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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠρόληψηΠρόληψη τωντων κινδύνωνκινδύνων στηνστην εργασίαεργασία µεµε τητη συµµετοχήσυµµετοχή όλωνόλων



ΣήµεραΣήµερα µεµε τηντην τρέχουσατρέχουσα οικονοµικήοικονοµική κρίσηκρίση

ηη ΥγείαΥγεία καικαι ηη ΑσφάλειαΑσφάλεια τωντων εργαζοµένωνεργαζοµένων καθίσταταικαθίσταται

θέµαθέµα περισσότεροπερισσότερο επίκαιροεπίκαιρο καικαι επιτακτικόεπιτακτικό ..

ΑπαιτείΑπαιτεί τηντην εγρήγορσηεγρήγορση όλωνόλων µαςµας γιαγια νανα µηνµην τεθείτεθεί

εκτόςεκτός προτεραιοτήτωνπροτεραιοτήτων ..ΣηµαντικόςΣηµαντικός είναιείναι οο ρόλοςρόλος όλωνόλων

τωντων θεσµώνθεσµών,, πουπου σχετίζονταισχετίζονται µεµε τηντην ΥγείαΥγεία καικαι

ΑσφάλειαΑσφάλεια καθώςκαθώς καικαι ηη συνεργασίασυνεργασία καικαι συµµετοχήσυµµετοχή

όλωνόλων µαςµας ..



ΤεχνικάΤεχνικά έργαέργα
∆ιάφορες∆ιάφορες κατηγορίεςκατηγορίες ανάλογαανάλογα µεµε τοντον όγκοόγκο

καικαι τηντην πολυπλοκότητάπολυπλοκότητά τουςτους

ΣεΣε όλαόλα υπάρχουνυπάρχουν οιοι γνωστέςγνωστές ιδιαιτερότητεςιδιαιτερότητες τηςτης κατασκευήςκατασκευής τεχνικώντεχνικών έργωνέργων::

ΟιΟι εργαζόµενοιεργαζόµενοι στουςστους χώρουςχώρους αυτούςαυτούς δεδε διαθέτουνδιαθέτουν, , κατάκατά µεγάληµεγάλη πλειοψηφίαπλειοψηφία, , τηντην

εκπαίδευσηεκπαίδευση καικαι τηντην ειδίκευσηειδίκευση πουπου έχουνέχουν οιοι εργαζόµενοιεργαζόµενοι σεσε άλλεςάλλες βιοµηχανίεςβιοµηχανίες..

ΗΗ εργασίαεργασία είναιείναι γιαγια πολλούςπολλούς περιστασιακήπεριστασιακή καικαι εκτελείταιεκτελείται κάτωκάτω απόαπό απρόβλεπτεςαπρόβλεπτες

µεταβολέςµεταβολές τωντων καιρικώνκαιρικών συνθηκώνσυνθηκών.  .  ΑπαιτείΑπαιτεί σωµατικήσωµατική δύναµηδύναµη καικαι ακρίβειαακρίβεια ..

ΣυχνάΣυχνά εκτελείταιεκτελείται παράλληληπαράλληλη εργασίαεργασία πολλώνπολλών συνεργείωνσυνεργείων µεµε έλλειψηέλλειψη

συνεργασίαςσυνεργασίας καικαι συντονισµούσυντονισµού σεσε όό,,τιτι αφοράαφορά τητη λήψηλήψη καικαι τηντην τήρησητήρηση τωντων µέτρωνµέτρων

ασφάλειαςασφάλειας. . ΠολλέςΠολλές φορέςφορές επιζητείταιεπιζητείται καικαι ηη επιβεβαίωσηεπιβεβαίωση τωντων οικοδόµωνοικοδόµων µέσαµέσα

απόαπό τηντην εκδήλωσηεκδήλωση ενδιαφέροντοςενδιαφέροντος γιαγια επικίνδυνηεπικίνδυνη εργασίαεργασία. . 

ΠροβλήµαταΠροβλήµατα γλωσσικήςγλωσσικής επικοινωνίαςεπικοινωνίας πουπου αυξάνουναυξάνουν τηντην επικινδυνότηταεπικινδυνότητα καικαι τηντην

πιθανότηταπιθανότητα ατυχήµατοςατυχήµατος ..

ΣυχνέςΣυχνές αλλαγέςαλλαγές τωντων συνθηκώνσυνθηκών καικαι τωντων συνεργείωνσυνεργείων ..



ΤαΤα έτηέτη 20122012-- 2013     2013     υλοποιείταιυλοποιείται ηη ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή ΕκστρατείαΕκστρατεία γιαγια τηντην

ΥγείαΥγεία καικαι τηντην ΑσφάλειαΑσφάλεια στηνστην ΕργασίαΕργασία µεµε θέµαθέµα ::

ΠρόληψηΠρόληψη τωντων κινδύνωνκινδύνων µεµε τητη συµµετοχήσυµµετοχή όλωνόλων

ΣταΣτα έργαέργα µικρήςµικρής κλίµακαςκλίµακας καικαι δηδη σεσε αυτάαυτά µεµε αυτεπιστασίααυτεπιστασία οιοι

ιδιαιτερότητεςιδιαιτερότητες πουπου επηρεάζουνεπηρεάζουν εκτόςεκτός απόαπό τητη ποιότηταποιότητα καικαι τητη διαχείρισηδιαχείριση

τηςτης υγείαςυγείας καικαι ασφάλειαςασφάλειας εργαζοµένωνεργαζοµένων καικαι τρίτωντρίτων είναιείναι αυξηµένεςαυξηµένες ..

