
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: 436/91  
 
Τροποποίηση και συµπλήρωση των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων 368/89 
«Οργανισµός Υπουργείου Εργασίας» (163/Α) και 369/89 «Οργάνωση των 
Υπηρεσιών Εργασίας των Νοµαρχιών» (164/Α). 
(ΦΕΚ 159/Α/24-10-91) 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις: 
1. Της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα» (137/Α). 
2. Της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο ∆ηµόσιο 
τοµέα, κοινωνικός έλεγχος στη δηµόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώµατα και άλλες 
διατάξεις» (195/Α). 
3. Της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του Ν. 1586/1986 «Βαθµολογική διάρθρωση 
των θέσεωv του ∆ηµοσίου, Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και των 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (37/Α). 
4. Της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 1943/91 «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης 
και λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης, αναβάθµιση του προσωπικού της και άλλες 
συναφείς διατάξεις» (50/Α). 
5. Την αριθ. Υ.1489/1076692/1224/0006 Α/23.8.91(692/Β) κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων του 
Υπουργού Οικονοµικών στον Υφυπουργό Οικονοµικών Κ. Γιατράκο». 
6. Την αριθµ. 515/91 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση 
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Εργασίας και του 
Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: 
 

Άρθρο 1 
 

1. Καταργείται η αναφερόµενη στην περίπτωση ια της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.∆. 
368/1989 ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης. 
 

Άρθρο 2 
 

1. Καταργείται το Τµήµα Κανονισµών Εργασίας της ∆ιεύθυνσης Όρων Εργασίας 
(περίπτ. γ παρ. 1 άρθρου 4 Π.∆. 368/89). 
2. Οι αρµοδιότητες του καταργουµένου Τµήµατος Κανονισµών Εργασίας υπό 
στοιχεία αα, ββ και γγ µεταφέρονται στο Τµήµα Ατοµικής Σύµβασης Εργασίας και οι 
υπό στοιχεία δδ στο Τµήµα Χρονικών Ορίωv Εργασίας. 
 

Άρθρο 3 
 

1. Καταργούνται τα Τµήµατα ∆ιαιτησίας και Τριµερούς Συνεργασίας της ∆ιεύθυνσης 
Αµοιβής Εργασίας (περίπτ. δ και στ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.∆. 368/89). 
2. Οι αρµοδιότητες των καταργουµένων Τµηµάτων µεταφέρονται του µεν Τµήµατος 
∆ιαιτησίας στο Τµήµα ∆ιοικητικών Ρυθµίσεων, του δε Τµήµατος Τριµερούς 



Συνεργασίας στο Τµήµα Μεσολάβησης και Επίλυσης των Συλλογικών ∆ιαφορών 
Εργασίας. 
 

Άρθρο 4 
 

1. Καταργείται το Τµήµα Συστηµάτων Ασφάλισης της Ανεργίας και Κοινωνικών 
Παροχών της ∆ιεύθυνσης Απασχόλησης (περίπτ. δ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.∆. 
368/89). 
2. Οι αρµοδιότητες του καταργουµένου Τµήµατος της προηγουµένης παραγράφου 
µεταφέρονται στο Τµήµα Μελέτης, Σχεδιασµού και Ελέγχου Εφαρµογής της 
Πολιτικής Απασχόλησης. 
 

Άρθρο 5 
 

1. Καταργείται το Τµήµα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Εφαρµογής 
Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης της ∆ιεύθυνσης Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης (περίπτ. γ της παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.∆. 368/89).  
2. Οι αρµοδιότητες του καταργουµένου Τµήµατος της προηγουµένης παραγράφου 
µεταφέρονται οι µεν υπό στοιχεία γγ στο Τµήµα Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 
και Επαγγελµάτων, οι δε υπό στοιχεία αα, ββ, δδ και εε στο Τµήµα Μελέτης, 
Σχεδιασµού και Συντονισµού της Επαγγελµατικής Κατάρτισης. 
 

