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Αρχή της ευθύνης του εργοδότη – Γενικές Υποχρεώσεις Εργοδοτών 

 Στο Ν. 3850/10 (Ν. 1568/85 και τις παραγράφους 1, 2, 3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 17/96), 
διατυπωνεται ρητά η αρχή της ευθύνης του εργοδότη, σύμφωνα με την οποία: 

 Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στην επιχείρηση 
του 

 Δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη αυτή ούτε όταν 
 Οι εργαζόμενοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους 
  αναθέτει καθήκοντα προστασίας και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου στον τεχνικό 

ασφαλείας ή/και σε Ιατρό Εργασίας ή/και σε αρμόδιες Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας 
και Πρόληψης 

 Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών: 
 Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών, των εργαζομένων και του κράτους πηγάζουν από το Ν. 

3850/10 «Κωδικοποίηση Νομαθεσίας Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων»  

 



Θεσμοί ΥΑΕ στα Τεχνικά Έργα (Ν. 1568/85 και Ν. 3850/2010) 

ë Τεχνικός Ασφάλειας:  
Σύμβουλος του εργοδότη σε θέματα ασφάλειας της εργασίας 
Καθήκοντα: ΕΕΚ, έλεγχος της ασφάλειας του εργοταξίου, επιθεώρηση συνθηκών 

εργασίας, βιβλίο παρατηρήσεων, εκπαίδευση, πυρασφάλεια, έρευνα ατυχημάτων, χρήση 
ΜΑΠ 

 
ë Ιατρός Εργασίας:  

Σύμβουλος του εργοδότη σε θέματα υγείας της εργασίας 
(>50 εργαζόμενους) 
Καθήκοντα: ΕΕΚ, ιατρική παρακολούθηση, ιατρικοί φάκελοι, οργάνωση πρώτων 

βοηθειών, αλλαγή θέσης εργασίας λόγω προβλημάτων υγείας, επιθεώρηση συνθηκών 
εργασίας, ΜΑΠ 

 
 

ë ΕΣΥΠΠ - ΕΞΥΠΠ:  
 

ë Επιτροπές εργαζομένων ΥΑΕ 
 



Θεσμοί ΥΑΕ στα Τεχνικά Έργα (ΠΔ 305/1996) 

ë Συντονιστής για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά τη διάρκεια της μελέτης:  
«κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ο κύριος του έργου ή/και ο 
ανάδοχος, κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου, αναθέτει την 
εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 5» 
Καθήκοντα: ΣΑΥ, ΦΑΥ, συντονισμός των μελετητών 
 

ë Συντονιστής για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου:  
«κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ο κύριος του έργου 
ή/και ο ανάδοχος, κατά την εκτέλεση του έργου, αναθέτει την 
εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 6» 
Καθήκοντα: Συντονισμός της εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται στο ΣΑΥ, 

αναπροσαρμογή ΣΑΥ, συντονισμός εργασιών και αυτοαπασχολούμενων 
 



Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας κατά τις διατάξεις του ΠΔ 
305/1996 

(Για εργοτάξιο όπου είναι παρόντα πολλά συνεργεία, εκ των προτέρων γνωστοποίηση, εργασίες 
Παραρτήματος ΙΙ) 

ë Σχέδιο ΥΑΕ (ΣΑΥ): Πριν από την έναρξη του έργου ο κύριος του έργου ή ο ανάδοχος 
μεριμνά για την εκπόνηση σχεδίου ΥΑΕ όπου διευκρινίζονται τα μέτρα πρόληψης που θα 
εφαρμοστούν για κάθε δραστηριότητα. Το σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει ειδικά μέτρα για 
συγκεκριμένες εργασίες. Αναπροσαρμογή του σχεδίου με την εξέλιξη της πορείας του έργου.  

 
ë Φάκελος ΥΑΕ (ΦΑΥ): Κατά τη μελέτη του έργου καταρτίζεται φάκελος ΥΑΕ με χρήσιμες 

πληροφορίες και μέτρα ΥΑΕ που αφορούν μεταγενέστερες εργασίες στο έργο μετά τη λήξη 
του.  

