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1.  Υποχρέωση  διατήρησης  συνθηκών  υγιεινής  και  ασφάλειας  (Μέρος  Β’)  –

 Συνοπτική παρουσίαση 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 

πενήντα  (50) εργαζομένους, ο εργοδότης έχει  την 

υποχρέωση  να  χρησιμοποιεί  τις  υπηρεσίες 

τεχνικού ασφαλείας. 

 

Στις  επιχειρήσεις  που  απασχολούν  πενήντα  (50) 

και  άνω  εργαζομένους,  ο  εργοδότης  έχει  την 

υποχρέωση  να  χρησιμοποιεί  τις  υπηρεσίες 

τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ,  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΙ  ΕΠΙΒΛΕΨΗ  ΤΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

 

 

Ο  τεχνικός  ασφαλείας  παρέχει  στον  εργοδότη 

υποδείξεις  και  συμβουλές,  σε  θέματα  σχετικά  με 

την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την 

πρόληψη  των  εργατικών  ατυχημάτων.  Επίσης, 

επιβλέπει  τις  συνθήκες  εργασίας  και  την 

εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας  των 

εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ,  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΙ  ΕΠΙΒΛΕΨΗ  ΤΟΥ 

ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί 

την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας. 

Κύρια υποχρέωσή του είναι να παρέχει υποδείξεις 

και συμβουλές σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να 

λαμβάνονται  για  τη  σωματική  και  ψυχική  υγεία 

των εργαζομένων και να επιβλέπει την εφαρμογή 

τους.  

ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Η  μελέτη  των  χώρων  εργασίας  πρέπει  να 

αποβλέπει στη δημιουργία ασφαλούς και υγιεινού 

περιβάλλοντος και ακώλυτης ροής της εργασίας.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ΣΧΕΔΙΟ  ΔΙΑΦΥΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΣΩΣΗΣ  –  ΕΞΟΔΟΙ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Ο  εργοδότης  οφείλει  να  καταρτίσει  σχέδιο 

διαφυγής  και  διάσωσης  από  τους  χώρους 

εργασίας,  εφόσον  απαιτείται  από  τη  θέση,  την 

έκταση και το είδος της εκμετάλλευσης. 

ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ‐ Προστασία  από  μηχανικούς  και 

ηλεκτρικούς κινδύνους.  

‐ Πρώτες  βοήθειες,  πυρασφάλεια  και 

εκκένωση των χώρων.  

‐ Προστασία  και  βελτίωση  της  υγείας  των 

εγκύων,  λεχώνων  και  γαλουχουσών 

εργαζομένων. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  Απαγορεύεται  στον  εργοδότη  να  απασχολεί  στην 

επιχείρησή  του  ανήλικο,  ήτοι  πρόσωπο  που  δεν 

έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του, σε 

εργασίες  επικίνδυνες,  βαριές  ή  ανθυγιεινές, 

καθώς και σε εργασίες που βλάπτουν την ψυχική 

του  υγεία  και  γενικά  εμποδίζουν  την  ελεύθερη 

ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 

ΟΡΓΑΝΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ  –  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΠΟΙΝΙΚΕΣ 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

Ο  έλεγχος  εφαρμογής  των  διατάξεων  αυτών  και 

των  πράξεων  που  εκδίδονται  σε  εκτέλεσή  τους, 

ανατίθεται  στα  αρμόδια  όργανα  του  Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο εργοδότης 

ή οι εκπρόσωποί του που παραβαίνουν από δόλο 

ή  από  αμέλεια  τις  διατάξεις  της  νομοθεσίας  για 

την  υγεία  και  ασφάλεια  των  εργαζομένων 

τιμωρούνται με ποινές στερητικές  της ελευθερίας 

(κράτηση,  φυλάκιση)  ή  χρηματικές  (πρόστιμο, 

χρηματική ποινή). 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  662  Α.Κ.,  Ν.  1568/1985,  Ν.  3850/2010,  Ν. 

2224/1994, Ν. 1346/83 
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2.  Υποχρέωση  απασχόλησης  τεχνικού  ασφαλείας  και  ιατρού  εργασίας  της 

επιχείρησης 

 
  Στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από πενήντα  (50)  εργαζομένους, ο εργοδότης έχει  την 

υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας. 

  Στις  επιχειρήσεις  που  απασχολούν  πενήντα  (50)  και  άνω  εργαζομένους,  ο  εργοδότης  έχει  την 

υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας. 

