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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 
ΘΕΜΑ: Εφαρµογή διατάξεων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων στα προγράµµατα 

κοινωφελούς χαρακτήρα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013». 
 
 
 
Η κοινωφελής εργασία αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση απασχόλησης εργαζοµένων για 
περιορισµένο χρονικό διάστηµα (5 µήνες), σε χώρο τον οποίο δεν εποπτεύει ο εργοδότης που 
προβαίνει στην πρόσληψη (δικαιούχος φορέας). Συγκεκριµένα, οι εργαζόµενοι απασχολούνται σε 
χώρο τον οποίο εποπτεύει ο αποδέκτης των υπηρεσιών  (συµπράττων φορέας), και ως εκ τούτου 
προκαλούνται εύλογα ερωτήµατα αναφορικά µε την κατανοµή της ευθύνης για την εφαρµογή της 
νοµοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.  
 
Στόχος της παρούσας εγκύκλιου, η οποία συντάχθηκε µετά από συνεργασία της Γενικής ∆/νσης 
Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας και των αρµόδιων υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε., είναι η 
εξυπηρέτηση του νοµοθετικού σκοπού για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των 
ανωτέρω εργαζοµένων, χωρίς να απαιτούνται νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις, οι οποίες επιφέρουν 
µεγάλη αύξηση του διοικητικού κόστους ή καθιερώνουν διαδικασίες ή ενέργειες, οι οποίες δεν 
συνεισφέρουν ουσιαστικά στην επίτευξη του τελικού στόχου. 
 
Παρατίθενται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας: 
 
1. ν.3996/2010 «Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων 

Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις». 
 Άρθρο 89, παρ. 4,5 

4.Για την εφαρµογή και εκτέλεση των προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας οι δικαιούχοι 
φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την υγιεινή και 
ασφάλεια στον τόπο παροχής εργασίας των προσώπων που απασχολούνται σε αυτούς. 
5. Η παρούσα διάταξη έχει εφαρµογή και για κάθε πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας που 
έχει ήδη προκηρυχθεί. 
 

2. κ.υ.α. 1.5131/οικ.3.949/2011 «Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και 
Ελέγχου – ∆ιαδικασία Εφαρµογής της πράξης: «∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε 
τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», στο πλαίσιο του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραµµατική Περίοδο 2007−2013. 
 
Άρθρο 3, παρ.3.2- Συµπράττοντες Φορείς εργασίας …» και Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84/Α/2-6-   
2010) «Κύρωση νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων».
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Οι συµπράττοντες φορείς θα πρέπει: 
• να έχουν διασφαλίσει τους λοιπούς απαιτούµενους για την εκτέλεση του έργου πόρους, 
πλην του εργασιακού και ασφαλιστικού κόστους, το οποίο θα καλύπτεται από το πρόγραµµα 

 

3. ν.3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζοµένων». 
Άρθρο 3, παρ.1-Ορισµοί, άρθρο 8-Υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και 
ιατρού εργασίας της επιχείρησης, άρθρο 9-Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης, 
άρθρο 14-Συµβουλευτικές αρµοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας, άρθρο 15, παρ.1,2-
Επίβλεψη συνθηκών εργασίας, άρθρο 17-Συµβουλευτικές αρµοδιότητες του ιατρού 
εργασίας, άρθρο 18-Επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων, άρθρο 42, παρ.1,5,8 και 9-
Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών, 

 
Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων του παρόντος κώδικα, όταν πολλές επιχειρήσεις 
µοιράζονται τον ίδιο τόπο εργασίας, οι εργοδότες οφείλουν να συνεργάζονται για την 
εφαρµογή των διατάξεων σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και την υγιεινή και 
λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους 
για την προστασία των εργαζοµένων και την πρόληψη των επαγγελµατικών κινδύνων, να 
αλληλοενηµερώνονται και να ενηµερώνει ο καθένας τους υπ’ αυτόν εργαζοµένους και τους 
εκπροσώπους τους για τους κινδύνους αυτούς. Την ευθύνη συντονισµού των 
δραστηριοτήτων αναλαµβάνει ο εργοδότης που έχει υπό τον έλεγχο του τον τόπο όπου 
εκτελούνται εργασίες, εξαιρουµένων των περιπτώσεων που έχουν γίνει ειδικές ευνοϊκότερες 
νοµοθετικές ρυθµίσεις. 