Άρθρο 6 
 

1. Καταργείται το Τµήµα Μεταφραστών και ∆ιερµηνέων της ∆ιεύθυνσης ∆ιεθνών 
Σχέσεων (περίπτ. γ παράγρ. Ι του άρθρου 9 του Π.∆. 368/89). 
2. Οι αρµοδιότητες του καταργουµένου Τµήµατος της προηγουµένης παραγράφου 
µεταφέρονται στο Τµήµα Σχέσεων µε τους Λοιπούς ∆ιεθνείς Οργανισµούς. 
 

Άρθρο 7 
 

1. Καταργείται το Τµήµα Λοιπών Κοινοτικών Χρηµατοδοτήσεων στον Κοινωνικό 
Τοµέα της ∆ιεύθυνσης Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείoυ και Λοιπών 
Χρηµατοδοτήσεων (περίπτ. γ της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.∆. 368/89). 
2. Οι αρµοδιότητες του καταργουµένου Τµήµατος της προηγουµένης παραγράφου 
µεταφέρονται στο Τµήµα Συντονισµού Φορέων ΕΚΤ, πλην τωv µε στοιχεία γ.1.ε και 
γ.1.στ που µεταφέρονται στο Τµήµα Επεξεργασίας, Παρακολούθησης και Ελέγχου 
Προγραµµάτων του Ε.Κ.Τ. 
3. Οι αρµοδιότητες µε στοιχεία εε, στστ και ζζ του Τµήµατος Συντονισµού Φορέων 
του ΕΚΤ, πλην της εκ των προτέρων αξιολόγησης των ενεργειών που 
χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, µεταφέρονται στο Τµήµα Επεξεργασίας, 
Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραµµάτων του Ε.Κ.Τ. 
4. Οι αρµοδιότητες µε στοιχεία αα, ββ, γγ, δδ και στστ του Τµήµατος Επεξεργασίας, 
Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραµµάτων του Ε.Κ.Τ. µεταφέρονται στο Τµήµα 
Συντονισµού Φορέων ΕΚΤ. 
5. Στο Τµήµα Συντονισµού Φορέων ΕΚΤ υπάγονται επίσης οι Κοινοτικές 
Πρωτοβουλίες και η Τεχνική Βοήθεια. 
 

Άρθρο 8 
 



1. Καταργούνται τα Τµήµατα της παρ. 1 του άρθρου 11 του Π.∆. 368/89 ήτοι: α) 
Τµήµα Οργάνωσης και Εποπτείας Επιθεωρήσεων Εργασίας και β) Τµήµα 
Επιθεώρησης και Στατιστικής Παρακολούθησης, της καταργούµενης µε την παρ. 1 
του άρθρου 1 του παρόντος δ/τος ∆/νσης. 
2. Οι αρµοδιότητες των καταργουµένων Τµηµάτων της προηγουµένης παραγράφου, 
µεταφέρονται ως ακολούθως: 
α) µε στοιχεία εε της παραγρ. 2 και της παραγρ. 3 στο Τµήµα Οικονοµικής ∆ιοίκησης 
και Προµηθειών και Τµήµα ∆ιοίκησης Προσωπικού, αντιστοίχως, της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοικητικού. 
β) Με στοιχεία ιι της παραγρ. 2 στο Τµήµα Χρονικών Oρίωv Εργασίας της 
∆ιεύθυνσης Όρων Εργασίας. 
γ) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων των απεργιών στο Τµήµα 
Συλλογικής Οργάνωσης της ∆ιεύθυνσης Συνδροµής. 
 

Άρθρο 9 
 

1. Καταργούνται τα Τµήµατα α) Ενηµέρωσης και Τεχνικής Στήριξης και β) 
Γραµµατείας και Βιβλιοθήκης του Κέντρου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
(περίπτ. ε και στ της παρ. 1 του άρθρου 13 του Π.∆. 368/89). 
2. Οι αρµοδιότητες των καταργουµένων Τµηµάτων της προηγούµενης παραγράφου, 
µεταφέρονται του µεν Τµήµατος Ενηµέρωσης και Τεχνικής Στήριξης στο Τµήµα 
Προσδιορισµού Φυσικών Παραγόντων, του δε Τµήµατος Γραµµατείας και 
Βιβλιοθήκης στο Τµήµα Ασφάλειας της Εργασίας.,. 
 

