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Σ.ΕΠ.Ε. 
Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), 

αποτελεί τον κατεξοχήν ελεγκτικό μηχανισμό του 
Υπουργείου Εργασίας για τον έλεγχο της 
εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας. 

 

-Ειδικός Γραμματέας 

 

- (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.)  Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου 
Επιθεώρησης Εργασίας 
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Σ.ΕΠ.Ε. 
-Υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασιακών   

  Σχέσεων 

 

-Υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας και    

  Υγείας στην Εργασία 

 



Υ & Α - ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ                Μανσούδης Απόστολος 

 
Π.Δ. 113/2014 

 
Οργανισμός  

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας 

 
(εφαρμογή 30-10-2014) 
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Περιφερειακή Διεύθυνση  
Επιθεώρησης Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία  

Πελ/σου −Δυτ. Ελλάδας – Ηπείρου −Ιον. Νήσων. 
 
 
Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας 

 στην Εργασία Μεσσηνίας – Λακωνίας 
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 Βελτίωση συνθηκών εργασίας και εργασιακού 

περιβάλλοντος 

 πρόληψη και συνεχής μείωση εργατικών ατυχημάτων και 

επαγγελματικών ασθενειών  

 προώθηση μέτρων προαγωγής της υγείας των 

εργαζομένων 

 επιθεωρήσεις, έλεγχοι και έρευνες 

 ενημερωτικός και συμβουλευτικός ρόλος  
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ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 
 

μικτές επιτροπές ελέγχου για τις  
οικοδομές και τα εργοταξιακά έργα 
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 



Υ & Α - ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ                Μανσούδης Απόστολος 13 

 
 

Νομοθετικό πλαίσιο για  

Ασφάλεια και Υγεία στα ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ 
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Νομοθετικό πλαίσιο για  

Ασφάλεια και Υγεία στα ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ 
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ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 
Κώδικας Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων  

(κύρωση Ν. 3850/2010  ) 
  

Ειδικό θεσμικό πλαίσιο: 

Ν. 1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις 
οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα» 

Π.Δ. 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

92/57/ΕΟΚ» 
 

Το πλαίσιο μέτρων ασφαλείας ορίζεται από: 

Π.Δ. 778/1980 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών» 

Π.Δ. 1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού» 

Π.Δ. 225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα». 
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ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ 
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ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

   

Ως τεχνικό έργο  

νοείται κάθε νέα κατασκευή  

ή επέκταση ή ανακαίνιση  

ή επισκευή ή συντήρηση 
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ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Προσωρινό  ή  κινητό  εργοτάξιο,   
που  στο  εξής  αποκαλείται  εργοτάξιο:  

 

Kάθε  εργοτάξιο  όπου πραγματοποιούνται 

εργασίες  οικοδοµικές  

ή/και πολιτικού µηχανικού   

και γενικά εκτελείται  τεχνικό έργο  



Υ & Α - ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ                Μανσούδης Απόστολος 32 

ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

ενδεικτικός κατάλογος εργασιών:  
1. Εκσκαφές  
2. Χωµατουργικές εργασίες  
3. Κατασκευές  
4. Συναρµολόγηση - αποσυναρµολόγηση προκατασκευασµένων 

στοιχείων  
5. Μετατροπές  
6. Ανακαινίσεις  
7. Επισκευές  
8. ∆ιαλύσεις  
9. Κατεδαφίσεις  
10.Έκτακτη συντήρηση  
11.Τακτική συντήρηση – Εργασίες βαφής και καθαρισµού  
12.Εξυγίανση 
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ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
- κτίριο  
- οικόπεδο  
- υλικά  
- µηχανήµατα  
- έργα οδοποιϊας, υδραυλικών,  
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων,  
υπόγειων έργων κ.α.,  
τα οποία νοούνται ως έργα πολιτικού µηχανικού 

ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή µη κατασκευής 
κτιρίου σε αυτά. 
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ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ 
  

Kύριος του έργου: Kάθε φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου 

πραγµατοποιείται ένα έργο.  

 

 Aνάδοχος: Kάθε  φυσικό  ή  νοµικό  πρόσωπο  

στο  οποίο  έχει  ανατεθεί  η  µελέτη  ή/και  η  

εκτέλεση  ή/και  η επίβλεψη της εκτέλεσης του 

έργου για λογαριασµό του κυρίου του έργου.  
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ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

ΑΝΑΔΟΧΟΙ: 
 Eργολάβος:  Πρόσωπο  που  συµβάλλεται  µε  τον  κύριο  

του  έργου  και    αναλαµβάνει  την  εκτέλεση ολόκληρου 
του έργου ή τµήµατός του 

 
 Yπεργολάβος: Πρόσωπο που συµβάλλεται µε εργολάβο  

και αναλαµβάνει  την  εκτέλεση ολόκληρου  του έργου ή 
τµήµατός του. Ως υπεργολάβος θεωρείται επίσης και το πρόσωπο 
που συµβάλλεται µε άλλον υπεργολάβο και αναλαµβάνει σύµφωνα µε 
τα παραπάνω την εκτέλεση ολόκληρου του έργου ή τµήµατός του.  

 

 Mελετητής: Πρόσωπο που συµβάλλεται µε τον κύριο του 
έργου ή τον εργολάβο και εκπονεί τη µελέτη του έργου.  
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ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Eργοδότης: Kάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο συνδέεται µε 
σχέση εργασίας µε τον εργαζόµενο και εν  προκειµένω  οι  εργολάβοι και 
υπεργολάβοι,  µη  αποκλειοµένου  και  του  κυρίου  του  έργου  όταν  
αυτός  συνδέεται  απευθείας  µε  σχέση εργασίας µε τον εργαζόµενο.   

 

Eργαζόµενος:  Kάθε  πρόσωπο  που  απασχολείται  από  έναν  
εργοδότη  µε  οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των 
ασκουµένων και των µαθητευοµένων. 

