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Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 7 του Συ−
ντάγματος ο παρών κώδικας νόμων για την υγεία και 
την ασφάλεια των εργαζομένων, με τον οποίο κωδικο−
ποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις:

«ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Ο παρών κώδικας έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή 
μέτρων για την προαγωγή της υγείας και της ασφά−
λειας των εργαζομένων κατά την εργασία. Προς το 
σκοπό αυτό, περιέχει γενικές αρχές σχετικά με την 
πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προ−
στασία της υγείας και της ασφάλειας, την εξάλειψη 
των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων 
και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, τη 
διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση 
των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, καθώς 
και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών 
αρχών.

Αρθρο 2
Έκταση εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του κώδικα εφαρμόζονται, εφόσον δεν 
ορίζεται αλλιώς, σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλ−
λεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου 
τομέα.

2. Οι διατάξεις του κώδικα εφαρμόζονται και στο 
ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των 
σωμάτων ασφαλείας με εξαίρεση ορισμένες δραστη−

ριότητες του προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν εγ−
γενείς ιδιαιτερότητες. Στην περίπτωση αυτή: α) για το 
ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να 
εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η υγεία και ασφάλεια 
των εργαζομένων στο πλαίσιο των προαναφερόμενων 
διατάξεων και β) για το ένστολο προσωπικό των σω−
μάτων ασφαλείας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
άρθρου 73 παρ. 1.

3. Οι διατάξεις του κώδικα δεν εφαρμόζονται στο 
οικιακό υπηρετικό προσωπικό. Στην περίπτωση αυτή 
πρέπει να εξασφαλίζεται, όσο αυτό είναι δυνατόν, η 
υγεία και η ασφάλεια του ως άνω προσωπικού, εν όψει 
των στόχων του κώδικα.

4. Ειδικά στις θαλάσσιες μεταφορές, εφαρμογή έχουν 
οι διατάξεις του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικα Δημοσίου 
Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 216 Α΄), του ν. 3816/1958 «Περί 
Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 32 Α΄), του 
ν. 486/1976 «Περί κυρώσεως της υπ’ αριθ. 134 Διεθνούς 
Συμβάσεως Εργασίας «Περί προλήψεως των εργατικών 
ατυχημάτων των ναυτικών»» (ΦΕΚ 321 Α΄), του ν. 948/1979 
«Περί κυρώσεως της υπ’ αριθμ. 147 Διεθνούς Συμβάσεως 
Εργασίας «περί ελαχίστων επιπέδων ασφαλείας των 
Εμπορικών πλοίων»» (ΦΕΚ 167 Α΄), του ν. 1314/1983 «Για 
την κύρωση της διεθνούς σύμβασης «για πρότυπα εκπαί−
δευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών 
των ναυτικών, 1978»» (ΦΕΚ 2 Α΄) και των κατ’ εξουσιοδό−
τηση αυτών εκδοθέντων προεδρικών διαταγμάτων.

5. Ειδικά για τον κλάδο των μεταλλείων − λατομείων −
ορυχείων εφαρμογή έχουν και οι πλέον δεσμευτικές ή 
και ειδικές διατάξεις της υπ’ αριθμ. II−5η/Φ/17402/12.12.1984 
απόφασης Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 
«Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών» 
(ΦΕΚ 931 Β΄).

6. Τα προεδρικά διατάγματα για θέματα υγείας και 
ασφάλειας, όταν αφορούν το Δημόσιο, νομικά πρόσω−
πα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) ή Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) εκδίδονται με τη σύμπραξη και 
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.

Άρθρο 3
Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ως:
α) Εργαζόμενος: κάθε πρόσωπο που απασχολείται από 

έναν εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, συμπε−
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4. Ο εργοδότης, για την αποτελεσματικότερη άσκηση 
των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού 
εργασίας, θέτει στη διάθεσή τους το αναγκαίο βοηθη−
τικό προσωπικό, χώρους, εγκαταστάσεις, συσκευές και 
γενικά τα απαραίτητα μέσα και βαρύνεται με όλες τις 
σχετικές δαπάνες.

5. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να διευκολύνει τον 
τεχνικό ασφάλειας και τον ιατρό εργασίας για την πα−
ρακολούθηση μαθημάτων εκπαίδευσης και επιμόρφω−
σης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 22.

Άρθρο 9
Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης

1. Ο εργοδότης προκειμένου να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις του παρόντος για υποχρέωση χρησιμοποίη−
σης υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας 
ή/και σε ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και ασφάλειας 
των εργαζομένων, δύναται να επιλέξει μεταξύ της ανά−
θεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή/και ιατρού 
εργασίας σε εργαζομένους στην επιχείρηση ή σε άτομα 
εκτός της επιχείρησης ή της σύναψης σύμβασης με τις 
Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.
Υ.Π.Π.) του άρθρου 23 ή συνδυασμό μεταξύ αυτών των 
δυνατοτήτων.

2. Στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες τεχνι−
κού ασφάλειας και ιατρού εργασίας συνδυασμένα από 
εργαζομένους στην επιχείρηση, ή/και από άτομα εκτός 
της επιχείρησης ή/και από ΕΞ.Υ.Π.Π., αυτοί οφείλουν να 
συνεργάζονται αναλόγως των αναγκών.

3. Αν ο εργοδότης αποτανθεί σε άτομα εκτός της 
επιχείρησης ή σε ΕΞ.Υ.Π.Π., αυτά ενημερώνονται από τον 
εργοδότη για τους παράγοντες που έχουν ή μπορεί να 
έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια και την υγεία των ερ−
γαζομένων. Τα άτομα αυτά έχουν δικαίωμα πρόσβασης 
στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 
2 του άρθρου 47.

4. Ο εργοδότης πριν από την επιλογή ανάθεσης κα−
θηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή/και ιατρού εργασίας 
σε εργαζομένους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός 
της επιχείρησης, έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στην 
αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας τα τυπικά και ουσιαστι−
κά προσόντα τους, καθώς και την τυχόν απασχόληση 
τους σε άλλη επιχείρηση, το χρόνο απασχόλησης τους 
με τα καθήκοντα αυτά, τα στοιχεία για το είδος και την 
οργάνωση της επιχείρησης, τον αριθμό των εργαζομέ−
νων, τον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης 
τεχνικού ασφάλειας ή/και ιατρού εργασίας και λοιπές 
συναφείς πληροφορίες. Πέραν των ανωτέρω στοιχείων, 
πριν από την επιλογή ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού 
ασφάλειας και ιατρού εργασίας, σε άτομα εντός ή εκτός 
της επιχείρησης, ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλ−
λει 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 
ΕΞ.Υ.Π.Π. στην περίπτωση που τα διατιθέμενα σύμφωνα 
με την περίπτωση α΄ δεν επαρκούν.

5. Η σύμβαση πρόσληψης του τεχνικού ασφάλειας και 
του ιατρού εργασίας γίνεται εγγράφως και αντίγραφο 

της κοινοποιείται από τον εργοδότη στην τοπική Επι−
θεώρηση Εργασίας.

6. Η ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας και ια−
τρού εργασίας σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται 
εγγράφως από τον εργοδότη και αντίγραφο της κοινο−
ποιείται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύε−
ται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής.

7. Σε περίπτωση ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού 
ασφάλειας ή/και ιατρού εργασίας σε ΕΞ.Υ.Π.Π., πριν από 
την επιλογή, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να γνωστο−
ποιεί στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας τη γραπτή 
σύμβαση με την ΕΞ.Υ.Π.Π., στην οποία πρέπει να ανα−
γράφονται:

α) το νομικό καθεστώς της ΕΞ.Υ.Π.Π.,
β) ο νόμιμος εκπρόσωπός της,
γ) η έδρα της,
δ) το είδος των προσφερόμενων υπηρεσιών,
ε) τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των αρμόδιων 

ατόμων που έχουν ορισθεί για τη συγκεκριμένη επι−
χείρηση,

στ) ο χρόνος απασχόλησης των ατόμων αυτών στην 
επιχείρηση,

ζ) τα στοιχεία για το είδος και την οργάνωση της 
επιχείρησης,

η) ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση και 
λοιπές συναφείς πληροφορίες,

θ) ο ελάχιστος προβλεπόμενος χρόνος απασχόλη−
σης τεχνικού ασφάλειας ή/και ιατρού εργασίας για την 
επιχείρηση.

8. Η αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας ελέγχει το νομό−
τυπο των αναθέσεων, καθώς και την επάρκεια της υλι−
κοτεχνικής υποδομής και το νομότυπο των συμβάσεων. 
Ειδικά για την ανάθεση καθηκόντων ιατρού εργασίας 
πρέπει να υπάρχει και σχετική βεβαίωση άσκησης της 
συγκεκριμένης ιατρικής ειδικότητας από τον τοπικό 
ιατρικό σύλλογο.

9. Στις επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση πλήρους 
απασχόλησης τουλάχιστον δύο τεχνικών ασφάλειας, 
συνιστάται υποχρεωτικά Εσωτερική Υπηρεσία Προστα−
σίας και Πρόληψης (ΕΣ.Υ.Π.Π.).

10. Οι ΕΣ.Υ.Π.Π. επιτρέπεται να λειτουργούν ως ΕΞ.Υ.Π.Π. 
και να χρησιμοποιούνται από διάφορες επιχειρήσεις υπό 
την προϋπόθεση ότι κατέχουν την άδεια που προβλέ−
πεται στο άρθρο 23 παρ. 3 και πληρούν και τις λοιπές 
προϋποθέσεις του άρθρου αυτού.

