
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «υσοχρεώσεις λήψης και τηρηση,ς των μέ
τρων ασφάλειας στις οικοδομές και λοισα ιδιωτικά τεχνι-
κά έργα».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

.Οι ιδιαιτερότητες σου σαρουσιάζει η σροστασια των εργα
ζομένων στα τεχνικά έργα είναι σολλές και έχουν σοικίλη 
προέλευση.

Σε χ/τί-δεση με ό,τι συμβαίνει στις βιομηχχ/ικές εγκατα
στάσεις, όσου οι συν-δή/.ες εργασίας είναι σταθερές και οι 
κινούν οι προβλέψιμοι ,άρα και σιο εύκολα χ/τιμετωσίσιμοι, 
στα τεχνικά έργα οι συν-δήκε-ς μεταβάλλονται κχδώς το έρ
γο -προχωρεί ενώ συγχρόνως μεταβάλλεται το σλή-δος και η 
σύν-δεση του σροσωσικού σου σαίρνει μέρος στις/ εκτέλεση 
του έργου.

Εκτός ασό τις μεταβαλλόμενες συν-δή/.ες σου είναι το 
κατ’ έξοχη γνώρισμα των τεχνικών έργων υσάρχουν και ι
διαιτερότητες σου σροκύστουτ/ ασό την εσαλληλία των εργο
δοτών σου ασορ,ρέει ασό τον τρόσο εκτέλεσης των ιδιωτικών 
τεχνικών έργων στη Χώρα μας.

Τέλος, εσειδή με το σημερινό νομοθετικό σλαίσιο οι υσο- 
χρεώσεις κιαι ευθύνες, των σαραγόντων του έργου, για τη/ 
λήψη και τήρηση των μέτρων ασφαλείας δεν ρυθμίζονται 
στο σύνολό τους, έχει ί ιαπιστω-δε! ότι δημιουργούν τα: στην 
σράξη συγχύσεις, με αποτέλεσμα την άμβλυνση του αισθήμα
τος ευ βύνη; των προσώπων σου έχουν εσιφορτισ-δεί με τις 
υσοχρεώσεις.

Για τους λόγους χυτούς κρί-δηκε ότι εσιβάλλετα: η τροσο- 
σοίηση και συιμσλήρωση της νομοθεσίας μας σάνω στα συγ
κεκριμένοι -δέματα σου αναφέρ-δηκχ/ σαρ σπάνω, με στόχο 
σάντα τη βελτίωση της σρόσληψης του ατυχήματος.

Με τον παραπάνω στόχο και μ'ετά ασό την 9522-5/1 2.1ϋ. 
1982 σχετική ασόφαση του Γενικού Γραμματέα του Τσουρ- 
γείου Εργασίας κ. Κων. Πασασαναγιώτου συστή-δηκε εσι- 
τροσή οτσοτελούμενη αηό εκπροσώπους των ενδιαφερομένων 
φορέων και υσηρεσιχκούς σαράγοντες ως εξής:

Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος: κ. Π χ/αγιώτης 
ΐΕυττα3ίου. :

Τεχ/ικό· Εσιμελητήριο Εύλλάδος: κ. Είλένη Ματσαύκα, κ. 
Χρηστός Τελειώνης.

Ομοσσονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων: κ. 
Νικόλαος Τζανιδάκης, κ. Κων/νος 'Φλαμσούρας ασό σλευ- 
,ράς υσηρσιχκών σαραγόντων: κ. Νικόλαος Μχ/ρο-δίμιος, 
Διευ-δυντής στη Δ/νση Συν-δηκών Εργασίας, κ. Αρετή Κό- 
λια —‘ Καφετζρπούλου. Τμηματάρχης στη Δ/νση Συν-δηκών 
Εργασίας. Η εσιτροσή χυτή, με την προεδρία, του Γενικού 
Γραμματέα του Τσουργειου Εργασίας, εξέτασε προγενέστερο 
σχέδιο νόμου με το ίδιο x/τικείμενο σου είχε εσεξεργασ-δεί 
διυσουογική ομάδα εργασίας με συμμετοχή και εκπροσώπων 
του ΤΕΕΙ ι

Με τσ σχέδιο του νόμου σου καταρτίσ-δηκε, εσιδιώκεται η 
αποτελεσματικότερη σροστασία των εργαζομένων ικαί τρίτων 
στα ιδιωτικά τεχνικά έργα και εσ:τυγχάνεται με τις ακόλου- 
•δες ρυ-δμίσεις:

α) Σαιφής ν.αδορισμός των προσώπων σου είναι υποχρεω
μένα να λαμβάνουν και να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας.