Άρθρο 10 
 

1. Καταργείται το Τµήµα Πολιτιστικής Συνδροµής της ∆ιεύθυνσης Συνδροµής 
(περίπτ. β της παραγρ. 1 του άρθρου 14 του Π.∆. 368/89). 
2. Οι αρµοδιότητες των καταργουµένων Τµηµάτων της προηγούµενης παραγράφου, 
µεταφέρονται στο Τµήµα Συλλογικής Οργάνωσης της ίδιας ∆ιεύθυνσης. 
 

Άρθρο 11 
 

1. Καταργούνται οι «Υπηρεσίες Εργατικού Συµβούλου» Τρίπολης και Βαγδάτης και 
η «Υπηρεσία Εργατικού Ακολούθου» Βεγγάζης (περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 
18 του Π.∆. 368/89). 
2. Οι «Υπηρεσίες Εργατικού Συµβούλου» Παρισίων και Στοκχόλµης µετατρέπονται 
σε «Υπηρεσίες Εργατικού Ακολούθου» (περ. α της παρ. 1 άρθρου 18 του Π.∆. 
368/1989). 
3. Η «Υπηρεσία Εργατικού Ακολούθου» Ζυρίχης µεταφέρεται στη Γενεύη (περ. β της 
παρ. 1 του άρθ. 18 του Π.∆. 368/89).  
4. Στις «Υπηρεσίες Εργατικού Συµβούλου» Βόννης, Βρυξελλών και Λονδίνου ο 
αριθµός των υπαλλήλων (προσωπικό υποστήριξης) καθορίζεται σε 3, 2 και 1 
αντίστοιχα (περ. α της παρ. 2 του άρθρου 18 του Π.∆.368/89). 
5. Στις «Υπηρεσίες Εργατικού Ακολούθου» Παρισίων Στοκχόλµης, Ντίσελντορφ και 
Στουτγάρδης ο αριθµός των υπαλλήλων (προσωπικό υποστήριξης) καθορίζεται σε 1 
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 18 του Π.∆. 368/1989). 
 

Άρθρο 12 
 



1. Η παράγρ. 1 του άρθρoυ 1 του Π.∆. 369/89 (164/Α/16.6.1989) αντικαθίσταται ως 
εξής: 
«1. Σε κάθε Νοµαρχία συνιστάται ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας, πλην των 
Νοµαρχιών: 
1. Αρκαδίας  
2. Άρτας 
3. Γρεβεvώv  
4. Ευρυτανίας  
5. Ζακύνθου  
6. Θεσπρωτίας  
7. Κεφαλληνίας  
8. Λακωνίας  
9. Λασιθίου 
10. Λέσβου  
11. Λευκάδας  
12. Ξάνθης  
13. Πρέβεζας  
14. Ρεθύµνης  
15. Σάµου 
16. Φλώρινας  
17. Φωκίδας  
18. Χαλκιδικής  
19. Χίου 
στις οποίες συνιστάται Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας». 
2. Καταργούνται τα αναφερόµενα στην παράγρ, 2 του άρθρoυ 1 του Π.∆. 369/89 
Τοπικά Τµήµατα Επιθεώρησης Εργασίας Κρανιδίου (περιπτ. β υποπ. ββ), 
Αµπελοκήπων (περιπτ. γ υποπ. 3), Κολωνού (περίπτ. γ υποπ. 6). Σαρωνικού (περίπτ. 
δ' υποπτ. 7), Κυθήρων (περίπτ. δ υποπ. 9), Αίγινας (περίπτ. δ υποπ. 10), 
Ασπρόπυργου (περίπτ. στ, υποπτ. 4), Καλύµνου (περίπτ. θ. υποπ. ββ), Αξιούπολης 
(περίπτ. ιε), Φαρσάλων (περ. ιθ υποπ. ββ), Σητείας (περιπτ. ικ υποπ. αα), Ιεράπετρας 
(περίπτ. ικ, υποπ. ββ), Καλλονής (περίπτ. χα υποπ. ββ), Πλωµαpίoυ (περιπτ. κα υποπ. 
γγ), και Σαππών (περίπτ. κε). 
3. Στις Νοµαρχίες Αθηνών, Πειραιώς, ∆υτικής Αττικής και Θεσσαλονίκης, 
συνιστώνται Τοπικές Υποδιευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασίας Ανατολικού Τοµέα 
Αθηνών, ∆υτικού Τοµέα Αθηνών, Πειραιά, Ελευσίνας και Σίνδου, σε αντικατάστααη 
των οµωνύµων Τοπικών Τµηµάτων Επιθεώρησης Εργασίας της παραγρ. 2 του 
άρθρου 1 του Π.∆. 369/89. 
4. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρoυ 1 του Π.∆. 369/89 και µετά τη λέξη 
«...Τοπικών...» προστίθενται οι λέξεις «..Υποδιευθύνσεων και....». 
5. Στο άρθρο 1 του Π.∆. 369/89, προστίθεται παράγρ. 3 ως εξής: 
«Στις Νοµαρχίες Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, ∆υτικής Αττικής και 
Θεσσαλονίκης, συνιστώνται Κέντρα Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου σε 
επίπεδο ∆ιεύθυνσης». 
 

