
’ Errl της προτάσεως νόμου «περί των κατά την έκτέλεσιν 
των ιδιωτικών τεχνικών έργων υποχρεώσεων προς τήρη- 
σιν τών μέτρων ασφαλείας τών εργαζομένων και τρίτων».

Προς τή Βουλή τών 'Ελλήνων

Οί υποχρεώσεις καί οΐ εύθϋνες για την τήρηση τών μέτρων 
άσφαλείας στά ’Ιδιωτικά Τεχνικά Έργα δεν ρυθμίζονται 
σήμερα στο σύνολό τους.

"Εχει διαπιστωθεί ότι στά ’Ιδιωτικά Τεχνικά Έργα, τά 
κενά της κειμένης νομοθεσίας δημιούργησαν συχνά στη 
πράξη συγχίσεις, με άποτέλεσμα την άμβλυνση τοΰ αισθή
ματος εύθύνης τών ύποχρέων προσώπων. ; -

■ Γιά τούς λόγους' αυτούς κρίθηκε' δτι επιβάλλεται ή τρο
ποποίηση καί συμπλήρωση της νομοθεσίας μας, πάνω στά 
συγκεκριμένα θέματα, πού προαναφέρθηκαν, μέ στόχο πάντα 
τη βελτίωση τής προλήψεως τοϋ ατυχήματος.

Μέ τό παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκεται ή άποτελεσματικό- 
τερη προστασία τών εργαζομένων στά ’Ιδιωτικά Τεχνικά 
Έργα καθώς καί τών τρίτων, μέσω τών ακολούθων κυρίως 
ρυθμίσεων: · · ; - ’ ~ . γ' / ■ ' λ : . .

α) Σαφούς καθορισμού τών ύποχρέων "χτά τη λήψη καί 
τήρηση μέτρων άσφαλείας προσώπων! * « -V‘.
~ΐ β) Κατανομής τών υποχρεώσεων τών παραπάνω πρόσώ- 
πων. ■ _ . . . ’
Τ’γ) Θεσπίσεως υποχρεωτικής τηρήσεώς ημερολογίου μέ- 

;τρων άσφαλείας. - ή'.- * ; ;' γΤ>" ·
δ) Προβλέψεως ποινικών Κυρώσεων γιά παράβαση τών 

καθοριζόμενων στό παρόν σχέδιο'υποχρεώσεων, ανεξάρτητα 
άπό την επέλευση άτυχήματος. V. τ ; _*I -V V. ; . ■ Τ ' ψ

Εΐδικώτε'ρα ώς πρός τις έπί μέρους διατάξεις τοϋ σχεδίοα 
' νόμου παρατηρεϊται :· Τ';.·ΤΥτ τ·:' * ' - .
j ’̂lrSrè άρθρό'Ι,'μέπόν ·πρόσδΐορισμό τοΰ πεδίου έφαρμο- 
:'γης,'γίνεται σαφές οτΐοί διατάξεις τοϋ νομοσχεδίου άναφέ- 
ί'ρονται άποκλειστικά καί μόνο σε υποχρεώσεις πού σχετί
ζονται μέ ’τά ’ μέτρα .ασφαλείας των εργαζομένων καί τών 
τρίτων και όχι μέ την ασφάλεια'(στατική αντοχή κ.λπ. ) της 
κατά σκευής," γιά τις όποιες προβλέπουν άλλες διατάξεις, ;μή 
θίγόμενες άπό τό 7Γαρόν~'·>~~ τί·\.η- ·- "·'

I» ’Επίσης άποσαφηνίζεται, στό ίδιο άρθρο ότι δέν περιλαμ
βάνονται στις ρυθμίσεις τοΰ παρόντος τά Δημόσια Έργα. -