11. Ο τεχνικός ασφάλειας ή/και ο ιατρός εργασίας 
στο πλαίσιο των υποχρεώσεων τους σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις έχουν υποχρέωση να διενεργούν 
τις απαραίτητες μετρήσεις και αν η επιχείρηση δεν 
διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για τις μετρήσεις αυτές, ο 
εργοδότης προσφεύγει σε ΕΞ.Υ.Π.Π.. Οι ανωτέρω κατα−
γράφουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών κατ’ 
εφαρμογή των περιπτώσεων α΄ και ε΄ της παραγράφου 
3 του άρθρου 38, αναφέρουν στον εργοδότη οποια−
δήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, 
προτείνουν μέτρα αντιμετώπισής τους και επιβλέπουν 
την εφαρμογή τους.

Άρθρο 10
Κατάταξη επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής

δραστηριότητας

Για να καθορισθούν οι ώρες απασχόλησης του τε−
χνικού ασφάλειας και του ιατρού εργασίας, καθώς και 
το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων του τεχνικού ασφά−
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4. Ο εργαζόμενος μπορεί να προσφύγει στην Επιθε−
ώρηση Εργασίας κατά των πορισμάτων του ιατρικού 
ελέγχου που αναφέρεται σ’ αυτόν.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου 
Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως, ύστερα από γνώμη του Σ.Υ.Α.Ε., μπορεί να 
επιβληθεί η εξέταση της υγείας των εργαζομένων σε 
συγκεκριμένη επιχείρηση και η λήψη άμεσων μέτρων. 
Η ιατρική εξέταση των εργαζομένων ανατίθεται με την 
πιο πάνω απόφαση στον κατά περίπτωση ειδικό ιατρικό 
φορέα.

Άρθρο 40
Ειδική πληροφόρηση εργαζομένων που εκτίθενται

σε παράγοντες

1. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στην επιτροπή 
υγείας και ασφάλειας ή ο εκπρόσωπος των εργαζομέ−
νων για την υγεία και την ασφάλεια ή, όπου δεν υπάρ−
χουν αυτοί, οι εργαζόμενοι δικαιούνται να έχουν:

α) πληροφόρηση από τον εργοδότη για τους πιθα−
νούς κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση τους 
σε παράγοντες για τις «οριακές τιμές έκθεσης», για τα 
τεχνικά μέτρα πρόληψης που πρέπει να τηρούνται και 
για τις προφυλάξεις που πήρε ο εργοδότης και πρέπει 
να τηρούν οι εργαζόμενοι,

β) πρόσβαση και ενημέρωση για το αποτέλεσμα των 
επιπέδων έκθεσης και για τα συλλογικά ανώνυμα αποτε−
λέσματα των εργαστηριακών και βιολογικών εξετάσεων, 
που είναι ενδεικτικές της έκθεσής τους,

γ) πληροφόρηση σε περιπτώσεις υπέρβασης των «ορι−
ακών τιμών έκθεσης» για τα αίτια της υπέρβασης και 
τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν για 
να αντιμετωπισθεί και

δ) πληροφόρηση και επιμόρφωση για τη βελτίωση 
των γνώσεών τους σχετικά με τους κινδύνους στους 
οποίους είναι εκτεθειμένοι.

2. Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να πληροφορείται τα 
αποτελέσματα των ατομικών του κλινικών, εργαστηρι−
ακών και βιολογικών εξετάσεων που είναι ενδεικτικά 
της έκθεσής του.

Άρθρο 41
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρό−
ταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι−
σης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, 
ύστερα από γνώμη του Σ.Υ.Α.Ε., καθορίζονται, για έναν 
ή περισσότερους παράγοντες:

α) οριακές τιμές έκθεσης των εργαζομένων,
β) επίπεδο έκθεσης των εργαζομένων κάτω από το 

οποίο δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή όλων ή μερι−
κών από τις διατάξεις των διαταγμάτων αυτών,

γ) ελάχιστη περιοδικότητα ή συχνότητα του ελέγχου 
στο επίπεδο της επιχείρησης για τη διαπίστωση της 
τήρησης των οριακών τιμών έκθεσης ή των επιπέδων 
έκθεσης της προηγούμενης περίπτωσης και

δ) μέθοδοι και πορεία διενέργειας δειγματοληψιών, 
μετρήσεων, αναλύσεων και αξιολόγησης των αποτε−
λεσμάτων.