Άρθρο 13 
 

1. Τα Τµήµατα Τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθεώρησης Εργασίας των Νοµαρχιών 
Αθηνών, Αττικής, Θεσσαλονίκης και Πειραιά καταργούνται. 
2. Στο άρθρo 2 του Π.∆. 369/89 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής: 



«3. Οι Τοπικές Υποδιευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασίας συγκροτούνται από τα 
παρακάτω Τµήµατα: 
α) Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας. 
β) Τµήµα Επίλυσης Εργατικών ∆ιαφορών. 
4. Τα κέντρα Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου συγκροτούνται από τα παρακάτω 
Τµήµατα: 
α) Τµήµα Τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθεώρησης  
β) Τµήµα µετρήσεων εργασιακού περιβάλλοντος.  
 

Άρθρο 14 
 

1. Στον τίτλο του άρθρου 4 του Π.∆. 369/89 µετά τη λέξη «... Τοπικών..» 
προστίθενται οι λέξεις «... Υποδιευθύνσεων και....» 
2. Στο τέλος του άρθρου 4 του Π.∆. 369/89 προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής: 
«2. Οι Τοπικές Υποδιευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασίας ασκούν τις αρµοδιότητες που 
αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 και 2 της προηγουµένης παραγράφου». 
 

Άρθρο 15 
 

1. Στον τίτλο του άρθρoυ 5 του Π.∆. 369/89 µετά τη λέξη «...Εργασίας...» 
προστίθενται οι λέξεις «...και Κέντρων Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου....». 
2. Η περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Π.∆. 369/89, καταργείται. 
3. Η περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρoυ 5 του Π.∆. 369/89 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Τις αρµοδιότητες του Ν. 1648/86 (147/Α), στις Νοµαρχίες Αθηνών, Ανατολικής 
Αττικής και ∆υτικής Αττικής, η δε προβλεποµένη από το άρθρο 8 του παραπάνω 
Νόµου Επιτροπή λειτουργεί στη Νοµαρχία Αθηνών». 
4. Στο άρθρο 5 του Π.∆. 369/89 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 
Οι αρµοδιότητες των Κέντρων Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου ανάγονται στα 
ακόλουθα θέµατα, που κατανέµονται µεταξύ των τµηµάτων, ως ακολούθως: 
1. Τµήµα Τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθ/σης. 
α) Επιθεωρήσεις και έλεγχοι των χωρών Εργασίας, παροχή συµβουλών και 
πληροφοριών προς εργαζόµενους και εργοδότες και υποδείξεις λήψης συγκεκριµένων 
µέτρων από µέρους των επιχειρήσεων, ώστε να εξασφαλισθούν συνθήκες εργασίας 
που θα διασφαλίζουν την υγεία και τη ζωή των εργαζοµένων. 
Ειδικότερα αφορούν: 
- Την ασφάλεια χρήσης και την καταλληλότητα των µηχανηµάτων, των εργαλείων, 
των εγκαταστάσεων, των µέσων και του λοιπού εξοπλισµού. 
- Την διεύθυνση των µηχανηµάτων, των εγκαταστάσεων των χώρων και των θέσεων 
Εργασίας. 
- Τον σχεδιασµό, την κατασκευή και την διατήρηση χώρων και θέσεων Εργασίας, 
ασφαλών, υγιεινών και όσον είναι πρακτικά δυνατόν ευχάριστων, 
- Την ασφάλεια των προσωρινών θέσεων Εργασίας, ιδιαιτέρως σε κατασκευές, 
συντηρήσεις κτιριακών εγκαταστάσεων και τεχνικών έργων.  
- Την κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων. 
- Τον σχεδιασµό και την εφαρµογή ασφαλών εργασιακών πρακτικών και 
διαδικασιών, τόσο για τις εργασίες που εκτελούνται τακτικά όσο και για εργασίες που 
εκτελούνται σε ειδικές περιπτώσεις. 
- Την ασφάλεια των εργασιών αναζήτησης βλάβης, συντήρησης, επισκευής και 
απόδοσης σε κανονική λειτουργία µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων. 
- Τη σηµατοδότηση ασφαλείας, τα συστήµατα προειδοποίησης, τις επισηµάνσεις.. 