2. Μέ τούς έννοιολογικούς προσδιορισμούς τοϋ άρθρου 2 
αποσαφηνίζονται οί χρησιμοποιούμενοι' στό νομοσχέδιο όροι 
καί έννοιες γιά τήν αποτροπή ένδεχομένων παρερμηνειών.
γ 3. Στά άρθρα 3,4,5,6 καί 7 καθορίζονται τά υπόχρεα 
γιά τή λήψη καί τή τήρηση τών μέτρων άσφαλείας πρόσωπα 
καθώς καί οί υποχρεώσεις'τοϋ καθενός.· Γνώμονας γιά τήν 
ρύθμιση αύτή υπήρξε ή θέση καί αρμοδιότητα τοϋ κάθε 
παράγοντα στό έργοτάξιο, ; οί :τεχνικές του γνώσεις, καί τό 
οικονομικό όφελος πού·. πραγματοποιεί ό καθένας άπό τήν 
έκτέλεση τοϋ έργου. . .rsrvc τ4.<έ
?" Οί διατάξεις" αυτές ' βασίζονται κυρίως “στήν αρχή ότι ό 
εργοδότης είναι ό κυρίως ύπέχρεος γιά τή λήψη τών μέτρων 
άσφαλείας, έξειδικεύουν όμως τό πρόσωπο τοΰ έργοδότη, 
όπως-τρϋτ^ έτπβάάλ.εταμ /άπόωτούς ποικίλους-τρόπους έκ- 
χελέσεως·καί .γενικά τίς· ιδιομορφίες τών ’Ιδιωτικών Τεχνι
κών Έργων καί θεσπίζουν υποχρεώσεις καί άλλων προσώ
πων, πλήν τών έργοδοτών . (έπιβλέποντος, μελετητή καί 
κυρίου τοϋ έργου), οσάκις τοϋτο απαιτείται γιά λόγους 
μεγαλύτερης προστασίας, τών. έργαζομένων ή καί τών τρί
των. ... . . . .,··• "τ :. ·Λν c.-r ς.'.'ΐιΊ-,ίΐ—.

Στά παραπάνω άρθρα υιοθετείται επίσης ή άρχή ότι κάθε 
έργολάβοςή ύπεργολάβος παραμένει υπόχρεός'γιά τή λήψη 
κχί τήρηση των'. μέτρων άσφαλείας,' πού άφοροϋν στό άνα- 
"ληφθέν άπ’ αυτόν έργο, άκόμα κι άν' στήν έκτέλεση αύτοΰ ή 
τμήματός 'άυτοϋ παρεαβάλλεταΓ άλλος’ ύπεργολάβος. 
Στήν περίπτωση αυτή .είναι, άπό κοινού υπόχρεος. με τον 
έκτελοϋντα τό έργο ή τό τμήμα αύτοΰ ύπεργολάβο. 1 “.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ή ρύθμιση αυτή υπαγορεύεται άπό τή σκέψη ότι όλα τά 
πρόσωπα πού έχουν “αρμοδιότητες κατά τή έκτέλεση τών 
Τεχνικών Έργων, χωρίς νά συνδέονται μέ άλλα μέ σχέση 
έξηρτημένης εργασίας καί προσπορίζονται οικονομικό όφελος, 
είναι δίκαιο νά επωμίζονται καί τις εύθϋνες τοϋ εργοδότη, 
τουλάχιστον σέ ότι αφορά τά μέτρα άσφαλείας.

Είδικώτερα ώς πρός τις υποχρεώσεις τοϋ κάθε παράγοντα 
τοΰ έργου :

α) Ό εργολάβος καί ύπεργολάβος τοϋ όλου έργου, έχουν 
ευρύτερες υποχρεώσεις άπό τούς εργολάβους καί ύπεργολά- 
βους τμημάτων τοϋ έργου (άρθρα 3 καί 5 ).

Ό δικαιολογητικός λόγος τής διακρίσεως είναι προφανής, 
δεδομένου ότι ό εργολάβος ή ό ύπεργολάβος τοϋ όλου έργου 
είναι πρόσωπα πού πραγματοποιούν τά μεγαλύτερα κέρδη 
άπό τήν έκτέλεση τοϋ έργου, έχουν, κατά τεκμήριο, περισ
σότερες γνώσεις καί διαθέτουν συνήθως όργανωμέ/η επιχεί
ρηση. .

