π.∆.294/1988 που δεν 
προβλέπεται για τον 
κλάδο οικονοµικής 
δραστηριότητας της 

επιχείρησης,
µε κατάλληλη 
επιµόρφωση 

διάρκειας τουλάχιστο 
35 ωρών

Ε ≤ 6

Ε ≤ 3

Επιτρέπεται να αναλάβει και ο 
Εργοδότης εφόσον  έχει άδεια 

άσκησης τεχνικού 
επαγγέλµατος εµπειροτέχνη 

(σχετική µε τη δραστηριότητα 
της επιχείρησης)  ή 

αποδεδειγµένα ασκεί επί 
10ετία και πλέον την 

οικονοµική δραστηριότητα 
που θα αναλάβει ως Τ.Α.  µε 
κατάλληλη επιµόρφωση 
διάρκειας τουλάχιστο 35 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    « Β » 

Επιτρέπεται να αναλάβει και 
ο Εργοδότης εφόσον είναι 
Πτυχιούχος Τεχν.Επαγ. 
Εκπαιδευτηρίου ή ΙΕΚ ή 
αναγνωρισµένης τεχνικής 

επαγ. σχολής και το 
αντικείµενο των σπουδών 

του σχετίζεται µε τη 
δραστηριότητα της 

επιχείρησης µε κατάλληλη 
επιµόρφωση διάρκειας 
τουλάχιστο 35 ωρών



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

« Α » 

Ε > 50 Ε < 50

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.
Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε:
  α.  µόλυβδο 
  β.  µονοµερές βινυλοχλωρίδιο
  γ.  βενζόλιο
  δ.  αµίαντο 
  ε.  καρκινογόνες ουσίες 
στ.  βιολογικούς παράγοντες 
οπότε ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να διαθέτει Γ.Ε. 
(µε τα προσόντα που αναφέρονται για Ε>50),  έστω και αν 
απασχολείται 1 (ένας) εργαζόµενος.

   ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ
-  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΕΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
   ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

   Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας
   α) Ιατροί ανευ ειδικότητας οι οποίοι  στις 8/5/2003 είχαν συνάψει 
       συµβάσεις παροχής υπηρεσιών Γ.Ε. µε επιχειρήσεις και 
       αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί 7 έτη. 
   β) Ιατροί άλλων ειδικοτήτων που στις 8/5/2003 εκτελούσαν καθήκοντα ΓΕ
   ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΙΑΤΡΟΙ υποχρεούνται µέχρι τις 8/11/2003 να καταθέσουν 
   αίτηση για εκπαίδευση προς απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής
   Εργασίας  

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  Γ.Ε.

ΓΙΑΤΡΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

« Β » 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

« Γ » 

 Επιχειρήσεις Κατηγορίας «Α» 

x 0,8 ανά εργαζόµενο

 Επιχειρήσεις Κατηγορίας «Β» 
 

x 0,6 ανά εργαζόµενο

Επιχειρήσεις Κατηγορίας «Γ» 
            -                      

x 0,4 ανά εργαζόµενο

Υπολογίζεται ανεξαρτήτως αριθµού εργαζοµένων, 
µε συντελεστή:

Ως βοηθητικό προσωπικό του Γ.Ε., µπορούν να προσλαµβάνονται:
α. επισκέπτριες αδελφές και επισκέπτες αδελφοί, πτυχιούχοι σχολών τετραετούς φοίτησης ηµεδαπής ή ισότιµης αλλοδαπής
β. αδελφές νοσοκόµες και αδελφοί νοσοκόµοι, πτυχιούχοι σχολών µονοετούς φοίτησης ηµεδαπής ή ισότιµης αλλοδαπής

ΕΠΙΛΟΓΗ   ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Γ.Ε.) ΑΝΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

       ΑΡΙΘΜΟΣ              ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ  ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ             ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ      
Μέχρι  και 20                      25  ώρες  ετησίως
Από 21 µέχρι και 50          50  ώρες  ετησίως
Από  51  και  άνω              75  ώρες  ετησίως

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ   
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1.880 ώρες ετησίως

                        Οι  Ωρες  Ετήσιας  Απασχόλησης  Γ.Ε.:

   ∆εν µπορεί να είναι λιγότερες από           
                 τις παρακάτω:                                  

∆εν µπορεί να
 υπερβαίνουν το όριο:

ΚΕ.Π.Ε.Κ.  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ  
Φράγκων 14,  54002 Θεσ/νίκη   
Τηλ.: 2310- 535.640 / 524.299
Fax:  2310- 522.530 / 519.321



      ΕΝΤΥΠΟ 1 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Προς ΚΕΠΕΚ/ΤΜΗΜΑ………………………………………………

Αρ. Πρωτ.…………………………………………….

