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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Καταγραφή νομοθεσίας
2. Συλλογή απόψεων
Συναντηθήκαμε με:
Επιθεώρηση Εργασίας
ΕΛ.IΝ.Υ.Α.Ε. (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Κ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΣΠΕΔΕΘ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
Καταγράψαμε τις απόψεις και τις προτάσεις τους τις οποίες λάβαμε υπ’ όψη στη διαμόρφωση της
πρότασής μας.

3. Διαμόρφωση πρότασης
4. Σύνταξη συμβουλευτικού οδηγού

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα εργοτάξια είναι χώροι όπου οι συνθήκες μεταβάλλονται συνεχώς. Σε σχέση με χώρους
εργασίας όπως είναι οι βιομηχανίες και οι βιοτεχνίες όπου οι συνθήκες παραμένουν σταθερές,
διακρίνονται από ιδιαιτερότητες, οι οποίες αυξάνουν τόσο την πιθανότητα όσο και τη σοβαρότητα των
ατυχημάτων.
Σε σύγκριση με άλλους χώρους εργασίας, τα εργατικά ατυχήματα στα εργοτάξια είναι λιγότερα
ανά έτος, αλλά τα περισσότερα είναι σοβαρά ή και θανατηφόρα. Οι εργαζόμενοι στους χώρους
αυτούς δεν διαθέτουν κατά μεγάλη πλειοψηφία εκπαίδευση και ειδίκευση. Η εργασία είναι για
πολλούς περιστασιακή και εκτελείται κάτω από απρόβλεπτες μεταβολές των καιρικών συνθηκών.
Απαιτεί σωματική δύναμη και ακρίβεια, ιδιαίτερα όταν εκτελείται σε μεγάλα ύψη ή υπόγειους χώρους,
(αυξημένοι κίνδυνοι) και πολλές φορές αλλάζει την τελευταία στιγμή. Συχνά εκτελείται παράλληλη
εργασία πολλών συνεργείων με έλλειψη συνεργασίας και συντονισμού σε ότι αφορά τη λήψη και
τήρηση των μέτρων ασφαλείας. Πολλές φορές επιζητείται και η επιβεβαίωση των οικοδόμων μέσα
από την εκδήλωση ενδιαφέροντος για επικίνδυνη εργασία.
Σήμερα παρουσιάζεται έντονα το φαινόμενο της σύνθεσης των συνεργείων κατά μεγάλο
ποσοστό από αλλοδαπούς και παλιννοστούντες, οι οποίοι δε γνωρίζουν καλά τη γλώσσα και την
τεχνική των οικοδομικών εργασιών και έτσι δημιουργούνται προβλήματα επικοινωνίας που αυξάνουν
την επικινδυνότητα και την πιθανότητα ατυχήματος. Η συνεργασία των γενικών εργολάβων με τους
Υπεργολάβους συνήθως δεν προκαθορίζεται σαφώς με τη σύνταξη επίσημων συμφωνητικών. Τα
συμφωνητικά καθιστούν συνήθως πιο υπεύθυνους τους Υπεργολάβους σε ότι αφορά τις δικές τους
υποχρεώσεις σε θέματα ασφάλειας και υγείας, διότι αφενός αποτελούν μια πιο άμεση υπενθύμιση
των υποχρεώσεων τους έναντι της νομοθεσίας και αφετέρου συνεκτιμάται το κόστος των
υποχρεώσεων αυτών στην αμοιβή τους.
Τις παραπάνω δυσκολίες αντιμετωπίζουν όλοι οι παράγοντες του έργου, μεταξύ αυτών και ο
μηχανικός εφόσον εμπλέκεται στην κατασκευή σαν Επιβλέπων, Μελετητής, Συντονιστής Μελέτης,
Συντονιστής Εκτέλεσης, Τεχνικός Ασφάλειας ή σαν κατασκευαστής.
Τα συνηθέστερα ατυχήματα στα εργοτάξια είναι







Πτώσεις από ύψη
Τραυματισμοί από :
Πτώσεις αντικειμένων ή και υλικών κατασκευής
Εργαλεία που αποβαίνουν επικίνδυνα κατά τη χρήση τους,
Ηλεκτρισμό,
Κατολισθήσεις, μηχανήματα (κακή λειτουργία, κακός χειρισμός)
Σπάνια το ατύχημα οφείλεται σε μία μόνο αιτία. Συνήθως ένα δέντρο αιτίων οδηγεί σε