δ) Κστχ/ομή των υποχρεώσεων στα παρχπά/ω σρόσωσχ
γ) θέσσιση υσοχρεωτικής τήρησης ημερολογίου μέτρων 

ασφαλείας.
δ) Πρόβλεψη σοινικών κυρώσεων για παράβαση των υπο

χρεώσεων σου κχδορίζονται σ’ .αυτό το σχέδιο νόμου, ανεξάρ
τητα ασό την εσέλευση ατυχήματος. .

Οδηγό για τον κα-δορισμό των Προσώπων· σου είναι υπο
χρεωμένα να λαμβάνουν και να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας

ασοτέλεσε η -δέση και η αρμοδιότητα τους στο εργοτάξιο, οι 
τεχνικές τους γνώσεις και το οικονομικό όφελος συΐ σραγμα- 
τοσοιεί .κα-δένα ασ’ αυτά ασό την εκτέλεση του έργου.

Ο; διατάξεις βασίζονται στην αρχή ότι ο εργοδότης είναι 
ο κύρια υποχρεωμένος για τη λήψη και τήρηση των μέτρων 
ασφαλείας, εξειδικεύουν όμως το σρόσωσο του εργοδότη, ό
πως χυτό εσιβάλλεται ασό τους διάφορους τρόπους εκτέλε
σης, κ.αι γενικά ασό τις ιδιομορφίες των ιδιωτικών τεχνικών 
έργων, και -δεσσίζουν υσοχρεώσεις κ.αι άλλων σροσώσων ε
κτός ασό τους εργοδότες (εσιβλέισοντα μελετητή, και κυρί
ου του έργου) κά-δε φορά σου χυτό απαιτείται για λόγους 
μεγαλύτερης σροστασίας των εργαζομένων ή και των τρί
των.

Ειδικότερα στις 
ται:

εσιμέρους διατάξεις του νόμου ρυδμίζον-

Άρ-δρο 1: Στο άρ-δρο χυτό με τον -προσδιορισμό του πεδί-, 
ου εφαρμογής γίνεται αντιληστό ότι οι διατάξεις του νομο
σχεδίου x/α φέρονται ασοκλειστικά r/.αι μόνο σε υσοχρεώσεις 
σου σχετίζονται με τα μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων κ.αι 
τρίτων και όχι με την ασφάλεια της κατασκευής (στατική 
αντοχή κ..λ.σ.), την οσοία προβλέπουν άλλες διατάξεις σου 
δεν -δίγονται ασό τον νόμο αυτό.

____ Επίσης αποσαφηνίζεται—στο ίδιο άρ-δρο- ότι δεν περιλαμ-
βάνοντα: στις ρυ-δμίσεις του νόμου αυτού τα δημόσια έργα.

Άρ-δρο 2: Με τους εννοιολογικούς -προσδιορισμούς του άρ- 
•δρου αυτού ασοσαφη/ίζονται όροι και έννοιες σου χρησιμοσοι- 
ούνται στο νομοσχέδιο για τη/ αποφυγή τυχόν σαρερυ.ηνειών.

Άρ-δρο 3: Ά άρ-δρο χυτό αφορά στις υσοχρεώσεις το., 
εργολάβου και ύπεργολάίου του όρού έργου. Στη/ περίπτωση 
αυτή έχουαε καδολική υσευ-δυνότητα ανεξάρτητη ασό τον 
τρόσο εκτέλεσης του έργου (ολόκληρο ή κατά τμήματα).

Οι υσοχρεώσεις σεριλχμβάνουν τη λήψη όλων των -δεσμ.ο- 
•δετημένων μέτρων ασφαλείας, την συμμόρφωση με τ-,ς υπο
δείξεις του εσιβλέποντα μηχανικού κα-δώς και την εφαρ
μογή της μελέτης μέτρων ασφαλείας. Τις σαρασάνω υσο- 
χρεώσεις εκτελεί ο εργολάβος σύμφωνα με τους κχ/όνες της 
επιστήμης και της τέχνης.