  Τα  παραρτήματα,  υποκαταστήματα,  χωριστές  εγκαταστάσεις  ή  αυτοτελείς  εκμεταλλεύσεις, 

εξαρτημένες από την κύρια επιχείρηση, θεωρούνται αυτοτελείς επιχειρήσεις, εφόσον απέχουν μεταξύ τους ή 

από  την  κύρια  επιχείρηση  τόσο,  ώστε  να  δυσχεραίνεται  το  έργο  του  τεχνικού  ασφαλείας  και  του  ιατρού 

εργασίας, σύμφωνα με την απόφαση του επιθεωρητή εργασίας, στον οποίο μπορεί να προσφύγει κάθε μέρος 

σε περίπτωση διαφωνίας. 

  Ο εργοδότης,  για  την αποτελεσματικότερη άσκηση  των καθηκόντων  του  τεχνικού ασφαλείας και  του 

ιατρού  εργασίας,  θέτει  στη  διάθεσή  τους  το  αναγκαίο  βοηθητικό  προσωπικό,  χώρους,  εγκαταστάσεις, 

συσκευές  και  γενικά  τα  απαραίτητα  μέσα  και  βαρύνεται  με  όλες  τις  σχετικές  δαπάνες.  Ο  εργοδότης  έχει 

υποχρέωση να διευκολύνει τον τεχνικό ασφαλείας και τον ιατρό εργασίας για την παρακολούθηση μαθημάτων 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. 

  Ο  εργοδότης,  προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στις  απαιτήσεις  αυτές  για  υποχρέωση  χρησιμοποίησης 

υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας ή/και σε ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων,  δύναται  να  επιλέξει  μεταξύ  της  ανάθεσης  των  καθηκόντων  τεχνικού  ασφαλείας  ή/και  ιατρού 

εργασίας σε εργαζομένους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή της σύναψης σύμβασης με τις 

Εξωτερικές  Υπηρεσίες  Προστασίας  και  Πρόληψης  (ΕΞΥΠΠ)  του  άρθρου  23  ή  συνδυασμό  μεταξύ  αυτών  των 

δυνατοτήτων. 

  Ο εργοδότης, πριν από την επιλογή ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας ή/και ιατρού εργασίας 

σε  εργαζομένους  στην  επιχείρηση  ή  σε  άτομα  εκτός  της  επιχείρησης,  έχει  υποχρέωση  να  γνωστοποιεί  στην 

αρμόδια  Επιθεώρηση Εργασίας  τα  τυπικά  και  ουσιαστικά προσόντα  τους,  καθώς  και  την  τυχόν απασχόλησή 

τους σε άλλη επιχείρηση, τον χρόνο απασχόλησής τους με τα καθήκοντα αυτά, τα στοιχεία για το είδος και την 
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οργάνωση  της  επιχείρησης,  τον  αριθμό  των  εργαζομένων,  τον  ελάχιστο  προβλεπόμενο  χρόνο  απασχόλησης 

τεχνικού ασφαλείας ή/και ιατρού εργασίας και λοιπές συναφείς πληροφορίες. 

  Η  σύμβαση  πρόσληψης  του  τεχνικού  ασφαλείας  και  του  ιατρού  ασφαλείας  γίνεται  εγγράφως  και 

αντίγραφό  της  κοινοποιείται  στην  τοπική  Επιθεώρηση  Εργασίας.  Επίσης,  η  ανάθεση  καθηκόντων  τεχνικού 

ασφαλείας  και  ιατρού  εργασίας  σε  άτομα  εντός  της  επιχείρησης  γίνεται  εγγράφως  από  τον  εργοδότη  και 

αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη 

δήλωση αποδοχής.  Σε  περίπτωση ανάθεσης  των  καθηκόντων  τεχνικού  ασφαλείας  ή/και  ιατρού  εργασίας  σε 

ΕΞΥΠΠ  πριν  από  την  επιλογή,  ο  εργοδότης  έχει  υποχρέωση  να  γνωστοποιεί  στην  αρμόδια  Επιθεώρηση 

Εργασίας τη γραπτή σύμβαση.  

Αν ο εργοδότης προσφεύγει σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή σε ΕΞ.ΥΠ.Π. για την ανάθεση των καθηκόντων 

τεχνικού ασφάλειας ή/και ιατρού εργασίας, αυτό δεν τον απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του στον τομέα 

αυτό. Οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας, του ιατρού εργασίας και των εκπροσώπων των εργαζομένων 

δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη.  

