
ΝΟΜΟΣ 4075/2012 (ΦΕΚ Α 89/11.4.2012) 

Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων 
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 

ΜΕΡΟΣ Α' 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ.ΕΠ.Ε. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΣΥΣΤΑΣΗ -ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Άρθρο 2 

Έργο και αρμοδιότητες - Ελεγκτική και υποστηρικτική δράση 

2. Για την εκτέλεση του έργου του, το Σ.ΕΠ.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

α. Επιθεωρεί και ελέγχει τους χώρους εργασίας με κάθε πρόσφορο μέσο, προβαίνει σε 
κάθε είδους αναγκαία εξέταση και έλεγχο σε όλες τις επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις 
πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα και γενικότερα σε κάθε ιδιωτικό ή 
δημόσιο χώρο εργασίας ή εκμετάλλευσης ή χώρο όπου πιθανολογείται ότι 
απασχολούνται εργαζόμενοι, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά από 
ειδικές διατάξεις, όπως της παραγράφου 5 του άρθρου 2 και της παραγράφου 4 του 
άρθρου 69 του νόμου 3850/2010 (Α`84), και επιβλέπει την τήρηση και εφαρμογή: 

αα) των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας της σχετικής ιδίως με τους όρους και τις 
συνθήκες εργασίας, τα χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή ή άλλες παροχές, την 
ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, τους ειδικούς όρους και συνθήκες εργασίας 
των ευπαθών ομάδων εργαζομένων (όπως ανήλικοι, νέοι, γυναίκες σε κατάσταση 
εγκυμοσύνης ή λοχείας, άτομα με αναπηρία), καθώς και ειδικών κατηγοριών 
εργαζομένων, 

η. Ελέγχει την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού λαμβάνοντας υπόψη και τις περιπτώσεις πολλαπλής 
διάκρισης σύμφωνα με όσα ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 19 του νόμου 
3304/2005 

(Α` 16). Κατ` εφαρμογή του άρθρου 10 του νόμου 3304/2005, ελέγχει την τήρηση της 
ίσης μεταχείρισης έναντι των ατόμων με αναπηρία, στα οποία περιλαμβάνονται και οι 
οροθετικοί, παρέχει συμβουλές προς τους εργοδότες και τους εργαζομένους σχετικά με 
τους όρους της ίσης μεταχείρισης και διασφαλίζει ότι οι εργοδότες προχωρούν σε όλες 
τις εύλογες προσαρμογές με τη λήψη όλων των ενδεδειγμένων, κατά περίπτωση, 
μέτρων, προκειμένου να διασφαλιστεί ιδίως η πρόσβαση και η παραμονή των ατόμων 
με αναπηρία στην εργασία, καθώς και η συμμετοχή τους στην επαγγελματική 
κατάρτιση. 

θ. Αναπτύσσει δράσεις στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης έργων 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 
λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, προκειμένου να 



εκσυγχρονιστεί η λειτουργία του, να υποστηρίζεται αποτελεσματικότερα το έργο του 
και να διευκολύνονται εργοδότες και εργαζόμενοι στις συναλλαγές τους με το Σ.ΕΠ.Ε.. 

Άρθρο 10 

Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

1. Οι αρμοδιότητες του Σ.ΕΠ.Ε. ασκούνται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια από την 
Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του, οι οποίες συνιστώνται με το 

παρόν ως εξής: 

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

3. Διεύθυνση Επιθεώρησης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, η οποία 

αποτελείται από: 

γ. Αυτοτελές Γραφείο για τον έλεγχο της τήρησης της νομοθεσίας για τα άτομα με 
αναπηρία. 

Άρθρο 11 

Αυτοτελές Γραφείο Ενημέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης 
Καταγγελιών 

3. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας, στελέχωσης, 
οργάνωσης, χωροταξικής κατανομής, εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία, καθώς και 
κάθε άλλο θέμα που αφορά το Αυτοτελές Γραφείο Ενημέρωσης, Υποδοχής, 
Αξιολόγησης και Διαχείρισης Καταγγελιών. 

Άρθρο 17 

Θέματα Λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

12. Οι Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. μπορούν να συνεργάζονται κατά τη 
διάρκεια του πραγματοποιούμενου ελέγχου με ειδικούς εμπειρογνώμονες που 
ορίζονται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης 
από ειδικό κατάλογο που έχουν συντάξει οι επιστημονικοί φορείς της χώρας. Στους 
ελέγχους που διενεργούνται από τους Επιθεωρητές Εργασίας έχουν δικαίωμα να 
παρευρίσκονται εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, εφόσον οι ίδιοι το 
επιθυμούν ή μετά από πρόσκληση των Επιθεωρητών Εργασίας. Στην περίπτωση 
ζητημάτων που αφορούν σε εργαζόμενους με αναπηρία, οι Επιθεωρητές Εργασίας 

μπορούν κατά περίπτωση να συνεργάζονται με εμπειρογνώμονες που ορίζονται από 

την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης μπορεί να καθορίζεται αμοιβή στους συμμετέχοντες στους ελέγχους 
εμπειρογνώμονες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 



Άρθρο 21 

Κοινωνικός Έλεγχος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Συμβούλιο 
Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.), αρμόδιο να γνωμοδοτεί 

σε θέματα λειτουργίας και δράσης του Σ.ΕΠ.Ε.. Το Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. λειτουργεί στα πλαίσια 
του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας και συγκροτείται από: 

στ. έναν εκπρόσωπο των ατόμων με αναπηρία που υποδεικνύεται από την Εθνική 
Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), 

Άρθρο 32 

Ορολογία 

6. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ο όρος «άτομα με ειδικές ανάγκες» 
(ΑΜΕΑ), αυτός αντικαθίσταται από τον όρο «άτομα με αναπηρία» (ΑμεΑ). 