αυτό.
Το οικονομικό και κοινωνικό κόστος των ατυχημάτων είναι κατά πολύ μεγαλύτερο του
κόστους της πρόληψης.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ αναλογιζόμενο και την δική του ευθύνη απέναντι στον τεχνικό κόσμο, προσπαθεί
με αυτό το πόνημα και τον συμβουλευτικό οδηγό που έχει συνταχθεί να συμβάλει στην
ασφαλέστερη εκτέλεση των έργων.
1.Καταγραφή νομοθεσίας
Υπάρχει μια πολύ καλή καταγραφή από μέρους της επιθεώρησης εργασίας, (μας δόθηκε το CD),
δεν κρίθηκε σκόπιμο να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο, μιας και θα ήταν πέρα από τις δυνατότητες
μιας τριμελούς ομάδας και χωρίς μάλιστα να περιλαμβάνεται και ένας νομικός. Προτείνουμε το
συγκεκριμένο CD να υιοθετηθεί και να αναπαραχθεί από το Τ.Ε.Ε.
Ακολουθεί μια αναλυτική παρουσίαση των βασικότερων νομοθετημάτων χωρισμένων με βάση
των προέλευσή τους.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Η υπάρχουσα νομοθεσία καλύπτει όλες σχεδόν τις περιπτώσεις για την πρόληψη των
εργατικών ατυχημάτων καθόσον τα ίδια τα νομοθετήματα αποτελούν εκτίμηση των κινδύνων.
Ενδεικτικά παρατίθενται τα κυριότερα νομοθετήματα για την ασφάλεια και υγεία στα τεχνικά
έργα:
Π.Δ. 22-12-1933 (τροπ. Π.Δ. 17/1978) «Περί ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων επί φορητών
κλιμάκων». (ΦΕΚ 406/Α/1933-ΦΕΚ 20/Α/17-2-1978).
Π.Δ. 95/1978 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολούμενων εις εργασίας
συγκολλήσεων» (ΦΕΚ Α/20/17-2-1978)
Π.Δ. 778/1980 «Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών» (ΦΕΚ
193/Α/26-8-1980)
Π.Δ. 1073/1981 «Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών
και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού» (ΦΕΚ 260/16-9-1981).
Ν. 1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές και τα
λοιπά ιδιωτικά έργα» (ΦΕΚ 126/Α/15-9-1983)
Υ.Α. 130646/1984 «Ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας (Η.Μ.Α.)» (ΦΕΚ 154/Β/19-3-1984)
Ν. 1430/1984 «Κύρωση της υπ΄ αριθμό 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που αφορά τις διατάξεις
ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτήν»
(ΦΕΚ 49/Α/18-4-1984)
Ν. 1568/1987 ««Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (συμπληρώσεις και τροποποιήσεις Ν.
1768/88 και Ν. 1682/87)» (ΦΕΚ 126/Α/15-9-1983)
Υ.Α. 131325/1985 Σύσταση μικτών επιτροπών ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα».
(ΦΕΚ 467/β/28-8-1987).
Π.Δ. 315/1987 «Σύσταση επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.) σε εργοτάξια
οικοδομών και εν γένει τεχνικών έργων». (ΦΕΚ 149/Α/25-8-1987)

Π.Δ. 294/1988 «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τ.Α. και Γ.Ε. επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα
Τ.Α. για τις επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/85
«Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 138/Α/1988).
Ν. 3144/2003 ( Άρθρο 9 : Συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1568/1985 «Υγιεινή και Ασφάλεια των
Εργαζομένων» (προσόντα Ειδικότητες Τ.Α., Γ.Ε. ) «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της
απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 111/Α/8-5-2003)
Π.Δ. 70α/88 (τροπ. Π.Δ. 175/1997) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον αμίαντο
κατά την εργασία» (ΦΕΚ 31/Α/17-2-1988), όπως ισχύει με την τροποποίηση του με το Π.Δ.
175/1997, (ΦΕΚ 150/Α/15-7-1997)
Π.Δ. 225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα (ΦΕΚ 106/Α/2-5-1989)
Κ.Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/1993 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά
συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών
σκαλωσιών» (ΦΕΚ 756/Β/28-9-1993)
Κ.Υ.Α. B 4373/1205/11-3-93 «Συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με την 89/686/ΕΟΚ οδηγία
του Συμβουλίου της 21/12/89 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με
τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) (ΦΕΚ 187/Β/1993)
Κ.Υ.Α. 8881/3-6-94 Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. Β 4373/1205/11-3-93 για τα Μ.Α.Π. σε συμμόρφωση
προς τις οδηγίες του Συμβουλίου 93/95/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ, (ΦΕΚ 450/Β/1994)
Κ.Υ.Α. 5261/190/97 Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. Β 4373/1205/11-3-93 για τα Μ.Α.Π. όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα σε συμμόρφωση προς την οδηγία Ευρωπαικού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 95/98/ΕΚ (ΦΕΚ 113/Β/1997)
Π,Δ. 395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές Α+Υ για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από
τους εργαζόμενους σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ». (ΦΕΚ
220/Α/19-12-1994)
Π,Δ. 89/1999 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 395/94 (ΦΕΚ 94/Α/13-5-1999) Εισάγονται
συμπληρωματικές προδιαγραφές για ειδικούς εξοπλισμούς όπως : εξοπλισμός εργασίας,
αυτοκινούμενος ή μη β) εξοπλισμός εργασίας που χρησιμοποιείται για ανύψωση φορτίων
Π,Δ. 304/2000 Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές Α+Υ για τη
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους σε συμμόρφωση με την οδηγία του
Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 89/99 (ΦΕΚ 241/Α/03-11-2000)
Π,Δ. 155/2004 Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές Α+Υ για τη
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους σε συμμόρφωση με την οδηγία του
Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ» (Α’ 220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συμμόρφωση με την
οδηγία 2001/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001.
(ΦΕΚ Α΄121 5-7—2004)
Π,Δ. 396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές Α+Υ για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών
ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου
89/656/ΕΟΚ». (ΦΕΚ 220/Α/1994)
Π,Δ. 397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές Α+Υ κατά τη χειρονακτική διακίνηση φορτίων που
συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση
προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ». (ΦΕΚ 221/Α/19-12-1994)