 
4. ν. 4052/12 «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων 
Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας 
της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες 
διατάξεις.» 

 
Άρθρο 125-Ασφάλεια και υγεία στην εργασία για τους προσωρινά απασχολούµενους. 

 

1. Οι µισθωτοί µε σύµβαση ή σχέση προσωρινής απασχόλησης απολαµβάνουν όσον 
αφορά την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία, το ίδιο επίπεδο προστασίας µε αυτό 
που παρέχεται στους άλλους εργαζόµενους του έµµεσου εργοδότη. Ο έµµεσος εργοδότης, 
µε την επιφύλαξη συµβατικής πρόβλεψης για συνευθύνη σωρευτικά και της Ε.Π.Α., είναι 
υπεύθυνος για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτελείται η εργασία του µισθωτού και για το 
εργατικό ατύχηµα. 

 
5. Υπόδειγµα της Ειδικής υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-

2013» - Μνηµόνιο/Συµφωνία Συνεργασίας 

Άρθρο 4ο - Πλαίσιο συνεργασίας - Αρµοδιότητες και Υποχρεώσεις συµβαλλοµένων µερών 

α) Ο ∆ικαιούχος αναλαµβάνει: 

• Ο ∆ικαιούχος έχει κάθε ευθύνη και υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων των 
νόµων περί Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Ν.1568/1985 (ΦΕΚ 
177/Α/18-10-1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των Εργαζοµένων» π.δ. 16/96 (ΦΕΚ 
10/Α/18-1-1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους  
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β) Ο Συµπράττων Φορέας  αναλαµβάνει: 
• Την κάλυψη οποιασδήποτε δαπάνης (εκτός της µισθολογικής και ασφαλιστικής ) που 

είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του προγράµµατος, και συγκεκριµένα………….. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζονται τα εξής σηµεία που αφορούν στην εφαρµογή της 
νοµοθεσίας για την ΑΥΕ: 
 
1. Γενικές αρχές προστασίας της ΑΥΕ των εργαζοµένων 
 
α) Οι εργαζόµενοι του δικαιούχου που υπάγονται στο θεσµό της κοινωφελούς εργασίας πρέπει να 
απολαµβάνουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας στα θέµατα ΑΥΕ µε αυτό των 
εργαζοµένων του συµπράττοντα. Στην επίτευξη του στόχου αυτού οφείλουν να συµβάλλουν και οι 
δύο φορείς-εργοδότες (δικαιούχος και συµπράττων). Με τη συνεργασία τους λαµβάνονται τα 
αναγκαία µέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων του 
προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων πρόληψης των επαγγελµατικών 
κινδύνων, ενηµέρωσης και κατάρτισης, καθώς και της δηµιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης 
και της παροχής των αναγκαίων µέσων. 
β) Ο δικαιούχος έχει την υποχρέωση διασφάλισης της ΑΥΕ των προσώπων που απασχολούνται 
από αυτόν και υπάγονται στον θεσµό της κοινωφελούς εργασίας, στον τόπο παροχής εργασίας. 
Με πρωτοβουλία εποµένως του δικαιούχου και σε συνεργασία µε τον συµπράττοντα καθορίζονται 
οι επιµέρους υποχρεώσεις των δύο µερών για την εφαρµογή των διατάξεων της εργατικής 
νοµοθεσίας προς κάλυψη των εργαζοµένων του προγράµµατος σε θέµατα ΑΥΕ. Η δέσµευση των 
δύο µερών µε τους συµφωνηθέντες όρους αποτυπώνεται γραπτώς µε σαφή και συγκεκριµένο 
τρόπο, έστω και µε µεταγενέστερη του Μνηµονίου «συµφωνία».  
γ) Ο συµπράττων οφείλει να απασχολεί τους εργαζοµένους του προγράµµατος µόνον στις θέσεις 
που έχουν προδιαγραφεί στο εν λόγω πρόγραµµα και αφού βεβαιωθεί για κάθε εργαζόµενο ότι 
διαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα ή ικανότητες. 
 