 (Το ΣΑΥ και ΦΑΥ είναι αναπόσπαστο τμήμα των δικαιολογητικών για την έκδοση αδείας ή την 
κατάθεση τεχνικής μελέτης προκειμένου για δημόσιο έργο) 

 (Πρότυπα ΣΑΥ και ΦΑΥ: ΤΕΕ (τεύχος 2003 της 18/05/98), Υπ. Πολιτισμού, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) 
 
ë Εκ των προτέρων γνωστοποίηση: Προκειμένου για εργοτάξιο: 

• Με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών >30 ημέρες και στο οποίο απασχολούνται > 20 
εργαζόμενοι ή 

• Με προβλεπόμενο όγκο εργασίας > 500 μεροκάματα 
Από τον κύριο του έργου ή ο εργολάβος ολοκλήρου του έργου 

 



Υποχρέωση εκπόνησης Φακέλου (ΦΑΥ) και Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας 
(ΣΑΥ) 

1) Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται συντονιστής σε θέματα ΥΑΕ κατά την εκπόνηση του έργου: 
 Για εργοτάξια όπου είναι παρόντα πολλά συνεργεία, ορίζεται ένας ή παραπάνω 

συντονιστές σε θέματα ΥΑΕ. 
2) Όταν οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους όπως 

περιγράφονται στον ενδεικτικό κατάλογο εργασιών: 
Ενδεικτικός κατάλογος εργασιών που ενέχουν ειδικούς κινδύνους για την ΥΑΕ.  
Εργασίες:  

 με κινδύνους καταπλάκωσης , βύθισης ή πτώσης από ύψος 
 με κινδύνους έκθεσης σε χημικούς ή βιολογικούς παράγοντες 
 με ιοντίζουσες ακτινοβολίες 
 κοντά σε ηλεκτρικούς αγωγούς υψηλής τάσης 
 όπου υπάρχει κίνδυνος πνιγμού 
 σε φρεάτια, υπόγειες χωματουργικές εργασίες, σήραγγες 
 καταδύσεων με αναπνευστική συσκευή 
 με θάλαμο πεπιεσμένου αέρα 
 που συνεπάγονται τη χρήση εκρηκτικών υλών 
 συναρμολόγησης – αποσυναρμολόγησης βαριών προκατασκευασμένων στοιχείων 

3) Όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση 
 



Περιεχόμενα Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας 

Στο ΣΑΥ περιγράφονται και διευκρινίζονται: 
 οι κανόνες που θα εφαρμόζονται στο εργοτάξιο, αφού ληφθούν υπόψη οι τυχόν 

δραστηριότητες εκμετάλλευσης που διεξάγονται στον τόπο του έργου 
 ειδικά μέτρα για τις εργασίες που περιλαμβάνονται σε μία ή περισσότερες κατηγορίες του 

Καταλόγου επικινδύνου εργασιών  
Το ΣΑΥ σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία για: 

 την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας 
 την ανάλυση πορείας κατασκευής σε φάσεις 
 την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου 
 την ανάλυση μεθόδων εργασίας κατά φάσεις 
 τον καθορισμό χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων 
 τις συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών 
 τη διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ Βοηθειών 
 τη μελέτη κατασκευής ικριωμάτων 

 



Περιεχόμενα Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας 

 Συμπληρωματικά το ΣΑΥ για δημόσια έργα πρέπει να περιλαμβάνει, σύμφωνα με την ΑΠ. 
ΔΙΠΑΔ/οικ./889/27/11/2002, «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά 
την κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ)»:  
 την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών των κινδύνων και της εκτίμησης 

επικινδυνότητας κάθε φάσης και υπο-φάσης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης 
επικινδυνότητας  

π.χ.   Χ= χαμηλή εκτίμηση κινδύνου 
         Μ= μέτρια εκτίμηση κινδύνου 
         Υ= υψηλή εκτίμηση κινδύνου 
 εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 
 για τον εναπομένοντα κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την 

πρόληψη τους, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους 
(Παρ. ΙΙ). 



Περιεχόμενα Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας 

Ο ΦΑΥ σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 πρέπει να περιλαμβάνει: 
 το μητρώο του έργου, δηλαδή τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή του έργου 
 οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ΥΑΕ, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις 

ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όπως εργασίες 
συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κ.λπ. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται 
στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διάφορων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα 
δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης κ.λπ.).  
 

Συμπληρωματικά ο ΦΑΥ για δημόσια έργα πρέπει να περιλαμβάνει, σύμφωνα με την ΑΠ. 
ΔΙΠΑΔ/οικ./889/27/11/2002, «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ)»:  

 Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης του έργου  
 



Ορισμοί παραγόντων του έργου 

1) "κύριος του έργου" κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου 
πραγματοποιείται ένα έργο 
 

2) "ανάδοχος" κάθε 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 
α) ‘Εργολάβος’ 

 β) ‘Υπεργολάβος’ 
 γ) ‘Μελετητής’ 
 
3) εργοδότης, εργαζόμενος,  
 
4)   Αυτοαπασχολούμενος  (έχουν τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και εργοδοτών) 
5) «Επιβλέπων». Πρόσωπο που με σύμβαση με τον κύριο έργου και σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις αναλαμβάνει την επίβλεψη της εφαρμογής της μελέτης και της εκτέλεσης τεχνικού 
έργου ή τμήματός του, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης.  