 

3. Προσόντα, αρμοδιότητες και επίβλεψη του τεχνικού ασφαλείας 

 

  Ο τεχνικός ασφαλείας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και 

τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτή: 

  α)  Πτυχίο  πολυτεχνείου  ή  πολυτεχνικής  σχολής  Ανώτατου  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος  (ΑΕΙ)  του 

εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις 

και  την  παραγωγική  διαδικασία,  καθώς  και  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος,  που  χορηγείται  από  το  Τεχνικό 

Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ). 

  β) Πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο 

σπουδών  έχει  σχέση  με  τις  εγκαταστάσεις  και  την  παραγωγική  διαδικασία,  καθώς  και  άδεια  άσκησης 

επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, 

  γ) Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των 

πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ).   
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  δ)  Απολυτήριο  τεχνικού  λυκείου  ή  μέσης  τεχνικής  σχολής  ή  άλλης  αναγνωρισμένης  τεχνικής 

επαγγελματικής σχολής  του  εσωτερικού ή  ισότιμων σχολών  του  εξωτερικού ή άδεια άσκησης  επαγγέλματος 

εμπειροτέχνη. 

  Ο  τεχνικός  ασφαλείας  παρέχει  στον  εργοδότη  υποδείξεις  και  συμβουλές,  γραπτά  ή  προφορικά,  σε 

θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις 

γραπτές  υποδείξεις  ο  τεχνικός  ασφαλείας  τις  καταχωρεί  σε  ειδικό  βιβλίο  της  επιχείρησης,  το  οποίο 

σελιδομετρείται  και  θεωρείται  από  την  Επιθεώρηση  Εργασίας.  Ο  εργοδότης  έχει  υποχρέωση  να  λαμβάνει 

γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 

  Ειδικότερα, ο τεχνικός ασφαλείας: 

  α)  Συμβουλεύει  σε  θέματα  σχεδιασμού,  προγραμματισμού,  κατασκευής  και  συντήρησης  των 

εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και 

ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης 

των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 

  β)  Ελέγχει  την  ασφάλεια  των  εγκαταστάσεων  και  των  τεχνικών  μέσων  πριν  από  τη  λειτουργία  τους, 

καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει 

την  εφαρμογή  των  μέτρων  υγείας  και  ασφάλειας  των  εργαζομένων  και  πρόληψης  των  ατυχημάτων, 

ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης. 

  Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας, ο τεχνικός ασφαλείας έχει υποχρέωση: 

  α) Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, να 

αναφέρει  στον  εργοδότη  οποιαδήποτε  παράλειψη  των  μέτρων  υγείας  και  ασφάλειας,  να  προτείνει  μέτρα 

αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους. 

   β) Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας. 

   γ) Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα των 

ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων. 

   δ)  Να  εποπτεύει  την  εκτέλεση  ασκήσεων  πυρασφάλειας  και  συναγερμού  για  τη  διαπίστωση 

ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.   
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  Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση, ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:   

  α) Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων  και  να  τους  ενημερώνει  και  καθοδηγεί  για  την  αποτροπή  του  επαγγελματικού  κινδύνου  που 

συνεπάγεται η εργασία τους. 

  β) Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε 

θέματα υγείας και ασφάλειας.   

   Ο  τεχνικός  ασφαλείας  έχει,  κατά  την  άσκηση  του  έργου  του,  ηθική  ανεξαρτησία  απέναντι  στον 

εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη,  για θέματα της αρμοδιότητάς του, 

δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση, η απόλυση του τεχνικού 

ασφαλείας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Ο  τεχνικός ασφαλείας έχει υποχρέωση να  τηρεί  το επιχειρησιακό 

απόρρητο. 

 

4. Προσόντα, αρμοδιότητες και επίβλεψη του ιατρού εργασίας 

 

  Ο  ιατρός  εργασίας  πρέπει  να  κατέχει  και  να  ασκεί  την  ειδικότητα  της  ιατρικής  της  εργασίας,  όπως 

πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο.   

  Κατ’  εξαίρεση,  τα  καθήκοντα  του  ιατρού  εργασίας,  όπως  αυτά  προβλέπονται,  έχουν  δικαίωμα  να 

ασκούν: 

  α)  Οι  ιατροί  χωρίς  ειδικότητα,  οι  οποίοι  στις 15.5.2009  είχαν  συμβάσεις  παροχής  υπηρεσιών  ιατρού 

εργασίας  με  επιχειρήσεις  και  αποδεικνύουν  την  άσκηση  των  καθηκόντων  αυτών  συνεχώς  επί  επτά  (7) 

τουλάχιστον έτη. 

