Ι. ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΠΕΤΘΤΝΩΝ
1. Σηνλ ηνκέα ησλ θαηά λόκν αξκνδηνηήησλ ηνπο, νη επηζηεκνληθνί ππεύζπλνη:
α. Σπληνλίδνπλ θαη θαζνδεγνύλ ην πξνζσπηθό ηεο Υ.Π.Π. (Τερληθνύο Αζθαιείαο θαη
Ιαηξνύο Εξγαζίαο) γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.
β. Εηζεγνύληαη ζηελ Υπνδ/λζε Υγεηνλ/θήο Μέξηκλαο - ΕΣ.Υ.Π.Π γηα ην κέγεζνο θαη ηελ
έθηαζε ηεο απαηηνύκελεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζηειέρσζήο ηεο.
γ. Μεξηκλνύλ γηα ηελ επίβιεςε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ
εμνπιηζκνύ ηεο Ε.Σ.Υ.Π.Π.
δ. Πξνζππνγξάθνπλ ηηο εηήζηεο εθζέζεηο δξαζηεξηόηεηαο θαη ην ζπγθεληξσηηθό πίλαθα
απαζρόιεζεο ησλ Τερληθώλ Αζθαιείαο θαη Ιαηξώλ Εξγαζίαο, πνπ πξνβιέπνληαη ζην
άξζξν 9 ηνπ Π.Δ. 95/99 θαη ππνβάιινληαη από ηελ Υπεξεζία ζην Υπνπξγείν Εξγαζίαο
θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ.
ε. Σπκκεηέρνπλ ζηε ζύληαμε θαη πξνζππνγξάθνπλ ηηο δηελεξγνύκελεο κειέηεο εθηίκεζεο
επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ, θαζώο επίζεο θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ Τερληθώλ Αζθαιείαο
θαη Ιαηξώλ Εξγαζίαο, πνπ ηνπο απνζηέιινληαη κε ηνλ πξνζθνξόηεξν ηξόπν από ηνπο
ζπληάθηεο ηνπο.
Τα αλσηέξσ ηίζεληαη ππόςε ηεο Υπνδ/λζεο Υγεηνλ/θήο Μέξηκλαο - ΕΣ.Υ.Π.Π., ε νπνία
κεξηκλά γηα ηελ απνζηνιή ησλ ελ ιόγσ ζηνηρείσλ ζηνπο αξκόδηνπο θαηά πεξίπησζε
΄΄εξγνδόηεο΄΄.
2. Οη επηζηεκνληθνί ππεύζπλνη ιακβάλνπλ γλώζε θαη ζπκβνπιεύνπλ ηελ Ε.Σ.Υ.Π.Π :
α. Γηα ηνλ ππάξρνληα θαη ρξεζηκνπνηνύκελν θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκό.
β. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ζπλεξγαζίαο ηεο Ε.Σ.Υ.Π.Π κε εξγαζηήξηα θαη ινηπνύο
εμσηεξηθνύο θνξείο θαζώο θαη γηα ηηο παξερόκελεο από απηνύο ππεξεζίεο.
γ. Γηα ηα πξόζσπα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο Τερληθνύ Αζθάιεηαο θαη Ιαηξνύ εξγαζίαο
ζηελ επηρείξεζε.
δ. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ησλ Τερληθώλ Αζθάιεηαο θαη
Ιαηξώλ Εξγαζίαο θαη ηεο ίδηαο ηεο Υπεξεζίαο αλαθύπηνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πνπ
ρξήδνπλ εηδηθήο αληηκεηώπηζεο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζπζηεκαηηθή αληηκεηώπηζή
ηνπο.
3. Οη επηζηεκνληθνί ππεύζπλνη:
α. Σπλππνγξάθνπλ όια ηα βηβιία θαη ηνπο θαθέινπο, ζηα νπνία θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία
πνπ πξνβιέπεηαη λα ηεξεί ε Υπεξεζία από ην Π.Δ. 17/96.
β. Δηθαηνύληαη λα ιακβάλνπλ γλώζε θαηά πεξίπησζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ, ζηα νπνία
έρνπλ πξόζβαζε, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, ν Τερληθόο Αζθαιείαο θαη ν
Ιαηξόο Εξγαζίαο.