2. Με όμοια διατάγματα καθορίζονται:
α) τα είδη, η πορεία και η ελάχιστη συχνότητα εκτέ−

λεσης των κλινικών ή παρακλινικών εξετάσεων, στις 
οποίες περιλαμβάνονται οι βιολογικές μετρήσεις για τη 
διερεύνηση των βιολογικών δεικτών, που αφορούν τον 
έλεγχο της υγείας όλων των εργαζομένων ή ειδικών 
κατηγοριών τους (νεαρών ατόμων, εγκύων ή γυναικών 
που θηλάζουν και άλλων), που πρόκειται να εκτεθούν ή 
εκτίθενται ή έχουν εκτεθεί κατά την εργασία τους στο 
παρελθόν σε ορισμένο παράγοντα ή παράγοντες,

β) μέθοδοι και πρακτικές συστάσεις για την εκτέλεση 
των παραπάνω εξετάσεων και ιδιαίτερα για τη μέτρηση 
ή διερεύνηση των βιολογικών δεικτών και την αξιολό−
γηση των αποτελεσμάτων τους,

γ) οριακές τιμές βιολογικών δεικτών, για το σύνολο ή 
ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, πάνω από τις οποίες 
πρέπει να λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα για την 
προστασία της υγείας των εργαζομένων και για τη 
βελτίωση των συνθηκών υγιεινής στους αντίστοιχους 
χώρους εργασίας,

δ) τα μέτρα που λαμβάνονται με βάση τα αποτελέ−
σματα των εξετάσεων και μετρήσεων των παραπάνω 
περιπτώσεων, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνεται η 
προσωρινή ή οριστική διακοπή της έκθεσης των εργα−
ζομένων στους αντίστοιχους παράγοντες και

ε) οι φορείς ή τα πρόσωπα εκτέλεσης των ιατρικών 
ελέγχων και εξετάσεων, σύμφωνα με τις παραπάνω πε−
ριπτώσεις, ο τρόπος και η διαδικασία παραπομπής των 
εργαζομένων, καθώς και τα σχετικά με την κάλυψη των 
απαιτούμενων γι’ αυτές δαπανών, οι οποίες σε καμία 
περίπτωση δεν επιβαρύνουν τους εργαζομένους.

3. Με όμοια επίσης διατάγματα καθορίζεται ο τρόπος 
τήρησης και ενημέρωσης καταλόγων των εργαζομένων 
που εκτίθενται στους παράγοντες, βιβλίου αναγραφής 
των αποτελεσμάτων των ελέγχων και ιατρικού φακέ−
λου των εργαζομένων. Με όμοια διατάγματα καθορί−
ζεται ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις από τον εργοδότη στην Επιθεώρηση 
Εργασίας των στοιχείων των σχετικών με τον αριθμό 
των εργαζομένων, τις μεθόδους παραγωγής και κάθε 
άλλη λεπτομέρεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ − ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 42
Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών

1. Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία 
και την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις 
πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να 
εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων.

2. Αν ο εργοδότης προσφεύγει σε άτομα εκτός της 
επιχείρησης ή σε ΕΞ.ΥΠ.Π. για την ανάθεση των κα−
θηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή/και ιατρού εργασίας, 
αυτό δεν τον απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του 
στον τομέα αυτό.

3. Οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας, του ιατρού 
εργασίας και των εκπροσώπων των εργαζομένων δεν 
θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη.

4. Ο εργοδότης επίσης οφείλει να θέτει στη διάθεση 
των εκπροσώπων των εργαζομένων επαρκή απαλλα−

User1
Highlight



1742 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαί−
τερους κινδύνους. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται 
από τους τεχνικό ασφάλειας, ιατρό εργασίας, ΕΣ.Υ.Π.Π. 
ή ΕΞ.Υ.Π.Π., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στους 
ανωτέρω ο εργοδότης οφείλει να παρέχει κάθε βοή−
θεια σε μέσα και προσωπικό για την εκπλήρωση του 
σκοπού αυτού.

β) Να καθορίζει τα μέτρα προστασίας που πρέπει να 
ληφθούν και, αν χρειαστεί, το υλικό προστασίας που 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

2. Επιπλέον ο εργοδότης οφείλει:
α) Να αναγγέλλει στις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργα−

σίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις 
αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον 
οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, εντός 24 ωρών, όλα τα 
εργατικά ατυχήματα και εφόσον πρόκειται περί σο−
βαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα 
όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για 
εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος.

β) Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να 
αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή του ατυχήμα−
τος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών. 
Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάλη−
ψης παρόμοιων συμβάντων, καταχωρούνται στο ειδικό 
βιβλίο των άρθρων 14 και 17.

γ) Να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων 
που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα 
εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών.

3. Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 1, αποτελεί μια συστηματική 
εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργα−
σίας από την επιχείρηση με σκοπό:

α) να εντοπισθούν οι πηγές του επαγγελματικού κιν−
δύνου, δηλαδή τι θα μπορούσε να προκαλέσει κινδύνους 
για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων,

β) να διαπιστωθεί κατά πόσο και με τι μέτρα μπορούν 
οι πηγές κινδύνων να εξαλειφθούν ή οι κίνδυνοι αυτοί 
να αποφευχθούν, και αν αυτό δεν είναι δυνατόν,

γ) να καταγραφούν τα μέτρα πρόληψης που ήδη εφαρ−
μόζονται και να προταθούν αυτά που πρέπει συμπλη−
ρωματικά 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 επιχεί−
ρήση, καθώς και αυτών που ενδέχεται να εμφανισθούν, 
όπως κίνδυνος πτώσης, κίνδυνος από μηχανήματα και 
εξοπλισμό, κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρη−
ξης, κίνδυνος από έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες 
(φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς), κίνδυνος από την 
οργάνωση της εργασίας.

5. Για την πληρότητα και αποτελεσματικότητα της 
εκτίμησης του κινδύνου από τον τεχνικό ασφάλειας και 
τον ιατρό εργασίας γίνεται ποιοτικός και όπου απαιτεί−
ται και ποσοτικός προσδιορισμός των βλαπτικών πα−
ραγόντων, στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα αποτελέσματα 
του προσδιορισμού αυτού, καθώς και τα βιολογικά απο−
τελέσματα της έκθεσης μέσω περιοδικών προληπτικών 
ιατρικών εξετάσεων που θα γίνονται για το σκοπό αυτό, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πρέπει επίσης να 
λαμβάνονται υπόψη.

6. Η εκτίμηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις βασικές 
αρχές πρόληψης του άρθρου 42 παρ. 7 και να εντοπίζει 
τη φύση του κινδύνου, το βαθμό σοβαρότητός του, τη 
διάρκεια έκθεσης των εργαζομένων σ’ αυτόν και τη 
συχνότητα εμφάνισής του. Επίσης κατά την εκτίμηση 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η καταγραφή και ανάλυση 
των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθε−
νειών, που προβλέπεται στα άρθρα 14 και 17.

7. Η γραπτή εκτίμηση του κινδύνου τίθεται με ευθύνη 
του εργοδότη στη διάθεση εκπροσώπων των εργαζο−
μένων σε θέματα ασφάλειας και υγείας και αποτελεί 
θέμα που συζητείται στις κοινές συνεδριάσεις τους με 
τον εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 5.

8. Τα βασικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται κατά την 
παραπάνω συστηματική εξέταση, καθώς και τα συμπε−
ράσματα που εξάγονται, καταγράφονται και αποτελούν 
τη γραπτή εκτίμηση του κινδύνου. Λεπτομέρειες σχετικά 
με το περιεχόμενο της γραπτής εκτίμησης του κινδύνου, 
καθώς και άλλες σχετικές οδηγίες που αφορούν τη σύ−
νταξη της, μπορούν να προσδιορίζονται με αποφάσεις 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που 
εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Σ.Υ.Α.Ε. και δημοσι−
εύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 44
Ειδικές διατάξεις για εργαζομένους

σε δημόσιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α.

1. Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 
που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις εξακο−
λουθεί να καταβάλλεται και μετά την έναρξη της ισχύος 
του παρόντος, τόσο στους λαμβάνοντες τούτο, όσο και 
στους νεοδιοριζόμενους που θα απασχολούνται στους 
ίδιους χώρους ή εργασίες που δικαιολογούν την κα−
ταβολή του.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών που δη−
μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται, 
εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να χορηγούνται και είδη 
ατομικής προστασίας στους εργαζομένους σε επικίν−
δυνες ή ανθυγιεινές απασχολήσεις ή χώρους.

3. Άλλου είδους παροχές ή μέτρα που έχουν θεσπι−
στεί λόγω ανθυγιεινής εργασίας δεν θίγονται για τους 
υπαλλήλους που υπηρετούν στο Δημόσιο, ν.π.δ.δ. και 
Ο.Τ.Α..

Άρθρο 45
Πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια,

εκκένωση των χώρων από τους εργαζομένους,
σοβαρός και άμεσος κίνδυνος

1. Ο εργοδότης οφείλει:
α) να λαμβάνει όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες, 

την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων από 
εργαζομένους τα αναγκαία μέτρα τα οποία θα είναι 
προσαρμοσμένα στο μέγεθος και στη φύση των δρα−
στηριοτήτων της επιχείρησης και θα λαμβάνουν υπόψη 
τα άλλα πρόσωπα που είναι παρόντα,

β) να οργανώνει την κατάλληλη υποδομή και να εξα−
σφαλίζει τις κατάλληλες διασυνδέσεις με αρμόδιες εξω−
τερικές υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπισθούν 
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άμεσα θέματα πρώτων βοηθειών, επείγουσας ιατρικής 
περίθαλψης, διάσωσης και πυρασφάλειας, και

γ) να ελέγχει τις εγκαταστάσεις και τα μέσα παροχής 
πρώτων βοηθειών τακτικά, όσον αφορά την πληρότητα 
και την ικανότητα χρησιμοποίησής τους.

2. Κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1, ο εργοδότης 
πρέπει μεταξύ άλλων να ορίζει τους εργαζομένους που 
είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων που αφο−
ρούν τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την 
εκκένωση των χώρων από τους εργαζομένους. Αυτοί 
οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν λάβει κατάλληλη επι−
μόρφωση, να είναι επαρκείς σε αριθμό και να τίθεται 
στη διάθεσή τους το κατάλληλο υλικό, ανάλογα με το 
μέγεθος και τους ειδικούς κινδύνους της επιχείρησης 
και της εγκατάστασης.

3. Ο εργοδότης επίσης οφείλει:
α) Να συντηρεί τους τόπους εργασίας, τα μηχανολογι−

κά μέσα και τον εξοπλισμό και να μεριμνά για την κατά 
το δυνατό άμεση αποκατάσταση των ελλείψεων, που 
έχουν σχέση με την υγεία και ασφάλεια των εργαζο−
μένων. Αν από τις ελλείψεις αυτές προκαλείται άμεσος 
και σοβαρός κίνδυνος για την υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων, πρέπει να διακόπτεται αμέσως η εργασία 
στο σημείο που εμφανίζονται οι ελλείψεις, μέχρι την 
αποκατάστασή τους.

β) Να ενημερώνει το συντομότερο δυνατό τους εργα−
ζομένους που εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν σε 
σοβαρό και άμεσο κίνδυνο, σχετικά με τα μέτρα που 
έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν.

γ) Να λαμβάνει μέτρα και να δίνει οδηγίες στους ερ−
γαζομένους, ώστε να μπορούν σε περίπτωση σοβαρού, 
άμεσου και αναπόφευκτου κινδύνου να διακόπτουν την 
εργασία ή/και να εγκαταλείπουν αμέσως το χώρο ερ−
γασίας και να μεταβαίνουν σε ασφαλή χώρο.

δ) Να μη ζητά από τους εργαζομένους, εκτός από 
εξαιρετικές περιπτώσεις δικαιολογούμενες από τις πε−
ριστάσεις, να αναλάβουν πάλι την εργασιακή δραστηρι−
ότητα τους, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός 
και άμεσος κίνδυνος.

4. Ο εργαζόμενος, ο οποίος σε περίπτωση σοβαρού 
άμεσου και αναπόφευκτου κινδύνου, απομακρύνεται από 
τη θέση εργασίας του ή/και από μια επικίνδυνη ζώνη, 
δεν επιτρέπεται να υποστεί καμία δυσμενή επίπτωση 
και πρέπει να προστατεύεται από κάθε ζημιογόνο και 
αδικαιολόγητη συνέπεια σύμφωνα με την ισχύουσα νο−
μοθεσία.

5. Ο εργοδότης εξασφαλίζει ώστε όλοι οι εργαζό−
μενοι να είναι σε θέση, σε περίπτωση σοβαρού και 
άμεσου κινδύνου για την ίδια τους την ασφάλεια ή για 
την ασφάλεια άλλων προσώπων και εφόσον υπάρχει 
αδυναμία να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο ιεραρχι−
κά προϊστάμενο, να λαμβάνουν οι ίδιοι τα κατάλληλα 
μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις τους και τα 
διαθέσιμα τεχνικά μέσα, ώστε να αποφευχθούν οι συνέ−
πειες του κινδύνου αυτού. Οι ενέργειές τους σε τέτοιες 
περιπτώσεις δεν θα συνεπάγονται δυσμενή μεταχείριση 
εκ μέρους του εργοδότη, εκτός αν αποδειχθεί ότι δεν 
ενήργησαν σύμφωνα με ρητά δοθείσες οδηγίες ή επέ−
δειξαν σοβαρή αμέλεια.

Άρθρο 46
Διαβουλεύσεις και συμμετοχή των εργαζομένων

Πέραν των διατάξεων που αναφέρονται στις αρμο−
διότητες των εκπροσώπων των εργαζομένων και των 
Ε.Υ.Α.Ε. του άρθρου 4 και των Συμβουλίων Εργαζομένων 
του ν. 1767/1988 ισχύουν και τα εξής:

1. Οι εργοδότες ζητούν τη γνώμη των εργαζομένων και 
των εκπροσώπων τους και διευκολύνουν τη συμμετοχή 
τους στο πλαίσιο όλων των ζητημάτων που άπτονται 
της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία.