Είναι εύλογο κατά συνέπεια, νά έπωμίζονται τό μεγαλύ
τερο μέρος τής εύθύνης γιά τή λήψη καί τήρηση τών μέτρων 
άσφαλείας, οί δέ εργολάβοι ή ύπεργολάβοι τμημάτων τοϋ 
έργου νά περιορίζονται στήν υποχρέωση λήψεως καί τηρή- 
σεως τών μέτρων άσφαλείας, πού άφοροϋν στό έκτελούμενό 
άπ’ αυτούς τμήμα τοΰ έογου."-έ. - γ ό.'ίι- '.ι νπ--- χ:— - π
Τ β) Γιά τόν ήκύριό γτοΰ έργου, ' προβλέπόντοα " ορισμένες 
ύποχρέώσέίς σχετικά μέ τή λήψη καί τήρησή' τών κατά τις 
περιστάσεις αναγκαίων μέτρων άσφαλείας, μόνο σέ περί
πτωση που δέν έχει άναθέσει τήν έκτέλεση τοϋ έργου σέ 
έργολάβο τοΰ όλου έργου, καί έκτελεΐ τοϋτο κατά τμήματά 
μέ έργολάβους τμημάτων (αυτεπιστασία) άρθρο 4. ν .r it
"ψ Ή θέσπιση* τών υποχρεώσεων αυτών τοΰ κυρίου τοϋ έργου 
υπαγορεύτηκε άπό τή σκέψη ότι ή έκτέλεση τοϋ έργου "χωρίς 
πρόσωπό ύπεύθυνο γιά τή λήψη τών 'μέτρων άσφαλείας, 
πού δέν* έμπίπτουν'στό τμήμα τοΰ έργου,, πού έκτελεΐ ό 
κάθε έργολάβος' τμήματος, δημιουργεί σοβαρούς ' κινδύνους 
γιά τούς έργαζομένους σ’ αυτό τό τμήμα τοϋ έργου. ’Ιδιαί
τερα φανερός γίνεται ό κίνδυνος αυτός, άν ληφθή ύπόψη ότι ή 
ίδιάζουσα ίφύση; τοΰ έργοταξίου, έπιτρέπει όχι μόνο' τήν 
ταυτόχρονη άλλά καί τή διαδοχική έκτέλεση τών διαφόρων 
τμημάτων τού έργου, μέ άποτέλεσμα νά έμφανίζεται συχνά 
στή πράξη τό φαινόμενο νά έργάζεται στό. έργοτάξιο ένας 
μόνο έργολάβος τμήματος μέ τό συνεργείο του, ένώ οί προη
γούμενοι έργολάβοι ' έχουν αποχωρήσει έχοντας άφαιρέσει 
καί τά μέτρα άσφαλείας, πού ένέπιπταν στά δικά τους τμή
ματα τοϋ έργου (όπως π.χ. κάλυψη τών φρεατίων, περί- 
φραξη τών έλευθέρων περάτων τών πλακών κ.λπ.). γι' "

• Κατά συνέπεια, όταν δέν υπάρχει έργολάβος τοϋ όλου 
έργου, ό κύριος τοΰ έργου είναι τό μόνο πρόσωπο πού μπο
ρεί νά έπωμισθεΐ τις παραπάνω εύθϋνες, έφ’ όσον μάλιστα 
έξοικονομεΐ καί σοβαρή δαπάνη μέ τήν μή άνάθεση τοϋ
έργου σέ έργολάβο τοΰ δλ,ου έργου. . . ...
.. . .rc - - y ■ , · λ.- .·.·.■ - ... - J·
-c Επειδή όμως ·ό κύριος τςϋ έργου, δέν, διαθέτει κατά 
τεκμήριο τεχνικές γνώσεις καί έμπειοία στήν έκτέλεση τεχνι
κών έργων, προβλέφθηκαν σαφείς περιορισμοί στις υπο-' 
χρεώσεις του καί παράλληλ.α στό άρθρο τών ποινικών κυρώ
σεων μή θέσπιση ποινικής εύθύνης άν ή παράβαση όφείλεταί 
σέ άμέλεια. " ' ..... ’

γ) 'Ο μελ.ετητής έχει περιληφθεΐ στό παρόν σχέδιο νόμου, 
μόνο γιά τήν περίπτωση πού θά θεσπιστή διάταξη, που θά 
έπιβάλη έκπόνηση μελέτης μέτρων'άσφαλείας (άρθρο .6).