 



Υποχρεώσεις κυρίου του έργου 

 Πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου, ο κύριος του έργου, εάν δεν 
υπάρχει εργολάβος ολόκληρου του έργου, μεριμνά για την εκπόνηση σχεδίου 
ΥΑΕ και την κατάρτιση Φακέλου ΥΑΕ (Π.Δ. 305/96, Άρθρο 3). 
 

 Ο κύριος του έργου δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες αν αναθέσει στους 
συντονιστές το έργο αυτό (Π.Δ. 305/96, Άρθρο 7). 
 

 Ο κύριος του έργου, και εφόσον δεν υπάρχει εργολάβος ολοκλήρου του έργου, 
έχει την ευθύνη έγγραφης ανάθεσης καθηκόντων Συντονιστή για ΥΑΕ στη φάση 
της μελέτης και κατασκευής του έργου (Π.Δ. 305/96, Άρθρο 2). 
 

 Ο κύριος του έργου, κατά την εκτέλεση του έργου, και εφόσον δεν υπάρχει 
γενικός εργολάβος, έχει την ευθύνη φύλαξης του Σχεδίου και του Φακέλου 
Ασφάλειας και Υγείας στο εργοτάξιο που είναι στη διάθεση των ελεγκτικών 
αρχών (Π.Δ. 305/96, Άρθρο 3). 
 



Απλοποίηση της γραφειοκρατικής διαδικασίας για  τα τεχνικά έργα 

 Από το 2014 και μετά: 
 Κατάργηση θεώρησης στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας: 
 ΣΑΥ και ΦΑΥ 
 Ημερολογίου Μέτρων Ασφαλείας  
 Αναγγελίας Τεχνικού Ασφαλείας 
 Βιβλίου Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας 
 Όλα τα παραπάνω τηρούνται στο χώρο του έργου 
 Ηλεκτρονική κατάθεση μιας γνωστοποίησης στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας 
 Δυνατότητα ηλεκτρονικής τήρησης των βιβλίων. 
 Τα ΣΑΥ, ΦΑΥ κατατίθενται στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας ή μαζίμε 

την Τεχνική Μελέτη προκειμένου για δημόσιο έργο. 



Υποχρεώσεις εργολάβου του έργου 
 Πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου, μεριμνά για την εκπόνηση Σχεδίου ΥΑΕ και την 

κατάρτιση Φακέλου ΥΑΕ (Π.Δ. 305/96, Άρθρο 9). 
 

 Ο εργολάβος δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες αν αναθέσει στους συντονιστές το έργο αυτό (Π.Δ. 
305/96, Άρθρο 7). 
 

 Έχει την ευθύνη έγγραφης ανάθεσης καθηκόντων Συντονιστή για ΥΑΕ στη φάση της μελέτης και 
κατασκευής του έργου (Π.Δ. 305/96, Άρθρο 2). 
 

 Έχει την ευθύνη διαβίβασης της εκ των προτέρων γνωστοποίησης στο αρμόδιο ΚΕΠΕΚ (Π.Δ. 
305/96, Άρθρο 3). 
 

 Έχει την ευθύνη φύλαξης του Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας στο εργοτάξιο που είναι 
στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών (ΠΔ 305/96, Άρθρο 3). 
 

 Πρέπει να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας που αφορούν το έργο (Ν 1396/1983, 
Άρθρο 3). 
 

 Να τηρεί σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τις οδηγίες του επιβλέποντος (Ν 
1396/1983, Άρθρο 3) 
 

 Να τηρεί σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τη μελέτη των μέτρων ασφαλείας 
όπου αυτή προβλέπεται (Ν 1396/1983, Άρθρο 3). 
 



Υποχρεώσεις υπεργολάβου του έργου 

 Έχουν τις γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών, όπως προβλέπονται από το 
άρθρο 7 του Π.Δ. 17/96. 
 

 Έχουν τις υποχρεώσεις των εργοδοτών που ορίζονται στο Π.Δ. 395/94: 
«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση 
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους». 
 

 Έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τα οριζόμενα στα άρθρα 3, 4 και 5 του Π.Δ. 
396/94: «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία».  
 

 Λαμβάνουν υπόψη τις υποδείξεις του τεχνικού ασφάλειας, του γιατρού εργασίας 
και των συντονιστών για θέματα ασφάλειας και υγείας ως προς το αντικείμενο 
αρμοδιότητας του καθενός.  
 