2. Υποχρεώσεις εργοδοτών (εκτίµηση κινδύνου, απασχόληση ΤΑ και ΙΕ, αναγγελία 

εργατικού ατυχήµατος, τήρηση βιβλίων και αρχείων, χορήγηση ΜΑΠ) 
 
α) Ο συµπράττων έχει την ευθύνη συντονισµού των δραστηριοτήτων που εκτελούνται τόσο από 
τους δικούς του εργαζοµένους, όσο και από τους εργαζοµένους του προγράµµατος. Στο πλαίσιο 
αυτό κι εφόσον απαιτείται, αναπροσαρµόζεται, κατόπιν συµφωνίας δικαιούχου-συµπράττοντα, η 
γραπτή εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου, αφού ληφθούν υπόψη όλα τα νέα δεδοµένα και οι 
συνθήκες που προκύπτουν από την απασχόληση των εργαζοµένων µε κοινωφελή εργασία. Ο ΤΑ 
και ο ΙΕ του δικαιούχου συνεργάζονται µε τον ΤΑ και ΙΕ του συµπράττοντα για την αναπροσαρµογή 
της εκτίµησης κινδύνου. Στην περίπτωση που θεωρηθεί ότι η υπάρχουσα εκτίµηση κινδύνου του 
συµπράττοντα, καλύπτει πλήρως όλους τους σχετικούς κινδύνους και απαιτήσεις, πρέπει να 
αποτυπωθεί η θέση αυτή εγγράφως π.χ. µε αναγραφή στο βιβλίο υποδείξεων. Εάν ο δικαιούχος 
αναλάβει τη σύνταξη ξεχωριστής εκτίµησης κινδύνου για την ΑΥΕ των εργαζοµένων του 
προγράµµατος, αυτή τηρείται στην έδρα του δικαιούχου και αντίγραφο της στο χώρο του 
συµπράττοντα, ο οποίος λαµβάνει γνώση αυτής και εφαρµόζει τα προβλεπόµενα µέτρα ασφάλειας. 
β) Ο δικαιούχος εξασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών ΤΑ και ΙΕ, στους εργαζόµενους του 
προγράµµατος στους χώρους εργασίας. Ο τρόπος άσκησης των καθηκόντων των ΤΑ και ΙΕ 
δικαιούχου-συµπράττοντα, το εύρος των αρµοδιοτήτων τους, οι διαδικασίες συνεργασίας τους, 
καθώς και τυχόν άλλα πρακτικά ζητήµατα για την παροχή των υπηρεσιών τους, καθορίζονται µε 
σαφή και συγκεκριµένο τρόπο στην µεταξύ των δύο µερών «συµφωνία».  
γ) Στην έδρα του δικαιούχου τηρείται θεωρηµένο βιβλίο υποδείξεων, στο οποίο καταχωρούνται 
όλες οι υποδείξεις που γίνονται από τους ΤΑ και ΙΕ και αφορούν τους εργαζοµένους του 
προγράµµατος, εξασφαλισµένης σε κάθε περίπτωση της ύπαρξης αντιγράφου των υποδείξεων 
στην έδρα του συµπράττοντα. ∆εν αποκλείεται η χρησιµοποίηση του ήδη υπάρχοντος βιβλίου 
υποδείξεων του συµπράττοντα, εξασφαλισµένης σε κάθε περίπτωση της ενηµέρωσης των δύο 
εργοδοτών, ως και των άλλων εµπλεκόµενων µερών.  
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δ) Στις περιπτώσεις υποχρέωσης του δικαιούχου για απασχόληση ιατρού εργασίας, οι ιατρικοί 
φάκελοι των εργαζοµένων του προγράµµατος τηρούνται στην έδρα του δικαιούχου, τηρουµένου 
σε κάθε περίπτωση του ιατρικού απορρήτου. Αντίγραφα των βεβαιώσεων καταλληλότητας 
κοινοποιούνται στον συµπράττοντα. Εάν ο συµπράττων διαθέτει ιατρό εργασίας, τότε οι ιατρικοί 
φάκελοι είναι δυνατόν να τηρούνται και στον υπάρχοντα για το σκοπό αυτό χώρο του 
συµπράττοντα, εξασφαλίζοντας έτσι την ευκολία ως προς τη σύνταξη και τήρηση των ιατρικών 
φακέλων από τον ΙΕ του δικαιούχου, ως προς τη συνεργασία των δύο ΙΕ, αλλά και ως προς την 
πρόσβαση στα στοιχεία από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση, η τήρηση των 
ιατρικών φακέλων, καθώς και η φύλαξή τους µετά τη λήξη του προγράµµατος, γίνονται µε ευθύνη 
του ΙΕ του δικαιούχου.  