δ) Σέ ότι άφορά τόν έπιβλέποντα '·........................
Στό παρόν σχέδιο νόμου, χωρίς νά παραγνωρίζεται τό 

γεγονός ότι αύτό, δέν είναι_ εργοδότης καί κατά συνέπεια, · 
δέν έχει διευθυντικό δικαίωμα, κρίθηκε σκόπιμη ή αναμόρ
φωση' καί συμπλήρωσή τών σύμφωνά'μέ τήν κειμένη νομο- . 
θεσία. ύποχρεώσεών ' του μέ κριτήριο τό γιά ποιά μέτρα 
άσφαλείας άπαιτόϋντάι άνώτερες τεχνικές καί έπιστημό'νί- 
κές γνώσεις - (άρθρο 7).
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4. Στο xpGpo 8 θεσπίζεται ή υποχρεωτική τήρηση'Ημερο
λογίου Μέτρων ’Ασφαλείας, σε έργα, ή εκτέλεση των οποίων 
προϋποθέτει άδεια της αρμόδιας αρχής, -η , ·

Καθορίζονται στό άρθρο αύτο οί υπόχρεοι για την τήρηση 
καί διάθεση τοϋ. Ημερολογίου καθώς καί οί δικαιούμενοι 
νά αναγράφουν σ’ αυτό οδηγίες καί παρατηρήσεις σχετικές 
με τη λήψη καί τήρηση των μέτρων ασφαλείας.
V'Η καθιέρωση τοϋ Ημερολογίου Μέτρων ’Ασφαλείας 
κρίθηκε απαραίτητη, διότι διευκολύνει τη διενέργεια. τοϋ 
ελέγχου από τα αρμόδια όργανα, παρέχει την δυνατότητα 
στους υπόχρεους γιά τη τήρηση των μέτρων. άσφαλείας

ρ°
χρέους, προς τούς οποίους απευθύνεται ή έγγραφη όδηγία
η παρατήρηση.
- TÔ.Ημερολόγιο Μέτρων ’Ασφαλείας δέν αποτελεί κατα 
το σχέδιο νόμου παρά ένα μόνο αποδεικτικό στοιχείο, που 
θά συνεκτιμηθεΐ μ’ όλα τ’ άλλα καί δέν καθιερώνει αμάχητο 
τεκμήριο. .. r.·. ζ .·.·.· s
. Με την παράγραφο 2 τοϋ άρθρου 8 παρέχεται εξουσιοδό
τηση γιά την έκδοση Π. Δ/τος, πού θά ρυθμίζη τίς λετττο- 
μέρειές, τίς σχετικές μέ τον τύπο τοϋ ήμερολογίου, τόν 
τρόπο τηρήσεώς καί Οεωρήσεως αύτοϋ κ.λπ.

5. Στό άρθρο 9 προβλέπονται οί ποινικές κυρώσεις γιά 
παράβαση των, καθοριζομένων στο' παρόν σχέδιο νόμου 
υποχρεώσεων, άνεξάρτητα άπ ' την τυχόν επέλευση ατυχή
ματος. Α ix.vj.Tv.-rir ,, ,νγητ ς.νσ'.νΧ -.· έ -
,γ Τό άρθρο αυτό παραπέμπει ώς πρός τήν ποινή 'στο άρθρο 
458 τόΰ' Ποινικού. Κώδικά ενώ το. Π.Δ. 447/75 ‘προέβλεπε 
την/ποινή τοϋή.άρθρου 3. τοϋ Β.. Δ/τος τής 25-8/5.9.1920 
«περί κωδικοποιήσεως 1 των περί υγιεινής,.καί' άσφαλείας 
των "εργατών διατάξεων» όπως άντίκαταστάθηκε μέ ή τό
άρθρο Ι ,,έδ. β' τοϋ Ν.2943/1922:. ■ //;.;·/ .Γ/.'.. .. · t . . »■ ♦- - - ' » »·.·*·' ,-' w ν ·· . .. I r · · , 4 ’· ’·* · · ’ I
·: .'Η, παραπομπή' στον Ποινικό Κώδικα κρίθηκε σκόπιμη 
διότι, εξασφαλίζει, ί άπό νομοτεχνική άποψη,-, ορθότερηί ρύ
θμιση χωρίς νά έπιφέρη στην ουσία τροποποίηση στό'ύψος 
τής άπελούμένης άπό .τό Π.Δ. 447/1975 ποινής γιά παρό
μοια άδικήματαί r.v ίγγ: ,.·· νν'··.·..υ·. r * :···