Π,Δ. 105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή / και υγείας Α+Υ σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 92/58/ΕΟΚ». (ΦΕΚ 67/Α/10-04-1995)
Π,Δ. 17/96 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία σε
συμμόρφωση με τις οδηγίες 29/8/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ». (ΦΕΚ 11/Α/18-1-1996)
Εγκύκλιος 130297/15-7-96 (Δ/νση Συνθηκών Εργασίας) Εγκύκλιος Εφαρμογής του Π.Δ. 17/96.
Π,Δ. 305/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2/57/ΕΟΚ (ΦΕΚ 212/Α/29-081996)
Εγκύκλιος Οικ 130159/7-5-1997 (Δ/νση Συνθηκών Εργασίας) Εγκύκλιος Εφαρμογής του Π.Δ.
305/96.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Π.Δ. 31/1990 Υ.Β.Ε.Τ. «Επίβλεψη της λειτουργίας χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων» (ΦΕΚ 11/Α 5-2-1990 ΦΕΚ 180/Α/1991)
Ομάδες μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων.
Άδειες χειριστών κατάλληλης τάξης ανάλογα με την ισχύ και το είδος του μηχανήματος.
Προσόντα Προϋπηρεσία
ΕΗ 3/0/15517/4-5-81 Υπ. Δημοσίων Έργων
«Περί απογραφής ταξινομήσεως και χορηγήσεως άδειας κυκλοφορίας κλπ. Μηχανημάτων Έργων
(Μ.Ε.)» (ΦΕΚ 306/Β/28-5-1981)
Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ13ε/4800/2003 Οικονομίας – Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
«Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύπου Μηχανήματος Έργων και τρόπος και
διαδικασία απογραφής, ταξινόμησης και χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας
Μηχανήματος Έργων (ΜΕ)» (ΦΕΚ 708/Β/4-6-2003)
Π.Δ. 55/2000 Εθνικής Παιδείας – Ανάπτυξης - Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
«Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 38/1991 «Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή
θερμουδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων,
καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες» όπως
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 48/1995. (ΦΕΚ 44/Α/1-3-2000)
Αδειούχοι τεχνίτες υδραυλικοί Α και Β τάξης και εγκαταστάτες:
1ης ειδικότητας (θερμουδραυλικές)
2ης ειδικότητας (κλιματιστικές) και
3ης ειδικότητας (αερίων)
αποκτούν το δικαίωμα να προβαίνουν κατά την εκτέλεση των εργασιών τους σε
οξυγονοκολλήσεις ή ηλεκτροσυγκολλήσεις των δικτύων χωρίς ιδιαίτερη άδεια γι αυτό.
Κτιριοδομικός Κανονισμός Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Απόφ. 3046/304/30-1-1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989) αρθ. 5 παρ. 2 Περίφραξη εργοταξίου
Πυροσβεστική διάταξη 7 Αποφ. 7568 Φ700,1 της 9-2-1996
«Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση Θερμών εργασιών» (ΦΕΚ 155/Β/13-3-1996)
Σε εργασίες συντήρησης, επισκευής μετασκευής και μετατροπής χώρων, εγκαταστάσεων
και υλικών σε κτίρια, εγκαταστάσεις καθώς και σε υπαίθριους και ημιυπαίθριους χώρους
όπου εκτελούνται θερμές εργασίες (ηλεκτροσυγκόλληση, κοπή ή χρήση φλόγας ή
ηλεκτρικού τόξου ή άλλου εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσει θερμότητα, φλόγα ή
σπινθήρα, καθώς και το καλαφάτισμα, η στεγανοποίηση, το πελέκημα, το τρύπημα, το
κάρφωμα και όποια άλλη εργασία παραγωγής θερμότητας, εκτός αν εκτελείται με τέτοιο
τρόπο ώστε η θερμοκρασία των εργαλείων και της εργασίας να διατηρείται κάτω των 100ο
C) απαιτείται ειδική ενυπόγραφη άδεια (συμφ. με το συνημμένο στην πυροσβεστική
διάταξη έντυπο) από τον υπεύθυνο πυρασφάλειας του κτιρίου ή της εγκατάστασης που
εκτελούνται οι εργασίες και προσυπογράφεται από το μηχανικό ασφάλειας της
επιχείρησης, εφόσον υπάρχει τέτοιος. Η άδεια έχει ισχύ για 24 ώρες. Η διάταξη αυτή δεν
έχει εφαρμογή σε κτίρια ή εγκαταστάσεις στο στάδιο κατασκευής, σε χώρους όπου
λειτουργούν επιχειρήσεις που οι θερμές εργασίες αποτελούν μέρος της παραγωγικής
διαδικασίας και σε κτίρια και εγκαταστάσεις που έχουν εφαρμογή άλλες σχετικές διατάξεις.