  β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να 

ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας. 

  Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης.  

  Ο  ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους 

εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και 
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ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο ιατρός εργασίας τις καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο του 

άρθρου  14.  Ο  εργοδότης  λαμβάνει  γνώση  ενυπογράφως  των  υποδείξεων  που  καταχωρούνται  σε  αυτό  το 

βιβλίο. 

  Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα: 

  α)  Σχεδιασμού,  προγραμματισμού,  τροποποίησης  της  παραγωγικής  διαδικασίας,  κατασκευής  και 

συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. 

  β) Λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού, 

  γ) Φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης 

και  διαμόρφωσης  των  θέσεων  και  του  περιβάλλοντος  της  εργασίας  και  της  οργάνωσης  της  παραγωγικής 

διαδικασίας.   

  δ) Οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών. 

  ε) Αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς 

και  ένταξης  ή  επανένταξης  μειονεκτούντων  ατόμων  στην  παραγωγική  διαδικασία,  ακόμη  και  με  υπόδειξη 

αναμόρφωσης της θέσης εργασίας. 

  Ο  ιατρός  εργασίας  δεν  επιτρέπεται  να  χρησιμοποιείται  για  να  επαληθεύει  τη  δικαιολογημένη  ή  μη, 

λόγω νόσου, απουσία εργαζομένου. 

  Ο  ιατρός εργασίας προβαίνει σε  ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, 

μετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση 

του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της Ε.Υ.Α.Ε., όταν τούτο δεν ορίζεται από τον νόμο. Μεριμνά για 

τη διενέργεια  ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων  του εργασιακού περιβάλλοντος σε  εφαρμογή 

των  διατάξεων  που  ισχύουν  κάθε  φορά.  Εκτιμά  την  καταλληλότητα  των  εργαζομένων  για  τη  συγκεκριμένη 

εργασία,  αξιολογεί  και  καταχωρεί  τα  αποτελέσματα  των  εξετάσεων,  εκδίδει  βεβαίωση  των  παραπάνω 

εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό 

απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη. 

  Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και 

πρόληψης των ατυχημάτων. Για τον σκοπό αυτό: 
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  α)  Επιθεωρεί  τακτικά  τις  θέσεις  εργασίας  και  αναφέρει  οποιαδήποτε  παράλειψη,  προτείνει  μέτρα 

αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους. 

  β) Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας. 

  γ)  Ερευνά  τις  αιτίες  των  ασθενειών  που  οφείλονται  στην  εργασία,  αναλύει  και  αξιολογεί  τα 

αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών. 

  δ)  Επιβλέπει  τη  συμμόρφωση  των  εργαζομένων  στους  κανόνες  υγείας  και  ασφάλειας  των 

εργαζομένων,  ενημερώνει  τους  εργαζομένους  για  τους  κινδύνους  που  προέρχονται  από  την  εργασία  τους, 

καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους. 

  ε) Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. 

  στ) Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής 

της νομαρχίας, όπου εδρεύει η επιχείρηση. 

  Ο  ιατρός  εργασίας  έχει  υποχρέωση  να  τηρεί  το  ιατρικό  και  επιχειρησιακό  απόρρητο.  Παράλληλα 

οφείλει  να  αναγγέλλει,  μέσω  της  επιχείρησης,  στην  Επιθεώρηση  Εργασίας  ασθένειες  των  εργαζομένων  που 

οφείλονται  στην  εργασία.  Ο  ιατρός  εργασίας  πρέπει  να  ενημερώνεται  από  τον  εργοδότη  και  τους 

εργαζομένους  για  οποιονδήποτε  παράγοντα  στον  χώρο  εργασίας  που  έχει  επίπτωση  στην  υγεία.  Πάντως  η 

επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση 

γι’ αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους.  

  Για  κάθε  εργαζόμενο  ο  ιατρός  εργασίας  τηρεί  σχετικό  ιατρικό  φάκελο.  Επιπλέον  καθιερώνεται  και 

περιλαμβάνεται  στον  ιατρικό  φάκελο  ατομικό  βιβλιάριο  επαγγελματικού  κινδύνου,  όπου  αναγράφονται  τα 

αποτελέσματα  των  ιατρικών  και  εργαστηριακών  εξετάσεων,  κάθε φορά  που  ο  εργαζόμενος  υποβάλλεται  σε 

αντίστοιχες εξετάσεις.  
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5. Χώροι εργασίας 

