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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέµα: Υποβολή στοιχείων απασχόλησης ΤΑ και ΙΕ.
Με αφορµή ερωτήµατα όσον αφορά τη δυνατότητα των επιθεωρήσεων εργασίας να
αναζητούν στοιχεία απευθείας από τα ίδια τα πρόσωπα Τεχνικό Ασφάλειας (ΤΑ) ή
Ιατρό Εργασίας (ΙΕ) στις περιπτώσεις που παρέχουν υπηρεσίες προστασίας και
πρόληψης σε επιχειρήσεις ως εξωτερικοί συνεργάτες, αναφέρονται τα ακόλουθα:
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφο 4 του Κώδικα Νόµων για την Ασφάλεια και
την Υγεία των Εργαζοµένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε µε το άρθρο Πρώτο του
νόµου 3850/2010: «Ο εργοδότης πριν από την επιλογή ανάθεσης καθηκόντων
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 ουσιαστικά προσόντα τους, καθώς και την τυχόν
απασχόληση τους σε άλλη επιχείρηση, …κλπ.»
2. Στο έντυπο Α1 που υποβάλλεται από τους εργοδότες στις αρµόδιες επιθεωρήσεις
εργασίας αναγράφεται ο συνολικός χρόνος παροχής υπηρεσιών από τον ΤΑ και τον
ΙΕ για το σύνολο των επιχειρήσεων στις οποίες προσφέρουν τις σχετικές υπηρεσίες
προστασίας και πρόληψης.
3. Οι συµβάσεις που συνάπτονται στις περιπτώσεις εξωτερικών συνεργατών µεταξύ
των επιχειρήσεων και του ΤΑ ή ΙΕ υποβάλλονται προς έγκριση του νοµότυπου στις
αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και συνοδεύονται για κάθε επιχείρηση από
αναλυτικό πρόγραµµα εργασίας στην επιχείρηση.
4. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών ΤΑ ή ΙΕ µέσω ΕΞΥΠΠ, στις εξαµηνιαίες
εκθέσεις που υποβάλλονται δηλώνεται ο χρόνος προσφοράς υπηρεσιών ΤΑ ή ΙΕ για
κάθε επιχείρηση. Επισηµαίνεται όµως ότι µέχρι σήµερα δεν υπάρχει υποχρέωση για
ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατός ο όποιος έλεγχος
µε διασταύρωση σχετικών στοιχείων.

5. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του π.δ. 95/1999 και το άρθρο 23 παράγραφο 10 και 11
του ΚΝΥΑΕ οι ΤΑ και ΙΕ υποχρεούνται στην υποβολή στη Γενική ∆ιεύθυνση
Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας εξαµηνιαίων συγκεντρωτικών στοιχείων
απασχόλησής τους στις επιχειρήσεις.
6. Με την εφαρµογή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είναι δυνατή η εύρεση των επιχειρήσεων στις
οποίες έχει δηλωθεί η απασχόληση ενός συγκεκριµένου ΤΑ ή ΙΕ. Επισηµαίνεται
όµως ότι σήµερα στις δηλώσεις αυτές περιέχονται και περιπτώσεις επιχειρήσεων οι
οποίες έχουν διακόψει τη συνεργασία µε τον ΤΑ ή ΙΕ και ως εκ τούτου υπάρχει
σχετική απόκλιση από τα πραγµατικά στοιχεία.
7. Μέχρι σήµερα για το πεδίο «ωράριο» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ δεν έχει ολοκληρωθεί η
σχετική εφαρµογή και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η εύρεση «ηλεκτρονικά» των
προγραµµάτων εργασίας ενός ΤΑ ή ΙΕ και η άµεση διασταύρωση σχετικών
στοιχείων.
8. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφο 8 του ΚΝΥΑΕ: Η αρµόδια Επιθεώρηση
Εργασίας ελέγχει το νοµότυπο των αναθέσεων, καθώς και την επάρκεια της
υλικοτεχνικής υποδοµής και το νοµότυπο των συµβάσεων.
Λαµβανοµένου υπόψη ότι τα πραγµατικά στοιχεία απασχόλησής του ως ΤΑ ή ΙΕ
γνωρίζει µόνο ο ίδιος ο ΤΑ ή ο ΙΕ και οι παραπάνω αναφερόµενες πληροφορίες των
εργοδοτών στηρίζονται στην πληροφόρησή τους από τα εν λόγω πρόσωπα, θεωρείται
ότι µέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής εφαρµογής του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είναι δυνατή η
αναζήτηση των σχετικών στοιχείων απασχόλησης από τα ίδια τα πρόσωπα του ΤΑ ή
του ΙΕ στις περιπτώσεις που αυτό θεωρείται αναγκαίο για τον εν γένει έλεγχο του
νοµότυπου των αναθέσεων και του νοµότυπου των συµβάσεων ιδίως για τις
περιπτώσεις που από τον ΤΑ ή ΙΕ παρέχονται υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης
σε επιχειρήσεις οι οποίες ευρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και ο
έλεγχος της εφαρµογής τους στα θέµατα ασφάλειας και υγείας ανήκει σε
διαφορετικές επιθεωρήσεις εργασίας. Εξ άλλου η συγκεκριµένη παροχή στοιχείων
δεν συνεπάγεται πρόσθετο «διοικητικό βάρος» αφού τα στοιχεία αυτά έχουν ήδη
συνταχθεί σύµφωνα µε την προαναφερθείσα περίπτωση 5 και είναι αυτονόητη η
ύπαρξή τους προκειµένου ο ΤΑ ή ο ΙΕ να ανταποκρίνεται στον προγραµµατισµό των
επισκέψεων στις επιχειρήσεις.
Ειδικότερα για τις περιπτώσεις που ο ΤΑ ή ο ΙΕ δεν έχουν ανταποκριθεί στην
υποχρέωση τους που αναφέρεται παραπάνω στην περίπτωση 5 επιβάλλεται η εν λόγω
αναζήτηση.
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