Αυτό συνεπάγεται:
α) διαβούλευση με τους εργαζομένους,
β) δικαίωμα των εργαζομένων και των εκπροσώπων 

τους να υποβάλλουν προτάσεις και
γ) ισόρροπη συμμετοχή σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία ή/και την πρακτική.
2. Οι εργαζόμενοι ή οι εκπρόσωποι τους συμμετέχουν 

κατά τρόπο ισόρροπο και σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία ή/και πρακτική, ή ζητείται η γνώμη τους από 
τον εργοδότη εκ των προτέρων και εγκαίρως όσον 
αφορά:

α) κάθε ενέργεια η οποία μπορεί να έχει ουσιαστικές 
επιπτώσεις στην ασφάλεια και την υγεία,

β) τον καθορισμό των εργαζομένων της επιχείρησης 
ή/και των ατόμων εκτός της επιχείρησης ή/και της 
ΕΞ.Υ.Π.Π. που αναλαμβάνουν τα καθήκοντα του τεχνι−
κού ασφάλειας ή/και του ιατρού εργασίας, καθώς και 
τις δραστηριότητες τους και τον καθορισμό των ερ−
γαζομένων που προβλέπονται οτην παράγραφο 2 του 
άρθρου 45,

γ) τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγρα−
φο 1 περ. α΄και β΄και στην παράγραφο 2 περ. β΄ και γ΄ 
του άρθρου 43 και στο άρθρο 47,

δ) την προβλεπόμενη στο άρθρο 9 παρ. 1 ενδεχόμενη 
προσφυγή σε ΕΞ.Υ.Π.Π.,

ε) το σχεδιασμό και την οργάνωση της εκπαίδευσης 
που προβλέπεται στο άρθρο 48,

στ) την κατάρτιση του κανονισμού υγείας και ασφά−
λειας των εργαζομένων και

ζ) την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με 
την αλληλεπίδραση του εργασιακού και του ευρύτερου 
περιβάλλοντος.

3. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έχουν το δικαίωμα 
να ζητούν από τον εργοδότη να λάβει τα ενδεδειγμέ−
να μέτρα και να του υποβάλλουν σχετικές προτάσεις 
κατά τρόπον ώστε να αντιμετωπίζεται οποιοσδήποτε 
κίνδυνος για τους εργαζομένους ή/και να εξαλειφθούν 
οι πηγές του κινδύνου.

4. Οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι τους δεν πρέπει 
να υφίστανται δυσμενείς επιπτώσεις εξαιτίας των δρα−
στηριοτήτων τους που αναφέρονται στις παραγράφους 
2 και 3.

5. Οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι τους έχουν το 
δικαίωμα να απευθυνθούν στην αρμόδια Επιθεώρηση 
Εργασίας, αν κρίνουν ότι τα ληφθέντα μέτρα και τα 
διατιθέμενα από τον εργοδότη μέσα δεν αρκούν για 
να εξασφαλισθεί η ασφάλεια και η υγεία κατά την ερ−
γασία.

6. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων κατά τις επισκέ−
ψεις και τους ελέγχους που διεξάγει η αρμόδια Επιθε−
ώρηση Εργασίας δύνανται να παρίστανται και οφείλουν 
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να είναι σε θέση να διατυπώνουν τις παρατηρήσεις 
τους.

Άρθρο 47
Ενημέρωση εργαζομένων

1. Ο εργοδότης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προ−
κειμένου οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους στην 
επιχείρηση να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πλη−
ροφορίες όσον αφορά:

α) τη νομοθεσία που ισχύει σχετικά με την υγεία και 
την ασφάλεια των εργαζομένων και τον τρόπο εφαρ−
μογής της από την επιχείρηση,

β) τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία, 
καθώς και τα μέτρα και τις δραστηριότητες προστασίας 
και πρόληψης που αφορούν είτε την επιχείρηση εν γένει, 
είτε κάθε είδος θέσης εργασίας ή/και καθηκόντων και

γ) τα μέτρα που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 45.

2. Ο εργοδότης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προ−
κειμένου οι εργοδότες των εργαζομένων των άλλων 
επιχειρήσεων που εκτελούν εργασίες στην επιχείρησή 
του, να λαμβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες για 
την εφαρμογή των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρα−
γράφου 1.

3. Ο εργοδότης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε 
ο τεχνικός ασφάλειας, ο ιατρός εργασίας, οι ΕΣ.Υ.Π.Π., 
οι ΕΞ.Υ.Π.Π. και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να 
έχουν πρόσβαση για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων 
τους:

α) στην εκτίμηση των κινδύνων και των μέτρων προ−
στασίας που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρ−
θρου 43,

β) στο ειδικό βιβλίο και στον κατάλογο που προβλέ−
πονται στις περιπτώσεις β΄και γ΄της παραγράφου 2 του 
άρθρου 43 και

γ) στις πληροφορίες που προέρχονται τόσο από τις 
δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης όσο και από 
τις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας όσον αφορά τους 
διενεργούμενους ελέγχους των συνθηκών υγείας και 
ασφάλειας της εργασίας.