Υγειονομική διάταξη
Γ1/9900/27-11-1974 (ΦΕΚ 1266/Β/3-12-1974) (τροποπ. Με τις Γ1/2400/26-3-1975/ΦΕΚ 371/Β/44-1975 και Αιβ/2055/4-3-1980 (ΦΕΚ 338/Β/2-4-1980) «Περί υποχρεωτικής κατασκευής
αποχωρητηρίων»
Απόφαση 31245/22-5-1983 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων (ΦΕΚ 451/Β/24-6-1993)
Εγκύκλ. 38935/54/95 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
«Κανονισμός για κατεδαφίσεις κτιρίων»
Είναι δυνατόν να εφαρμοστούν οι διατάξεις αυτές και στην περίπτωση αλλαγής χρήσης ή
διαρρύθμισης υπαρχόντων κτιρίων, στην επισκευή ενίσχυση ή ανακατασκευή διατηρητέων κτιρίων
κλπ. – Προστασία εργαζομένων, κοινού και γειτονικών κτιρίων και την περίπτωση εργασιών
κατασκευής η επισκευής όψεων κτιρίων.
Π.Δ. 609/1985 Υπ. Δημοσίων Έργων
«Κατασκευή Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 223/Α/31-12-1985)
Ν. 1418/1984 (τροπ. Ν. 2229 /1994) Υπ. Δημοσίων Έργων
«Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». (ΦΕΚ 23 Α/ 29-2-1984), όπως ισχύει με την
τροποποίησή του από το Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/ 31-8-1994)
Εγκύκλιος 52206/36/1997 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
«Οδηγίες σχετικά με το Π.Δ. 305/1996 για την ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια (Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ.)».
Απόφαση 433/2000 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
«Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητου στοιχείου για την
προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου (ΦΕΚ 1176/Β/22-9-2000)
Απόφαση αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/3-3-2001 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
«Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη των Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 266/Β/14-3-2001)
Απόφαση αρ. ΔΕΕΠΠ/οικ/8/14-5-2001 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Καθιέρωση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της
οριστικής μελέτης ή και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε δημόσιο έργο (ΦΕΚ 686/Β/1-6-2001)
Απόφαση αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ/88/27-11-2002 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων
(Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ). (ΦΕΚ 16/Β/14-1-2003)
Ν. 2940/6-8-2001 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
«Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα
και τις διατάξεις». (ΦΕΚ 180/Α/6-8-2001)
Εισαγωγή της υπεργολαβίας στα δημόσια έργα
Απόφαση Δ17α/01/13/ΦΝ430/02 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
«Όροι και διαδικασία έγκρισης κατασκευαστικής κοινοπραξίας και υπεργολαβίας» (ΦΕΚ 267/Β/63-2002)
Υ.Α. ΒΜ5/30428/1980 Υπ. Δημοσίων Έργων
Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σημάνσεως εκτελούμενων έργων σε οδούς
εκτός κατοικημένων περιοχών. (ΦΕΚ 589/Β1980)

