
 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σελ. [1] 
 

 

Τίτλος:  
«Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την προσαρμογή στη εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε 
θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Eργασία». 
 
Υποέργα: 
 
ΥΠ1: Μελέτη για σχεδιασμό και ανάπτυξη μεθοδολογίας, προτυποποίηση των διαδικασιών 
και διαχείριση της διαθέσιμης πληροφορίας για την Υγεία & Ασφάλεια. 
Π/Υ:  74.400,00€ 
 
ΥΠ2: Πρόγραμμα ανάπτυξης και προαγωγής δώδεκα κλαδικών εργαλείων (12) OiRA (Online 

Interactive Risk Assessment) για τις μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις 

Π/Υ:  155.000,00€ 

ΥΠ3: Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων & υπηρεσιών 

Π/Υ:  59.520,00€ 

ΥΠ6: Εκπόνηση μελέτης για την ελάχιστη σύνθεση προσωπικού σε επιχειρήσεις αυξημένου 

επαγγελματικού κινδύνου. 

Π/Υ:  19.840,00€ 

ΥΠ7: Πρόγραμμα Δημοσιότητας για το Σχέδιο Δράσης για την Υ.Α.Ε.  

Π/Υ:  74.400,00€ 

Υπουργείο Ευθύνης: 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Φορέας Υλοποίησης: 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

Συνολικός Προϋπολογισμός: 

383.160,00€ 

Ταμείο: 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

 

Περιγραφή: 

Η Πράξη αφορά στην υποστήριξη των πολύ μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη 

διαχείριση των ζητημάτων Aσφάλειας και Yγείας στην Eργασία (A.Y.E.) και στην εκπλήρωση 

των υποχρεώσεών τους, οι οποίες απορρέουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Το 

φυσικό αντικείμενο της Πράξης εξειδικεύει μέρος της στρατηγικής που εφαρμόζει το 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σελ. [2] 
 

 

Υπουργείο, όπως αυτή αποτυπώνεται στην Υ.Α. «Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία 

και Ασφάλεια στην Εργασία για τα έτη 2016-2020» (ΦΕΚ3757/Β΄/25.10.2017).  

Αρμόδια για την παρακολούθηση των δράσεων και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 

Πράξης είναι η αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. 

 
 

Στόχοι: 
 

Η συγκεκριμένη πράξη έχει ως στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και της 

πληροφόρησης που παρέχει η δημόσια διοίκηση στις επιχειρήσεις, τη μείωση των 

διοικητικών επιβαρύνσεων και της γραφειοκρατίας και την ελαχιστοποίηση του κόστους 

προσαρμογής και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που θέτει η νομοθεσία, ώστε να 

διαμορφώνεται ένα σταθερό και συνεπές επιχειρηματικό περιβάλλον που ευνοεί την 

υφιστάμενη επιχειρηματικότητα και τις νέες επενδύσεις. 

 

Αποτελέσματα: 

Με την υλοποίηση της Πράξης ωφελούνται οι μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι 

οποίες έχουν ανάγκη από καθοδήγηση, παροχή οδηγιών και συμβουλών για τη διαχείριση 

των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Παράλληλα, υποστηρίζονται οι δημόσιες 

υπηρεσίες για την ταχύτερη διεκπεραίωση των απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία 

αδειοδοτήσεων σε επιχειρήσεις. 

 