Άρ-δρο 4: Στο άρ-δρο χυτό σροβλέσονται οι υποχρεώ
σεις του κυρίου του έργου για λήψη και τήρηση των μέτρων 
ασφαλείας μόνο στην σερίστωση σου δεν έχει ανα-δέσει την 
εκτέλεση του έργου σε εργολάβο αλλά το εκτελεί κατά τμή
ματα με εσιμέρους εργολάβους (αυτεπιστασία).

Η -δέσσιση των υσοχρεώσεων αυτών του κυρίου του έρ
γου υπαγορεύτηκε ασό τη σκέψη ότι η εκτέλεση του έργου, 
χωρίς σρόσωσο υσεύ-δυνο για την λήψη των μέτρων ασφα
λείας σου δεν εμσίστουν στο τμήμα του έργου το οσοίο εκτε
λεί ο κά-δε εργολάβος τμήματος, δημιουργεί σοβαρούς κιν
δύνους για τους εργαζόμενους σ’ αυτό το τμήμα του έργου.

Ιδιαίτερα φανερός γίνεται ο κίνδυνος χυτός αν λάβουμε 
υσόψη ότι η ξεχωριστή φύση του εργοταξίου εσιτρέσει όχι 
μόνο την ταυτόχρονη αλλά και τη διαδοχική εκτέλεση δια
φόρων τμημάτων του έργου, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται 
συχνά στην σράξη το φαινόμενο να εργάζεται στο εργοτά
ξιο ένας μόνο εργολάβος τμήματος με το συνεργείο του, ενώ 
οι προηγούμενοι εργολάβοι έχουν ασοχωρήσει έχοντας αφαιρε- 
σει και τα μέτρα ασφαλείας σου αφορούσαν τα δικά τους 
τμήματα του έργου (σ.χ. κάλυψη φρεατίων, περιφραξη ελευ
θέρων σεράτων σλακών κλσ.).

Κατά συνέσεια όταν δεν υπάρχει εργολάβος του όλου έρ
γου, ο κύριος του έργου είναι το μόνο σρόσωσο σου απορεί 
να εσωμισδεί τις αντίστοιχες ευ-δύνες. -

Ε/πειδή όμως ο κύριος του έργου δεν δια-δέτει κατά τεκμή
ριο, τεχνικές γνώσεις και εμσειρία στην εκτέλεση τεχ/ικών 
έργων οι υσοχρεώσεις του εσιβλέσοντα μηχχ/ικού εσεκτεί- 
νονται στην σερίστωση αυτή έτσι ώστε να καλύψρυν σεριστω-



τη εκτέλεσης έργου αττό τον κύριο του έργου, την υπόδειξη 
όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας τα οποίζ έχει υπο
χρέωση νχ rape! ο κύριος του έργου.

Στο ίδιο άρθρο προβλέπονται ρυθμίσεις για την περίπτω- 
τη ί ακοπής των εργατιών ώστε να ληφθούν όλα τα αναγ- 
/.αία για λόγους ατφαλείας μέτρα, και να διατηρηθούν α
ναλλοίωτα κατά τη διάρκεια της διακοπής. Εξάλλου ο κύ- 
ριος του έργου είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει εγγ,ρά- 
ς»τ τον επιβλέποντα όταν τρέχειται να αρχίσουν ξανά ερ- 
γασίες του είχαν διακοπεί, γεγονός του αποτελεί διασφάλι- 
τη για όλα τα ενδιαφερόμενο μέρη.

Άρθρο 5: Το άρθρο αυτό αφορά στις υποχρεώσεις του 
εργολάβου χαι υτεργολάβου τμήματος του έργου για λήψη 
χαι τήρητη των μέτρων ασφαλείας χαι ορίζει ευθύνη για 
το τμήμα του έργου του έχει αναλάήει, ενώ συγχρόνως υπάρ
χει η συνευθύνη του εργολάβου ή υτεργολάβου του όλου έρ
γου του έχει ευρύτερες υτοχρεώτεις ατό εκείνες των εργο
λάβων ή υτεργολάδων των τμημάτων.