Υ.Α. ΒΜ5/30058/1983 Υπ. Δημοσίων Έργων
Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σημάνσεως εκτελούμενων έργων σε οδούς
εντός κατοικημένων περιοχών. (ΦΕΚ 121/Β1983)
Υ.Α. ΒΜ5/40239/1980 Υπ. Δημοσίων Έργων
Περί εγκρίσεως προσωρινής τεχνικής προδιαγραφής ανακλαστικών Επενδυτών Ασφάλειας (ΦΕΚ
6/Β/12-1-1981)
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ – Ε.Δ.Ε./Π.Α.Θ.Ε. Ειδική Υπηρεσία
Δημοσίων Έργων .Πάτρα –Αθήνα – Θεσσαλονίκη—Ευζωνοι ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.
Μελέτη Ε.Υ.Δ.Ε./Π.Α.Θ.Ε. από ομάδα εργασίας. Σχέδιο προδιαγραφής εργοταξιακής σήμανσης
εκτελουμένων έργων στον Π.Α.Θ.Ε.
Εγκ. ΔΕΕΕΠ/208/27/12.9.2003 (Εγκ. 27/2003) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Αποδοχή γνωμοδότησης του γραφείου Νομικού Συμβούλου της ΓΓΔΕ περί των αρμοδιοτήτων και
υποχρεώσεων αφενός της Δ/νουσας Υπηρεσίας Δημοσίου Έργου και αφετέρου της Αναδόχου
Εργοληπτικής Επιχείρησης ως προς τα θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων σε αυτό.
Ν.2696/1999
Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (ΦΕΚ 57/Α/23-3-99)
Ν.6422/1934 και τα κατ εξουσιοδότησή του εκδοθέντα διατάγματα
Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου –
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού» (ΦΕΚ 412/Α/1934)
Κ.Υ.Α. 8243/1113/1991 Εσωτερικών – Εθν. Οικονομίας – Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων – ΥΠΕΧΩΔΕ- Βιομ. Ενέργ.και Τεχνολογίας
«Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος
από εκπομπές αμιάντου».(ΦΕΚ 138/Β/8-3-1991)
Μέτρα για εργασίες κατεδάφισης
Μέτρα για στερεά απόβλητα με αμίαντο
Κ.Υ.Α. οικ. 105085/593 Ανάπτυξης - ΥΠΕΧΩΔΕ- Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
«Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» (ΦΕΚ 1186/Β/25-2003

3.Πρόταση του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.
α) κωδικοποίηση της νομοθεσίας
Το πλήθος των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, και λοιπών νομοθετημάτων που αφορούν
τα θέματα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια, καθιστούν αδύνατη από μέρους του μηχανικού την
γνώση τους και πολύ περισσότερο την ορθή και πλήρη εφαρμογή τους, παρά τις φιλότιμες
προσπάθειες πολλών μηχανικών.
Είναι επιβεβλημένη η κωδικοποίηση της νομοθεσίας προκειμένου και οι μηχανικοί να εκτελούν
καλύτερα την δουλεία τους, αλλά και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να διευκολυνθούν στο έργο τους.

β) Ενημέρωση
Η διαρκής ενημέρωση όλων των μηχανικών, για θέματα ασφάλειας και υγείας, πρέπει να είναι
στις πρώτες προτεραιότητες του Τ.Ε.Ε.. Πρέπει να αλλάξουμε την αντίληψη ότι η τήρηση του
Ημερολογίου Ασφαλείας του Έργου, (Η.Μ.Α.) είναι απλώς ένα ακόμη γραφειοκρατικό κομμάτι που
«βαρύνει» τους μηχανικούς. Πρέπει να αλλάξουμε την αντίληψη ότι τα έξοδα για πιστοποιημένο
εξοπλισμό, για ενημερωτικές πινακίδες, και ότι απαιτείται για ένα ασφαλές εργοτάξιο, είναι έξοδα
που απλά ανεβάζουν το κόστος κατασκευής. Είναι ελάχιστο ποσοστό στο σύνολο του έργου και
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ανθρώπινη ζωή δεν κοστολογείται.
Το Τ.Ε.Ε. με σεμινάρια, ημερίδες, ομάδες εργασίας, ενημερωτικά έντυπα, μέσα μαζικής
ενημέρωσης να ενημερώνει, να ευαισθητοποιεί, και να θυμίζει στους μηχανικούς ότι το ασφαλές
εργοτάξιο είναι αυτό που δουλεύει καλύτερα, οικονομικότερα, γρηγορότερα.
Κάθε νέος μηχανικός μετά την διαδικασία των εξετάσεων για την απόκτηση άδειας
ασκήσεως επαγγέλματος να παραλαμβάνει τον οδηγό που θα εκδοθεί από το Τ.Ε.Ε. και το CD
που περιλαμβάνει την νομοθεσία για θέματα ασφάλειας και υγείας.
Ο οδηγός και το CD να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΤΕ.Ε. / Τ.Κ.Μ.
γ) Αναλογική ευθύνη
Στη λογική του ΜΗ.Κ.Ι.Ε. (Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών ΄Έργων) με στόχο την
παραγωγή ποιοτικότερων κατασκευών μέσα από ασφαλείς διαδικασίες λειτουργίας των
εργοταξίων, θα πρέπει να υπερθεματίσουμε σε δύο τομείς,
-ο διαχωρισμός και επανακαθορισμός των ρόλων του επιβλέποντα μηχανικού και του
μηχανικού υπεύθυνου ασφάλειας του εργοταξίου.
-η πιστοποίηση των υπεργολάβων, και η ανάληψη της ευθύνης για την τήρηση από μέρους
των μέτρων ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια.
Είναι εύκολα κατανοητό ότι ο επιβλέπων μηχανικός (και μάλιστα με την σημερινή αμοιβή
επίβλεψης) δεν είναι δυνατόν να είναι συνεχώς στο εργοτάξιο και πάνω και δίπλα από κάθε
εργαζόμενο, προκειμένου να ελέγξει, αν έχει βγάλει το κράνος του, αν έχει δεθεί προκειμένου να
ανεβεί στη στέγη κλπ.
Αυτό που ο μηχανικός ασφάλειας οφείλει να κάνει είναι να λάβει κάθε μέτρο που προβλέπεται
από τη νομοθεσία (π.χ. έλεγχος για την σωστή τοποθέτηση και από πιστοποιημένα υλικά των
ικριωμάτων, την ύπαρξη στο εργοτάξιο όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για όλους τους
εργαζόμενους, (Μέσα Ατομικής Προστασίας Μ.Α.Π.), την τοποθέτηση προειδοποιητικών
πινακίδων, (σήμανση ασφάλειας), την τήρηση και τακτή ενημέρωση του Ημερολόγιου Μέτρων
Ασφάλειας, και του βιβλίου γραπτών υποδείξεων του Τεχνικού Ασφάλειας κλπ.)
Από εκεί και πέρα ο υπεύθυνος του κάθε συνεργείου ή ο ίδιος ο υπεργολάβος θα πρέπει να
έχει την ευθύνη για την τήρηση των παραπάνω από τα μέλη του συνεργείου του.