 

Aυτοαπασχολούµενος: Kάθε άτοµο, εκτός εργοδοτών και 
εργαζοµένων,  το  οποίο  µε  την  επαγγελµατική  του  δραστηριότητα  
συµβάλλει  στην εκτέλεση του έργου.  
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ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

 Συντονιστής για θέµατα ασφάλειας και υγείας 
κατά την εκπόνηση της µελέτης του έργου 

 

 Συντονιστής  για  θέµατα  ασφάλειας  και  
υγείας κατά  την  εκτέλεση  του  έργου 

 

 Επιβλέπων Μηχανικός 
 

 Τεχνικός Ασφάλειας 
 

 Γιατρός Εργασίας  
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ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

 Συντονιστής για θέµατα ασφάλειας και υγείας 
κατά την εκπόνηση της µελέτης του έργου 

 

 Συντονιστής  για  θέµατα  ασφάλειας  και  
υγείας κατά  την  εκτέλεση  του  έργου 

 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ  ΣΕ  ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ  ΟΠΟΥ 

ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΝΤΑ  ΠΟΛΛΑ  ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ  
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ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

 Συντονιστής για θέµατα ασφάλειας και υγείας 
κατά την εκπόνηση της µελέτης του έργου 

 

Kάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο  

ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και  

εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου  

αναθέτει την εκτέλεση των  του συντονιστή της 

κατάρτισης των ΣΑΥ & ΦΑΥ  

(παρ. του άρθρου 5 του Π.Δ. 305/1996) 
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ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Προσόντα και καθήκοντα των συντονιστών  
κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου: 

 

1. Tα προσόντα των συντονιστών κατά την εκπόνηση της 
μελέτης του έργου είναι αυτά που σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις παρέχουν το δικαίωμα υπογραφής της συγκεκριμένης 
μελέτης. 

 

2. Oι συντονιστές που ορίζονται για θέματα ασφάλειας και υγείας 
κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου: 

α. Συντονίζουν τη συνεργασία και την εφαρμογή των αρχών 
πρόληψης κατά το στάδιο που εκπονείται η μελέτη 

β. Kαταρτίζουν το ΣΑΥ και το ΦΑΥ 
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ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

  Συντονιστής  για  θέµατα  ασφάλειας  και  
υγείας κατά  την  εκτέλεση  του  έργου 

 

Kάθε  φυσικό  ή  νοµικό πρόσωπο  

στο οποίο ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και 

εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου,  

αναθέτει τα καθήκοντα του συντονιστή των 

ενεργειών πρόληψης και προστασίας της Υ&Α 

των εργαζομένων του έργου  

(παρ. 3 του άρθρου 6του Π.Δ. 305/1996) 
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ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ 
 Προσόντα των συντονιστών κατά την εκτέλεση του έργου: 

1. Tα προσόντα των συντονιστών για θέματα ασφάλειας και 
υγείας κατά την εκτέλεση του έργου είναι αυτά που 
προβλέπονται και για τους τεχνικούς ασφάλειας.  
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ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

  Επιβλέπων Μηχανικός 
 

Πρόσωπο που συμβάλλεται με τον Κύριο του Έργου  

και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  

αναλαμβάνει την επίβλεψη της εφαρμογής της μελέτης και 

της εκτέλεσης τεχνικού έργου ή τμήματός του 
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ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

  Τεχνικός Ασφάλειας 
 

 Γιατρός Εργασίας  
 

Πρόσωπα που συμβάλλονται με κάθε εργοδότη 

 και δίνουν συμβουλές για θέματα  

ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων 

 

 

  



 

Υποχρέωση απασχόλησης  
τεχνικού ασφάλειας 

και ιατρού εργασίας της επιχείρησης 
 

 εργαζόμενοι < 50      Τ.Α.  
 
 

 εργαζόμενοι > 50      Τ.Α. + Ι.Ε. 
 
(Άρθρο 8 - Ν.3850/2010) 

ΟΡΓΑΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

45 







ΑΡΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

Ο εργοδότης  είναι υπεύθυνος  

για ασφάλεια και υγεία  εργαζομένων 

 δεν απαλλάσσεται από  ευθύνη  

όταν  εργαζόμενοι δεν τηρούν  υποχρεώσεις 

  ούτε όταν αναθέτει πρόληψη - προστασία 

σε Τ.Α. και Ι.Ε.  

48 
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ΕΓΓΡΑΦΑ – ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΕΠΕ ΓΙΑ Υ+Α 
 

  ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
 

 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
 

 ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΤΑ-ΓΕ 
 

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 
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Εκ των προτέρων γνωστοποίηση  
 

ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και όταν δεν υπάρχει ο 
κύριος του έργου πρέπει να διαβιβάζει στην αρμόδια 
Επιθεώρηση Εργασίας πριν από την έναρξη των 

εργασιών την εκ των προτέρων γνωστοποίηση 
 

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση απαιτείται  
στις περιπτώσεις εργοταξίων: 

 Με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών μεγαλύτερη από 30 
εργάσιμες ημέρες και ταυτόχρονη απασχόληση 
περισσότερων από 20 εργαζομένων, ή  

 
 Με προβλεπόμενο όγκο εργασίας που υπερβαίνει τα 500 

ημερομίσθια 
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Εκ των προτέρων γνωστοποίηση  
  

 Η εκ των προτέρων γνωστοποίηση αναρτάται 

κατά τρόπο εμφανή στο εργοτάξιο και 

ενημερώνεται εάν χρειάζεται.  

 

 Η προβλεπόμενη «διαβίβαση» της εκ των 

προτέρων γνωστοποίησης στην αρμόδια 

επιθεώρηση εργασίας γίνεται ηλεκτρονικά με 

αποστολή email. (υ.α. με αριθ. 14867/825/2014) 
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Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας 
 

 Απαιτείται για έργα που εκτελούνται σε οικισµούς άνω 
των 10.000 κατοίκων ή σε έργα µε συµβατικό 
προϋπολογισµό µεγαλύτερο από αυτόν που αντιστοιχεί σε 
οικοδοµή όγκου 1000 µ3 και εφ’ όσον για την εκτέλεση 
τους απαιτείται άδεια από την αρµόδια αρχή 

 
 Όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση 
 
 Ο εργολάβος ή ο υπεργολάβος ολόκληρου του έργου 

ή όταν δεν υπάρχουν αυτοί ο κύριος του έργου 
υποχρεούται να προμηθευθεί το ημερολόγιο μέτρων 
ασφάλειας 
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Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας 
 

 Υποχρέωση για ενημέρωση του ημερολογίου μέτρων 
ασφαλείας έχουν: 

 

Ο επιβλέπων το έργο 
 
Οι υπόχρεοι για τη διενέργεια των τακτικών 

ελέγχων ή δοκιμών (π.χ. πρανή ορυγμάτων, 
ανυψωτικά μηχανήματα) 

 
Παράλληλα το αρμόδιο για τον έλεγχο όργανο 

(Επιθεωρητής Εργασίας κλπ.) δύναται να αναγράφει 
στο ΗΜΑ τις υποδείξεις του 
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Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας 
 

 Στο Η.Μ.Α. αναγράφονται οπωσδήποτε τα παρακάτω, 
όπως και όποιες άλλες απαιτήσεις προκύπτουν από 
συναφείς διατάξεις ή κανόνες ασφαλείας :  