  Ειδικά  προβλέπεται  από  τον  νόμο  και  ο  σχεδιασμός  των  χώρων  εργασίας  προκειμένου  αυτοί  να 

καθίστανται κατάλληλοι για την προβλεπόμενη εργασία. Η μελέτη των χώρων εργασίας πρέπει να αποβλέπει 

στη  δημιουργία  ασφαλούς  και  υγιεινού  περιβάλλοντος  και  ακώλυτης  ροής  της  εργασίας.  Οι  διαστάσεις  των 

χώρων  εργασίας  πρέπει  να  είναι  ανάλογες  με  το  είδος  της  παραγωγικής  διαδικασίας  και  τον  αριθμό  των 

εργαζομένων.  Σε  κάθε  θέση  εργασίας  πρέπει  να  υπολογίζεται  ελεύθερη  επιφάνεια,  ώστε  ο  εργαζόμενος  να 

μπορεί να κινείται ανεμπόδιστα κατά την εκτέλεση της εργασίας του. Σε θέσεις εργασίας με αυξημένο κίνδυνο 

ατυχήματος,  οι  οποίες  δεν  εποπτεύονται  και  βρίσκονται  έξω  από  το  οπτικό  ή  το  ακουστικό  πεδίο  των 

υπόλοιπων θέσεων εργασίας, κατά την κρίση του τεχνικού ασφάλειας, πρέπει να υπάρχουν συστήματα με τα 

οποία, σε περίπτωση κινδύνου, να μπορούν να ειδοποιηθούν πρόσωπα για παροχή βοήθειας. 

  Χώροι  εργασίας  που  δεν  είναι  κλειστοί  από  κάθε  πλευρά  επιτρέπονται  μόνο  εφόσον  αυτό  είναι 

απαραίτητο για λόγους λειτουργίας ή παραγωγής. Το ίδιο ισχύει και για χώρους εργασίας όπου οι πύλες ή οι 

θύρες  οδηγούν  άμεσα  στην  ύπαιθρο  και  παραμένουν  συνέχεια  ανοιχτές.  Οι  θέσεις  εργασίας  των  χώρων 

εργασίας που δεν είναι κλειστοί από κάθε πλευρά ή εκείνων που παραμένουν συνέχεια ανοιχτοί διευθετούνται 

έτσι, ώστε οι εργαζόμενοι να προφυλάσσονται από τις καιρικές συνθήκες. 

  Με  προεδρικά  διατάγματα,  που  εκδίδονται  με  πρόταση  του  Υπουργού  Εργασίας  και  Κοινωνικής 

Ασφάλισης  και  του  κατά  περίπτωση  συναρμόδιου  Υπουργού,  ύστερα  από  γνώμη  του  Συμβουλίου  Υ.Α.Ε., 

ορίζονται: 

  α)  Το  ελάχιστο  ύψος  των  χώρων  εργασίας,  σε  συνάρτηση  με  την  επιφάνειά  τους,  ο  ελάχιστος 

απαιτούμενος όγκος κατά εργαζόμενο και εργασία, η ελάχιστη ελεύθερη επιφάνεια κίνησης στη θέση εργασίας 

ή  γύρω  από  αυτή,  καθώς  και  ο  απαιτούμενος  εξοπλισμός  και  εφοδιασμός  των  χώρων  εργασίας  για  την 

εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. 

  β) Οι απαιτούμενοι χώροι υγιεινής, ενδιαίτησης και παροχής ιατρικών υπηρεσιών. 

  γ)  Οι  κατασκευαστικές  απαιτήσεις  των  διάφορων  στοιχείων  των  κτιριακών  εγκαταστάσεων,  ώστε  να 

αποτρέπεται ο επαγγελματικός κίνδυνος που προέρχεται από αυτές. 

  Τα κριτήρια διαμόρφωσης των επαγγελματικών χώρων αφορούν: α) τον κατάλληλο αερισμό‐εξαερισμό 

ανάλογα  με  τη  φύση  εργασίας  και  τη  σωματική  προσπάθεια  που  απαιτείται  για  την  εκτέλεσή  της,  β)  τον 

φωτισμό ανάλογα με τη φύση εργασίας και τη σωματική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεσή της και 
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γ) τον φωτισμό ώστε οι χώροι εργασίας, διαλείμματος και πρώτων βοηθειών να έχουν άμεση οπτική επαφή με 

εξωτερικό χώρο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδική διάταξη. 