Άρθρο 48
Εκπαίδευση εργαζομένων

1. Ο εργοδότης εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο κα−
τάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τομέα της ασφά−
λειας και της υγείας, ιδίως υπό μορφή πληροφοριών 
και οδηγιών επ’ ευκαιρία: α) της πρόσληψής του, β) 
τυχόν μετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων, γ) εισαγωγής 
ή αλλαγής εξοπλισμού εργασίας και δ) εισαγωγής νέας 
τεχνολογίας που αφορά ειδικά τη θέση εργασίας ή τα 
καθήκοντά του.

2. Η εκπαίδευση αυτή πρέπει:
α) να προσαρμόζεται στην εξέλιξη των κινδύνων και 

στην εμφάνιση νέων κινδύνων και
β) αν χρειάζεται, να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρο−

νικά διαστήματα.
3. Ο εργοδότης εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι σε 

εξωτερικές επιχειρήσεις, που εκτελούν εργασίες στην 
επιχείρηση του, έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες, 
όσον αφορά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την 
υγεία κατά τις δραστηριότητες τους σ’ αυτή.

4. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δικαιούνται να 
λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση.

5. Η εκπαίδευση που προβλέπεται στις παραγράφους 
1, 2 και 4 δεν βαρύνει τους εργαζομένους ή τους εκ−
προσώπους τους. Η εκπαίδευση που προβλέπεται στις 
παραγράφους 1 και 2 πρέπει να παρέχεται κατά την 
ώρα εργασίας.

Άρθρο 49
Υποχρεώσεις εργαζομένων

1. Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να εφαρμόζει 
τους κανόνες υγείας και ασφάλειας και να φροντίζει 
ανάλογα με τις δυνατότητές του για την ασφάλεια και 
την υγεία του, καθώς και για την ασφάλεια και την 
υγεία των άλλων ατόμων που επηρεάζονται από τις 
πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εργασία σύμφωνα 
με την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του 
εργοδότη του.

2. Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων, οι 
εργαζόμενοι οφείλουν ειδικότερα, σύμφωνα με την εκ−
παίδευση τους και τις κατάλληλες οδηγίες του εργο−
δότη τους:

α) να χρησιμοποιούν σωστά τις μηχανές, τις συσκευές, 
τα εργαλεία, τις επικίνδυνες ουσίες, τα μεταφορικά και 
άλλα μέσα,

β) να χρησιμοποιούν σωστά τον ατομικό προστατευ−
τικό εξοπλισμό που τίθεται στη διάθεσή τους και μετά 
τη χρήση να τον τακτοποιούν στη θέση του,

γ) να μη θέτουν εκτός λειτουργίας, αλλάζουν ή με−
τατοπίζουν αυθαίρετα τους μηχανισμούς ασφάλειας 
των μηχανών, εργαλείων, συσκευών, εγκαταστάσεων 
και κτιρίων και να χρησιμοποιούν σωστά αυτούς τους 
μηχανισμούς ασφάλειας,

δ) να αναφέρουν αμέσως στον εργοδότη ή/και σε όσους 
ασκούν αρμοδιότητες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού ερ−
γασίας, όλες τις καταστάσεις που μπορεί να θεωρηθεί 
εύλογα ότι παρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για 
την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και κάθε έλλειψη που 
διαπιστώνεται στα συστήματα προστασίας,

ε) να συντρέχουν τον εργοδότη και όσους ασκούν 
αρμοδιότητες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασί−
ας, όσον καιρό χρειαστεί, ώστε να καταστεί δυνατή η 
εκπλήρωση όλων των καθηκόντων ή απαιτήσεων, που 
επιβάλλονται από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας 
για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων κατά την εργασία και

στ) να συντρέχουν τον εργοδότη και όσους ασκούν 
αρμοδιότητες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, 
όσον καιρό χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να μπορεί να 
εγγυηθεί ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας 
είναι ασφαλείς και χωρίς κινδύνους για την ασφάλεια 
και την υγεία εντός του πεδίου δραστηριότητάς τους.

3. Οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση να παρακο−
λουθούν τα σχετικά σεμινάρια ή άλλα επιμορφωτικά 
προγράμματα σε θέματα υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Άρθρο 50
Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού εφαρμόζονται σε 
κάθε μορφής απασχόληση και αυτοαπασχόληση ανηλί−

HP-xw8400WS
Highlight



1750 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την
εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. 

 Αθήνα, 28 Μαΐου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΑΡΙΑ−ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ  




