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Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας 
και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) των Κινδύνων κατά την Εργασία 

Σύμφωνα με τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας Υγείας στην Εργασία 
Κανονισμούς, οι οποίοι εκδόθηκαν με βάση τη νομοθεσία για την Ασφάλεια και 
Υγεία στην Εργασία, κάθε εργοδότης οφείλει να διαθέτει γραπτή εκτίμηση των 
κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργοδοτουμένων του. Ταυτόχρονα, 
η εκτίμηση αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τα πρόσωπα που είναι πιθανόν να 
εκτίθενται σε κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία τους από τις δραστηριότητες 
του εργοδότη. Την υποχρέωση για γραπτή εκτίμηση των κινδύνων έχουν και τα 
αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα. 

Πολλές φορές o εργοδότης δεν έχει τη δυνατότητα οργάνωσης των εν λόγω 
δραστηριοτήτων προστασίας και πρόληψης εντός της δικής του επιχείρησης, 
δηλαδή δεν διαθέτει εργοδοτούμενους που έχουν τα απαιτούμενα προσωπικά 
και επαγγελματικά προσόντα, όπως επαρκή κατάρτιση, πείρα ή γνώση σε θέματα 
ασφάλειας και υγείας στην εργασία και άλλες ικανότητες που θα τους επέτρεπαν 
να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των κινδύνων. 

Στις περιπτώσεις αυτές, ο εργοδότης μπορεί να απευθύνεται σε «κατάλληλες 
υπηρεσίες» ή σε «κατάλληλα πρόσωπα», εκτός της επιχείρησής του, για να τον 
βοηθήσουν να αναπτύξει και να εφαρμόσει το απαιτούμενο Σύστημα Προστασίας και 
Πρόληψης των Κινδύνων όπως αυτό προβλέπεται από τους πιο πάνω Κανονισμούς.

«Κατάλληλες Υπηρεσίες ή Κατάλληλα Πρόσωπα» είναι τα Εγκεκριμένα Πρόσωπα 
(ή Υπηρεσίες) που παρέχουν Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης των 
Κίνδυνων. Τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα μπορούν επίσης να απευθύνονται 
στα Εγκεκριμένα Πρόσωπα/Υπηρεσίες σε περίπτωση που τα ίδια δεν κατέχουν τα 
απαιτούμενα προσωπικά και επαγγελματικά προσόντα για χειρισμό των θεμάτων 
ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας τους.
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Υποχρεώσεις εργοδοτών σε περίπτωση 
ανάθεσης εργασίας σε Εγκεκριμένα Πρόσωπα ή Υπηρεσίες

Οι εργοδότες οφείλουν να:

• Διασφαλίζουν ότι τα Πρόσωπα ή οι Υπηρεσίες στις οποίες θα αναθέσουν 
σχετική εργασία έχουν τα αναγκαία προσόντα, διαθέτουν τα απαιτούμενα 
προσωπικά και επαγγελματικά μέσα και είναι επαρκή ή επαρκείς σε 
αριθμό, ώστε να μπορούν να αναλάβουν τις δραστηριότητες προστασίας 
και πρόληψης των κινδύνων στην επιχείρησή τους. Για τον σκοπό αυτό, 
οι εργοδότες μπορούν να συμβουλεύονται το Μητρώο των Εγκεκριμένων 
Προσώπων που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασίας στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

• Ενημερώνουν τα εν λόγω Εγκεκριμένα Πρόσωπα ή τις Υπηρεσίες για τους 
παράγοντες για τους οποίους εκείνοι, γνωρίζουν, ή πιστεύουν, ότι μπορεί 
να έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια και την υγεία οποιουδήποτε προσώπου 
στον χώρο εργασίας ή και άλλου προσώπου, ως αποτέλεσμα της διεξαγωγής 
των δραστηριοτήτων της επιχείρησής τους.

• Κοινοποιούν γραπτώς στον Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασίας, o οποίος ενεργεί ως Αρχιεπιθεωρητής σύμφωνα με τους περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμους, τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) το όνομα και τη διεύθυνση του Προσώπου ή της Υπηρεσίας που 

αναλαμβάνει τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης στην 
επιχείρησή τους,

(β) το είδος των υπηρεσιών που θα αναθέσουν σε Εγκεκριμένο Πρόσωπο ή 
σε Υπηρεσία.