  Ο εργοδότης οφείλει να συντηρεί τους τόπους εργασίας και να μεριμνά για την κατά το δυνατόν άμεση 

αποκατάσταση των ελλείψεων που έχουν σχέση με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Τα συστήματα 

ασφάλειας για την πρόληψη και την άρση του επαγγελματικού κινδύνου πρέπει να συντηρούνται τακτικά και 

να  ελέγχονται  για  την  ικανότητα  λειτουργίας  τους,  τουλάχιστον  μία  φορά  το  εξάμηνο,  εκτός  αν  ορίζεται 

διαφορετικά  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις  ή  επιβάλλεται  από  τους  κανόνες  της  επιστήμης  και  της  τεχνικής 

εμπειρίας. 

 

6. Σχέδιο διαφυγής και διάσωσης – Οδός διάσωσης και έξοδοι κινδύνου 

 

  Ο  εργοδότης  οφείλει  να  καταρτίσει  σχέδιο  διαφυγής  και  διάσωσης  από  τους  χώρους  εργασίας, 

εφόσον απαιτείται από τη θέση, την έκταση και το είδος της εκμετάλλευσης. Το σχέδιο διαφυγής και διάσωσης 

πρέπει να αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους εργασίας. Το σχέδιο πρέπει να δοκιμάζεται τακτικά, 

με  ασκήσεις  ή  άλλον  πρόσφορο  τρόπο,  ώστε  σε  περίπτωση  κινδύνου  ή  καταστροφής  να  μπορούν  οι 

εργαζόμενοι  να διασωθούν.  Η  χάραξη,  οι  διαστάσεις  και  η  διευθέτηση  των  οδών διάσωσης  και  των  εξόδων 

κινδύνου πρέπει  να  είναι ανάλογες με  τις  εγκαταστάσεις,  τη  χρήση και  την  επιφάνεια  των  χώρων εργασίας, 

καθώς  και  με  τον  αριθμό  των  εργαζομένων.  Οι  οδοί  διάσωσης  επισημαίνονται  κατάλληλα  και  πρέπει  να 

οδηγούν σε ελεύθερο ή ασφαλή χώρο από τον συντομότερο δυνατό δρόμο. 

 

7. Άλλα μέτρα προστασίας 

 

  Ο  εργοδότης  οφείλει  να  παίρνει  μέτρα  ώστε  να  αποφεύγεται  ή  να  ελαχιστοποιείται  η  έκθεση  των 

εργαζομένων σε παράγοντες κινδύνου, όσο είναι πρακτικά δυνατό. Ο εργοδότης υποχρεούται να παραπέμπει, 

σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  σε  ιατρικό  έλεγχο  κάθε  εργαζόμενο  μετά  την  πρόσληψή  του  και  στη 

συνέχεια  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα,  αλλά  και  κατά  την  αλλαγή  θέσης  εργασίας  και  πριν  από  την 

τοποθέτησή  του  σε  εργασία  που  συνεπάγεται  έκθεση  σε  παράγοντες  κινδύνου.  Ο  εργοδότης  υποχρεούται 

ακόμη  να  εκτιμά  και,  αν  είναι  απαραίτητο,  να  μετρά  τα  επίπεδα  των μηχανικών  κραδασμών στους  οποίους 

εκτίθενται οι εργαζόμενοι. Ακόμη δε να λαμβάνει, όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την 
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εκκένωση των χώρων από εργαζομένους, τα αναγκαία μέτρα τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στο μέγεθος 

και  στη  φύση  των  δραστηριοτήτων  της  επιχείρησης  και  θα  λαμβάνουν  υπόψη  τα  άλλα  πρόσωπα  που  είναι 

παρόντα.  

  Ειδική  επίσης  είναι η μεταχείριση,  καθώς  και απαραίτητη η  εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη 

βελτίωση  της  υγείας  των  εγκύων,  λεχώνων  και  γαλουχουσών  εργαζομένων.  Για  κάθε  δραστηριότητα  που 

ενδέχεται  να  εγκλείει  συγκεκριμένο  κίνδυνο  έκθεσης  των  εργαζομένων  γυναικών,  τις  ειδικές  παραγωγικές 

διαδικασίες και τις ειδικές συνθήκες εργασίας, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να έχει μια γραπτή εκτίμηση 

των  υφισταμένων  κατά  την  εργασία  κινδύνων,  ώστε  να  είναι  δυνατόν  να  αξιολογηθούν  οι  κίνδυνοι  για  την 

ασφάλεια  ή  την  υγεία  των  γυναικών,  καθώς  και  κάθε  επίπτωση  στην  εγκυμοσύνη  ή  γαλουχία  τους  στη 

συγκεκριμένη  επιχείρηση  και  εγκατάσταση,  είτε  άμεσα  είτε  έμμεσα,  και  να  καθοριστούν  τα  ληπτέα  μέτρα. 