- Την χρησιµοποίηση του κατάλληλου για κάθε εργασία και κατάλληλα 
εκπαιδευµένου προσωπικού. 
- Την διάθεση προς τους εργαζόµενους των ευκολιών που χρειάζονται (χώροι 
υγιεινής, οργάνωση - παροχή Α' Βοηθειών, χώροι διαλειµµάτων κλπ.). 
- Τη λήψη οποιουδήποτε άλλον µέτρου που απαιτείται για να εξασφαλίζονται οι 
εργαζόµενοι και οι τρίτοι που παρευρίσκονται στους χώρους εργασίας από κάθε 
κίνδυνο. 
β) Εισήγηση στην αρµόδια ∆ιεύθυνση για την παραποµπή των εργαζοµένων σε 
έκτακτες ιατρικές εξετάσεις κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 5 του ν. 1568/85 
(177/Α). 
γ) Επιθεωρήσεις και έλεγχοι επιχειρήσεων, παροχή συµβουλών και πληροφοριών 
προς εργαζοµένους και εργοδότες και υποδείξεις λήψης µέτρων από µέρους των 
επιχειρήσεων, ώστε να εξασφαλισθεί η απαιτούµενη από τη Νοµοθεσία και την φύση 
της Εργασίας οργάνωση της πρόληψης των επαγγελµατικών κινδύνων. 
Οι ως άνω δραστηριότητες θα αφορούν: 
- Την παρακολούθηση της σύστασης και της λειτουργίας των επιτροπών υγιεινής και 
ασφάλειας της εργασίας, την εφαρµογή των διατάξεων για τους τεχνικούς ασφάλειας 
και τους γιατρούς Εργασίας ως και την επίλυση των διαφορών µεταξύ των επιτροπών 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και των εργοδοτών. 
- Την τήρηση των ειδικών βιβλίων και του ιατρικού αρχείoυ που προβλέπονται µε τις 
διατάξεις των άρθρων 6, 9, 19, 27 και 32 του Ν. 1568/85 (177/Α). 
- Την κατάρτιση, ανάρτηση και ταχτική δοκιµή του σχεδίου διαφυγής και διάσωσης, 
όταν τέτοιο σχέδιο απαιτείται. 
- Την αποτελεσµατική επίβλεψη από µέρους της επιχείρησης της ορθής εφαρµογής 
των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 
- Την επάρκεια της ενηµέρωσης και εκπαίδευσης των εργαζοµένων, που παρέχει η 
επιχείρηση επί θεµάτων σχετικών µε τους κινδύνους της εργασίας, τους τρόπους 
αντιµετώπισης τους, και τις προβλέψεις της νοµοθεσίας. 
- Τον συντονισµό των εργασιών οµάδων εργαζοµένων που εργάζονται στον ίδιο χώρο 
ώστε να δηµιουργούνται κατάλληλες συνθήκες ασφάλειας είτε όλοι οι εργαζόµενοι 
ανήκουν στην ίδια επιχείρηση είτε όχι. 
- Την κατάρτιση και εφαρµογή από µέρους της επιχείρησης προγράµµατος 
προληπτικής δράσης για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας. 
- Την κατάλληλη συνεργασία της επιχείρησης µε εργολάβους που αναλαµβάνουν την 
εκτέλεση κάποιου έργου ώστε να µην βλάπτεται η ασφάλεια εκτελέσεως των 
εργασιών. 
- Την οργάνωση και την µέθοδο εκτίµησης από τον εργοδότη των επιµέρους 
επαγγελµατικών κινδύνων. 
- Την εξασφάλιση αποτελεσµατικού συστήµατος προληπτικής συντήρησης των 
εγκαταστάσεων, των µέσων και των χώρων Εργασίας. 
δ) Η υποβολή µηνύσεων και η υποβολή διοικητικών κυρώσεων κατά των παραβατών 
της υφισταµένης νοµοθεσίας, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε άλλου µέτρου 
προβλέπεται από την νοµοθεσία που ισχύει κάθε φορά και αφορά την υγιεινή και 
ασφάλεια των εργαζοµένων. 
ε) Η εισήγηση, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του τµήµατος, θεµάτων στη 
νοµαρχιακή επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, η γραµµατειακή 
υποστήριξή της, καθώς και η ενεργός συµµετοχή στις εκδηλώσεις που η επιτροπή 
αυτή προτείνει. 
στ) Η διερεύνηση των αιτίων των θανατηφόρων εργατικών ατυχηµάτων και 
δειγµατοληπτικώς των λοιπών καθώς και των επαγγελµατικών, ασθενειών, µε σκοπό 



