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Ως πίνακας αποδεκτών  
 

 

Εγκύκλιος 
 

 
ΘΕΜΑ: Άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας από εργοδότη στην επιχείρησή του  
  
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται όσον αφορά  
 

α) το βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας και 
β) τη γνωστοποίηση που καταχωρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ  

 

για τις περιπτώσεις που ο ίδιος ο εργοδότης πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις και 
ασκεί καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας στην επιχείρησή του, διευκρινίζονται τα 
ακόλουθα: 
 
1. Αλλαγές που προωθούνται 
 

Η ελληνική κυβέρνηση συνεργάζεται με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης, αξιοποιώντας τη διεθνή του εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της 
άρσης των διοικητικών βαρών. Η στρατηγική αυτή συνεργασία αποσκοπεί ευρύτερα 
στην τόνωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στη βελτίωση του επενδυτικού 
κλίματος στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό της μείωσης του διοικητικού βάρους, του 
διοικητικού κόστους και της γραφειοκρατίας προωθούνται και οι σχετικές αποφάσεις 
και εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας.  
 
2. Βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας 
 

Με την 29436/1143/ 28-12-2012 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας διευκρινίσθηκε ότι η θεώρηση 
του βιβλίου αυτού στις επιχειρήσεις που δεν προκύπτει υποχρέωση απασχόλησης 
ιατρού εργασίας και ο ίδιος ο εργοδότης ασκεί καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας δεν 
είναι υποχρεωτική. 

 
Παράλληλα με την απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας Αριθμ. 29331/1135 
«Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού 
ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας − Προγράμματα 2013» (ΦΕΚ 
Β΄3445) και ειδικότερα με το άρθρο 7 παράγραφος 7 ορίσθηκε ότι “Οι φορείς 
διενέργειας των προγραμμάτων δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν ή να μεσολαβούν 
για τη θεώρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. βιβλίου υποδείξεων τεχνικού 
ασφάλειας. Η θεώρηση του βιβλίου αυτού στις επιχειρήσεις που ο ίδιος ο εργοδότης 
ασκεί καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας δεν είναι υποχρεωτική”.  
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Μετά τα παραπάνω καλούνται οι αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας να μην προβαίνουν 
σε θεωρήσεις βιβλίων υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας για τις εν λόγω περιπτώσεις 
έστω και εάν προσκομίζονται δηλώσεις εργοδοτών ότι επιθυμούν τη θεώρηση αυτή. 
 
3. Γνωστοποίηση που καταχωρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την άσκηση 

καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας 
  
Με το οικ.11453/1284/16-04-2013 έγγραφο της υπηρεσίας μας διευκρινίσθηκε ότι στην 
περίπτωση που ο ίδιος ο εργοδότης ασκεί καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας από την 
επιχείρηση καταχωρούνται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονική υποβολή τα 
προβλεπόμενα στοιχεία στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Με το ίδιο το έγγραφο προσδιορίσθηκε με 
σαφήνεια ο τρόπος που γίνεται η εν λόγω καταχώρηση. 
 
Κατά συνέπεια καλούνται οι αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας να μην προβαίνουν σε 
σχετικό έλεγχο του νομότυπου γνωστοποίησης ούτε να καταχωρούν σχετικές 
αναγγελίες για τις περιπτώσεις αυτές. 
 
Συμπερασματικά με τις παραπάνω ρυθμίσεις επιδιώκεται: 
 

 Να σταματήσει η ταλαιπωρία των πολιτών. 
 

 Να καταργηθούν οι άσκοπες ενέργειες με αντικατάστασή τους από 
αποτελεσματικότερες με μικρότερο διοικητικό βάρος, μικρότερο διοικητικό 
κόστος και αποφυγή της επώδυνης γραφειοκρατίας.  
 

 Να αποκλεισθούν φαινόμενα εκμετάλλευσης πολιτών οι οποίοι δεν είναι 
επαρκώς ενημερωμένοι για τις ισχύουσες διατάξεις. 
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