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Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ:

Εφαρµογή του ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄) ως προς τις διατάξεις που αφορούν σε
θέµατα ασφάλειας και υγείας των προσωρινά απασχολούµενων.

1. Σκοπός
Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οι κυριότερες επισηµάνσεις σχετικά µε την εφαρµογή των
διατάξεων του ν. 4052/2011 «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» (ΦΕΚ
41 Α’), µε στόχο την οµοιόµορφη αντιµετώπιση από τις αρµόδιες υπηρεσίες των θεµάτων
ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων για τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης
(Ε.Π.Α.).
2. Εφαρµογή διατάξεων των άρθρων 116, 117, 124 και 125
• Άρθρο 116(δ)
Σε πρώτη εφαρµογή της αναφερόµενης στο νόµο εξουσιοδοτικής διάταξης, εκδόθηκε η υ.α.
15526/94 «Εργασίες για τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση µισθωτού σε έµµεσο εργοδότη
µε σύµβαση προσωρινής απασχόλησης» (ΦΕΚ 1295 Β΄), η οποία βρίσκεται σε ισχύ.
• Άρθρα 117, παρ.2, 124 παρ.3
Οι διατάξεις παραµένουν ως είχαν στον προγενέστερο ν.3846/2010 «Εγγυήσεις για την
εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66 Α΄).
• Άρθρο 125
Το άρθρο συνοψίζει τις κυριότερες προϋπάρχουσες και νέες διατάξεις σχετικά µε την
ασφάλεια και υγεία των προσωρινά απασχολούµενων. Αναλυτικά:
Παράγραφος 1
Επαναλαµβάνεται αυτούσια, προηγούµενη διάταξη του ν.3846/2010 µε την οποία καθορίζεται
την κατανοµή ευθυνών ως προς την ασφάλεια και υγεία του µισθωτού και το εργατικό
ατύχηµα.
Παράγραφος 2
Προσδιορίζονται για πρώτη φορά, αναλυτικά, οι υποχρεώσεις της Ε.Π.Α. στο πλαίσιο
ευθυνών της.
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Περίπτωση (α)
Προβλέπεται, ειδικά για τις Ε.Π.Α., η υποχρέωση για απασχόληση τεχνικού ασφάλειας (Τ.Α.)
και ιατρού εργασίας (Ι.Ε.), ανεξάρτητα του αριθµού εργαζοµένων που απασχολούν.
Περίπτωση (β)
Καθορίζεται ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης του Τ.Α. και του Ι.Ε. σε 0,4 ώρες ανά
εργαζόµενο ετησίως και παράλληλα προβλέπεται ότι σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να είναι
µικρότερος των 75 ωρών.
Ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης, προκύπτει από τον αριθµό των εργαζοµένων της Ε.Π.Α. και
σε συνάρτηση µε τον, κατά περίπτωση, απαιτούµενο χρόνο, προκειµένου να ανταποκριθεί η
Ε.Π.Α. στις, από τον νόµο, προβλεπόµενες υποχρεώσεις της (π.χ. ειδικά ο χρόνος
απασχόλησης του Ι.Ε. υπολογίζεται από τον χρόνο που απαιτείται για την κλινική εξέταση
κάθε εργαζοµένου, τυχόν επιπλέον εξετάσεις, καταχώριση στοιχείων κλπ). Ο αριθµός των
εργαζοµένων της Ε.Π.Α., περιλαµβάνει τόσο τους εργαζόµενους που απασχολούνται για την
κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της Ε.Π.Α., όσο και τους µισθωτούς που διαθέτει σε
έµµεσους εργοδότες.
Περίπτωση (γ)
Τα σχετικά στοιχεία, ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης του Τ.Α. και του Ι.Ε., η κατανοµή του
χρόνου αυτού κλπ, αναγράφονται στου πίνακες προσωπικού που κατατίθενται από την
Ε.Π.Α. στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
Περίπτωση (δ)
Σε ότι αφορά τις αρµοδιότητες του Ι.Ε. ισχύουν οι σχετικές προβλέψεις του «Κώδικα Νόµων
για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζοµένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)», που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α’).