την υπόδειξη µέτρων για την αποτροπή της δηµιουργίας των προϋποθέσεων που είναι 
δυνατόν να προκαλέσουν ανάλογα περιστατικά καθώς και την καταγραφή των 
πιθανών επαγγελµατικών κινδύνων στην περιφέρεια των τµηµάτων, ώστε να 
καταστεί δυνατή η αντιµετώπιση τους. 
ζ) Η τήρηση βιβλίου ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών. 
η) Η κατάρτιση σύµφωνα µε τις οδηγίες της ∆/νσης Συνθηκών Εργασίας 
προγραµµατισµού και απολογισµού εργασίας, αρχείου επιχειρήσεων, καθώς και κάθε 
άλλη πληροφορία που η ∆ιεύθυνση Συνθηκών Εργασίας ζητά µε σχετικές εγχυκλίους 
θ) Η υποβολή προς την ∆ιεύθυνση Συνθηκών Εργασίας στατιστικών για τα εργατικά 
ατυχήµατα και τις επαγγελµατικές ασθένειες και Εκθέσεωv για την εv γένει 
δραστηριότητα του τµήµατος και τα αποτελέσµατά της, για τα συµπεράσµατα που 
προκύπτουν από την επεξεργασία των στοιχείων του αρχείoυ των επιχειρήσεων και 
για ενδεχόµενα προβλήµατα γενικότερου ενδιαφέροντος που σχετίζονται µε την όλη 
λειτουργία του συστήµατος προλήψεως του Επαγγελµατικού κινδύνου. 
2. Τµήµα µετρήσεων εργασιακού περιβάλλοντος. 
α) Επιθεωρήσεις και έλεγχοι των χώρων εργασίας, παροχής συµβουλών και 
πληροφοριών προς εργαζοµένους και εργοδότες και υποδείξεις λήψης συγκεκριµένων 
µέτρων από µέρους των επιχειρήσεων ώστε να εξασφαλισθούν συνθήκες Εργασίας 
που θα διασφαλίζουν την υγεία και τη ζωή των εργαζοµένων. 
Οι ως άνω δραστηριότητες θα αφορούν: 
- Τον περιορισµό της έκθεσης των εργαζοµένων σε χηµικούς, φυσικούς και 
βιολογικούς παράγοντες στα χαµηλότερα δυνατά επίπεδα και οπωσδήποτε κάτω από 
τις µέγιστες επιτρεπόµενες οριακές τιµές. 
- Την προσαρµογή των εγκαταστάσεων, των µέσων, των διαδικασιών του 
περιβάλλοντος και των χώρων εργασίας στις ψυχοφυσικές δυνατότητες των 
εργαζοµένων, ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή απόδοση και η διατήρηση της 
σωµατικής και ψυχικής τους ευεξίας. 
- Τη λήψη πρόσθετων µέτρων και την εφαρµογή κατάλληλων εργονοµικών 
διευθετήσεων για την υγιεινή και την ασφάλεια της Εργασίας ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες. 
- Τη λήψη οποιουδήποτε άλλου µέτρου για προστασία των εργαζοµένων από 
κινδύνους εκθέσεως σε χηµικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες. 
β) Μετρήσεις της έντασης των φυσικών, χηµικών και βιολογικών παραγόντων στους 
χώρους Εργασίας και µετρήσεις της ατοµικής εκθέσεως των εργαζοµένων. 
γ) Επιθεωρήσεις και έλεγχοι επιχειρήσεων, παροχή συµβουλών και πληροφοριών 
προς εργαζοµένους και εργοδότες, ώστε να εξασφαλισθεί η απαιτουµένη από τη 
Νοµοθεσία και την φύση της εργασίας οργάνωση της πρόληψης των επαγγελµατικών 
κινδύνων. 
Οι ως άνω δραστηριότητες θα αφορούν: 
- Τον έλεγχο από µέρους του εργοδότη της συγκέντρωσης ή της έντασης των 
παραγόντων στους χώρους Εργασίας καθώς και των επιπέδων έκθεσης των 
εργαζοµένων α' αυτούς. 
- Τη µέθοδο αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των µετρήσεων που διενεργεί ο 
εργοδότης. 
- Την οργάνωση αντιµετώπισης εκτάκτων περιστατικών που µπορεί να οδηγήσουν σε 
µεγάλες υπερβάσεις των οριακών τιµών έκθεσης.  
- Την τήρηση και ενηµέρωση των καταλόγων των εργαζοµένων που εκτίθενται στους 
παράγοντες και των βιβλίων καταχώρησης των αποτελεσµάτων των µετρήσεων και 
ελέγχων που προβλέπονται από το άρθρο 26 του Ν. 1568/85. 



