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«3. α) O εργοδότης αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο πλη-
ροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» 
τη χορήγηση της άδειας έως και μία (1) ώρα μετά την 
έναρξη πραγματοποίησής της.

β) Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης της 
περίπτωσης α΄ επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).

γ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η 
διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιού-
νται και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου.».

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την έκδοση της 
απόφασης της παραγράφου 1.

Άρθρο 54

Πρόσβαση εργαζομένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

1. Οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στο πληροφο-
ριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» για 
την ανάκτηση δεδομένων που αφορούν την εργασιακή 
τους σχέση.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο 
τρόπος απόκτησης της πρόσβασης, τα δεδομένα στα 
οποία παρέχεται πρόσβαση και κάθε άλλη αναγκαία λε-
πτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου 1.

3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση 
της απόφασης της παραγράφου 2.

Άρθρο 55

Καταχώριση οχημάτων για τη μεταφορά

και διανομή προϊόντων και αντικειμένων

στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

1. Όταν, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, οι εργα-
ζόμενοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, 
κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57), για τη μεταφορά ή διανομή 
προϊόντων και αντικειμένων, ο εργοδότης αναγγέλλει 
στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡ-
ΓΑΝΗ» τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η 
διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποι-
ούνται και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
του παρόντος.

3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την έκδοση της 
απόφασης της παραγράφου 2.

Άρθρο 56

Διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια

κατά τη διανομή και μεταφορά προϊόντων

και αντικειμένων

1. Όταν, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, οι εργα-
ζόμενοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, 
κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυ-

κλοφορίας (ν. 2696/1999), ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής 
του εργοδότη, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων 
και αντικειμένων, ο εργοδότης λαμβάνει όλα τα αναγκαία 
μέτρα, ώστε τα οχήματα να είναι κατάλληλα προσαρμο-
σμένα και συντηρημένα προκειμένου να διασφαλίζεται 
η ασφάλεια και η υγεία τους.

2. Ο εργοδότης εφοδιάζει με τον κατάλληλο εξοπλισμό 
προστασίας τους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν μο-
τοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, ιδιοκτησίας, νομής ή κατο-
χής δικής του ή των εργαζομένων κατά την εκτέλεση της 
εργασίας τους για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων 
και αντικειμένων. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της 
παραγράφου 4, ως κατάλληλος εξοπλισμός προστασίας 
ορίζεται το προστατευτικό κράνος, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 6 του άρθρου 12 του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999), πανωφόρι κατάλληλο για 
την προστασία του αναβάτη του μοτοποδηλάτου ή της 
μοτοσυκλέτας, αδιάβροχη προστασία, γάντια και ανα-
κλαστικό γιλέκο.

3. Ο εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε οι 
εργαζόμενοι να έχουν στην διάθεσή τους επαρκείς πλη-
ροφορίες και, όταν απαιτείται, γραπτές οδηγίες χρήσης 
σχετικά με τον εξοπλισμό προστασίας της παραγράφου 2. 
Οι πληροφορίες και γραπτές οδηγίες πρέπει να είναι δια-
θέσιμες μέσα στην επιχείρηση ή εγκατάσταση και να είναι 
κατανοητές για τους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους.

4. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας 
του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται 
τα πιστοποιητικά και τα προβλεπόμενα λοιπά έγγραφα 
που οφείλει να διαθέτει ο εργοδότης, σχετικά με την 
ορθή συντήρηση των οχημάτων της παραγράφου 1, το 
είδος και οι προδιαγραφές του εξοπλισμού προστασί-
ας της παραγράφου 2, οι προδιαγραφές και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του προσαρτώμενου αποθηκευτικού 
χώρου στα οχήματα της παραγράφου 1, ο φορέας πι-
στοποίησης της ευστάθειας του οχήματος, η πρότυπη 
γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου για τις 
δραστηριότητες της παραγράφου 1 και κάθε άλλη λε-
πτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

5. Τα προβλεπόμενα στο παρόν μέτρα για την ασφά-
λεια και την υγεία σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγονται 
την οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων αλλά επι-
βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον εργοδότη.

6. Αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των παραγρά-
φων 1 έως 5 είναι οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία και οι Ειδικοί Επιθεωρητές Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία του ΣΕΠΕ. Στους εργοδότες που 
παραβαίνουν τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 24 και 28 του 
ν. 3996/2011 (Α΄ 170).

7. Όταν οι εργαζόμενοι της παραγράφου 1 χρησιμο-
ποιούν μοτοποδηλάτο ή μοτοσυκλέτα δικής τους ιδιο-
κτησίας, νομής ή κατοχής, ο εργοδότης καταβάλλει πρό-
σθετη μηνιαία αποζημίωση χρήσης και συντήρησης του 
οχήματος που ισούται τουλάχιστον με το δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) του νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ή 
της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας σε περίπτω-
ση μερικής απασχόλησης. Η αποζημίωση δεν υπόκειται 




