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Αρθρο 5 : Προσόντα τεχνικού ασφάλειας 

1. Ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα, ανάλογα με το είδος της 
επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων σ' αυτή: 

α) Πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του 
εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις 
εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται 
από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.). 

β) Πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το 
αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια 
άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

γ) Πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των 
πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. 

δ) Απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής 
επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης 
επαγγέλματος εμπειροτέχνη. 

2. Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, για τους τεχνικούς 
των εδαφ. α' και β' της παρ. Ι αυτού του άρθρου τουλάχιστο διετή, για τους τεχνικούς του εδαφ. γ' 
της παρ. Ι τουλάχιστον πενταετή και για τους τεχνικούς του εδαφ. δ' της παρ. Ι τουλάχιστον 
οκταετή. (βλ. άρθρο 9 παρ. 8 Ν. 3144/03, ΦΕΚ-111 Α’). 

3. Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή πιστοποιητικά της 
αλλοδαπής, από τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί ασφάλειας. 

4. Ο τεχνικός ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. 

5. Με π.δ/τα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και του κατά περίπτωση 
συναρμόδιου υπουργού, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, 
καθορίζεται το συγκεκριμένο επίπεδο γνώσεων και η ειδικότητα του τεχνικού ασφάλειας, ανάλογα 
με τον αριθμό των εργαζομένων και το είδος της δραστηριότητας της επιχείρησης. Έως την έκδοση 
των δ/των αυτών ο εργοδότης οφείλει να απασχολεί τεχνικό ασφάλειας, σύμφωνα με τις παραπάνω 
διατάξεις. 
 