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Επωνυµία Επιχείρησης……………………………………………………………………………………… 

Α.Φ.Μ……………………………∆.Ο.Υ…………………………………………………………………… 

∆ιεύθυνση ……………………………………………………………………..……………. Τ.Κ…………. 

∆ήµος………………………………….…….Τηλέφωνα:………………………………Fax:……………… 

∆ραστηριότητα Επιχείρησης :……………………………………………………………………….. 

Κατηγορία Επικινδυνότητας:…………..* ΣΤΑΚΟ∆:…………………………………………………..* 

Νόµιµος Εκπρόσωπος……………………………………………………………………………….………. 

Σύνολο εργαζοµένων :………….  Άνδρες ……... ..    Γυναίκες………..    Ανήλικοι…..………..  
∆ιοικητικό…………….   Εργατοτεχνικό…………………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ                         ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ             ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Α.Φ.Μ.    

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ   
ΑΡ. ΠΡΩΤ.- ΗΜ/ΝΙΑ  
1ης ΚΑΤΑΘ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ   

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ   

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΑ(ΠΕ,ΤΕ,∆Ε)  ∆ε συµπληρώνεται από τους Γ.Ε. 

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Τ.Ε.Ε. ΤΑ    ∆ε συµπληρώνεται από τους Γ.Ε 
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :  
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ(Τ.Α.) / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ / 
ΕΞ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ / ΕΞΥΠΠ(ΕΠΩΝ.) 

  

ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ    

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΕΣ)   

ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΕΞΩΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ / ΕΞΥΠΠ   

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ 
ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    

                  Ηµεροµηνία…………………………….
Μόνο για ΕΞΥΠΠ – Για την ακρίβεια των στοιχείων  

Για την επιχείρηση
 
 
 
 
 
Σφραγίδα – Υπογραφή Υπευθύνου      
     

*Συµπληρώνονται από την Υπηρεσία  

ΕΞΥΠΠ ΤΕΧΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
 
 
 

Υπογραφή - Σφραγίδα 

 
 
 
 
 

Υπογραφή  

 
 
 
 
 

Υπογραφή  



ΠΡΟΣ:  ΚΕΠΕΚ/ΤΜΗΜΑ:……………………………………………………
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:………………*
ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε∆ΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ……………………
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:………………………...…………………………………………… ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ……………
Α.Φ.Μ.: …………………………….. ∆.Ο.Υ.:………………………………. ΚΑΤ. ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ……………………
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ…………………………………..∆ΗΜΟΣ………………………………………… ΣΤΑΚΟ∆…………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΑ……………...…………………………… FAX…………………………………….. ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ……………………

ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝ. ∆ΙΟΙΚ/ΚΟ ΕΡΓ/ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Μόνο για ΕΞΥΠΠ - Για την ακρίβεια των στοιχείων
ΕΞΥΠΠ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ηµεροµηνία……………………………

            Για την Επιχείρηση

Υπογραφή - Σφραγίδα Υπογραφή - Σφραγίδα Υπογραφή - Σφραγίδα (Σφραγίδα - Υπογραφή Εκπροσώπ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
(∆/ΝΣΗ & ΠΕΡΙΟΧΗ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑ
ή
ΓΕ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΩΡΕΣ / 
ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΕΣ)



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΑ1 ΤΑ2 ΤΑ3 ΤΑ4

Α.Φ.Μ. 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.- ΗΜ/ΝΙΑ 1ης ΚΑΤΑΘ. ∆ΙΚ/ΚΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΠΕ,ΤΕ,∆Ε)
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Τ.Ε.Ε. 
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ / ΥΠΑΛΛ. / ΕΞ. 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ / ΕΞΥΠΠ(ΕΠΩΝ.)
ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΕΣ)
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒ. ΕΞ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΥΝ. ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΕ1 ΓΕ2 ΓΕ3 ΓΕ4

Α.Φ.Μ. 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.- ΗΜ/ΝΙΑ 1ης ΚΑΤΑΘ. ∆ΙΚ/ΚΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ / ΕΞΩΤ. 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ / ΕΞΥΠΠ(ΕΠΩΝ.)
ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΕΣ)
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒ. ΕΞ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
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ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΧΧΗΗ   ΚΚΑΑΘΘΗΗΚΚΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ   ««ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ   ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ»»  

 

Αποδέχοµαι τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας και τις ώρες απασχόλησης  και το πρόγραµµα εργασίας όπως µου

ανατέθηκαν µε την συνηµµένη γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων από……………..*(ΕΝΤΥΠΟ…….**) και δηλώνω 

υπεύθυνα την ακρίβεια των αναφεροµένων σε αυτήν στοιχείων. 