ΗΗ απόαπό τηντην πολιτείαπολιτεία παραχώρησηπαραχώρηση τηςτης δυνατότηταςδυνατότητας νανα χριστείχριστεί

κατασκευαστήςκατασκευαστής κάθεκάθε ιδιοκτήτηςιδιοκτήτης εκεκ τωντων προτέρωνπροτέρων δηµιουργείδηµιουργεί

δυσχέρειεςδυσχέρειες σεσε θέµαταθέµατα οργανωτικάοργανωτικά ,,διαχειριστικάδιαχειριστικά καικαι κατασκευαστικάκατασκευαστικά..



ΟΟ στόχοςστόχος φαντάζειφαντάζει ανέφικτοςανέφικτος , , …………………………..αλλάαλλά µήπωςµήπως µπορούµεµπορούµε ;;

ΣταΣτα τεχνικάτεχνικά έργαέργα έχουµεέχουµε τηντην χρυσήχρυσή ιδιαιτερότηταιδιαιτερότητα νανα µηνµην µπορείµπορεί νανα

κατασκευαστείκατασκευαστεί έναένα έργοέργο χωρίςχωρίς τητη συµµετοχήσυµµετοχή όλωνόλων ((ΜελετητώνΜελετητών , , ΚατασκευαστώνΚατασκευαστών

,,ΕπιβλεπόντωνΕπιβλεπόντων ,  ,  ΟικοδόµωνΟικοδόµων ,,ΗλεκτρολόγωνΗλεκτρολόγων ,,ΑυτοαπασχολούµενωνΑυτοαπασχολούµενων διαφόρωνδιαφόρων

ειδικοτήτωνειδικοτήτων ).).ΟιΟι αναθεωρήσειςαναθεωρήσεις ,,οιοι προσαρµογέςπροσαρµογές καικαι ηη επίεπί τόπουτόπου επίλυσηεπίλυση

θεµάτωνθεµάτων κατασκευήςκατασκευής προϋποθέτειπροϋποθέτει αρραγώςαρραγώς τηντην συµµετοχήσυµµετοχή όλωνόλων. . 

ΓιατίΓιατί νανα αλλάζουναλλάζουν

οιοι συµπεριφορέςσυµπεριφορές αυτέςαυτές

σεσε θέµαταθέµατα πρόληψηςπρόληψης τηςτης

ΥγείαςΥγείας καικαι τηςτης ΑσφάλειαςΑσφάλειας

τωντων εργαζοµένωνεργαζοµένων καικαι

τρίτωντρίτων ;;………….. .. 

ΣτόχοςΣτόχος γιαγια τατα τεχνικάτεχνικά έργαέργα ηη πρόληψηπρόληψη τωντων ατυχηµάτωνατυχηµάτων καικαι ειει δυνατόνδυνατόν

οο περιορισµόςπεριορισµός σεσε µικροατυχήµαταµικροατυχήµατα, , µεµε τητη συµµετοχήσυµµετοχή όλωνόλων..



ΣυνεργασίαΣυνεργασία

ΚατάθεσηΚατάθεση προσφοράςπροσφοράς µεµε δικαιοσύνηδικαιοσύνη απόαπό τοντον καθένακαθένα

ΈνωσηΈνωση δυνάµεωνδυνάµεων

ΕµπειρίεςΕµπειρίες((ανακαλούνταιανακαλούνται καικαι δίνουνδίνουν λύσειςλύσεις σεσε νέανέα προβλήµαταπροβλήµατα µεµε

διαφορετικάδιαφορετικά δεδοµέναδεδοµένα )    )    

ΠροβληµατισµοίΠροβληµατισµοί, , ανταλλαγήανταλλαγή απόψεωναπόψεων

( ( ΣυζήτησηΣυζήτηση : : απόαπό κοινούκοινού αναζήτησηαναζήτηση ::αυτόαυτό άλλωστεάλλωστε σηµαίνεισηµαίνει συνσυν ––ζήτησηζήτηση))

ΧαράΧαρά τηςτης συµµετοχήςσυµµετοχής σεσε οµάδαοµάδα

ΊσωςΊσως νανα ταλαιπωρείταλαιπωρεί αλλάαλλά γοητεύειγοητεύει ταυτόχροναταυτόχρονα



ΙδεώδεςΙδεώδες τηςτης ελληνικήςελληνικής παιδείαςπαιδείας είναιείναι νάνά γίνουνγίνουν οιοι άνθρωποιάνθρωποι ικανοίικανοί ««λόγονλόγον

διδόναιδιδόναι καικαι λαµβάνεινλαµβάνειν»» ((βλέπεβλέπε ΞενοφώντοςΞενοφώντος, , ΟικονοµικόνΟικονοµικόν, 11, 22)., 11, 22).

∆ηλαδή∆ηλαδή οιοι άνθρωποιάνθρωποι οφείλουνοφείλουν νανα δίδουνδίδουν στουςστους άλλουςάλλους τοτο δικαίωµαδικαίωµα λόγουλόγου, , 
αλλάαλλά καικαι νανα δίδουνδίδουν λόγονλόγον οιοι ίδιοιίδιοι, , νανα εκθέτουνεκθέτουν δηλαδήδηλαδή επακριβώςεπακριβώς τατα

δεδοµέναδεδοµένα καικαι νανα τατα αιτιολογούναιτιολογούν επαρκώςεπαρκώς βάσειβάσει τηςτης αρχήςαρχής τουτου αποχρώντοςαποχρώντος

λόγουλόγου, , αλλάαλλά δένδέν πρέπειπρέπει νανα σταµατούνσταµατούν εδώεδώ. . ΟφείλουνΟφείλουν επίσηςεπίσης νανα λαµβάνουνλαµβάνουν

λόγονλόγον απόαπό τούςτούς άλλουςάλλους, , δηλαδήδηλαδή νανα παρακολουθούνπαρακολουθούν µεµε προσοχήπροσοχή αυτάαυτά, , πούπού

λέγουνλέγουν οιοι άλλοιάλλοι. . 

