
1. Ποιές επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν «Tεχνικό Aσφάλειας»; 

    Με βάση τη νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο 
πρέπει να έχουν τεχνικό ασφάλειας. (Π.Δ. 17/96, άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2).  

2. Μπορεί ο εργοδότης αν έχει τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας να παρέχει 
τις υπηρεσίες αυτές στην επιχείρησή του; 

   Έστω και αν ο εργοδότης έχει τα απαραίτητα προσόντα του τεχνικού ασφάλειας, εντούτοις 
δεν έχει το δικαίωμα της παροχής αυτών των υπηρεσιών παρά μόνο αν η επιχείρησή του 

ανήκει στην κατηγορία Γ και απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους, αφού όμως 
επιμορφωθεί κατάλληλα, ότι ισχύει δηλαδή για όλους τους υπόλοιπους εργοδότες.  

   Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην Γ κατηγορία και που απασχολούν μέχρι και 50 
εργαζόμενους, ο εργοδότης πρέπει να καταθέσει μόνο την αίτηση χωρίς κανένα 
δικαιολογητικό.  

   Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β του άρθρου 2 του Π.Δ. 294/1988  και 

απασχολούν µέχρι και 6 εργαζόµενους, επιτρέπεται να αναλάβει ο ίδιος ο εργοδότης τις 
υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας στην επιχείρηση του µε την προϋπόθεση κατάλληλης 
επιµόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών σύµφωνα µε  τα άρθρα 13 του Ν. 

1568/1985 και 6 του Π.Δ. 17/1996 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   επιχείρησης του.  

   Σε επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β και απασχολούν µέχρι και 3 
εργαζομένους επιτρέπεται να αναλάβει ο ίδιος ο εργοδότης τις υποχρεώσεις του τεχνικού 
ασφάλειας στην επιχείρηση του µε την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης διάρκειας 

τουλάχιστον 35 ωρών σύµφωνα µε τα άρθρα 13 του Ν. 1568/1985 και 6 του Π.Δ. 17/1996 
και εφόσον έχει άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος εμπειροτέχνη  και το 
αντικείμενο της άδειας του σχετίζεται µε τη δραστηριότητα της επιχείρησης  του ή 

αποδεδειγμένα ασκεί επί δεκαετία και πλέον την οικονοµική δραστηριότητα  για την 
οποία θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας.  

   Σε Επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β και απασχολούν πάνω από 6 

εργαζόμενους επιτρέπεται να αναλάβει ένας από τους εργαζόμενους τα καθήκοντα του 

Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρηση αρκεί ο εργαζόμενος αυτό να κατέχει για τουλάχιστον 8 
χρόνια  πτυχίο 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   επιχείρησης ή εφόσον έχει άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος 
εμπειροτέχνη  και το αντικείμενο της άδειας του σχετίζεται µε τη δραστηριότητα της 
επιχείρησης  του. 

3. Που και πώς πρέπει να επιμορφωθεί ο εργοδότης για να μπορεί να παρέχει 
υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας; 

   Τα σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών δεν γίνονται από το Υπουργείο Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας , αλλά από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 

Ασφάλειας της Εργασίας, τα εγκεκριμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) 
που έχουν πιστοποιηθεί ή από εκπαιδευτικούς ή άλλους Δημόσιους Οργανισμούς, που 
αποστέλλουν τα προγράμματά τους για έγκριση στο Υπουργείο μας και συγκεκριμένα στο 

Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.), και μετά το πέρας του σεμιναρίου 
παρέχουν στους εργοδότες πιστοποιητικά που τους δίνουν την δυνατότητα παροχής 
υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας μόνο όμως στην επιχείρησή τους.  