 

- Οι έλεγχοι των ανυψωτικών µηχανηµάτων  

- Οι έλεγχοι των συρματόσχοινων  

- Οι έλεγχοι των πρανών των εκσκαφών και ο 

έλεγχος των αντιστηρίξεών τους  
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Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας 
 

 Στο Η.Μ.Α. αναγράφονται οπωσδήποτε τα παρακάτω, 
όπως και όποιες άλλες απαιτήσεις προκύπτουν από συναφείς διατάξεις 
ή κανόνες ασφαλείας :  

 

- Οι έλεγχοι προ της επαναλήψεως των εργασιών που 

διεκόπησαν εξ’ αιτίας θεοµηνίας 

- Η βεβαίωση πληρότητας και ευστάθειας, από τον 

Επιβλέποντα Μηχανικό, για την καταλληλότητα των 

ικριωµάτων  

- Η άδεια του Επιβλέποντα Μηχανικού για την 

εγκατάσταση ανυψωτικής µηχανής σε ικρίωµα 



Υ & Α - ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ                Μανσούδης Απόστολος 58 

Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας 
 

 
 Το ΗΜΑ τηρείται στους χώρους εργασίας, συμπληρώνεται 

όπως προβλέπεται από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις και 
τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών.  

 

 Για το ΗΜΑ δεν απαιτείται προσκόμιση για θεώρηση 

στην αρμόδια υπηρεσία επιθεώρησης εργασίας. 

 
(υ.α. με αριθ. 14867/825/2014) 
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ΒΙΒΛΙΟ ΤΑ - ΙΕ 

 

 Το βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού 
ασφάλειας και ιατρού εργασίας τηρείται στους 

χώρους εργασίας, συμπληρώνεται όπως 
προβλέπεται από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις 
και τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών 

αρχών 
 

Για το βιβλίο αυτό δεν απαιτείται προσκόμιση 
για θεώρηση στην αρμόδια υπηρεσία  

(μόνο για εργοτάξια) 
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Η διαδικασία και ο τρόπος τήρησης βιβλίου γραπτών 
υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας 
εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την φύση και την έκταση του 
έργου, τον αριθμό των εργοταξίων που υπάρχουν, την 
μεταξύ τους απόσταση, κ.λπ.  

Όσον αφορά τον τρόπο τήρησης του βιβλίου 
ενημερώνεται η αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.  

Η ενημέρωση της επιθεώρησης εργασίας γίνεται με την εκ 
των προτέρων γνωστοποίηση ή στις περιπτώσεις που η εκ 
των προτέρων γνωστοποίηση δεν είναι υποχρεωτική κατά τον 
έλεγχο στο εργοτάξιο. 
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Εφόσον ο αριθμός των εργολάβων που ταυτόχρονα 

απασχολούνται δεν είναι μεγάλος και το μέγεθος και η 

έκταση του έργου το επιτρέπουν, μπορεί να τηρείται 

ένα μοναδικό βιβλίο γραπτών υποδείξεων στο 

χώρο του έργου.  

Στις λοιπές περιπτώσεις εφόσον για το σύνολο του 

εργοταξίου έχει ορισθεί ένας τεχνικός ασφάλειας 

τηρείται ένα και μοναδικό βιβλίο υποδείξεων. 
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Το βιβλίο τηρείται σε έντυπη ή «ηλεκτρονική μορφή» με 

ευθύνη των εργολάβων και του εργολάβου ολόκληρου του 

έργου ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει εργολάβος 

ολοκλήρου του έργου με ευθύνη και του κυρίου του έργου. 

Δεν απαιτείται θεώρηση του βιβλίου από την αρμόδια 

επιθεώρηση εργασίας και μπορεί το συγκεκριμένο βιβλίο 

υποδείξεων να προσαρτάται στο ΗΜΑ ή και να 

ενοποιούνται τα δύο βιβλία αρκεί να υπάρχει σαφήνεια ως 

προς τις καταχωρούμενες εγγραφές−υποδείξεις, την ιδιότητα 

του προσώπου που προβαίνει στη σχετική υπόδειξη κ.λπ. 
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Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. 
 

Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας 
 

 Πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου ο 

εργολάβος ολόκληρου του έργου, και εάν αυτός δεν 

υπάρχει τότε ο κύριος του έργου, μεριμνά για την 

εκπόνηση σχεδίου ασφάλειας και υγείας και για την 

κατάρτιση φακέλου ασφάλειας και υγείας 
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Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. 
 

Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας 
 

 

 Το σχέδιο ασφάλειας και υγείας αποσκοπεί στην πρόληψη 

των κινδύνων κατά την κατασκευή του έργου, ενώ ο 

φάκελος στην πρόληψη των κινδύνων κατά τις 

ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ζωής του έργου, όπως  εργασίες συντήρησης, 

μετατροπών, καθαρισμού κ.λ.π..   
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Πότε απαιτείται ΣΑΥ και ΦΑΥ ; 

Η σύνταξη ΣΑΥ απαιτείται όταν υπάρχει έστω και μια από τις παρακάτω 

περιπτώσεις: 

- όταν απαιτείται συντονιστής σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την 

εκπόνηση της μελέτης του έργου, δηλαδή όταν στο έργο προβλέπεται να 

είναι παρόντα περισσότερα του ενός συνεργεία 

- όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση  

- όταν οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους 

κινδύνους όπως αυτές απαριθμούνται στη νομοθεσία  
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Πότε απαιτείται ΣΑΥ και ΦΑΥ ; 

Η σύνταξη ΣΑΥ απαιτείται όταν υπάρχει έστω και μια από τις παρακάτω 
περιπτώσεις: 

- όταν οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους 
κινδύνους όπως αυτές απαριθμούνται στη νομοθεσία 

. Πτώσεις από ύψος  

. Καταπλάκωση από χώματα ή βύθιση σε άμμο/λάσπη 

. Έκθεση σε παράγοντες βιολογικούς- χημικούς 

. Εργασίες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες 

. Εργασίες κοντά σε ηλεκτρικούς αγωγούς υψηλής και μέσης τάσης  

. Εργασίες, όπου υπάρχει κίνδυνος πνιγμού 

. Φρέατα, υπόγειες χωματουργικές εργασίες και σήραγγες 

. Εργασίες καταδύσεων με αναπνευστική συσκευή 

. Εργασίες με θάλαμο πεπιεσμένου αέρα 

. Εργασίες που συνεπάγονται τη χρήση εκρηκτικών υλών 

. Εργασίες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης βαρέων   
  προκατασκευασμένων στοιχείων  
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Πότε απαιτείται ΣΑΥ και ΦΑΥ ; 

Η σύνταξη ΣΑΥ απαιτείται όταν υπάρχει έστω και μια από τις παρακάτω 
περιπτώσεις: 

- Τοποθέτηση ικριωμάτων.  

Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου 

ασφάλειας και υγείας του έργου με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α΄305) και δήλωση 

ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου. 
 
(Άρθρο 4 - Άδειες Δόμησης - NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4178 - 2013 
Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.) 
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Πότε απαιτείται ΣΑΥ και ΦΑΥ ; 

- στα περισσότερα έργα και  
- πάντα στα έργα που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας,  

 
άρα έμμεσα προκύπτει ότι σχεδόν για όλα τα έργα, 

συντάσσεται πάντα ΣΑΥ 
 

Δεν χρειάζεται ΣΑΥ στις περιπτώσεις  
ενός συνεργείου με απλό και μικρό αντικείμενο 

 
Η κατάρτιση ΦΑΥ είναι υποχρεωτική για όλα τα έργα  

(χωρίς προϋποθέσεις) 
 
Για την κατάρτιση των ΣΑΥ και ΦΑΥ μεριμνά ο συντονιστής ασφάλειας και 
υγείας κατά τη μελέτη του έργου και για την αναπροσαρμογή τους μεριμνά 
ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου. 
 
Την ευθύνη για τυχόν παράλειψη κατάρτισης ΣΑΥ και ΦΑΥ έχει το πρόσωπο 
που όρισε τον συντονιστή   
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Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. 
 

 Το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στους χώρους 
εργασίας, συμπληρώνονται όπως προβλέπεται από 
τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις και τίθενται στη 
διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών.  

 
Για τα ΣΑΥ και ΦΑΥ δεν απαιτείται θεώρηση 

από την αρμόδια υπηρεσία 
 
Όπως αναφέρεται στη συγκεκριμένη διάταξη ο έλεγχος από την αρμόδια 

υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. διενεργείται στους χώρους εργασίας 
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ΣΑΥ – Τι περιλαμβάνει 

 Γενικά στοιχεία έργου (πληροφορίες για είδος, χρήση,   
  σύντομη περιγραφή, ακριβή διεύθυνση, στοιχεία κυρίου   
  του έργου, στοιχεία υπόχρεου για εκπόνηση του ΣΑΥ) 
 
 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής   
   ωφέλειας 
 
 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την  
  ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας 
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ΣΑΥ – Τι περιλαμβάνει 

 Ρύθμιση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και 
πέριξ  
   του εργοταξίου 
 
 Καθορισμός χώρων αποθήκευσης και αποκομιδής  
   άχρηστων υλικών 
 
 Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών 
 
 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α’ βοηθειών 
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ΣΑΥ – Τι περιλαμβάνει 

 Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται 

στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι ικριωμάτων, 

αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων ή επιχωμάτων κλπ., 

και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος 

 

 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων 

εργασιών του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

εκτέλεσής του 
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ΣΑΥ – Τι περιλαμβάνει 
 Καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών 

κινδύνων και της εκτίμησης επικινδυνότητας κάθε φάσης 

και υποφάσης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης 

επικινδυνότητας (π.χ. χαμηλή, μέτρια, υψηλή) 

 Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για εργασίες που οι 

κίνδυνοι δεν γίνεται να αποφευχθούν 

 Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να 

αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψή του 

καθώς και ειδικά μέτρα για τις εργασίες που ενέχουν 

ειδικούς κινδύνου 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)  
(εγκύκλιος 130159/7.5.97 Υπουργείου Εργασίας)   

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ  
 
1. Είδος έργου και χρήση αυτού:  
2. Σύντομη περιγραφή του έργου:  
3. Ακριβής διεύθυνση του έργου:  
4. Στοιχεία του κυρίου του έργου:  
5. Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ:  
6. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου (συσχετισμός 

με το χρονοδιάγραμμα εργασιών) και των εφαρμοζομένων 
μεθόδων εργασίας κατά φάση (π.χ. περιγραφή των 
κυριότερων βοηθητικών μέσων, του τρόπου οριζόντιας και 
κατακόρυφης διακίνησης υλικών, κλπ.):  
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Β. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Για κάθε επί μέρους φάση εκτέλεσης του έργου καταγράφονται  
οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν.  
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω πιθανοί κίνδυνοι:  

  πιθανός κίνδυνος από αστοχία του εδάφους (π.χ. κατολισθήσεις, 
καταρρεύσεις, υποχωρήσεις πρανών εκσκαφής, αποκολλήσεις βράχων, 
κλπ)  

 

  πιθανός κίνδυνος από εργοταξιακά οχήματα (π.χ. ασταθής 
έδραση, ελλιπής ακινητοποίηση, συγκρούσεις, συνθλίψεις, κλπ)  

 

  πιθανός κίνδυνος πτώσης από ύψος (π.χ. εργασία σε ικριώματα, 
σε στέγες, σε πέρατα πλακών, πλησίον κατακόρυφων ή οριζοντίων 
ανοιγμάτων, υπερυψωμένες δίοδοι, κλπ)  

 

  πιθανός κίνδυνος από πτώσεις υλικών και αντικειμένων (π.χ. 
κατεδαφίσεις, φορτοεκφορτώσεις, κλπ)  
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Β. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Για κάθε επί μέρους φάση εκτέλεσης του έργου καταγράφονται  
οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν.  
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω πιθανοί κίνδυνοι:  

  πιθανός κίνδυνος εκρήξεων (π.χ. χρήση εκρηκτικών, φιάλες 
ασετυλίνης/οξυγόνου, κλπ)  

 
 πιθανός κίνδυνος πυρκαγιάς (π.χ. δεξαμενές καυσίμων, χρήση 

φλόγας, κλπ)  

 
  πιθανός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας (π.χ. δίκτυα, ηλεκτροκίνητα 

μηχανήματα, κλπ)  
 

 πιθανός κίνδυνος από έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες, 
είτε φυσικούς (π.χ. ακτινοβολία, θόρυβος, κλπ), είτε χημικούς (π.χ. 
αμίαντος, αναθυμιάσεις, κλπ), είτε βιολογικούς (π.χ. υπόνομοι, 
βιολογικοί καθαρισμοί, κλπ)  
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Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ 
ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

 
Στο τμήμα αυτό περιγράφονται και διευκρινίζονται οι κανόνες που θα 

εφαρμόζονται στο εργοτάξιο.  
 

Συγκεκριμένα, για κάθε έναν από τους παραπάνω κινδύνους περιγράφονται τα 
μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων.  

