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σύμφωνα με το άρθρο 13 προβλέπονται για τον κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρηση 
του. Στην περίπτωση των ανωτέρω επιχειρήσεων που 
υπάγονται στην κατηγορία Β΄ και απασχολούν λιγότε−
ρους από 20 εργαζομένους, αν ο εργοδότης έχει τα 
προσόντα των περιπτώσεων α΄ή β΄ ή γ΄της παραγράφου 
1 του άρθρου 11 και μία από τις ειδικότητες τεχνικών 
ασφάλειας, που σύμφωνα με το άρθρο 13 δεν προβλέ−
πεται για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που 
ανήκει η επιχείρησή του, επιτρέπεται να αναλάβει ο 
ίδιος τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας στην 
επιχείρηση του, με την προϋπόθεση κατάλληλης επι−
μόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών, σύμφωνα 
με το άρθρο 22.

6. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β΄ 
του άρθρου 10 και απασχολούν μέχρι και 6 εργαζομέ−
νους, επιτρέπεται να αναλάβει ο ίδιος ο εργοδότης τις 
υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας στην επιχείρηση 
του με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης δι−
άρκειας τουλάχιστον 35 ωρών σύμφωνα με το άρθρο 
22 και εφόσον είναι πτυχιούχος τεχνικής ειδικότητας 
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή άλλης αναγνωρισμένης 
τεχνικής επαγγελματικής σχολής και το αντικείμενο 
των σπουδών του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της 
επιχείρησής του. Σε επιχειρήσεις που υπάγονται στην 
κατηγορία Β΄και απασχολούν μέχρι και 3 εργαζομέ−
νους επιτρέπεται να αναλάβει ο ίδιος ο εργοδότης τις 

υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας στην επιχείρηση 
του με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης δι−
άρκειας τουλάχιστον 35 ωρών, σύμφωνα με το άρθρο 
22 και εφόσον έχει άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλ−
ματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειας του 
σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του ή 
αποδεδειγμένα ασκεί επί δεκαετία και πλέον την οικο−
νομική δραστηριότητα για την οποία θα αναλάβει τις 
υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας.

7. Στις επιχειρήσεις του δεύτερου εδαφίου της πα−
ραγράφου 5 και στις επιχειρήσεις της παραγράφου 6 
που ο ίδιος ο εργοδότης αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις 
του τεχνικού ασφάλειας, αυτός έχει την υποχρέωση να 
αναθέτει τη σύνταξη της γραπτής εκτίμησης κινδύνου 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 43 σε 
πρόσωπα που έχουν τα προσόντα των περιπτώσεων α΄ 
ή β΄ ή γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 και μια από 
τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που με το άρθρο 
13 προβλέπονται για τον κλάδο οικονομικής δραστηρι−
ότητας που ανήκει η επιχείρησή του.

Άρθρο 13
Ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας

κατά δραστηριότητα επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναθέσουν καθήκο−
ντα τεχνικού ασφάλειας σε άτομα με ειδικότητα από 
εκείνες που ορίζονται στον παρακάτω πίνακα:
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Άρθρο 14
Συμβουλευτικές αρμοδιότητες

του τεχνικού ασφάλειας

1. Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υπο−
δείξεις 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 ασφάλειας 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.

2. Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:
α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματι−

σμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, 
εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας 
μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της απο−
τελεσματικότητας 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 εφαρ−
μογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζο−
μένων και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας 
σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων 
ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

Άρθρο 15
Επίβλεψη συνθηκών εργασίας

1. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός 
ασφάλειας 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 αντι−
μετώπισής 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 αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών 
του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρό−
μοιων ατυχημάτων,

δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφά−
λειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας 
προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

2. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επι−
χείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:

α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρη−
ση 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 θέ−
ματα υγείας και ασφάλειας.

3. Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν 
αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν από τον εργοδότη και 
άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών 
απασχόλησής του ως τεχνικού ασφάλειας.

4. Ο τεχνικός ασφάλειας 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 ασφάλειας 
πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

5. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το 
επιχειρησιακό απόρρητο.

Άρθρο 16
Προσόντα ιατρού εργασίας
και βοηθητικού προσωπικού

1. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί 
την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, όπως πιστο−
ποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο.

2. Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, 
όπως αυτά προβλέπονται στον παρόντα κώδικα, 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 κα−
θηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη.

β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009 εκτελούσαν καθή−
κοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν 
τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, 
αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονομικών και Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι όροι, οι προ−
ϋποθέσεις, ο χρόνος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο−
μέρεια για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των 
αναγκαίων προσόντων για την απόκτηση του τίτλου της 
ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας από ιατρούς των 
περιπτώσεων α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου, 
καθώς και για την άσκηση αυτής έως την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας για την απόκτηση του ως άνω τίτλου 
της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας.

4. Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοί−
κηση της επιχείρησης.

5. Ως βοηθητικό προσωπικό του ιατρού εργασίας, 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8, μπο−
ρούν να προσλαμβάνονται επισκέπτριες αδελφές και 
επισκέπτες αδελφοί, πτυχιούχοι σχολών τετραετούς 
φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής ή 
αδελφές νοσοκόμες και αδελφοί νοσοκόμοι, πτυχιούχοι 
σχολών μονοετούς φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμων 
της αλλοδαπής.