Ακόμη,  σε  περίπτωση  ανάγκης  οι  άνω  γυναίκες  που  απασχολούνται  κατά  τη  νύχτα  μετακινούνται  στην 

αντίστοιχη θέση ημέρας.  

  Οι  εκπρόσωποι  των  εργαζομένων  στην  επιτροπή  υγείας  και  ασφάλειας  ή  ο  εκπρόσωπος  των 

εργαζομένων  για  την  υγεία  και  την  ασφάλεια  ή,  όπου  δεν  υπάρχουν  αυτοί,  οι  εργαζόμενοι,  δικαιούνται  να 

λαμβάνουν άμεση  και  επαρκή πληροφόρηση  για  τους  πιθανούς  κινδύνους  και  την αποτελεσματικότητα  των 

μέτρων ασφάλειας κατά αυτών.  

 

8. Προστασία ανηλίκων κατά την απασχόληση 

 

  Απαγορεύεται  στον  εργοδότη  να  απασχολεί  στην  επιχείρησή  του  ανήλικο,  σε  εργασίες  επικίνδυνες, 

βαριές ή ανθυγιεινές, καθώς και σε εργασίες που βλάπτουν την ψυχική του υγεία και γενικά εμποδίζουν την 

ελεύθερη ανάπτυξη  της προσωπικότητάς  του.  Εξαιρούνται  οι  θεατρικές παραστάσεις,  μουσικές  εκτελέσεις  ή 

άλλες  καλλιτεχνικές  εκδηλώσεις,  διαφημιστικά προγράμματα,  επιδείξεις  μόδας,  ραδιοφωνικές ή  τηλεοπτικές 

εγγραφές  ή  εκπομπές,  εγγραφές  σε  βίντεο,  κινηματογραφικές  λήψεις,  καθώς  και  η  χρησιμοποίηση  των 

ανηλίκων ως μοντέλων, εφόσον δεν βλάπτεται η σωματική και η ψυχική τους υγεία και η ηθική τους, και μόνο 

με την άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας. 

  Ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και ανήλικοι που φοιτούν σε 

γυμνάσια,  λύκεια  κάθε  τύπου ή  τεχνικά  επαγγελματικά  εκπαιδευτήρια,  δημόσια  ή  ιδιωτικά,  αναγνωρισμένα 
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από το Κράτος, δεν μπορούν να απασχολούνται περισσότερο από έξι (6) ώρες την ημέρα και τριάντα (30) ώρες 

την εβδομάδα. Αυτοί δικαιούνται ημερήσια ανάπαυση δώδεκα  (12)  τουλάχιστον συνεχών ωρών,  στις οποίες 

πρέπει να περιλαμβάνεται το χρονικό διάστημα από τις δέκα το βράδυ μέχρι τις έξι το πρωί. 

  Η  ημερήσια  απασχόληση  των  ανηλίκων  που  φοιτούν  σε  γυμνάσια  ή  λύκεια  κάθε  τύπου  ή  τεχνικά 

επαγγελματικά  εκπαιδευτήρια,  δημόσια  ή  ιδιωτικά,  αναγνωρισμένα  από  το  Κράτος,  αρχίζει  ή  λήγει  δύο 

τουλάχιστον ώρες μετά τη λήξη ή πριν από την έναρξη των μαθημάτων αντίστοιχα. 

  Η  απασχόληση  των  ανηλίκων  σε  καλλιτεχνικές  ή  παρεμφερείς  δραστηριότητες  δεν  μπορεί  να 

υπερβαίνει τις: 

  α) Δύο ώρες την ημέρα για ανηλίκους από τριών έως έξι ετών. 

  β) Τρεις ώρες την ημέρα για ανηλίκους από έξι έως έντεκα ετών. 

  γ) Τέσσερις ώρες την ημέρα για ανηλίκους από έντεκα έως δεκατριών ετών. 

  δ) Πέντε ώρες την ημέρα για ανηλίκους από δεκατριών έως δεκαπέντε ετών. 

  Φυσικά, απαγορεύεται η υπερωριακή απασχόληση των ανηλίκων. 