ΟΟ διαλεκτικόςδιαλεκτικός άνθρωποςάνθρωπος δενδεν έχειέχει προκαταλήψειςπροκαταλήψεις, , δηλαδήδηλαδή εκεκ τωντων προτέρωνπροτέρων

παραδοχέςπαραδοχές, , καικαι δενδεν προσπαθείπροσπαθεί νανα επιβάλειεπιβάλει τιςτις απόψειςαπόψεις τουτου στονστον άλλονάλλον.                 .                 
ΟΟ διαλεκτικόςδιαλεκτικός σέβεταισέβεται τιςτις απόψειςαπόψεις τουτου άλλουάλλου, , έστωέστω καικαι εάνεάν διαφέρουνδιαφέρουν απόαπό τιςτις δικέςδικές

τουτου. . 

ΟΟ ΣωκράτηςΣωκράτης θεµελιωτήςθεµελιωτής τηςτης διαλεκτικήςδιαλεκτικής µεθόδουµεθόδου

στηνστην ΕλληνικήΕλληνική κοινωνίακοινωνία τουτου 55ουου αιώνοςαιώνος ππ..ΧΧ.,  .,  
είναιείναι τόσοτόσο επίκαιροςεπίκαιρος στονστον 2121οο αιώνααιώνα τηςτης

συνεργασίαςσυνεργασίας καικαι τηςτης επικοινωνίαςεπικοινωνίας. . 



ΣτηΣτη σηµερινήσηµερινή συγκυρίασυγκυρία τωντων νέωννέων κοινωνικοοικονοµικώνκοινωνικοοικονοµικών δεδοµένωνδεδοµένων καικαι

δυσκολιώνδυσκολιών ηη οικοδοµικήοικοδοµική δραστηριότηταδραστηριότητα έχειέχει περιοριστείπεριοριστεί..

λιγότεραλιγότερα έργαέργα

αλλάαλλά περισσότεροςπερισσότερος χρόνοςχρόνος στηστη διάθεσηδιάθεση τωντων παραγόντωνπαραγόντων τουτου έργουέργου

χρόνοςχρόνος γιαγια συνεργασίασυνεργασία

ποιότηταποιότητα στηνστην εργασίαεργασία

πρόληψηπρόληψη ατυχηµάτωνατυχηµάτων καικαι επαγγελµατικώνεπαγγελµατικών ασθενειώνασθενειών

όφελοςόφελος ηθικόηθικό καικαι υλικόυλικό

ΟυδένΟυδέν κακόνκακόν αµιγέςαµιγές καλούκαλού

ΑυτήνΑυτήν τηντην διαλεκτικήδιαλεκτική µέθοδοµέθοδο ((αµφίδροµοαµφίδροµο διάλογοδιάλογο)) επιζητούµεεπιζητούµε µεταξύµεταξύ τωντων

παραγόντωνπαραγόντων τωντων έργωνέργων,, µεταξύµεταξύ ΕργολάβωνΕργολάβων, , ΥπεργολάβωνΥπεργολάβων, , ΕπιβλεπόντωνΕπιβλεπόντων, , 
ΣυντονιστώνΣυντονιστών,  ,  ΓΓ..ΕΕ., ., ΤΤ..ΑΑ. . ,,ΕργαζοµένωνΕργαζοµένων ((εργοδοτούµενωνεργοδοτούµενων καικαι µηµη ) ) καικαι

ΑυτοαπασχολούµενωνΑυτοαπασχολούµενων ..



ΜικτέςΜικτές επιτροπέςεπιτροπές ελέγχουελέγχου σεσε οικοδοµέςοικοδοµές καικαι λοιπάλοιπά τεχνικάτεχνικά έργαέργα

((ΕπιθεώρησηΕπιθεώρηση ΥγείαςΥγείας καικαι ΑσφάλειαςΑσφάλειας ––ΣυνδικάτοΣυνδικάτο οικοδόµωνοικοδόµων –– ΤΤ..ΕΕ..ΕΕ. ). )

ΜιαΜια καλήκαλή εµπειρίαεµπειρία ,  ,  πουπου όµωςόµως στιςστις σηµερινέςσηµερινές συγκυρίεςσυγκυρίες επιβάλλεταιεπιβάλλεται νανα

επανατοποθετηθείεπανατοποθετηθεί ηη λειτουργίαλειτουργία τηςτης σεσε νέεςνέες βάσειςβάσεις συνεισφοράςσυνεισφοράς τωντων

εµπλεκοµένωνεµπλεκοµένων , , έστωέστω καικαι αδαπάνωςαδαπάνως ..

▪▪ ΣηµαντικήΣηµαντική είναιείναι ηη ανάδρασηανάδραση τωντων συµπερασµάτωνσυµπερασµάτων απόαπό αυτέςαυτές τιςτις επιθεωρήσειςεπιθεωρήσεις

προςπρος τατα µέληµέλη τωντων φορέωνφορέων καικαι όχιόχι απλώςαπλώς ηη συµµετοχήσυµµετοχή γιαγια τηντην δράσηδράση καικαι τηντην

πραγµατοποίησηπραγµατοποίηση τωντων ελέγχωνελέγχων, , πουπου ούτωςούτως ήή άλλωςάλλως πραγµατοποιούνταιπραγµατοποιούνται σεσε

καθηµερινήκαθηµερινή βάσηβάση απόαπό τουςτους επιθεωρητέςεπιθεωρητές ΑσφάλειαςΑσφάλειας καικαι ΥγείαςΥγείας . . 