 
Θα μνημονεύονται οι συγκεκριμένες διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν 

τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν. 
  

Επίσης για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία ή η 
πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για τη συγκεκριμένη περίπτωση  

θα περιγράφονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν  
για την προστασία των εργαζομένων.  

 
Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν τα ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν 

για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους  
(βλ. παράρτημα ΙΙ του Π.Δ. 305/96).  
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ΦΑΥ – Τι περιλαμβάνει 
 Πληροφορίες για είδος, χρήση και στοιχεία του έργου  
 Σύντομη περιγραφή του έργου 
 Πληροφορίες για δίκτυα κοινής ωφέλειας 
 Πληροφορίες για κινδύνους που δεν γίνεται να αποφευχθούν 
 Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για εργασίες που οι κίνδυνοι 

δε γίνεται να αποφευχθούν 
 Γενικά μέτρα πρόληψης και κανόνες που θα εφαρμοστούν 
 Ειδικά μέτρα, μελέτες για κατασκευές, διατάξεις και 

εξοπλισμού που απαιτούνται για εργασίες που ενέχουν 
ειδικούς κινδύνους 

 Πληροφορίες για υλικά κατασκευής που μπορεί να 
προκαλέσουν κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)  
(εγκύκλιος 130159/7.5.97 Υπουργείου Εργασίας )  

Α. ΓΕΝΙΚΑ  
 
Είδος έργου και χρήση αυτού:  
Ακριβής διεύθυνση του έργου:  
3.   Αριθμός αδείας:  
4.  Στοιχεία των κυρίων του έργου:  
5.  Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ: 
 
Β. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
Β.1. Τεχνική περιγραφή του έργου:  
Β.2. Παραδοχές μελέτης:  
Β.3. Σχέδια του έργου (με μορφή παραρτήματος του ΦΑΥ θα 
προσαρτώνται μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του έργου τα 
“ως κατεσκευάσθη” σχέδια του έργου)  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)  
(εγκύκλιος 130159/7.5.97 Υπουργείου Εργασίας )  

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  
 
Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις που θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες επεμβάσεις κατά τη 
διάρκεια ζωής του έργου. Οι επισημάνσεις αυτές μπορούν ενδεικτικά 
να αναφέρονται στα εξής:  
 
• οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου  
 
• ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του 
έργου (προκατασκευή, προένταση, σημειακά φορτία, κλπ)  
 
• θέσεις δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, 
παροχής διαφόρων αερίων, κλιματισμού, θέρμανσης, 
πυρόσβεσης, κλπ)  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)  
(εγκύκλιος 130159/7.5.97 Υπουργείου Εργασίας )  

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  
 
Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις που θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες επεμβάσεις κατά τη 
διάρκεια ζωής του έργου. Οι επισημάνσεις αυτές μπορούν ενδεικτικά 
να αναφέρονται στα εξής:  
 
• σημεία κεντρικών διακοπτών  
 
• χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση  
 
• θέσεις υλικών που ενέχουν ειδικούς κινδύνους    
  (πολυουρεθάνη, αμίαντος, κλπ)  
 
• διάφορες άλλες ζώνες κινδύνου 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)  
(εγκύκλιος 130159/7.5.97 Υπουργείου Εργασίας )  

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
Καταγράφονται οι οδηγίες και τα χρήσιμα στοιχεία για 
μελλοντικές εργασίες στο έργο, όπως π.χ. εργασίες 
καθαρισμού, συντήρησης, επισκευής, κλπ. Ενδεικτικά 
αναφέρονται οι εξής περιπτώσεις που μπορούν να περιληφθούν 
στο τμήμα αυτό του ΦΑΥ:  
• εργασίες σε στέγες  
• εργασίες σε εξωτερικές όψεις και φωταγωγούς  
• εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου  
• εργασίες σε φρέατα και τάφρους  
• υπόγειες και υποθαλάσσιες εργασίες  
• εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαϊάς 
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Βεβαίωση ικριωμάτων 

 

Η βεβαίωση του υπεύθυνου μηχανικού για 

εργασίες επί σταθερών ικριωμάτων  

τηρείται στον τόπον εργασίας και τίθεται στη 

διάθεση των αρμοδίων οργάνων της επιθεώρησης 

εργασίας εφόσον ζητηθεί κατά την διάρκεια των 

πραγματοποιούμενων ελέγχων. 

 



Υ & Α - ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ                Μανσούδης Απόστολος 84 

 Πριν την έναρξη εργασιών σε τεχνικά έργα, 
διαβιβάζεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας & 

Υγείας στην Εργασία Μεσσηνίας-Λακωνίας μόνο  
«η εκ των προτέρων γνωστοποίηση». 

 
Η διαβίβαση θα γίνεται με ηλεκτρονικό και μόνο τρόπο 

(email) στη διεύθυνση: sepekal@otenet.gr  
 
 Πρακτικά η γνωστοποίηση αυτή γίνεται με την αποστολή 

«σκαναρισμένου» εντύπου. 
 
 Τα υπόλοιπα έγγραφα: ΗΜΑ, ΣΑΥ, ΦΑΥ, βιβλίο υποδείξεων 

ΤΑ-ΓΕ, βεβαίωση ικριωμάτων, συνεχίζουν να τηρούνται 
στο χώρο του έργου χωρίς προσκόμιση και θεώρηση 
στην Υπηρεσία μας. 

 

mailto:sepekal@otenet.gr
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ Ή ΚΙΝΗΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
• ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 

• ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 

• ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

• ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 

• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Α+Υ  -  ΜΕΛΕΤΗ 

• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Α+Υ  -  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

• Τ.Α.  -  Γ.Ε. 
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ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1. Κύριος του έργου 
 
α) Ο κύριος του έργου αναθέτει την μελέτη, την εκτέλεση και την 

επίβλεψη της εκτέλεσης σε ανάδοχο (αντιπαροχέα) 

 

- ουδεμία ευθύνη φέρει για τα μέτρα ασφαλείας και υγείας που πρέπει να 

λαμβάνονται κατά την εκτέλεση του έργου.  

- ουδεμία ευθύνη φέρει για την κατάρτιση του Φακέλου του Έργου.  

 

Δεν έχει την ιδιότητα του εργοδότη  

όπως αυτή ορίζεται από το Θεσμικό Πλαίσιο για τα τεχνικά έργα.  
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ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1. Κύριος του έργου 
 
β) Ο κύριος του έργου αναθέτει την μελέτη σε μελετητή της 

αρεσκείας του και την εκτέλεση ολοκλήρου του έργου σε 

εργολάβο. 