 

Θεσσαλονίκη, ……………………………………..………. 

Ο Τεχνικός Ασφαλείας (ονοµατεπώνυµο)…….………………………………………                                                  

(υπογραφή)        

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΧΧΗΗ   ΚΚΑΑΘΘΗΗΚΚΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ   ««ΓΓΙΙΑΑΤΤΡΡΟΟΥΥ   ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ»»  

 

Αποδέχοµαι τα καθήκοντα του Γιατρού Εργασίας τις ώρες απασχόλησης και το πρόγραµµα εργασίας όπως µου

ανατέθηκαν µε την συνηµµένη γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων από………………...*(ΕΝΤΥΠΟ………**)  και

δηλώνω υπεύθυνα την ακρίβεια των αναφεροµένων σε αυτήν στοιχείων. 

 

Θεσσαλονίκη, ……………………………………..……….. 

Ο Γιατρός Εργασίας (ονοµατεπώνυµο)……….……………………………………….                                                   

(υπογραφή)        

 
 
 
________________________________________________________________________ 

• * Τίθεται η ηµεροµηνία της γνωστοποίησης ανάθεσης           
• ** Τίθεται 1 ή 2 ανάλογα µε ποιο έντυπο χρησιµοποιήθηκε 

 



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

5. ∆/νση 
Βιοµηχανίας

6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4. ∆/νση Υγιεινής3. ΙΚΑ

1.Άδειες λειτουργίας
   Βιοτεχνιών και 
   Βιοµηχανιών
2.Πτυχία: 
• Θερµαστού
• Πρακτικού µηχ/κού
• Ψυκτικού
• Ηλεκτρολόγου
• Ηλεκτροσυγκολλητή 
• Χειριστή Μηχ/των
  κλπ
3.Άδεια για την αρχική 
   εγκατάσταση 
   βιοτεχνιών, 
   βιοµηχανιών κλπ

Σ.ΕΠ.Ε.

Υγεία και 
Ασφάλεια των 
εργαζοµένων 
κατά την 
εργασία

Άδειες 
καταστηµάτων 
υγιειονοµικού 
ενδιαφέροντος 
π.χ. εστιατόρια, 
κρεοπωλεία, 
σούπερ µάρκετ, 
στεγνοκαθαριστήρια, 
κλπ

1. Με την Ασφάλιση
2. Παροχή Ιατρικής  
    περίθαλψης
3. Επαγγελµατικές 
    ασθένειες που 
    τυχόν θα 
    εµφανιστούν  
    κατά την εργασία

ΚΕ.Π.Ε.Κ.

1. ∆/νση 
Μεταλλείων

1. Μέτρα 
    ασφάλειας 
    στις εξορύξεις
2. Εφαρµογή 
    µεταλλευτικού 
    κώδικα
3. Μέτρα             
    Ασφαλείας σε 
    επιχειρήσεις    
    παραγωγής 

εκρηκτικών

2. Υπουργείο 
Εµπορικής 
Ναυτιλίας

Υγεία και 
Ασφάλεια σε 

πλοία 
µόνο εν πλω



ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕ.Π.Ε.Κ.
Τα ΚΕ.Π.Ε.Κ. έχουν τις εξής αρµοδιότητες:

Έλεγχος και επιθεώρηση των χώρων εργασίας
Η παροχή γραπτών και προφορικών υποδείξεων
Η λήψη διοικητικών µέτρων
Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων
Η προσφυγή στην δικαιοσύνη για την επιβολή κυρώσεων σε

εργοδότες που παραβαίνουν την εργατική νοµοθεσία
Η ενηµέρωση και πληροφόρηση των εργαζοµένων και των

εργοδοτών
Η εξέταση κάθε καταγγελίας προφορικής ή γραπτής
Η παρακολούθηση των θεσµών του ΤΑ, ΓΕ και των εξωτερικών

υπηρεσιών πρόληψης και προστασίας (ΕΞΥΠΠ)
Η διενέργεια µετρήσεων της συγκέντρωσης φυσικών και χηµικών

παραγόντων στους χώρους εργασίας
Οι αυτοψίες σοβαρών και θανατηφόρων εργατικών