Η ύπαρξη γραπτού συμφωνητικού μεταξύ του Μηχανικού και του Υπεργολάβου, όπου θα
καθορίζονται και οι ευθύνες του καθενός, μπορεί να συμβάλλει στην υπευθυνότητα του υπεργολάβου.

δ) Τεχνικός ασφαλείας (Τ.Α.)
Επανεξέταση της μεταβίβασης ευθύνης από τον εργοδότη στον τεχνικό ασφαλείας. Είναι
πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί δεδικασμένο μετά από ενέργειες της νομικής υπηρεσίας
του ΤΕΕ.
Ο τεχνικός ασφαλείας είναι συνήθως ένας μηχανικός που με μια αμοιβή της τάξης των 200 ή
300 € το μήνα καλείται να καλύψει ως προς το γραφειοκρατικό μέρος τις ανάγκες μιας
επιχείρησης. Τις περισσότερες φορές μάλιστα ούτε καν αμείβεται έξτρα για αυτά τα καθήκοντα,
αλλά η δουλειά του τεχνικού ασφάλειας προστίθεται στα ήδη υπάρχοντα καθήκοντα. Δεν είναι
αυτός που αποφασίζει, δεν είναι αυτός που πληρώνει, και δεν μπορεί να αναγκάσει τον εργοδότη
του σε περιττά κατ’ αυτόν έξοδα.
Ο τεχνικός ασφαλείας (Τ.Α.) οφείλει να ελέγχει την τήρηση των μέτρων ασφάλειας, να
προτείνει τρόπους για την εξάλειψη των κινδύνων στο εργοτάξιο, να τηρεί το βιβλίο ασφάλειας και
υγείας, στο οποίο καταγράφονται όλες οι παρατηρήσεις του τις οποίες λαμβάνει γνώση
ενυπογράφως ο εργοδότης του.
Η ευθύνη για την υλοποίηση των παραπάνω ανήκει στον εργοδότη, ο οποίος θα πρέπει για
τον λόγο αυτό να συνυπογράφει το βιβλίο γραπτών υποδείξεων του Τεχνικού Ασφάλειας.

ε) Διαδικασία αυτόφωρου
Επανεξέταση της διαδικασίας του αυτόφωρου μετά από ατύχημα.
Ο βασικός μάρτυρας, κατά την έρευνα από την Επιθεώρηση Εργασίας αλλά και από την
αστυνομία είναι αναγκασμένος να κρύβεται, ενώ θα έπρεπε να βρίσκεται επί τόπου προκειμένου
δώσει εξηγήσεις, διευκρινήσεις και ότι άλλο χρειαστεί για την αντικειμενικότερη σύνταξη των
εκθέσεων περιγραφής του ατυχήματος και τον αντικειμενικότερο καταμερισμό των τυχών ευθυνών
και πολύ περισσότερο να επιμεληθεί για τις αιτίες του ατυχήματος προκειμένου να μην
επαναληφθεί.
Εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη μας και το πόσο σημαντικό είναι το να γίνει η καταγραφή
του ατυχήματος και οι συνθήκες που επικρατούσαν στο έργο όσο το δυνατόν σε πλησιέστερο στο
ατύχημα χρόνο.
Η μη εφαρμογή της διαδικασίας του αυτόφωρου σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί
ως προσπάθεια απόκρυψης του συμβάντος ή «τεχνικής ελάφρυνσης» των τυχουσών ευθυνών
των μηχανικών. Η διαδικασία απόδοσης των ευθυνών και η τιμωρία των υπευθύνων δεν είναι
θέμα προς διαπραγμάτευση.