Στό' άρθρο, 10,-προβλέπεται ότι ή ισχύς τοϋ παρόντος 
αρχίζει μετά άπό πάροδο έξι μηνών άπό τή δημοσίευσή 
τουτ -..--7 i :·Γ ,ν-τ —π.·:·:·: ·. r: . r'; .·:·.- ΐ. ,- A \
.'Η παροχή τοϋ χρονικού αύτοϋ διαστήματος1 κρίθηκε 

σκόπιμη γιά νά. δοθή επαρκής χρόνος ένημερώσεως στα 
Υπόχρεα, σύμφωνα μέ τό παρόν σχέδιο νόμου, πρόσωπα.

Έν Άθήναις τή 10 Φεβρουάριου 1982 ’ ' ζ -

• Οί Προτείνοντες Βουλευταί'- · > ,-1
Κων/νος Λάσκαρης, "Αγγελος Βαλταδώρος, Θεόδωρός 
Δαμιανός, Νικόλαος Κλεΐτος, ’Απόστολος Κράτσας, Γεώρ
γιος Μούτσιος, Ευφροσύνη Σπεντζάρη.·' -- ··

. ..Α , ...... Π ΡΟΤΑΣ ΙΣ ΝΟΜΟΓ . ......
Περί των κατά την έκτέλεσιν τών ίΔιωτικών τεχνικών έργων 

υποχρεώσεων προς τήρησιν τών μέτρων ασφαλείας τών ερ
γαζομένων και τρίτων.

· 77- -ν Άρ-ύρον ί.

φ' .. Πσδίον εφαρμογής.'
. Αι διατάξεις τοϋ παρόντος ισχύουν άποκλειστικώς ώς πρός 
ην λήψιν καί τήρησιν τών μέτρων άσφαλείας πρός προστα- 
:αν τών εργαζομένων καί τρίτων, κατά τήν έκτέλεσιν τών 
εχνικών έργων, πλήν τών ΐιεπομένων ύπό τών διατάξεων τού 

Δ/τος 1206/1972 «περί όκτελέσεως τών Δημοσίων Έρ- 
ων» και τών πρός έκτέλεσιν αύτοϋ Π. Δ/των.

Άρόρον 2.
’ιΕννοιολογικοί Π ροσδισρισμοί.

οΰ παρόντος νοοΰν-Διά τήν εφαρμογήν τών διατάξεων

1. Τεχνικόν εργον: Πάτα έργοταξιακή κατασκευή πεπε
ρασμένης χρονικής διάρκειας, ιδία δέ άνέγορσις, προσ-ύήκη, 
επισκευή. καύαίρετις καί ήλεκτρομηχανολογική έγκατά- 
ττατις. . ν . . r .. ...

2. Μέτρα άσφαλείας: 'Απαντα τα άφορώντα εις τεχνικά 
έργα μέτρα τά προβλεπάμενα εις Π. Δ/τα καί κανονισμούς 
έκ’διδομένού; δυνάμει τής -διατάξεως τοϋ άρ-ύρου 6 τοϋ άπό· 
25—8/5.9.1920 Β. Δ/τος «περί κωδικοποιήσεως τών περί, 
υγιεινής καί άσφαλείας τών εργατών διατάξεων», ώς έτρο- 
ποποιήόη μεταγενεστέρως ή δυνάμει έτέρας συναφούς πρός 
τήν υγιεινή καί ασφάλεια τών εργαζομένων διατάξεως νόμου.

