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ΘΕΜΑ: «N. 1568/1985 και N. 3850/2010 για ηην σγεία και Αζθάλεια ζηον τώρο εργαζίας» 

              α. Πιζηοποίηζη Σετνικού Αζθαλείας 

                   β. Ασηομαηιζμοί Αζθαλείας ζηον Ηλεκηρικό πίνακα 

              γ. Φαρμακείο 

              δ. Μελέηη επικινδσνόηηηας  

              ε. Σήρηζη βιβλίοσ Σετνικού Αζθαλείας  

 

 

 

Αγαπηηέ σνάδελθε- σνεργάηη – Επιτειρημαηία  

Σαο γλωζηνπνηνύκε όηη έρνπλ αξρίζεη εληαηηθνί έιεγρνη από ηηο ηνπηθέο  επηζεωξήζεηο εξγαζίαο . 

Σηηο εθζέζεηο ειέγρνπ δεηάλε :   

                                  1. Πιζηοποίηζη Σετνικού Αζθαλείας  

                                  2. Ασηομαηιζμό Αζθαλείας ζηοσς Ηλεκηρικούς πίνακες  

                                  3. Μελέηη επικινδσνόηηηας  

                                  4. Φαρμακεία  

                                  4. Σήρηζη βιβλίοσ Σετνικού Αζθαλείας 

 

ημανηικές επιζημάνζεις . 

 

1. Πιζηοποιηηικό Σετνικού Αζθαλείας επηρεηξήζεηο πνπ ζηεξνύληαη  ηνπ αλωηέξω 

πηζηνπνηεηηθνύ θαη κάιηζηα όηαλ δελ έρνπλ εμωηεξηθό ζπλεξγάηε είλαη έθζεηεο ζε βαξηά  

πξόζηηκα θαη ην ρεηξόηεξν δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ε επηρείξεζε . Σε πεξίπηωζε όκωο 

αηπρήκαηνο ε θαηάζηαζε πεξηπιέθεηαη ηόζν άζρεκα πνπ επίθεηηαη θαη θιείζηκν ηεο επηρείξεζεο. 

2. Μελέηη Επικινδσνόηηηας . 

Επείγνλ θαη ππνρξεωηηθό  από ηελ θείκελε Ννκνζεζία 3850/2010. Τν πξόζηηκν είλαη από 500 

επξώ θαη απμάλεηαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο επηρείξεζεο , ην κέγεζνο θαη ην ζύλνιν ηωλ 

ππαιιήιωλ πνπ απαζρνιεί  

α) πεξηγξακκαηηθά  αλαθέξνπκε όηη ε κειέηε επηθηλδπλόηεηαο  ζπληάζζεηαη κόλν από  

Μεραλνιόγνπο Τερληθνύο Αζθαιείαο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξών ηνπ Υπνπξγείνπ 

Εξγαζίαο . 
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β) ηνπνζεηείηαη ζε εκθαλέο ζεκείν θαη ηνλίδνληαη ηα ζεκεία εθείλα πνπ είλαη επηθίλδπλα θαη 

ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο  πξνζνρήο πξνο απνθπγή αηπρήκαηνο .  

 

 

Σην Πανελλήνιο ωμαηείο Εζηιαηορίων –Καθεηεριών –Σοσριζηικών Επιτειρήζεων και 

ζσναθών επαγγελμάηων Ελλάδας  κπνξείηε λα επηθνηλωλήζεηε γηα ηελ άκεζε έθδνζε ηωλ 

αλωηέξω ( Τερληθό Αζθαιείαο – Μειέηε Επηθηλδπλόηεηαο ) από Μεραλνιόγνπο πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζην κεηξών ηνπ Υπνπξγείνπ εξγαζίαο .  

Σαο θνηλνπνηνύκε :  

1. Σις διοικηηικές κσρώζεις 

2. Σις ποινικές κσρώζεις  

3. Γενική λεπηομερή ενημέρωζη  

4. Φαρμακείο 

 

 

 

 

 

 

 

Με εκηίμηζη 

Για ηο Δ.. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

Γρηγόρης Σζαπαηζάρης 