- ουδεμία ευθύνη φέρει για τα μέτρα ασφαλείας και υγείας που πρέπει 

να λαμβάνονται κατά την εκτέλεση του έργου.  

- φέρει την ευθύνη για τα πρόσωπα που όρισε κατά την μελέτη του έργου, 

μελετητή ή και συντονιστή για θέματα ασφαλείας κατά την μελέτη του 

έργου. 

 

Κατά την εκτέλεση του έργου δεν έχει την ιδιότητα του εργοδότη  

όπως αυτή ορίζεται από το Θεσμικό Πλαίσιο για τα τεχνικά έργα.  
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ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1. Κύριος του έργου 
γ) Ο κύριος του έργου εκτελεί το έργο με πολλούς εργολάβους 

έχει υποχρεώσεις ανάλογες των εργοδοτών του Θεσμικού πλαισίου για τα 

τεχνικά έργα με προϋποθέσεις.  

Φέρει τις ευθύνες:  
1. Για τα πρόσωπα που όρισε για την κατάρτιση του φακέλου του έργου και 

την επίβλεψη της εκτέλεσης του έργου, δηλαδή: 
- Μελετητή 

- Συντονιστή κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου 

- Συντονιστή κατά την εκτέλεση του έργου 

- Επιβλέποντα μηχανικό 
 
2. Για την προμήθεια του Ημερολογίου Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α.)  
3. Για την κοινοποίηση της «Εκ των προτέρων Γνωστοποίηση» στην 

Επιθεώρηση Εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών. 
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ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1. Κύριος του έργου 
γ) Ο κύριος του έργου εκτελεί το έργο με πολλούς εργολάβους 

έχει υποχρεώσεις ανάλογες των εργοδοτών του Θεσμικού πλαισίου για τα 

τεχνικά έργα με προϋποθέσεις.  

Φέρει τις ευθύνες:  

 

4. Πριν την εγκατάσταση έκαστου εργολάβου να λαμβάνει όλα τα μέτρα 

ασφαλείας που απαιτούνται και υποδεικνύονται από τον επιβλέποντα 

μηχανικό για ολόκληρο το έργο και να τα τηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έργου.  

 Για τα τμήματα του έργου που ανέλαβαν και εκτελούν εργολάβοι δεν 

φέρει ευθύνη. Την ευθύνη για τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται να 

λαμβάνονται για τα τμήματα του έργου που ανέλαβαν και εκτελούν οι 

εργολάβοι την φέρουν οι ίδιοι οι εργολάβοι. 
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ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1. Κύριος του έργου 
γ) Ο κύριος του έργου εκτελεί το έργο με πολλούς εργολάβους 

έχει υποχρεώσεις ανάλογες των εργοδοτών του Θεσμικού πλαισίου για τα 

τεχνικά έργα με προϋποθέσεις. Φέρει τις ευθύνες:  
 
5. Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα 

μέτρα ασφαλείας για την προστασία τρίτων που δύναται να εισέλθουν στο 

εργοτάξιο και να τα διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της διακοπής. Τα μέτρα 

που απαιτούνται τα υποδεικνύει εγγράφως ο επιβλέπων μηχανικός του 

έργου. 

 

6. Πριν την έναρξη των εργασιών που διακόπηκαν υποχρεούται να ειδοποιήσει 

εγγράφως τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου. 
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ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1. Κύριος του έργου 
 
δ) Ο κύριος του έργου εκτελεί το έργο απασχολώντας εργαζόμενους 

με σχέση εργασίας. 

 

Στην περίπτωση αυτή έχει την ιδιότητα του εργοδότη όπως αυτή 

ορίζεται από το Θεσμικό πλαίσιο για τα τεχνικά έργα και φέρει όλες τις 

ευθύνες για τα μέτρα ασφαλείας και υγείας τόσο του γενικού 

πλαισίου μέτρων ασφαλείας όσο και του ειδικού πλαισίου για τα τεχνικά 

έργα. 
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ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

2) Εργολάβος ολοκλήρου του έργου 
Φέρει την ευθύνη για : 
 
α) τον ορισμό των προσώπων κατά την εκτέλεση του έργου, δηλαδή του:  
 
- συντονιστή για θέματα ασφαλείας και υγείας κατά την εκτέλεση του 
έργου,  
- επιβλέποντα μηχανικού,  
- Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας εφόσον απασχολεί προσωπικό 
με σχέση εργασίας. 
 
β) – προμήθεια Η.Μ.Α. 
    - διαβίβαση στο ΣΕΠΕ της «εκ των προτέρων γνωστοποίηση»   
    - τήρηση στο εργοτάξιο των: - Η.Μ.Α. 
        - Σ.Α.Υ. 
        - Φ.Α.Υ. 
        - εκ των προτέρων γνωστοποίησης. 
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ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

2) Εργολάβος ολοκλήρου του έργου 
Φέρει την ευθύνη για : 
 
γ) για τα μέτρα ασφαλείας και υγείας που πρέπει να λαμβάνονται και 

τηρούνται κατά την εκτέλεση του έργου για ολόκληρο το έργο, 

ανεξάρτητα εάν αυτό εκτελείται ολικά ή κατά τμήματα με υπεργολάβους 

 

δ) να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις του Συντονιστή Ασφαλείας κατά 

την εκτέλεση του έργου, των Τεχνικού Ασφαλείας -Ιατρού Εργασίας. 

 

ε) να τηρεί τις οδηγίες του επιβλέποντα μηχανικού. Οι οδηγίες του 

επιβλέποντος μηχανικού είναι υποχρεωτικές, αλλιώς αυτός δύναται να 

διατάξει τη διακοπή των εργασιών.  
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ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

3) Υπεργολάβος 
 
α) Φέρει στο ακέραιο τις ευθύνες για τα μέτρα ασφαλείας και 

υγείας που πρέπει να λαμβάνονται κατά την εκτέλεση του έργου 

στο τμήμα του έργου που ανέλαβε να κατασκευάσει.  

 

β) Φέρει την ευθύνη να απασχολεί Τεχνικό Ασφαλείας για το 

τμήμα του έργου που κατασκευάζει και απασχολεί εργαζόμενους 

και να λαμβάνει υπ’ όψιν του τις υποδείξεις του συντονιστή για 

θέματα ασφαλείας και υγείας.      
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4) Οι εργαζόμενοι έχουν μεταξύ άλλων τις υποχρεώσεις: 
 
-  να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και να 
φροντίζουν για την προστασία τη δική τους και των άλλων 
ατόμων που επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις τους 
 
-  να χρησιμοποιούν σωστά τα ατομικά μέσα προστασίας 
 
-  να χρησιμοποιούν σωστά τις μηχανές, εργαλεία, επικίνδυνες 
ουσίες, κλπ.  
 