- Την επάρκεια της ενηµέρωσης και της εκπαίδευσης που παρέχει η επιχείρηση επί 
θεµάτων σχετικών µε τους κινδύνους εκθέσεως σε χηµικούς, φυσικούς και 
βιολογικούς παράγοντες. 
- Την οργάνωση και τη µέθοδο εκτίµησης από τον εργοδότη των κινδύνων από 
χηµικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες. 
δ) Επιθεωρήσεις, έλεγχοι και υποδείξεις προς τους κατασκευαστές, παρασκευαστές, 
εισαγωγείς και προµηθευτές µηχανηµάτων, εργαλείων, συσκευών, παραγόντων και 
άλλων εργασιακών µέσων και εξοπλισµού, για τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την 
πληροφόρηση και την ασφάλεια των χρηστών των προϊόντων τους. 
ε) Καταγραφή των επιχειρηµατιών που τα προϊόντα τους δεν πληρούν τις 
προδιαγραφές ασφάλειας που ισχύουν και τους κανόνες της επιστήµης και της 
Τεχνικής και ενηµέρωση της ∆/νσης Συνθηκών Εργασίας. 
στ) Καταγραφή των βασικών προβληµάτων ασφάλειας που παρουσιάζονται κατά την 
χρησιµοποίηση των διαφόρων ειδών υλικών µέσων Εργασίας, και ενηµέρωση της 
∆/νσης Συνθηκών Εργασίας. 
ζ) Η υποβολή µηνύσεων και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε βάρος εργοδοτών, 
κατασκευαστών, παρασκευαστών, εισαγωγέων και προµηθευτών εργασιακών µέσων, 
εργαλείων µηχανηµάτων και υλικών παραβατών της υφισταµένης νοµοθεσίας καθώς 
και η λήψη οποιουδήποτε άλλου µέτρου που προβλέπεται από τη νοµοθεσία που 
ισχύει κάθε φορά και αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. 
η) Η εισήγηση, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του τµήµατος, θεµάτων στις 
νοµαρχιακές επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας της Εργασίας καθώς και η ενεργός 
συµµετοχή στις εκδηλώσεις που οι επιτροπές αυτές προτείνουν. 
θ) Η κατάρτιση, σύµφωνα µι τις οδηγίες της ∆/νσης Συνθηκών Εργασίας 
προγραµµατισµού και απολογισµού εργασίας αρχείου επιχειρήσεων, κατασκευαστών, 
παρασκευαστών, εισαγωγέων και προµηθευτών καθώς και κάθε άλλη πληροφορία 
που η ∆/νση Συνθηκών Εργασίας µε σχετικές εγκυκλίου. 
ι) Η υποβολή προς την αρµόδια ∆ιεύθυνση εκθέσεων για την εv γένει τα του τµήµατα 
και τα αποτελέσµατά της, για τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την 
επεξεργασία των στοιχείων του αρχείου των επιχειρήσεων, κατασκευαστών, 
παρασκευαστών, προµηθευτών και εισαγωγέων και για ενδεχόµενα προβλήµατα 
γενικότερου ενός που σχετίζονται µε την όλη λειτουργία του συστήµατος του 
επαγγελµατικού κινδύνου. 
 