Υποχρεώσεις μελετητή 

 Να συντάσσει μελέτη μέτρων ασφαλείας σύμφωνη με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, 
όταν προβλέπεται τέτοια υποχρέωση (Ν 1396/1983) π.χ. σύνταξη ειδικής μελέτης για τη διαδικασία 
και τη σειρά κατεδάφισης, προκειμένου για κατεδάφιση έργων από προεντεταμένο σκυρόδεμα. 
 

 Να συντάσσει μελέτη για τις αντιστηρίξεις των πρανών, όταν αυτές απαιτούνται (Π.Δ. 1073/81, 
Άρθρο 2). 
 

 Εφόσον οριστεί ως συντονιστής κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου έχει τις υποχρεώσεις του, 
όπως αυτές αναφέρονται στο (Π.Δ. 305/96).  
 



Υποχρεώσεις επιβλέποντα 

 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 εργασιών και περιοδικά κατά την 
εκτέλεση τους (Ν 1396/1983, Άρθρο 7). 
 

 Να δίνει οδηγίες, 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 (Ν 1396/1983, Άρθρο 7). 
 

 Να επιβλέπει την εφαρμογή της μελέτης μέτρων ασφάλειας, που αναφέρεται στο άρθρο 6 του Ν 
1396/1983 και να δίνει σχετικές οδηγίες (Ν 1396/1983, Άρθρο 7). 
 

 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 (Ν 
1396/1983, Άρθρο 7). 
 



Υποχρεώσεις επιβλέποντα 

 

 Να υποδεικνύει εγγράφως στον κύριο του έργου, στην περίπτωση του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του Ν 
1396/1983, τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας κατά περίπτωση και φάση του έργου (Ν 1396/1983, 
Άρθρο 7). 
 

 Να ενημερώνει το ΗΜΑ για ότι αφορά τις υποδείξεις, που έχει υποχρέωση να κάνει σύμφωνα με το 
Ν 1396/1983, καθώς και τις παρατηρήσεις για την εφαρμογή τους (Ν 1396/1983, Άρθρο 8). 
 

 Να δίνει οδηγίες κατασκευής εργασιών αντιστήριξης (Π.Δ. 1073/71, Άρθρα 9 και 10).  
 

 Να υπολογίζει τον τρόπο σύνδεσης των ικριωμάτων με το κτίριο για κτήρια με πρόσοψη πάνω από 
16 μέτρα (Π.Δ. 778/80, Άρθρο 10). 
 

 Να επιθεωρεί τα ικριώματα στις περιπτώσεις που ορίζουν το Π.Δ. 778/80, άρθρο 21 και το Π.Δ. 
305/96, Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, 6.3. 
 

 Να συντάσσει βεβαίωση πληρότητας και ευστάθειας του σταθερού ικριώματος πριν την έναρξη των 
εργασιών (Π.Δ. 778/80, Άρθρο 3). 
 



Υποχρεώσεις επιβλέποντα 

 Να επιθεωρεί τις εκσκαφές και αντιστηρίξεις (Π.Δ. 1073/71, Άρθρο 13).  
 

 Να δίνει οδηγίες για την επίλυση προβλημάτων σε ιδιαιτέρως δυσχερείς συνθήκες εργασίας κατά τη 
συναρμολόγηση στεγών (Π.Δ. 778/80, Άρθρο 18).  
 

 Να συντάσσει μελέτη για την κατασκευή των ειδών σταθερών ικριωμάτων που αναφέρονται στο Π.Δ. 
1073, Άρθρο 34.  
 

 Να συντάσσει μελέτη για εγκατάσταση ανυψωτικής μηχανής σε ικρίωμα (Π.Δ. 1073, Άρθρο 35). 
 

 Εφόσον ο επιβλέπων μηχανικός οριστεί ως συντονιστής κατά την κατασκευή του έργου έχει τις 
υποχρεώσεις του, όπως αυτές αναφέρονται (Π.Δ. 305/96).  
 



Βασική νομοθεσία 

 N. 3850/2010 (Κωδικοποίηση νόμων) 
 

 ΠΔ 305/1996 (Κινητά Εργοτάξια) 
 

 ΠΔ 778/80 (Ικριώματα) 
 

 ΠΔ 1073/81 (Οικοδομικές Εργασίες) 
 

 Ν. 1396/83 (ΗΜΑ και υποχρεώσεις επιβλέποντα) 
 

 ΑΠ. ΔΕΕΠΠ/οικ./85/14/5/2001: «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της 
οριστικής μελέτης η/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε δημόσιο έργο», (ΦΕΚ 686/Β/1/6/2001). 
 

 ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ./177/2/3/2001: «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου», (ΦΕΚ 
266/Β/14/3/2001) 
 

 ΑΠ. Οικ. 433/19/9/2000: «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου 
στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε δημόσιου έργου», (ΦΕΚ 1176/Β/22/9/2000) 
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