Περίπτωση (ε)
Αναφέρεται ότι, τόσο για την υποχρέωση απασχόλησης Ι.Ε. όσο και για τον προσδιορισµό
του ελάχιστου ετήσιου χρόνου απασχόλησης Ι.Ε. και Τ.Α. από τον έµµεσο εργοδότη,
προστίθεται στον αριθµό των εργαζόµενων του έµµεσου εργοδότη και ο αριθµός των
µισθωτών της Ε.Π.Α. που αυτός απασχολεί.
Περίπτωση (στ)
Καθορίζεται ότι, στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει υποχρέωση απασχόλησης Ι.Ε. από τον
έµµεσο εργοδότη (δηλ. όταν ο συνολικός αριθµός εργαζοµένων είναι µικρότερος του 50), η
Ε.Π.Α. µέσω του Ι.Ε. της, έχει την ευθύνη παρακολούθησης της υγείας των προσωρινά
απασχολούµενων µισθωτών που διαθέτει.
Περίπτωση (ζ)
Ως προς τις αρµοδιότητες του Τ.Α., ισχύουν οι σχετικές προβλέψεις του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και ιδίως
σε ότι αφορά την ενηµέρωση και εκπαίδευση των µισθωτών, σχετικά µε τις εκάστοτε
συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας που πρόκειται να απασχοληθούν.
Περίπτωση (η)
Τονίζεται η απαίτηση για συστηµατική συνεργασία της Ε.Π.Α. και του έµµεσου εργοδότη
προκειµένου να εξασφαλίζεται η προστασία των προσωρινά απασχολούµενων.
Περίπτωση (θ)
Επισηµαίνεται ότι οι λοιπές, σχετικές µε την ασφάλεια και υγεία, διατάξεις ισχύουν και για
τους προσωρινά απασχολούµενους.
Περίπτωση (ι)
Προσδιορίζονται οι κατά περίπτωση διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. που
επιβάλλονται στην περίπτωση παραβάσεων για την ασφάλεια και υγεία του παρόντος
άρθρου.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κας Γενικής Γραµµατέως
3. Γραφείο Νοµικού Συµβούλου
4. Γ∆ΣΥΕ
5. ∆10, ∆11, ∆24
6. Κ.Φ
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ΠINAKAΣ ∆IANOMHΣ
1. Γραφείο κ. Ειδικού Γραµµατέα Σ.ΕΠ.Ε.
2. Όλες τις ∆ιευθύνσεις της κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης
3. Όλες τις ∆ιευθύνσεις της κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε.
4. Όλες τις Υπηρεσίες Τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθεώρησης Εργασίας
5. Όλες τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας
6. Μέλη του Σ.Υ.Α.Ε.
7. Μέλη του Σ.Κ.Ε.Ε.
8. ΓΣΕΕ
9. ΣΕΒ
10. ΓΣΕΒΕΕ
11. Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου
12. Α∆Ε∆Υ
13. Ένωση Ελλήνων Χηµικών
14. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
15. Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων
16. ΤΕΕ
17. Bιοτεχνικό Eπιµελητήριο Aθηνών
18. Eµπορικό και Bιοµηχανικό Eπιµελητήριο Aθηνών
19. ΚΕ∆ΚΕ
20. ΠΟΕ-ΟΤΑ
21. Εργατικά Κέντρα
22. ΕΞΥΠΠ
23. ΕΣΥΠΠ
24. ΕΝΕΠΑΣΕ
25. Eλληνικό Iνστιτούτο Yγιεινής και Aσφάλειας της Eργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ)
26. ΕΣ∆Υ
27. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
28. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
29. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
30. ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολίτη)
31. ΣΑΤΕ (Σύνδεσµος Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών)
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