στ) Τ.Ε.Ε. και Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κοντα στους Μηχανικούς
«. . .να συμπεριληφθεί στον Κλάδο Προνοιακών Παροχών και η κάλυψη των
συναδέλφων Μηχανικών που καταδικάζονται ως επιβλέποντες στην οικοδομή ή στην
βιομηχανία, με δυσβάσταχτες ποινές από τα Αστικά Δικαστήρια για εργατικά ατυχήματα»
Όπως αναφερόταν στο ψήφισμα ( παράγραφος Β.5) της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
για το νομοσχέδιο του ΤΣΜΕΔΕ στην συνεδρίαση της 8ης Οκτωβρίου 2005

ζ) Απαραίτητο καλό ή αναγκαίο κακό
Η ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια να πάψει να θεωρείται αναγκαίο κακό, αλλά σημαντικό
μέρος του έργου, για το οποίο απαιτούνται ολοκληρωμένες μελέτες, αυστηρές επιβλέψεις, με
σοβαρές αμοιβές.
Το καλό παράδειγμα οφείλει να δοθεί από το δημόσιο. Στις μελέτες των δημοσίων έργων
να υπάρχουν αναλυτικότατα τα μέτρα ασφάλειας και υγείας, να κοστολογούνται και να εξαιρούνται
από την έκπτωση που δίνεται για την κατασκευή του έργου.
Στην έκδοση οικοδομικών αδειών το Σ.Α.Υ. (Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας) και Φ.Α.Υ.
(Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας) να ελέγχονται να σφραγίζονται και αντίγραφά τους να
βρίσκονται στο εργοτάξιο μαζί με το ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας του εργοταξίου.

η) Κοστολόγηση κινδύνου
Οι αμοιβές των επιβλεπόντων μηχανικών και των τεχνικών ασφαλείας να είναι ανάλογες
του κινδύνου που αναλαμβάνουν.
Σήμερα η αμοιβή της επίβλεψης προκύπτει με βάση τον εμβαδομετρικό υπολογισμό του
υπό ανέγερση κτίσματος, χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψη του τις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου. Για
παράδειγμα, είναι άλλο το μέγεθος του κινδύνου για ένα πανταχόθεν ελεύθερο κτίσμα και άλλο για
ένα κτίσμα σε συνεχές σύστημα και μάλιστα με τα εκατέρωθεν παλιά και χωρίς υπόγεια κτίρια.

θ) Η παρουσία του Τ.Ε.Ε.
Συχνότερες επισκέψεις στα εργοτάξια των τριμελών επιτροπών (Τ.Ε.Ε. Επιθ. Εργασίας,
οικοδόμοι) με σκοπό την πρόληψη και την ενημέρωση των μηχανικών και των εργαζομένων και
όχι την επιβολή προστίμων.
Να συνειδητοποιήσουν και οι μηχανικοί και οι εργαζόμενοι στα εργοτάξια ότι υπάρχει ένας
φορέας που βρίσκεται δίπλα τους προκειμένου να τους ενημερώσει, να τους εξηγήσει, να τους
συμπαρασταθεί και όχι ως ο εισπράκτορας που θέλει να γεμίσει τα ταμεία του κράτους
επιβάλλοντας πρόστιμα.