3. Κύριος τοϋ έργου: Ό κύριος, νομεύς ή κάτοχος ακινή
του, έπϊ τοϋ όποιου έκτελείται κατ’ εντολήν καί διά λογαρια
σμόν του τεχνικόν έργον. γ-

4. Εργολάβος: Ό διά συμβάσεως μισόώσεως έργου μετά
τοϋ κυρίου τοϋ έργου άναλαμβάνων τήν έκτέλεσιν τεχνικοί, 
έργου ή τμήματος αύτοϋ, άνεξαρτήτως τής ίδιότητος ύπό τήν 
όποίαν τυχόν φέρεται ησφαλιτμένος 'εις άσφαλιστικόν'όργανι-1 
=μόν. ^ ( . ,^·

5. 'Γπεργολάβος : Ό διά συμβάσεως μισύώσεως έργου
άναλαμβάνων τήν έκτέλεσιν τεχνικού έργου ή τμήματος αύτοϋ 
ύπότοϋ εργολάβου. άνεξαρτήτως τής ίδιότητος ύπό τήν όποίαν 
τυχόν, φέρεται ήσφαλισμένος , εις ασφαλιστικόν οργανισμόν..^

Ώς ύπεργολάβος νοείται επίσης καί ό κατά τά ανωτέρω 
άναλαμβάνων τήν έκτέλεσιν τεχνικού έργου ή τμήματος αύτοϋ 
διά συμβάσεως μισόώσεως έργου με-S’ ετέρου ύπεργολάόου,υ-

6. Μελετητής:.Ό δυνάμει συμβάσεως μετά τοϋ κυρίου τοϋ
έργου έκπονήσας. τήν παρά τής άρμοδ-ίας άρχής έγκριύείταν 
μελέτην τεχνικού έργου. · · „ . .. . .. . .

7. Έπιόλέπων:· Ό κατά τάς κεμενας διατάξεις καί διά ,
σεμόάσεως μετά , τοϋ κυρίσυ τοϋ έργου άναλαμ&άνων τήν έπι-, 
ίλεψιν τής εφαρμογής τής μελέτης.καί της έκτεϋ.έσεως τε
χνικού έργου ή τμήματος αύτοϋ. τμφώνως πρός τούς κανόνας 
τής επιστήμης καί τής τέχνης. ν πύ· :ν-. .

. _ Άρ3ρον 3.
' '· ’Γποχρεώσεις εργολάβου καί ύπεργολάβου . . .·

ί__  ..... τοϋ όλου έργου., ή. ε.,. . - ;.-Χ
, 1. Ό εργολάβος τοϋ όλου έργου όποχ^οϋται όπωςτ ;.

Χ" α) Ληχόάνη καί τηρη άπαντα τά μετρά άσφαλείας ^ τοϋ 
όλου έργου άνεξαρτήτώς έάν τούτο 'έκτελήται ολόκληρον ή 
κατά τμήματα Ϊι’'’ύπΙργόΧάΐων'ά ·’ Λ -.-ζ,'·1' .·“ · ·:" ν

β) Τηρή τάς σύμφωνους πρός τούς'κανόνας τής επιστή
μης καί τέχνήςζ κατ’ άρ-ύρον 7 τοϋ παρόντος, οδηγίας τοϋ έπι- 
δλέποντος. · " - ■

γ) Τηρή τήν σύμφωνον πρός τούς κανόνας τής επιστήμης 
καί τέχνης κατ’ άρ3ρον 6 ,τοϋ παρόντος, μελέτην· μάτρων 
άσφαλείας. .; ,-..-...·.;,:: ·...-

2. Ό ύπεργολάβος τοϋ D.oo έργου έχει παραλλήλως πρός 
τόν έργολάιβόν τοϋ ό),όυ έργου τάς εν τή προηγούμενη παρα
γράφω υποχρεώσεις άνεξαρτήτως έάν τούτο έκτελήται ολό
κληρον ή κατά τμήματα δι’ ύπεργολάβων.

Άρ3ρόν 4.
'Γποχρεώτεις τοϋ κυρίου τοϋ έργου.

Ης περίππωσιν μή άναύέσεως τής έκτελέσεως τοϋ όλου 
έργου, εις έν'α εργολάβον ό κύριος τοϋ έργου ύποχρεοϋται όπω£ 
λαμβανη, πρό' τής όγκαταστάσεως έκαστου εργολάβου ή ύπερ
γολάβου τμήματος και τηρή κα-3’ δν χρόνον δ t αρκεί τό έρ
γον τούτου άπαντα τά κατά τάς περιστάσεις αναγκαία μέτρα 
άσφαλείας έφ:. όσον τούτα δέν άφοροΰν.

α) εις τό ύπό τοϋ εργολάβου ή ύπεργολάβου άναληφόέν τμή
μα τοϋ έργου καί