▪▪ ΣτοΣτο ενηµερωτικόενηµερωτικό έργοέργο τωντων φορέωνφορέων µπορείµπορεί νανα βοηθήσειβοηθήσει καικαι τοτο ΣΣ..ΕΠΕΠ..ΕΕ.   .   µεµε

τοντον ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ, , ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΙΚΟΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΤΟΥ ΡΟΛΟΡΟΛΟ



ΠΠ..∆∆. 305/96 . 305/96 
ΆρθροΆρθρο 66
ΚαθήκονταΚαθήκοντα τωντων συντονιστώνσυντονιστών κατάκατά τηντην εκτέλεσηεκτέλεση τουτου έργουέργου..

αα. . ΣυντονίζουνΣυντονίζουν τηντην εφαρµογήεφαρµογή τωντων γενικώνγενικών αρχώναρχών πρόληψηςπρόληψης καικαι

ασφάλειαςασφάλειας στιςστις τεχνικέςτεχνικές ήή//καικαι οργανωτικέςοργανωτικές επιλογέςεπιλογές, , προκειµένουπροκειµένου νανα

προγραµµατίζονταιπρογραµµατίζονται οιοι διάφορεςδιάφορες εργασίεςεργασίες ήή φάσειςφάσεις εργασίαςεργασίας πουπου

διεξάγονταιδιεξάγονται ταυτόχροναταυτόχρονα ήή διαδοχικάδιαδοχικά καικαι στηνστην πρόβλεψηπρόβλεψη τηςτης διάρκειαςδιάρκειας

εκτέλεσηςεκτέλεσης τωντων διαφόρωνδιαφόρων αυτώναυτών εργασιώνεργασιών ήή φάσεωνφάσεων εργασίαςεργασίας..

ββ.. ΣυντονίζουνΣυντονίζουν τηντην εφαρµογήεφαρµογή τωντων σχετικώνσχετικών διατάξεωνδιατάξεων µεριµνώνταςµεριµνώντας ώστεώστε

οιοι εργολάβοιεργολάβοι καικαι υπεργολάβοιυπεργολάβοι καικαι, , εάνεάν αυτόαυτό είναιείναι αναγκαίοαναγκαίο γιαγια τηντην

προστασίαπροστασία τωντων εργαζοµένωνεργαζοµένων, , οιοι αυτοαπασχολούµενοιαυτοαπασχολούµενοι νανα εφαρµόζουνεφαρµόζουν µεµε

συνέπειασυνέπεια τιςτις αρχέςαρχές πουπου αναφέρονταιαναφέρονται στοστο άρθροάρθρο 8  8  τουτου διατάγµατοςδιατάγµατος καικαι

αφορούναφορούν τιςτις υποχρεώσειςυποχρεώσεις τωντων εργοδοτώνεργοδοτών καικαι όποτεόποτε απαιτείταιαπαιτείται, , νανα
εφαρµόζουνεφαρµόζουν τοτο σχέδιοσχέδιο ασφάλειαςασφάλειας καικαι υγείαςυγείας

ΕΘΝΙΚΟΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΙΚΑΙΟ αναφορέςαναφορές σεσε συνεργασίασυνεργασία ––συµµετοχήσυµµετοχή



γγ.  .  AAναπροσαρµόζουνναπροσαρµόζουν ήή µεριµνούνµεριµνούν ώστεώστε νανα αναπροσαρµοστείαναπροσαρµοστεί τοτο σχέδιοσχέδιο καικαι οο

φάκελοςφάκελος ασφάλειαςασφάλειας καικαι υγείαςυγείας σύµφωνασύµφωνα µεµε τητη παράγραφοπαράγραφο 9 9 τουτου άρθρουάρθρου 3 3 τουτου

παρόντοςπαρόντος διατάγµατοςδιατάγµατος..
ΟιΟι λέξειςλέξεις συντονισµόςσυντονισµός ,,αναπροσαρµογήαναπροσαρµογή εµπεριέχουνεµπεριέχουν τηντην αναγκαιότητααναγκαιότητα

συνεργασίαςσυνεργασίας--συµµετοχήςσυµµετοχής. . 

δδ.  .  OOργανώνουνργανώνουν µαζίµαζί µεµε τοντον ΤεχνικόΤεχνικό ΑσφάλειαςΑσφάλειας καικαι τοτο ΓιατρόΓιατρό ΕργασίαςΕργασίας τητη

συνεργασίασυνεργασία, , µεταξύµεταξύ τωντων ΕργολάβωνΕργολάβων καικαι ΥπεργολάβωνΥπεργολάβων, , συµπεριλαµβανοµένωνσυµπεριλαµβανοµένων

καικαι εκείνωνεκείνων πουπου διαδέχονταιδιαδέχονται οο έναςένας τοντον άλλονάλλον στοστο εργοτάξιοεργοτάξιο, , καικαι τοτο συντονισµόσυντονισµό

τωντων δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων γιαγια τηντην προστασίαπροστασία τωντων εργαζοµένωνεργαζοµένων καικαι τηντην πρόληψηπρόληψη τωντων

ατυχηµάτωνατυχηµάτων καικαι τωντων επαγγελµατικώνεπαγγελµατικών ασθενειώνασθενειών, , καθώςκαθώς καικαι τηντην αµοιβαίααµοιβαία

ενηµέρωσήενηµέρωσή τουςτους σύµφωνασύµφωνα µεµε όσαόσα προβλέπονταιπροβλέπονται στηστη ΝοµοθεσίαΝοµοθεσία ,,ότανόταν πολλέςπολλές

επιχειρήσειςεπιχειρήσεις µοιράζονταιµοιράζονται τοντον ίδιοίδιο χώροχώρο εργασίαςεργασίας, , µεριµνώνταςµεριµνώντας γιαγια τητη συµµετοχήσυµµετοχή

εφόσονεφόσον υπάρχειυπάρχει ανάγκηανάγκη τωντων ΑυτοαπασχολουµένωνΑυτοαπασχολουµένων..

