ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 159/1999
"Τροποποίηση του π.δ. 17/96 «Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK» (11/A)
και του π.δ. 70α/88 «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία»
(31/Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το π.δ. 175/97 (150/Α)"
(Φ.E.K. 157/A/3-8-1999)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α. των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, και 3) και 3 του ν.1338/83 "Eφαρµογή του κοινοτικού δικαίου" (34/A)
όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα µε το άρθρο 6 του ν.1440/84 "Συµµετοχή της Eλλάδας στο
κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Eυρωπαϊκής Tράπεζας Eπενδύσεων, στο
κεφάλαιο της Eυρωπαϊκής Kοινότητος Άνθρακος και Xάλυβος και του Oργανισµού Eφοδιασµού
EURATOM" (70/A) µε το άρθρο 65 του ν.1892/90 "Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες
διατάξεις" (101/A) και µε το άρθρο 19 του ν.2367/95 (261/Α) και
β. της παραγράφου 2 του άρθρου δευτέρου του ν. 2077/92 "Kύρωση της συνθήκης για την Eυρωπαϊκή
Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην τελική Πράξη"
(136/A).
2. Το άρθρο 36 του ν. 1568/85 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (177/Α).
3. Tις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.2224/94 "Pύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων,
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων και οργάνωσης Yπουργείου Eργασίας και των εποπτευοµένων
από αυτό νοµικών προσώπων και άλλες διατάξεις" (112/A).
4. Tις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/89 "Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής
κατάρτισης και άλλες διατάξεις" (79/A).
5. Την 8211/8-3-99 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης "Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα
Τζανή και Γεώργιο Φλωρίδη" (198/Β).
6. Tην µε αριθµό 6/5-3-1998 γνώµη του Συµβουλίου Yγιεινής και Aσφάλειας της Eργασίας (ΣΥΑΕ).
7. Tις διατάξεις του άρθρου 29A του ν.1558/85 "Kυβέρνηση και Kυβερνητικά Όργανα" (137/A), που
προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν.2081/92 "Pύθµιση του θεσµού των Eπιµελητηρίων κλπ." (154/A) και
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2α του ν. 2469/97 (38/Α).
8. Ότι µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισµού του Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων ή του κρατικού
προϋπολογισµού ή προϋπολογισµού NΠ∆∆.
9. Tις µε αριθµό 620/3-12-1998 και 208/16-6-1999 γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου Eπικρατείας, µετά από
πρόταση των Yπουργών Eθνικής Oικονοµίας και Oικονοµικών, Ανάπτυξης, Eργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Yγείας και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Aποκέντρωσης, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος διατάγµατος είναι η συµπλήρωση των άρθρων 4, 5, 8 και 14 του π.δ.17/96 "Mέτρα
για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση
µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK" (11/A) και η τροποποίηση του άρθρου 14 του π.δ. 70α/88
"Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον αµίαντο κατά την εργασία"(31/Α), όπως
τροποποιήθηκε µε το π.δ. 175/97 (150/Α).
Άρθρο 2
Tροποποίηση π.δ. 17/96
1. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του π.δ. 17/96 προστίθεται νέα παράγραφος 3α ως εξής:
"3α. Ο συνολικός µέγιστος (ετήσιος) πραγµατικός χρόνος απασχόλησης ενός τεχνικού ασφάλειας ή ενός
γιατρού εργασίας σε µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, δεν µπορεί να υπερβαίνει τον προβλεπόµενο χρόνο
απασχόλησης µισθωτού.
Η διάταξη αυτή δεν αφορά το προσωπικό των Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης, για το οποίο
ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας περί όρων απασχόλησης.
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Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας ή/και του γιατρού εργασίας
ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους, η κατανοµή του χρόνου αυτού κατά µήνα σύµφωνα µε το άρθρο
3 (παράγραφος 2) του π.δ. 294/88 καθώς και το ωράριο απασχόλησης τους αναγράφονται υποχρεωτικά
στους πίνακες καταστάσεων εργασίας σύµφωνα µε το π.δ. της 27.6.32, το ν. 515/70 κλπ. Τα στοιχεία
αυτά αναγράφονται και στις καταστάσεις που αναρτώνται στους χώρους εργασίας ώστε όλοι οι
εργαζόµενοι να γνωρίζουν τις ώρες παρουσίας του Τεχνικού Ασφάλειας και του Γιατρού Εργασίας στην
επιχείρηση.
Kάθε αλλαγή των παραπάνω στοιχείων πρέπει να ανακοινώνεται έγκαιρα στην αρµόδια Eπιθεώρηση
Eργασίας"
2. Στη παράγραφο 7 του άρθρου 4 του π.δ. 17/96 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
"Πέραν των ανωτέρω στοιχείων πριν την επιλογή ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας και του
γιατρού εργασίας, σε άτοµα εντός ή εκτός της επιχείρησης, ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλλει στην
αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας:
α. Κατάσταση µε την υλικοτεχνική υποδοµή και το προσωπικό που διαθέτει η ίδια η επιχείρηση για την
κάλυψη των υποχρεώσεών της, όπως προκύπτει από την ισχύουσα νοµοθεσία
β. Κατάσταση µε την υλικοτεχνική υποδοµή και τις υπηρεσίες που θα λαµβάνει συµπληρωµατικά από
Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης στην περίπτωση που τα διατιθέµενα σύµφωνα µε το
εδάφιο α δεν επαρκούν."
3. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του π.δ. 17/96, προστίθεται νέα παράγραφος 7α ως εξής:
"Η ανάθεση καθηκόντων ΤΑ και ΓΕ σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον εργοδότη
και αντίγραφό της κοινοποιείται στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από
αντίστοιχη δήλωση αποδοχής."
4. Στη παράγραφο 9 του άρθρου 4 του π.δ. 17/96 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
"Η αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας ελέγχει επίσης την επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδοµής και το
νοµότυπο των συµβάσεων."
5. Στο εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του π.δ.17/96 µετά τη φράση "στις αρµόδιες επιθεωρήσεις"
προστίθεται η φράση "στις πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές"
6. Στο άρθρο 8 του π.δ. 17/96 προστίθενται νέοι παράγραφοι 3, 4, 5 ,6, 7, 8 και 9 ως εξής:
"3. Η εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, αποτελεί µια συστηµατική
εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόµενης εργασίας από την επιχείρηση µε σκοπό:
α. να εντοπισθούν οι πηγές του επαγγελµατικού κινδύνου, δηλαδή τι θα µπορούσε να προκαλέσει
κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων,
β. να διαπιστωθούν κατά πόσον και µε τι µέτρα µπορούν οι πηγές κινδύνων να εξαλειφθούν ή οι κίνδυνοι
αυτοί να αποφευχθούν, κι αν αυτό δεν είναι δυνατόν,
γ. να καταγραφούν τα µέτρα πρόληψης που ήδη εφαρµόζονται και να προταθούν αυτά που πρέπει
συµπληρωµατικά να ληφθούν, για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζοµένων.
4. Η εκτίµηση πρέπει να περιλαµβάνει την αναγνώριση και καταγραφή των κινδύνων που υπάρχουν στην
επιχείρηση, καθώς και αυτών που ενδέχεται να εµφανισθούν (π.χ. κίνδυνος πτώσης, κίνδυνος από
µηχανήµατα και εξοπλισµό, κίνδυνος πυρκαγιάς, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, κίνδυνος έκρηξης, κίνδυνος
από έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες -φυσικούς, χηµικούς βιολογικούς-, κίνδυνος από την οργάνωση
της εργασίας, κλπ.).
5. Για την πληρότητα και αποτελεσµατικότητα της εκτίµησης του κινδύνου από τον τεχνικό ασφάλειας και τον
γιατρό εργασίας γίνεται ποιοτικός και όπου απαιτείται και ποσοτικός προσδιορισµός των βλαπτικών
παραγόντων στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόµενοι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Τα
αποτελέσµατα του προσδιορισµού αυτού, καθώς και τα βιολογικά αποτελέσµατα της έκθεσης µέσω
περιοδικών προληπτικών ιατρικών εξετάσεων που θα γίνονται για το σκοπό αυτό σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία θα πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη.
6. Η εκτίµηση πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις βασικές αρχές πρόληψης του άρθρου 7 (παράγραφος 7) του
π.δ. 17/96 και να εντοπίζει τη φύση του κινδύνου, το βαθµό σοβαρότητάς του, τη διάρκεια έκθεσης των
εργαζοµένων σ’ αυτόν και τη συχνότητα εµφάνισής του.
7. Επίσης κατά την εκτίµηση πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η καταγραφή και ανάλυση των εργατικών
ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών, που προβλέπεται στα άρθρα 6 και 9 του ν.1568/85 και στο
άρθρο 8 του π.δ.17/96.
8. H "γραπτή εκτίµηση του κινδύνου" τίθεται µε ευθύνη του εργοδότη, στη διάθεση εκπροσώπων των
εργαζοµένων σε θέµατα ασφάλειας και υγείας και αποτελεί θέµα που συζητείται στις κοινές συνεδριάσεις
τους µε τον εργοδότη, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν.1568/85.
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9. Tα βασικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται κατά την παραπάνω συστηµατική εξέταση καθώς και τα
συµπεράσµατα που εξάγονται, καταγράφονται και αποτελούν την "γραπτή εκτίµηση του κινδύνου".
Λεπτοµέρειες σχετικά µε το περιεχόµενο της "γραπτής εκτίµησης του κινδύνου" καθώς και άλλες σχετικές
οδηγίες που αφορούν στη σύνταξή της, µπορούν να προσδιορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µετά από γνώµη του ΣΥΑΕ."
Άρθρο 3
Tροποποίηση π.δ. 70α/88
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του π.δ. 70α/88 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του π.δ.
175/97 µετά τη φράση "ή των υλικών αυτών από κτίρια" προστίθεται η φράση "και κατασκευές καθώς και από
πλοία".
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγµατος .
Aθήνα, 23 Ιουλίου 1999