-  να διατηρούν (να μην αφαιρούν, προκαλούν βλάβες, κλπ) 
τις διατάξεις και τους μηχανισμούς ασφάλειας  
 
 

  

ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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4) Οι εργαζόμενοι έχουν μεταξύ άλλων τις υποχρεώσεις: 
 
-  να χρησιμοποιούν τις προβλεπόμενες ασφαλείς προσβάσεις 
και εξόδους  
 
-  να αναφέρουν όλες τις καταστάσεις, ελλείψεις και λάθη που 
παρουσιάζουν κίνδυνο 
 
-  να συντρέχουν τον εργοδότη, τον τεχνικό ασφάλειας και το 
γιατρό εργασίας στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους 
προς εξασφάλιση συνθηκών ασφάλειας και υγείας 
  
- να παρακολουθούν τα σχετικά σεμινάρια  
 
 

  

ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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5) Αυτοαπασχολούμενοι: 
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5) Αυτοαπασχολούμενοι: 
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 παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές 
 
 επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και 

ασφάλειας 
 
 επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων 

προστασίας  
 
 ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων  

6) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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7) Oι συντονιστές που ορίζονται για θέματα ασφάλειας και 
υγείας κατά την εκτέλεση του έργου: 
 
α. Συντονίζουν την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης 
και ασφάλειας στις τεχνικές ή/και οργανωτικές επιλογές, 
προκειμένου να προγραμματίζονται οι διάφορες εργασίες ή 
φάσεις εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά και 
στην πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων 
αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας. 
 
β. Συντονίζουν την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων 
μεριμνώντας ώστε οι εργολάβοι και υπεργολάβοι και οι 
αυτοαπασχολούμενοι να εφαρμόζουν με συνέπεια τις 
προβλεπόμενες αρχές και, όποτε απαιτείται, να εφαρμόζουν 
το ΣΑΥ. 
 
 

  

ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 



Υ & Α - ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ                Μανσούδης Απόστολος 104 

7) Oι συντονιστές που ορίζονται για θέματα ασφάλειας και 
υγείας κατά την εκτέλεση του έργου: 
 
γ. Αναπροσαρμόζουν το σχέδιο ασφάλειας και υγείας 
 
δ. Oργανώνουν μαζί με τον τεχνικό ασφάλειας και το γιατρό 
εργασίας τη συνεργασία, μεταξύ των εργολάβων και 
υπεργολάβων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο εργοτάξιο, και το 
συντονισμό των δραστηριοτήτων για την προστασία των 
εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων και των 
επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και την αμοιβαία 
ενημέρωσή τους, μεριμνώντας για τη συμμετοχή εφόσον 
υπάρχει ανάγκη των αυτοαπασχολουμένων. 
 
 
 

  

ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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7) Oι συντονιστές που ορίζονται για θέματα ασφάλειας και 
υγείας κατά την εκτέλεση του έργου: 
 
ε. Συντονίζουν την εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των 
εργασιακών διαδικασιών. 
 
στ. Λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να επιτρέπεται η 
είσοδος στο εργοτάξιο μόνο στα πρόσωπα που έχουν τη 
σχετική άδεια. 
 
ζ. Συνεργάζονται με τον τεχνικό ασφάλειας και το γιατρό 
εργασίας καθόλη τη διάρκεια απασχόλησης στο εργοτάξιο και 
ζητούν τη γνώμη τους κάθε φορά που κρίνουν απαραίτητο. 
 
 
 

  

ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 



Υ & Α - ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ                Μανσούδης Απόστολος 106 

8) Ο επιβλέπων δεν έχει υποχρεώσεις για λήψη μέτρων αλλά κυρίως 
υποχρεώσεις να δίνει οδηγίες και να υποδεικνύει μέτρα.  
Συγκεκριμένα: 
 
- να δίνει οδηγίες κατασκευής, σύμφωνα με τους κανόνες της 
επιστήμης και της τέχνης, για την εκτέλεση εργασιών αντιστηρίξεων, 
σταθερών ικριωμάτων και πίνακα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Να 
επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών αυτών πριν από την έναρξη των 
εργασιών και περιοδικά κατά την εκτέλεση τους  
 
- να δίνει οδηγίες κατασκευής, σύμφωνες με τους κανόνες της 
επιστήμης και της τέχνης, για τη λήψη μέτρων ασφάλειας από 
κινδύνους που προέρχονται από εναέριους και υπόγειους αγωγούς της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και να επιβλέπει την 
τήρηση τους  

ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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8) Ο επιβλέπων δεν έχει υποχρεώσεις για λήψη μέτρων αλλά κυρίως 
υποχρεώσεις να δίνει οδηγίες και να υποδεικνύει μέτρα.  
Συγκεκριμένα: 
 
- να δίνει οδηγίες σε περίπτωση σοβαρών ή επικίνδυνων έργων και 
εάν χρειάζεται να συντάσσει μελέτη για την προσαρμογή των 
προδιαγραφών των μέτρων ασφάλειας που προβλέπονται  
 
- να υποδεικνύει εγγράφως στον κύριο του έργου τα απαιτούμενα 
μέτρα ασφάλειας κατά περίπτωση και φάση του έργου  
 
- να βεβαιώνει την καταλληλότητα των εξωτερικών σταθερών 
ικριωμάτων  
 
- να επιθεωρεί όλα τα ικριώματα  
 
 
 

  

ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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8) Ο επιβλέπων δεν έχει υποχρεώσεις για λήψη μέτρων αλλά κυρίως 
υποχρεώσεις να δίνει οδηγίες και να υποδεικνύει μέτρα.  
Συγκεκριμένα: 
 
- να συντάσσει μελέτη των ικριωμάτων για ειδικές 
περιπτώσεις που περιγράφονται στη νομοθεσία  
 
- να δίνει άδεια σε περίπτωση εγκατάστασης ανυψωτικής μηχανής επί 
ικριώματος  
 
- να επιθεωρεί τις εκσκαφές  
 
- να ενημερώνει το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας για ό,τι 
αφορά τις υποδείξεις που πρέπει σύμφωνα με τα παραπάνω να κάνει  

 
 
 

  

ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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ΑΡΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

Ο εργοδότης  είναι υπεύθυνος  

για ασφάλεια και υγεία  εργαζομένων 
  

 δεν απαλλάσσεται από  ευθύνη  

όταν  εργαζόμενοι δεν τηρούν  υποχρεώσεις 

   

ούτε όταν αναθέτει πρόληψη - προστασία 

σε Τ.Α. - Ι.Ε. και ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ για Α+Υ  
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Δια την διαρκή επίβλεψιν και επιµέλειαν της εφαρµογής του παρόντος 

ως και του Πδ./τος 778/80 «περί των µέτρων ασφαλείας κατά την 

εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών» εις τας οικοδοµικάς και εν γένει 

εργοταξιακάς εργασίας, παρίσταται ανελλιπώς καθ’ 

όλην την διάρκειαν της ηµερησίας εργασίας 

οι νόµω υπόχρεοι εργοδόται ή οι εκπρόσωποι 

τούτων. 