ε) Την ευθύνη αναγγελίας εργατικού ατυχήµατος προς τις αρµόδιες αρχές έχει ο δικαιούχος, ο 
οποίος ενηµερώνεται άµεσα από το συµπράττοντα. Στην έδρα του δικαιούχου τηρείται βιβλίο 
ατυχηµάτων, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα ατυχήµατα που αφορούν τους εργαζοµένους του 
προγράµµατος, εξασφαλισµένης σε κάθε περίπτωση της ύπαρξης των σχετικών στοιχείων στην 
έδρα του συµπράττοντα. Το εργατικό ατύχηµα σε βάρος εργαζοµένου του προγράµµατος, 
ερευνάται από κοινού µε συνεργασία του ΤΑ του δικαιούχου και του ΤΑ του συµπράττοντα. 
Παράλληλα, µε ευθύνη του συµπράττοντα, διασφαλίζονται οι σχετικές µε την παροχή Α΄ βοηθειών 
ενέργειες και γενικά κάθε πρόβλεψη σχετική µε χώρους και υλικά πρώτων βοηθειών, καθώς και µε 
ζητήµατα διάσωσης, πυρασφάλειας και εκκένωσης των χώρων. Σε περίπτωση σοβαρού ή 
θανατηφόρου ατυχήµατος ο συµπράττων πρέπει να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που 
δύνανται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος. 
στ) Αν οι συνθήκες εργασίας το απαιτούν, στους εργαζοµένους του προγράµµατος πρέπει να 
παρέχονται τα κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ). Ενδεικτικό στοιχείο της ανάγκης 
χορήγησης ΜΑΠ είναι και το αν αυτά χορηγούνται στους άλλους εργαζόµενους του συµπράττοντα 
που έχουν παρόµοιο αντικείµενο εργασίας και οπωσδήποτε εφόσον προκύπτει τέτοια ανάγκη από 
την εκτίµηση κινδύνου για τις συγκεκριµένες θέσεις εργασίας. Στις εργασίες που είναι αναγκαία η 
χρήση ΜΑΠ, ο συµπράττων δεν πρέπει να τις αναθέτει ή να επιτρέπει την εκτέλεσή τους σε 
εργαζοµένους του προγράµµατος, εφόσον δεν εφοδιάζονται µε ΜΑΠ. 
ζ) Ανάλογα µε τις υπάρχουσες ιδιαιτερότητες (π.χ. αποµακρυσµένος χώρος εργασίας, µεγάλος 
αριθµός απασχολούµενων, αυξηµένη επικινδυνότητα εργασιών), είναι δυνατή η διαφοροποίηση 
ορισµένων από τις παραπάνω αναφερθείσες περιπτώσεις, κατά την κρίση του Επιθεωρητή 
Εργασίας, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το απαιτούµενο επίπεδο προστασίας ΑΥΕ των 
εργαζοµένων.  
η) Τα σχετικά µε την ΑΥΕ των εργαζοµένων του προγράµµατος στοιχεία πρέπει να είναι στη 
διάθεση των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων.  
 

Σύµφωνα µε τις αναφερόµενες στην παρούσα εγκύκλιο διατάξεις και οδηγίες, προκύπτει, εν γένει, 
σωρευτική συνευθύνη των εµπλεκοµένων µερών, µε ανάλογες επιπτώσεις τόσο στην υποβολή 
υποδείξεων από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα, όσο και σε ενδεχόµενη επιβολή κυρώσεων. 
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