εε. . ΣυντονίζουνΣυντονίζουν τηντην εποπτείαεποπτεία γιαγια τηντην ορθήορθή εφαρµογήεφαρµογή τωντων εργασιακώνεργασιακών διαδικασιώνδιαδικασιών..



ζζ. . ΣυνεργάζονταιΣυνεργάζονται µεµε τοντον τεχνικότεχνικό ασφάλειαςασφάλειας καικαι τοτο γιατρόγιατρό εργασίαςεργασίας καθόληκαθόλη τητη

διάρκειαδιάρκεια απασχόλησηςαπασχόλησης στοστο εργοτάξιοεργοτάξιο καικαι ζητούνζητούν τητη γνώµηγνώµη τουςτους κάθεκάθε φοράφορά

πουπου κρίνουνκρίνουν απαραίτητοαπαραίτητο ..

ΆρθροΆρθρο 11 11 τουτου Π∆Π∆. 305/1996. 305/1996
∆ιαβούλευση∆ιαβούλευση καικαι συµµετοχήσυµµετοχή τωντων εργαζοµένωνεργαζοµένων

ΣταΣτα πλαίσιαπλαίσια τηςτης διαβούλευσηςδιαβούλευσης καικαι τηςτης συµµετοχήςσυµµετοχής τωντων εργαζοµένωνεργαζοµένων, , σύµφωνασύµφωνα

µεµε τοτο άρθροάρθρο 10 10 τουτου ΠΠ..∆∆. 17/96 . 17/96 όπωςόπως κωδικοποιήθηκεκωδικοποιήθηκε µεµε τοτο άρθροάρθρο 46 46 τουτου

ΝΝ3850/2010, 3850/2010, οιοι εργοδότεςεργοδότες ζητούνζητούν τητη γνώµηγνώµη τωντων εργαζοµένωνεργαζοµένων καικαι τωντων

εκπροσώπωνεκπροσώπων τουςτους καικαι διευκολύνουνδιευκολύνουν τητη συµµετοχήσυµµετοχή τουςτους, , γιαγια τατα θέµαταθέµατα πουπου

καλύπτονταικαλύπτονται απόαπό τατα άρθραάρθρα 6 6 καικαι 8 8 τουτου παρόντοςπαρόντος διατάγµατοςδιατάγµατος((δηλδηλ. . καθήκοντακαθήκοντα

ΣυντονιστώνΣυντονιστών καικαι υποχρεώσειςυποχρεώσεις ΕργοδοτώνΕργοδοτών), ), προβλέπονταςπροβλέποντας κάθεκάθε φοράφορά πουπου αυτόαυτό

καθίσταταικαθίσταται αναγκαίοαναγκαίο, , -- λαµβάνονταςλαµβάνοντας υπόψηυπόψη τητη σοβαρότητασοβαρότητα τωντων κινδύνωνκινδύνων καικαι τοτο

µέγεθοςµέγεθος τουτου εργοταξίουεργοταξίου--, , τοντον κατάλληλοκατάλληλο συντονισµόσυντονισµό µεταξύµεταξύ τωντων εργαζοµένωνεργαζοµένων καικαι

τωντων εκπροσώπωνεκπροσώπων τουςτους στιςστις επιχειρήσειςεπιχειρήσεις οιοι οποίεςοποίες ασκούνασκούν τιςτις δραστηριότητέςδραστηριότητές

τουςτους στονστον τόποτόπο εργασίαςεργασίας..



ΝΝ. 3850/20. 3850/201010

ΚΩ∆ΙΚΑΣΚΩ∆ΙΚΑΣ ΝΟΜΩΝΝΟΜΩΝ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΝΤΗΝ ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙΚΑΙ ΤΗΝΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝΤΩΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΆρθροΆρθρο 1 1 
ΑντικείµενοΑντικείµενο

ΟΟ παρώνπαρών κώδικαςκώδικας έχειέχει ωςως αντικείµενοαντικείµενο τηντην εφαρµογήεφαρµογή µέτρωνµέτρων γιαγια τηντην

προαγωγήπροαγωγή τηςτης υγείαςυγείας καικαι τηςτης ασφάλειαςασφάλειας τωντων εργαζοµένωνεργαζοµένων κατάκατά τηντην

εργασίαεργασία. . ΠροςΠρος τοτο σκοπόσκοπό αυτόαυτό, , περιέχειπεριέχει γενικέςγενικές αρχέςαρχές σχετικάσχετικά µεµε τηντην

πρόληψηπρόληψη τωντων επαγγελµατικώνεπαγγελµατικών κινδύνωνκινδύνων καικαι τηντην προστασίαπροστασία τηςτης υγείαςυγείας καικαι τηςτης

ασφάλειαςασφάλειας, , τηντην εξάλειψηεξάλειψη τωντων συντελεστώνσυντελεστών κινδύνουκινδύνου τωντων εργατικώνεργατικών

ατυχηµάτωνατυχηµάτων καικαι τωντων επαγγελµατικώνεπαγγελµατικών ασθενειώνασθενειών, , τηντην ενηµέρωσηενηµέρωση, , τητη

διαβούλευσηδιαβούλευση, , τηντην ισόρροπηισόρροπη συµµετοχήσυµµετοχή, , τηντην κατάρτισηκατάρτιση τωντων