Ο δικαιολογητικός λόγος της διάκρισης αυτής είναι τρο- 
;χ;ής δεδομένου ότι ο εργολάβος ή υτεργολιάβος του ολου 
έργου έχει, χατά τεχμήριο περισσότερες γνώσεις, δ ι αθετεί συ- 
ήθως οργανωμένη ετιχείρηση χαι ο ρόλος του στο έργο είναι 

συντονιστικός ενώ εξάλλου πραγματοποιεί- μεγαλύτερα- κέρ
δη. Εύλογο είναι, χατά συνέπεια, να επωμίζεται το μεγ-αλό- 
:ερο μέρος της ευθύνης για τη λήψη χαι τήρηση των μέτρων 
ασφαλείας.

Άρθρο 6: Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνεται υποχρέωση του 
ιελετητή για τις περιπτώσεις του επιβάλλεται εχτονηση με
λέτης μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με την νομοθεσία του ι- 
έχύει χαι ατό αυτήν του απορρέει ατό την εξουσιοδοτιχή διά
ταξη του σχεδίου νόμου για την χύρωση της 62 Διεθνούς 
Σύμβασης Εργασίας, το οτοίο σύντομα θα κατατεθεί στη Βου- 
>.ή, χαι καθορίζει ότι με Π. Δ/γμα προσδιορίζονται οι πε
ριπτώσεις’ γ'« τις οποίες απαιτείται σύνταξη μελέτης μέτρων 
ασφαλείας.

Ο: μελέτες αυτές αφορούν τεχνικά έργα με ειδιχά τροβύ.ή- 
■,ατα κατασκευής (συναρμολόγηση ικριωμάτων ύψους ανώτε- 
ου των 30 μέτρων, κατεδάφιση χτιρίων με υτοβαθμισμένη 
τατιχή ετάρχεια τ.χ. μετά ατό τυρκαϊά ή σεισμό χλτ.).

Άρθρο 7: Το άρθρο αυτό οριοθετεί τις υτοχρεώσεις του 
πιβλέποντα μηχανικού. Χωρίς να ταραγνωρίζεται το γεγο- 
ός ότι ο επιίλέπων δεν είναι εργοδότης και, χατά συνέτεια, 
εν έχει διευθυντικό δικαίωμα, χρίθηχε σχότιμη η ανχμόρ- 
ωση χαι συμτλήρωση των υτοχρεώσεών του, σύμφωνα με την 
.είμενη νομοθεσία, με κριτήριο το για τιά μέτρα ασφαλείας 
παιτούν-αι ανώτερες τεχνικές και ετιστημονικές γνώσεις.
Έτσι ο επ&ίλέπων το έργο μηχανικός δίνει οδηγίες, για 

ην εκτέλεση των εργασιών αντιστηρίξεως τρανών, σύνθε- 
ης και συναρμολόγησης σταθεοών ικριωμάτων και τινακα 
\τκμής ηλεκτρικού ρεύματος. Ετ··βλέ_ει την τήτηση των ο- 
ηγιών αυτών τόσο πριν την έναρξη των βργασιών όσο και 
εριοδικά κατά τη εκτέλεσή τους. Δίνει, ετίσης, οδηγίες για 
α μέτρα του τρέπει να ληφθούν τρος ατοτροτή των κινδύ- 
ης και συναρμολόγησης σταθερών ικριωμάτων και πίνακα δια- 
υμής ηλεκτρικού ρεύματος και επιβλέπει την τήρηση των 
δηγιών αυτών. Επιβλέπει την εφαρμογή της μελέτης μέ- 
ρων ασφαλείας ή και συντάσσει τέτοια μελέτη σε τερίττω- 
η του λόγω της σοβαρότητας ή ιδιομορφίας του έργου α- 
αιτειται τροσαρμογή των τροδιαγραφών των μέτρων ασφα- 
είας.

Τέλος, στην τεριττωση εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστα-
α του κυρίου του έργου είναι υποχρεωμένος να υτοδεικνύει 

γγράφως όλα τα χναγκαία .κατά τεριττωση και φάση του 
;γου μέτρα ασφαλείας, εφόσον αυτά δεν εμτίττουν στις ερ- 
ολαβίες του βρίσκονται σε εξέλιξη στο εργοτάξιο.

Άρθρο 8; Με την ταράγραφο ί του άρθρου αυτού θεσπί
ζεται η υτοχρεωτιχή τήρηση του ημερολογίου μέτρων ασφα
λείας στα έργα του για την εκτέλεσή τους αταιτείται άδεια 
ατό την αρμόδια αρχή με την τρούτόθεση ότι εκτελουνται 
σε τόλεις με τληθυσμό πάνω ατό 10.000 κατοίκους ή ποα 
έχουν συμβατικό προϋπολογισμό ανώτερο ατό εκείνο του αντι
στοιχεί σε οικοδομή όγκου 1.500 κυβικών μέτρων. Καθορί
ζονται ετίσης ot ταράγοντες του έργου του έχουν υποχρέω»- 
ση να φυλάσσουν το ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας και να το 
θέτουν στη διάθεση αυτών του έχουν έννομο συμφέρον.