Άρθρο 16 
 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του Π.∆. 369/89 αντικαθίσταται, εξής: 
«1. Των ∆ιευθύνσεων Επιθεώρησης Εργασίας των Νοµαρχιών και Τοπικών 
Υποδιευθύνσεων Επιθεώρησης Εργασίας προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ 
∆ιοικητικού». 
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του Π.∆. 369/89 αντικαθίσταται ως εξής: 
«6. Των Κέντρων Πρόληψης Επαγγελµατικών Κινδύνων και των ων αυτών 
προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Θετικών Επιστηµών ή ΠΕ 
Γιατρών, ή ΠΕ Γιατρών Ειδικοτήτων. Σε περίπτωση που λείπουν υπάλληλοι των 
παραπάνω κλάδων, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών 
Εφαρµογών ή ∆Ε Τεχνικών». 
 

Άρθρο 17 
 



Στη ∆/νση Οργάνωσης και Απλούστευσης ∆ιαδικασιών συνιστάται Τµήµα 
προγραµµατισµού µε αρµοδιότητα την ευθύνη για την κατάρτιση και την 
παρακολούθηση του προγράµµατος διοικητικού εκσυγχρονισµού των Κεντρικών και 
Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου σε συνεργασία µε τις Μoνάδες 
Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάλυσης Πολιτικής των Υπουργείων Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και Εργασίας. 
 

Άρθρο 18 
 

1. Από το σύνολο των οργανικών θέσεων των Κεντρικών και Περιφερειακών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας (άρθρο 20 Π.∆. 368/89) και άρθρο 7 του Π.∆. 
369/89) καταργούνται εκατόν εξήντα τρεις (163) κενές οργανικές θέσεις κατά 
κατηγορία και κλάδο ως κατωτέρω: 
 
1. Κατηγορία ΠΕ Κεντρική Υπηρεσία Περιφερειακή Υπηρεσία 
α. ∆/χών - Οικονοµικών 28 30 
β. Μηχανικών 8 11 
- Αρχιτεκτόνων 3 7 
- Μεταλλειολόγων 4 3 
Παραγωγής 1 1 
γ) Θετικών Επιστηµών 6 4 
- Φυσικών 3 - 
- Υγειοφυσικών 1 1 
- Στατιστικών 2 2 
- Βιοχηµικών - 1 
δ) Ιατρών - 3 
   
2. Κατηγορία ΤΕ   
α) ∆ιοικητικός – Λογιστικός - 4 
β) Τεχνολογικών Εφαρµογών 2 8 
- Ναυπηγικής 1 - 
- Κλωστοϋφαντουργίας 1 2 
- Πετρελαίου  2 
- Πολιτικών ∆οµικών Έργων  4 
γ) Υγείας και Πρόνοιας -  
- Κοινωνικής Εργασίας - 4 
   
3. Κατηγορία ∆Ε   
α) ∆ιοικ. - Λογ/κός 30 20 
β) Τεχνικών  5 
- Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων  3 
- Χηµικών Εργαστηρίων  3 
ΣΥΝΟΛΟ 74 89 
 
Στον Υπουργό Εργασίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του διατάγµατος 
αυτού. 
 

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 1991 
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