εργαζοµένωνεργαζοµένων καικαι τωντων εκπροσώπωνεκπροσώπων τουςτους,, καθώςκαθώς καικαι τουςτους κανόνεςκανόνες γιαγια τηντην

εφαρµογήεφαρµογή τωντων γενικώνγενικών αυτώναυτών αρχώναρχών



ΆρθροΆρθρο 4646 ∆ιαβουλεύσεις∆ιαβουλεύσεις καικαι συµµετοχήσυµµετοχή τωντων εργαζοµένωνεργαζοµένων

11. . ΟιΟι εργοδότεςεργοδότες ζητούνζητούν τητη γνώµηγνώµη τωντων εργαζοµένωνεργαζοµένων καικαι τωντων εκπροσώπωνεκπροσώπων τουςτους

καικαι διευκολύνουνδιευκολύνουν τητη συµµετοχήσυµµετοχή τουςτους στοστο πλαίσιοπλαίσιο όλωνόλων τωντων ζητηµάτωνζητηµάτων πουπου

άπτονταιάπτονται τηςτης ασφάλειαςασφάλειας καικαι τηςτης υγείαςυγείας κατάκατά τηντην εργασίαεργασία..
ΑυτόΑυτό συνεπάγεταισυνεπάγεται::

αα)  )  διαβούλευσηδιαβούλευση µεµε τουςτους εργαζοµένουςεργαζοµένους,,
ββ)  )  δικαίωµαδικαίωµα τωντων εργαζοµένωνεργαζοµένων καικαι τωντων εκπροσώπωνεκπροσώπων τουςτους νανα υποβάλλουνυποβάλλουν

προτάσειςπροτάσεις καικαι

γγ) ) ισόρροπηισόρροπη συµµετοχήσυµµετοχή σύµφωνασύµφωνα µεµε τηντην ισχύουσαισχύουσα νοµοθεσίανοµοθεσία ήή//καικαι τηντην

πρακτικήπρακτική..



2. 2. ΟιΟι εργαζόµενοιεργαζόµενοι ήή οιοι εκπρόσωποιεκπρόσωποι τουςτους συµµετέχουνσυµµετέχουν κατάκατά τρόποτρόπο ισόρροποισόρροπο καικαι

σύµφωνασύµφωνα µεµε τηντην ισχύουσαισχύουσα νοµοθεσίανοµοθεσία ήή//καικαι πρακτικήπρακτική, , ήή ζητείταιζητείται ηη γνώµηγνώµη τουςτους απόαπό

τοντον εργοδότηεργοδότη εκεκ τωντων προτέρωνπροτέρων καικαι εγκαίρωςεγκαίρως όσονόσον αφοράαφορά::
αα) ) κάθεκάθε ενέργειαενέργεια ηη οποίαοποία µπορείµπορεί νανα έχειέχει ουσιαστικέςουσιαστικές επιπτώσειςεπιπτώσεις στηνστην ασφάλειαασφάλεια καικαι

τηντην υγείαυγεία,,
ββ) ) τοντον καθορισµόκαθορισµό τωντων εργαζοµένωνεργαζοµένων τηςτης επιχείρησηςεπιχείρησης ήή//καικαι τωντων ατόµωνατόµων εκτόςεκτός τηςτης

επιχείρησηςεπιχείρησης ήή//καικαι τηςτης ΕΞΕΞ..ΥΥ..ΠΠ..ΠΠ. . πουπου αναλαµβάνουναναλαµβάνουν τατα καθήκοντακαθήκοντα τουτου τεχνιτεχνι--κούκού

ασφάλειαςασφάλειας ήή//καικαι τουτου ιατρούιατρού εργασίαςεργασίας, , καθώςκαθώς καικαι τιςτις δραστηριότητεςδραστηριότητες τουςτους καικαι τοντον

καθορισµόκαθορισµό τωντων ερερ--γαζοµένωνγαζοµένων πουπου προβλέπονταιπροβλέπονται οτηνοτην παράγραφοπαράγραφο 2 2 τουτου άρθρουάρθρου

45,45,
γγ) ) τιςτις πληροφορίεςπληροφορίες πουπου προβλέπονταιπροβλέπονται στηνστην παράγραπαράγρα--φοφο 1 1 περπερ. . α΄καια΄και β΄καιβ΄και στηνστην

παράγραφοπαράγραφο 2 2 περπερ. . β΄β΄ καικαι γ΄γ΄ τουτου άρθρουάρθρου 43 43 καικαι στοστο άρθροάρθρο 47,47,
δδ) ) τηντην προβλεπόµενηπροβλεπόµενη στοστο άρθροάρθρο 9 9 παρπαρ. 1 . 1 ενδεχόµενηενδεχόµενη προσφυγήπροσφυγή σεσε ΕΞΕΞ..ΥΥ..ΠΠ..ΠΠ.,.,
εε) ) τοτο σχεδιασµόσχεδιασµό καικαι τηντην οργάνωσηοργάνωση τηςτης εκπαίδευσηςεκπαίδευσης πουπου προβλέπεταιπροβλέπεται στοστο άρθροάρθρο

48,48,
στστ) ) τηντην κατάρτισηκατάρτιση τουτου κανονισµούκανονισµού υγείαςυγείας καικαι ασφάασφά--λειαςλειας τωντων εργαζοµένωνεργαζοµένων καικαι

ζζ) ) τηντην αντιµετώπισηαντιµετώπιση προβληµάτωνπροβληµάτων πουπου σχετίζονταισχετίζονται µεµε τηντην αλληλεπίδρασηαλληλεπίδραση τουτου

εργασιακούεργασιακού καικαι τουτου ευρύτερουευρύτερου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος..