Η καθιέρωση του ημερολογίου μέτρων ασφαλείας κρίθηκε 
αταραίτητη γιατί διευκολύνει τη διενέργεια του ελέγχου ατό 
τα αρμόδια όργανα, ταρέχει τη δυνατότητα σ’ εκείνους του 
έχουν υποχρέωση για την υπόδειξη και τον περιοδικό έλεγχο 
των μέτρων ασφαλείας να γράφουν συγκεκριμένες παρατηρή
σεις με σαφήνεια και σε τελική ανάλυση κάνει προσεκτικότε
ρους τους υπόχρεους για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας 
τρος τους οποίους απευθύνεται η έγγραφη οδηγία ή παρα- 
τήρηση.

Το ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας δεν αποτελεί, κατά το 
σχέδιο νόμου, παρά ένα μόνο αποδεικτικό στοιχείο, του συνε- 
κτιμάται με τα υπόλοιπα, και δεν καθιερώνει αμάχητο τε
κμήριο. ·.ν-_ ^ ν '

Στην παράγραφο 2 αναφέρονται οι παράγοντες του έργου 
του έχουν υποχρέωση ενημέρωσης του ημερολογίου, ενώ στην 
παράγραφο 3 ορίζεται ότι το αρμόδιο για έλεγχο όργανο μτο^ 
ρεί να αναγράφει- υποδείξεις σ’ χυτό.ί:

Με την ταράγρ. 4 του άρθρου αυτού παρέχεται εξουσιοδό
τηση στον Υπουργό Εργασίας για έκδοση αποφάσεων, μετά 
από γνωμοδότηση της ΓΣΕΕ και του ΤΕΕ, που θα ρυθμί
ζουν τις λεπτομέρειες στις σχετικές με τον τύπο του ημερο
λογίου τον τρόπο τήρησης και θεώρησής του κ.λτ.

Με την ταράγρ. 5 δίδεται επίσης εξουσιοδότηση ώστε με 
την ίδια διαδικασία να επεκτείνεται το μέτρο της τήρησης 
του ημερολογίου μέτρων ασφαλείας ώστε να καλύπτονται και 
έργα του εκτελούνται σε πόλεις με πληθυσμό κατώτερο των 
10.000 κατοίκων ή έχουν μικρότερο συμβατικό προϋπολογι
σμό ατό χυτόν του αντιστοιχεί σε οικοδομή όγκου 1.500 μ3 
ή τέλος σε έργα του χωρίς να εμπίπτουν στις τιό πάνω προϋ
ποθέσεις η φύση τους παρουσιάζει αντικείμενο για υποχρεω
τική τήρηση ημερολόγιου μέτρων ασφαλείας.

Άρθρο 9: Σ’ χυτό το άρθρο τροβλετονται οι ποινικές κυ
ρώσεις για παράβαση των υποχρεώσεων του καθορίζονται με 
χυτό το σχέδιο νόμου ανεξάρτητα ατό την επέλευση ατυχή
ματος.

Επιβάλλεται στους παραβάτες χρηματική ποινή ή φυλάκι
ση 6 μηνών ή σωρευτικά και οι δύο ποινές με την προϋπόθε
ση οτι δεν προβλέπεται από άλλη διάταξη βαρύτερη ποινή.

Η ρητή αναγραφή των κυρώσεων κρίθηκε σκόπιμη γιατί 
έτσι αποφεύγονται παραπομπές, τρόπος που θεωρήθηκε ορθό 
τερος από νομοτεχνική άποθη.

Άρθρο 10: Με το άρθρο χυτό προβλέπεται ότι η ισχύς 
του νόμου αρχίζει μετά από πάροδο έξη μηνών από την δη
μοσίευσή του.

Η παροχή αυτού του χρονικού διαστήματος κρίθηκε σκόπι- 
μη για να δοθεί αρκετός χρόνος ενημέρωσης στους ενδιαφε- 
ρόμενους.
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