 
Άρθρον 111 –Π.Δ. 1073/1981 
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Στις περιπτώσεις πολλών εργολάβων ή υπεργολαβίας  

πού κατευθύνονται οι ευθύνες; 

 Οι ευθύνες των εργοδοτών δεν μεταφέρονται ούτε μοιράζονται.  

 Δηλαδή όλοι οι εργολάβοι και οι υπεργολάβοι έχουν στο 

ακέραιο όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπει η νομοθεσία.  

  

Ακόμα και στην περίπτωση ανάθεσης είτε ολόκληρου είτε 

τμήματος του έργου από εργολάβο σε υπεργολάβο,  

φέρουν και οι δύο ακέραιη την ευθύνη  

για τυχόν έλλειψη μέτρων ασφάλειας.  
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ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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Ποιος έχει την ευθύνη όταν συμβεί ένα ατύχημα; 

Εάν το ατύχημα οφείλεται, όπως είναι και το πλέον πιθανό,  

σε έλλειψη μέτρων ασφάλειας,  

τότε την ευθύνη την έχει πάντα, ο εργοδότης,  

διότι αυτός και μόνον έχει υποχρεώσεις για λήψη μέτρων.  

 

Επομένως, στα τεχνικά έργα την ευθύνη έχουν  

οι εργολάβοι και υπεργολάβοι και  

σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ο κύριος του έργου. 
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Ποιος έχει την ευθύνη όταν συμβεί ένα ατύχημα; 

Πάντως η ευθύνη του εργοδότη ούτε μειώνεται,  

ούτε μεταφέρεται σε άλλα άτομα που τυχόν εμπλέκονται στο 

έργο, όπως ο τεχνικός ασφάλειας, ο συντονιστής, ο επιβλέπων, 

κλπ, και τα οποία έχουν κυρίως ρόλο συμβουλευτικό.  

 

Βέβαια, οι δικαστικές αρχές λαμβάνουν πάντα υπόψη και τις 

διατάξεις του ποινικού και αστικού κώδικα, με τις οποίες 

μπορούν να καταδικάσουν παράλληλα και άλλους παράγοντες 

του έργου, ότι π.χ. άσκησαν πλημμελώς τα καθήκοντά τους. 
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Πότε και πού πρέπει να αναγγέλλονται  
τα εργατικά ατυχήματα;  

 
Ο εργοδότης οφείλει να αναγγέλλει εντός 24 ωρών  

στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις αρμόδιες 

υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού που υπάγεται ο 

εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα και  

εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου,  

να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που μπορεί να 

χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος.  
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ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Διοικητικές κυρώσεις 

α) πρόστιμο για καθεμία παράβαση, από τριακόσια ευρώ (300,00€) μέχρι 
πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00€), 
β) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής 
διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή 
εκμετάλλευσης για χρονικό διάστημα μέχρι έξι ημερών. 
 

Ποινικές κυρώσεις 
Κάθε εργοδότης, που παραβαίνει με πρόθεση τις διατάξεις της 
νομοθεσίας, για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον 
εννιακοσίων ευρώ (900,00€) ή και με τις δύο αυτές ποινές.  
Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων από αμέλεια οι παραπάνω 
δράστες τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους ή με χρηματική 
ποινή. 
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ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Άρθρον 116 ΠΔ 1073/1981 
Ο έλεγχος και η επίβλεψις της εφαρμογής τόσον του 

παρόντος όσον και του Π.Δ/τος 778/80 ανατίθεται εις τα 
αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας και τας 

Αστυνομικάς Αρχάς. 
 

Τα ως άνω όργανα δικαιούνται να διατάσσουν την διακοπήν 

της εργασίας, εις Τμήμα ή το σύνολον του έργου κατά 

τον διενεργούμενον έλεγχον ότι εις το υπό κατασκευήν έργον 

δεν έχουν ληφθή τα υπό των ανωτέρω διαταγμάτων  

προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. 



Υ & Α                                          Μανσούδης  Απόστολος 

Υ.Α. 27397/122/19.8.2013  
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως 

αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του 

Επιθεωρητή Εργασίας 
 

Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας 
που διαπιστώνει την τέλεση των παραβάσεων που 

αναφέρονται στο εδάφ. β΄ της παρ. 4και στην παρ.7 
άρθ. 24 Ν. 3996/2011, όπως ισχύει, επιβάλλει διοικητική 

κύρωση (πρόστιμο), αμελλητί, κατά δέσμια 
αρμοδιότητα χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του 

εργοδότη για παροχή εξηγήσεων ως κατωτέρω: 
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http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3996/year/2011/article/24/paragraph/4
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3996/year/2011/article/24/paragraph/7
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3996/year/2011/article/24/paragraph/7
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/347
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Υ.Α. 27397/122/19.8.2013  
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως  

αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας,  
κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας 

 

 Μη επίδειξη βιβλίου ημερησίων δελτίων 
απασχολουμένου προσωπικού οικοδομικών και 

τεχνικών έργων. 
 
 Επιβαλλόμενο πρόστιμο για κάθε επιμέρους παράβαση : 

α) εργαζόμενοι 1 -10 : 300,00 € 
β) εργαζόμενοι 11 -50 : 1.000,00 € 
γ) εργαζόμενοι 51 -150 : 2.000,00 € 
δ) εργαζόμενοι 151 -250 : 3.000,00 € 
ε) εργαζόμενοι  >251 : 5.000,00 € 
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Υ.Α. 27397/122/19.8.2013  
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως 

αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, 
κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας 

 
 μη επίδειξη πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών 

μηχανημάτων, ανά μηχάνημα έργου 
 

Επιβαλλόμενο πρόστιμο ανά περίπτωση :  2.500,00 € 
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Υ & Α - ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ                Μανσούδης Απόστολος 

ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ  2003-2015 
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ΤΕΛΟΣ 

 
Ευχαριστώ για την προσοχή σας 
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