3. 3. ΟιΟι εκπρόσωποιεκπρόσωποι τωντων εργαζοµένωνεργαζοµένων έχουνέχουν τοτο δικαίωµαδικαίωµα νανα ζητούνζητούν απόαπό τοντον

εργοδότηεργοδότη νανα λάβειλάβει τατα ενδεδειγµέναενδεδειγµένα µέτραµέτρα καικαι νανα τουτου υποβάλλουνυποβάλλουν σχετικέςσχετικές

προτάσειςπροτάσεις κατάκατά τρόποντρόπον ώστεώστε νανα αντιµετωπίζεταιαντιµετωπίζεται οποιοσδήποτεοποιοσδήποτε κίνδυνοςκίνδυνος γιαγια

τουςτους εργαζοµένουςεργαζοµένους ήή//καικαι νανα εξαλειφθούνεξαλειφθούν οιοι πηγέςπηγές τουτου κινδύνουκινδύνου..

4. 4. ΟιΟι εργαζόµενοιεργαζόµενοι καικαι οιοι εκπρόσωποιεκπρόσωποι τουςτους δενδεν πρέπειπρέπει νανα υφίστανταιυφίστανται δυσµενείςδυσµενείς

επιπτώσειςεπιπτώσεις εξαιτίαςεξαιτίας τωντων δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων τουςτους πουπου αναφέρονταιαναφέρονται στιςστις

παραγράφουςπαραγράφους 2 2 καικαι 3. 3. 

5.5. ΟιΟι εργαζόµενοιεργαζόµενοι καικαι οιοι εκπρόσωποιεκπρόσωποι τουςτους έχουνέχουν τοτο δικαίωµαδικαίωµα νανα απευθυνθούναπευθυνθούν

στηνστην αρµόδιααρµόδια ΕπιθεώρησηΕπιθεώρηση ΕργασίαςΕργασίας, , αναν κρίνουνκρίνουν ότιότι τατα ληφθένταληφθέντα µέτραµέτρα καικαι τατα

διατιθέµεναδιατιθέµενα απόαπό τοντον εργοδότηεργοδότη µέσαµέσα δενδεν αρκούναρκούν γιαγια νανα εξασφαλισθείεξασφαλισθεί ηη ασφάλειαασφάλεια

καικαι ηη υγείαυγεία κατάκατά τηντην εργασίαεργασία..

6. 6. ΟιΟι εκπρόσωποιεκπρόσωποι τωντων εργαζοµένωνεργαζοµένων κατάκατά τιςτις επισκέψειςεπισκέψεις καικαι τουςτους ελέγχουςελέγχους πουπου

διεξάγειδιεξάγει ηη αρµόδιααρµόδια ΕπιθεώρησηΕπιθεώρηση ΕργασίαςΕργασίας δύνανταιδύνανται νανα παρίστανταιπαρίστανται καικαι οφείλουνοφείλουν

νανα είναιείναι σεσε θέσηθέση νανα διατυπώνουνδιατυπώνουν τιςτις παρατηρήσειςπαρατηρήσεις τουςτους..



ΠέρανΠέραν αυτώναυτών τοτο βασικόβασικό ∆ιάταγµα∆ιάταγµα γιαγια τατα

ΕργοτάξιαΕργοτάξια τοτο ΠΠ..∆∆. 1073/1981. 1073/1981 αναφέρεταιαναφέρεται σταστα

άρθραάρθρα 112 112 καικαι 114114 στηνστην υποχρέωσηυποχρέωση

εργοδοτώνεργοδοτών καικαι εργαζοµένωνεργαζοµένων γιαγια συνεργασίασυνεργασία

καικαι αλληλοενηµέρωσηαλληλοενηµέρωση,  ,  σχετικάσχετικά µεµε τουςτους

κινδύνουςκινδύνους τουςτους συνυφασµένουςσυνυφασµένους µεµε τηντην

εργασίαεργασία. . 

ΑρθΑρθ. 47   . 47   ΕνηµέρωσηΕνηµέρωση τωντων εργαζοµένωνεργαζοµένων,  ,  

ΑρθΑρθ. 48 . 48 ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση,   ,   ΑρθΑρθ. 49   . 49   ΥποχρεώσειςΥποχρεώσεις τωντων εργαζοµένωνεργαζοµένων

-- ΝαΝα αναφέρουναναφέρουν στονστον εργοδότηεργοδότη ήή / / σεσε ΤΑΤΑ καικαι ΓΕΓΕ τιςτις επικίνδυνεςεπικίνδυνες καταστάσειςκαταστάσεις καικαι

κάθεκάθε έλλειψηέλλειψη σταστα συστήµατασυστήµατα προστασίαςπροστασίας

-- ΝαΝα συντρέχουνσυντρέχουν τοντον εργοδότηεργοδότη ,,ΤΑΤΑ, , ΓΕΓΕ γιαγια τηντην προστασίαπροστασία τηςτης ασφάλειαςασφάλειας καικαι

υγείαςυγείας τωντων εργαζοµένωνεργαζοµένων κατάκατά τηντην εργασίαεργασία. . 



ΙκανήΙκανή καικαι αναγκαίααναγκαία συνθήκησυνθήκη γιαγια τητη συµµετοχήσυµµετοχή όλωνόλων στηνστην ΥΥ++ΑΑ είναιείναι ηη

συνεχήςσυνεχής παρουσίαπαρουσία τουτου εργοδότηεργοδότη ήή εκπροσώπουεκπροσώπου τουτου όπωςόπως επιβάλλεταιεπιβάλλεται καικαι

απόαπό τοτο ΕθνικόΕθνικό µαςµας ∆ίκαιο∆ίκαιο ((Π∆Π∆ 1073/81 1073/81 άρθροάρθρο 111)111)

ΑτυχώςΑτυχώς σταστα περισσότεραπερισσότερα εργοτάξιαεργοτάξια καικαι κυρίωςκυρίως αυτάαυτά τηςτης µικρήςµικρής κλίµακαςκλίµακας

µεµε αυτεπιστασίααυτεπιστασία δενδεν τηρείταιτηρείται αυτήαυτή ηη υποχρέωσηυποχρέωση τουτου εργοδότηεργοδότη..