ι) Τυποποίηση στην καταγραφή
Η τυποποίηση στον τρόπο καταγραφής των ατυχημάτων από την Επιθεώρηση Εργασίας
και την αποστολή δύο ειδικών στα σοβαρά ατυχήματα, από τους οποίους ο ένας να είναι
οπωσδήποτε μηχανικός θα βοηθήσει ιδιαίτερα στην αντικειμενικότερη, ψυχραιμότερη και
γρηγορότερη εκτίμηση του συμβάντος. Η ύπαρξη δύο ατόμων, ειδικά στα σοβαρά ατυχήματα, θα
μπορέσει να αποτρέψει και την συναισθηματική φόρτιση των επιθεωρητών, που εύλογα υπάρχει
στο χώρο του ατυχήματος, θα ελαττώσει την υποκειμενικότητα του ενός και φορτισμένου, και θα
οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα εργοτάξια είναι χώροι όπου οι συνθήκες μεταβάλλονται συνεχώς. Σε σχέση με χώρους
εργασίας όπως είναι οι βιομηχανίες και οι βιοτεχνίες όπου οι συνθήκες παραμένουν σταθερές,
διακρίνονται από ιδιαιτερότητες, οι οποίες αυξάνουν τόσο την πιθανότητα όσο και τη σοβαρότητα των
ατυχημάτων.
Σε σύγκριση με άλλους χώρους εργασίας, τα εργατικά ατυχήματα στα εργοτάξια είναι λιγότερα
ανά έτος, αλλά τα περισσότερα είναι σοβαρά ή και θανατηφόρα. Οι εργαζόμενοι στους χώρους
αυτούς δεν διαθέτουν κατά μεγάλη πλειοψηφία εκπαίδευση και ειδίκευση. Η εργασία είναι για
πολλούς περιστασιακή και εκτελείται κάτω από απρόβλεπτες μεταβολές των καιρικών συνθηκών.
Απαιτεί σωματική δύναμη και ακρίβεια, ιδιαίτερα όταν εκτελείται σε μεγάλα ύψη ή υπόγειους χώρους,
(αυξημένοι κίνδυνοι) και πολλές φορές αλλάζει την τελευταία στιγμή. Συχνά εκτελείται παράλληλη
εργασία πολλών συνεργείων με έλλειψη συνεργασίας και συντονισμού σε ότι αφορά τη λήψη και
τήρηση των μέτρων ασφαλείας. Πολλές φορές επιζητείται και η επιβεβαίωση των οικοδόμων μέσα
από την εκδήλωση ενδιαφέροντος για επικίνδυνη εργασία.
Σήμερα παρουσιάζεται έντονα το φαινόμενο της σύνθεσης των συνεργείων κατά μεγάλο
ποσοστό από αλλοδαπούς και παλιννοστούντες, οι οποίοι δε γνωρίζουν καλά τη γλώσσα και την
τεχνική των οικοδομικών εργασιών και έτσι δημιουργούνται προβλήματα επικοινωνίας που αυξάνουν
την επικινδυνότητα και την πιθανότητα ατυχήματος. Η συνεργασία των γενικών εργολάβων με τους
Υπεργολάβους συνήθως δεν προκαθορίζεται σαφώς με τη σύνταξη επίσημων συμφωνητικών. Τα
συμφωνητικά καθιστούν συνήθως πιο υπεύθυνους τους Υπεργολάβους σε ότι αφορά τις δικές τους
υποχρεώσεις σε θέματα ασφάλειας και υγείας, διότι αφενός αποτελούν μια πιο άμεση υπενθύμιση
των υποχρεώσεων τους έναντι της νομοθεσίας και αφετέρου συνεκτιμάται το κόστος των
υποχρεώσεων αυτών στην αμοιβή τους.
Τις παραπάνω δυσκολίες αντιμετωπίζουν όλοι οι παράγοντες του έργου, μεταξύ αυτών και ο
μηχανικός εφόσον εμπλέκεται στην κατασκευή σαν Επιβλέπων, Μελετητής, Συντονιστής Μελέτης,
Συντονιστής Εκτέλεσης, Τεχνικός Ασφάλειας ή σαν κατασκευαστής.
Τα συνηθέστερα ατυχήματα στα εργοτάξια είναι







Πτώσεις από ύψη
Τραυματισμοί από :
Πτώσεις αντικειμένων ή και υλικών κατασκευής
Εργαλεία που αποβαίνουν επικίνδυνα κατά τη χρήση τους,
Ηλεκτρισμό,
Κατολισθήσεις, μηχανήματα (κακή λειτουργία, κακός χειρισμός)
Σπάνια το ατύχημα οφείλεται σε μία μόνο αιτία. Συνήθως ένα δέντρο αιτίων οδηγεί σε

αυτό.
Το οικονομικό και κοινωνικό κόστος των ατυχημάτων είναι κατά πολύ μεγαλύτερο του
κόστους της πρόληψης.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ αναλογιζόμενο και την δική του ευθύνη απέναντι στον τεχνικό κόσμο, προσπαθεί
με αυτό το πόνημα και τον συμβουλευτικό οδηγό που έχει συνταχθεί να συμβάλει στην
ασφαλέστερη εκτέλεση των έργων.
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Πρόταση στην οποία κατέληξε η ομάδα Εργασίας για την Ασφάλεια και την
Υγεία στα εργοτάξια.
Προτείνουμε στη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./ΥΤ.Κ.Μ. να προχωρήσει στην έκδοση
φυλλαδίου στα Ελληνικά – Αλβανικά – Ρωσικά το οποίο και να μοιραστεί στα εργοτάξια από
αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. μετά από σχετική εκδήλωση για το θέμα.