Σημειώνεται ότι οι εργοδότες που προσφεύγουν στα Εγκεκριμένα Πρόσωπα 
ή Υπηρεσίες, δεν απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλει η 
Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΞΥΠΠ)



Καθήκοντα και Υποχρεώσεις 
των Εγκεκριμένων Προσώπων ή Υπηρεσιών

Τα Εγκεκριμένα Πρόσωπα ή Υπηρεσίες που διεξάγουν τις δραστηριότητες 
προστασίας και πρόληψης των κινδύνων και που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
σε άλλους εργοδότες ή σε άλλα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα, πρέπει να:

(α) Τυγχάνουν της έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή, εφόσον παρουσιάσουν στοιχεία 
που να πιστοποιούν ότι διαθέτουν:
(i) Τα αναγκαία ακαδημαϊκά προσόντα, επιμόρφωση σε θέματα ασφάλειας και 

υγείας στην εργασία, καθώς και επαρκή εμπειρία,
(ii) τα απαιτούμενα μέσα ή τον εξοπλισμό για τη διενέργεια μετρήσεων, 

εξετάσεων, κ.λπ.
(β) Τηρούν φακέλους με στοιχεία, όπως εξετάσεις, μετρήσεις, έρευνες, 

υποδείξεις για κάθε υποστατικό, επιχείρηση ή εγκατάσταση εργοδότη ή 
αυτοεργοδοτούμενου προσώπου με τον οποίο ή με το οποίο έχουν συμβληθεί 
για να παρέχουν υπηρεσίες.

(γ) Υποβάλλουν στον Αρχιεπιθεωρητή μέχρι το τέλος του πρώτου διμήνου κάθε 
νέου έτους Ετήσια Έκθεση των δραστηριοτήτων τους για το προηγούμενο έτος.

(δ) Τηρούν το επιχειρησιακό απόρρητο που αφορά τόσο τα ίδια τα Πρόσωπα/τις 
ίδιες τις Υπηρεσίες όσο και τον εργοδότη ή το αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο με 
τον οποίον ή με το οποίο έχουν συμφωνήσει να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Αιτήσεις ενδιαφερόμενων Προσώπων/Υπηρεσιών
για εξασφάλιση της έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή

Τα πρόσωπα που επιθυμούν να διεξάγουν δραστηριότητες προστασίας και 
πρόληψης των κινδύνων και που μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε 
άλλους εργοδότες ή σε άλλα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα πρέπει, σύμφωνα με 
τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών, να έχουν έγκριση από τον Αρχιεπιθεωρητή. 
Για να τύχουν της έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 
να ικανοποιούν τα θεσμοθετημένα Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα που 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες:

• Καθορισμένη ακαδημαϊκή εκπαίδευση
• Πιστοποιημένη και μη πιστοποιημένη εκπαίδευση σε θέματα Ασφάλειας και 

Υγείας στην Εργασία
• Αποδεδειγμένη πολύ καλή γνώση της Νομοθεσίας και Πολιτικής που διέπει 

τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. 
• Καθορισμένη ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Ασφάλειας και 

Υγείας στην Εργασία.
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Όλα τα Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος, στην ενότητα «ΕΞΥΠΠ».

Κάθε ενδιαφερόμενο Πρόσωπο ή Υπηρεσία που επιθυμεί να εγκριθεί από τον 
Αρχιεπιθεωρητή και το οποίο/η οποία ικανοποιεί τα σύνολο των Ελάχιστων 
Απαιτούμενων Προσόντων, πρέπει να υποβάλει στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 
σχετική αίτηση που να συνοδεύεται με όλα τα έγγραφα που τεκμηριώνουν τα 
προσόντα του/της. 

Σημειώνεται ότι για την τεκμηρίωση της πολύ καλής γνώσης της Νομοθεσίας 
και Πολιτικής που διέπει τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, από την 
1/1/2013, το Τμήμα διοργανώνει σχετική γραπτή εξέταση δύο φορές τον χρόνο. 
Η συμμετοχή και επιτυχία στην εξέταση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την 
παραχώρηση έγκρισης ΕΞΥΠΠ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται έντυπα αίτησης για συμμετοχή στις 
εξετάσεις για τη νομοθεσία καθώς και έντυπα αίτησης για έγκριση ως ΕΞΥΠΠ 
από την ιστοσελίδα του Τμήματος, στην ενότητα «Έντυπα & Αιτήσεις», υποενότητα 
«Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία», «Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και 
Πρόληψης των Κινδύνων, ΕΞΥΠΠ».

Τα Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται περιοδικά 
ώστε να ικανοποιούν ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις καθώς και την επικρατούσα 
πρακτική στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Μητρώο Εγκεκριμένων Προσώπων

Για σκοπούς πληροφόρησης των ενδιαφερομένων εργοδοτών και 
αυτοεργοδοτούμενων προσώπων που επιθυμούν να εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες 
Εγκεκριμένων Προσώπων/Υπηρεσιών, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διαθέτει 
στην ιστοσελίδα του τα στοιχεία των Εγκεκριμένων Προσώπων/Υπηρεσιών σε 
μορφή σχετικού Μητρώου.

Επίσης, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ετοίμασε, σε συνεργασία με τα ίδια τα 
Εγκεκριμένα Πρόσωπα/Υπηρεσίες, σχετικούς Όρους Έγκρισης και Λειτουργίας 
καθώς και Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας τα οποία δεσμεύουν τα 
Πρόσωπα αυτά/τις Υπηρεσίες αυτές κατά την εκτέλεση των επαγγελματικών τους 
δραστηριοτήτων. Οι Όροι και ο Κώδικας είναι επίσης δημοσιοποιημένοι στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.
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