  Κάθε  εργοδότης,  εκτός  από  τα  μέτρα  υγείας  και  ασφάλειας  που  προβλέπονται  για  όλους  τους 

εργαζομένους,  οφείλει  να  λαμβάνει  και  πρόσθετα  μέτρα  προστασίας  των  ανηλίκων  στο  εργασιακό  τους 

περιβάλλον,  να  ενημερώνει αυτούς  κατά  την  έναρξη αλλά  και  περιοδικά  κατά  τη διάρκεια  της  εργασίας  για 

τους κινδύνους που απειλούν τη ζωή, την υγεία και τη φυσική, ψυχική και πνευματική τους ανάπτυξη και να 

τους καθοδηγεί στη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή των παραπάνω κινδύνων. Με αποφάσεις 

του  Υπουργού  Εργασίας  και  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  του  κατά  περίπτωση  συναρμόδιου  Υπουργού  που 

εκδίδονται ύστερα από  γνώμη  του  Συμβουλίου Υ.Α.Ε.  και  δημοσιεύονται στην  Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως, 

μπορεί να ορίζονται εξειδικευμένα πρόσθετα μέτρα προστασίας των ανηλίκων για ορισμένες εργασίες και να 

ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους. Κάθε εργοδότης οφείλει να προστατεύει τους 

ανηλίκους από πράξεις βίας ή προσβολής της προσωπικότητας ή βλάβης της ηθικής τους. Σε καμία περίπτωση 

δεν  επιτρέπεται  να  είναι  εργοδότες  ανηλίκων  πρόσωπα  που  έχουν  καταδικαστεί  για  εγκλήματα  κατά  της 

γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
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9. Όργανα ελέγχου – Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις  

 

  Ο  έλεγχος  εφαρμογής  των  διατάξεων  αυτών  και  των  πράξεων  που  εκδίδονται  σε  εκτέλεσή  τους 

ανατίθεται στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Για τον σκοπό αυτό τα 

παραπάνω  όργανα  συνεργάζονται  με  άλλες  δημόσιες  υπηρεσίες  και  μπορούν  να  λαμβάνουν  γνώση  των 

στοιχείων ή πληροφοριών των σχετικών με την υγεία των εργαζομένων που υπάρχουν στις υπηρεσίες τους. 

  Σε  κάθε  εργοδότη,  κατασκευαστή,  παρασκευαστή,  εισαγωγέα,  προμηθευτή  που  παραβαίνει  τις 

διατάξεις για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται με 

αιτιολογημένη  πράξη  του  αρμόδιου  Προϊσταμένου  Επαγγελματικού  Κινδύνου  ή  του  Ειδικού  Επιθεωρητή 

Εργασίας και ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων: 

  α)  πρόστιμο  για  καθεμία  παράβαση  από  πεντακόσια  ευρώ  μέχρι  πενήντα  χιλιάδες  ευρώ  (500€‐

50.000€). 

  β)  Προσωρινή  διακοπή  της  λειτουργίας  συγκεκριμένης  παραγωγικής  διαδικασίας  ή  τμήματος  ή 

τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών. 

  Ο  εργοδότης  ή  οι  εκπρόσωποί  του  που  παραβαίνουν  από  δόλο  ή  από  αμέλεια  τις  διατάξεις  της 

νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και  των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με 

εξουσιοδότησή  της  τιμωρούνται  με φυλάκιση  τουλάχιστον  έξι  (6)  μηνών  ή  με  χρηματική  ποινή  τουλάχιστον 

εννιακοσίων ευρώ (900€) ή και με τις δύο αυτές ποινές. Κάθε κατασκευαστής ή παρασκευαστής, εισαγωγέας ή 

προμηθευτής που παραβαίνει με πρόθεση τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια 

των εργαζομένων και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με εξουσιοδότησή της,  τιμωρείται με ποινή 

φυλάκισης ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ  (293€) ή και με τις δύο αυτές 

ποινές.  Σε  περίπτωση  παράβασης  των  διατάξεων  από  αμέλεια,  οι  παραπάνω  δράστες  τιμωρούνται  με 

φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους ή με χρηματική ποινή.  

  Με κράτηση ή πρόστιμο τιμωρείται και εκείνος που ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου, όταν επιτρέπει 

σε αυτόν να ασχολείται με εργασία που αφορά ενήλικες. 
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Εργοδότης που παραβιάζει τις διατάξεις και απασχολεί ανηλίκους σε εργασίες, έργα ή δραστηριότητες 

τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος 

έχει  την  επιμέλεια  ανηλίκου  που  απασχολείται  σε  εργασία,  έργο  ή  άλλες  δραστηριότητες  για  ενήλικες.  Ο 

εργοδότης τιμωρείται επιπλέον και με τις διοικητικές κυρώσεις. 
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