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Αναφορικά με την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 1568/85 εποχιακών επιχειρήσεων ή 
επιχειρήσεων με αυξομειούμενο προσωπικό, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
Για τις επιχειρήσεις με αυξομειούμενο προσωπικό ή τις εποχιακές, σύμφωνα με το 
πνεύμα του άρθρου 4, σε συνδυασμό με εκείνο της σταδιακής εφαρμογής, για τον 
υπολογισμό του απαραίτητου αριθμού εργαζομένων, λαμβάνεται υπόψη ο ετήσιος 
μέσος όρος απασχολουμένων στην συγκεκριμένη επιχείρηση. 
Βέβαια αν η επιχείρηση την 1.6.85 ημερομηνία που τίθεται ρητά από τον υπ’ όψη 
νόμο, απασχολούσε  150 και άνω άτομα δεν τίθεται θέμα υπαγωγής της έστω και αν 
μειωθεί μεταγενέστερα το προσωπικό της, ώστε να πέσει κάτω από τα 150 άτομα. 
Και αυτό γιατί οι διατάξεις του Ν. 1568/85 είναι διατάξεις δημοσίας τάξεως και δεν 
χωρεί κατάλυση των μέτρων που επιβάλει ο νόμος χωρίς ρητή επιταγή του ίδιου του 
Νόμου. 
Μόνο αν η επιχείρηση παύει να λειτουργεί εντελώς σταματούν και οι θεσμοί που 
επιβάλλει ο υπ’ όψη νόμος. Διαφορετικά δεν αναστέλλονται γιατί η ύπαρξή τους 
κρίνεται αναγκαία για το συμφέρον έστω και των λίγων εργαζομένων. 
Οι υπόχρεες επιχειρήσεις μπορούν να αναθέτουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε 
ένα τεχνικό που ήδη απασχολείται εκεί και συγκεντρώνει τα προσόντα του άρθρου 5 
με προϋπόθεση την αποδοχή αναλήψεως των καθηκόντων από τον υπ’ όψη 
εργαζόμενο και την σύμφωνα με το άρθρο 4 γνωστοποίηση της αναθέσεως. 
Εφ’ όσον στην περιοχή της επιχειρήσεως δεν υπάρχουν διαθέσιμοι γιατροί εργασίας 
τότε τα καθήκοντα μπορεί να ασκήσει γιατρός παθολόγος. Αν και σε αυτή την 
περίπτωση δεν εξευρεθεί ιατρός θα πρέπει η επιχείρηση να αποτανθεί στον οικείο 
ιατρικό σύλλογο και αν αυτός βεβαιώσει την έλλειψη διαθεσίμων ιατρών παθολόγων 
τότε καθήκοντα γιατρού εργασίας μπορεί να ασκήσει γιατρός οποιασδήποτε 
ειδικότητας. 
Τέλος ως προς την εκλογή των μελών των επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας της 
εργασίας (δικαίωμα εργαζομένων), αυτές θα εκλεγούν ευθύς μόλις συγκληθεί η γεν. 
συνέλευση (όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 Ν. 1568/85) τα δε μέλη που θα εκλεγούν 
θα διανύσουν όλη την από το νόμο προβλεπόμενη θητεία τους, ασχέτως προς τις 
τυχόν μειώσεις του προσωπικού. 