ΕφαρµόζεταιΕφαρµόζεται τοτο δικαίωµαδικαίωµα πουπου τουτου δίνειδίνει ηη πολιτείαπολιτεία σεσε κάθεκάθε ιδιοκτήτηιδιοκτήτη νανα

είναιείναι κατασκευαστήςκατασκευαστής ,,αλλάαλλά παρακάµπτονταιπαρακάµπτονται οιοι υποχρεώσειςυποχρεώσεις τουτου ..

ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα -- ΠροτάσειςΠροτάσεις



Φάση µελέτης Σύνταξη των Μελετών κατασκευής

Σύνταξη πλήρους και πρακτικού Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ.

ΣηµαντικήΣηµαντική ηη συνεισφοράσυνεισφορά τωντων ΣΣ..ΑΑ..ΥΥ. . ––ΦΦ..ΑΑ..ΥΥ στηνστην ενίσχυσηενίσχυση τηςτης συµµετοχήςσυµµετοχής. . 

ΑπόΑπό τητη φάσηφάση τηςτης σύνταξηςσύνταξης τηςτης µελέτηςµελέτης οο ΣυντάκτηςΣυντάκτης ενεργοποιείενεργοποιεί καικαι επιβάλλειεπιβάλλει τιςτις

βάσειςβάσεις συνεργασίαςσυνεργασίας καικαι συµµετοχήςσυµµετοχής ζητώνταςζητώντας νανα συναντηθείσυναντηθεί µεµε τουςτους

υπεργολάβουςυπεργολάβους πουπου ήδηήδη έχουνέχουν επιλεγείεπιλεγεί αφαφ ενόςενός καικαι αφαφ ετέρουετέρου µεµε φυλλάδιαφυλλάδια, , 
οδηγίεςοδηγίες καικαι πίνακεςπίνακες ελέγχουελέγχου ((Check lists)Check lists) πουπου θαθα δίδονταιδίδονται στουςστους µελλοντικούςµελλοντικούς

συνεργάτεςσυνεργάτες ΥπεργολάβουςΥπεργολάβους καικαι ΕργαζόµενουςΕργαζόµενους γιαγια ενεργοποίησηενεργοποίηση όλωνόλων ..

ΦΑΣΕΙΣΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΕΡΓΩΝ



ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Συµφωνητικά

Ενδεχόµενη αναπροσαρµογή Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.
Η.Μ.Α. – Εκ των προτέρων γνωστοποίηση

Τ.Α. – Γ.Ε. – Συντονιστής

Περίφραξη

Προστατευµένες διαβάσεις πεζών

Προστατευτικά προστεγάσµατα

∆ίκτυα-τακτοποίηση (εντοπισµός-επικοινωνία

µε αρµόδιες Υπηρεσίες)
Τακτοποίηση – Αποθήκευση

Πίνακας Ηλεκτροδότησης(αντιηλ/κός διακόπτης)
Φωτισµός

Χώροι Υγιεινής

Φαρµακείο

Πυρόσβεση

Κυκλοφορία

ΦΑΣΕΙΣΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΕΡΓΩΝ

……....ενέχουνενέχουν απαίτησηαπαίτηση γιαγια συνεργασίασυνεργασία καικαι συµµετοχήσυµµετοχή



ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ( Συντονισµός )

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ

(τούβλα – Η/Μ – επιχρίσµατα – χρωµατισµοί –
δάπεδα – κουφώµατα – στέγες – επικαλύψεις)

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Προσωπικό

Σήµανση ασφάλειας

Καιρικές Συνθήκες

∆άπεδα Εργασίας

Σκαλωσιές

Μηχανές - Εργαλεία
Μ.Α.Π.
Υλικά (MSDS
κατασκευαστή)
Ασφαλείς Φορητές Σκάλες

Καθαρισµός Εργοταξίου

Ράµπες - Γεφυρώµατα

ΦΑΣΕΙΣΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΕΡΓΩΝ

……..ζητούνζητούν τητη συµµετοχήσυµµετοχή όλωνόλων



ΟΙΟΙ ΕπιβλέποντεςΕπιβλέποντες ΜηχανικοίΜηχανικοί, , ΣυντονιστέςΣυντονιστές καικαι ΤΤ..ΑΑ.  .  ––ΓΓ..ΕΕ έχουνέχουν τητη δυνατότηταδυνατότητα

νανα ενεργοποιήσουνενεργοποιήσουν τητη συµµετοχήσυµµετοχή αναπτύσσονταςαναπτύσσοντας κώδικεςκώδικες επικοινωνίαςεπικοινωνίας

•• ενθαρρύνονταςενθαρρύνοντας τουςτους εργαζόµενουςεργαζόµενους γιαγια συνεργασίασυνεργασία µεµε αναφοράαναφορά επικίνδυνωνεπικίνδυνων

καταστάσεωνκαταστάσεων, , εκτίµησηεκτίµηση κινδύνωνκινδύνων καικαι προτάσειςπροτάσεις συγκεκριµένωνσυγκεκριµένων µέτρωνµέτρων

ασφαλείαςασφαλείας καικαι υγείαςυγείας τιςτις οποίεςοποίες θαθα σχολιάσουνσχολιάσουν , , θαθα συµπληρώσουνσυµπληρώσουν ,,θαθα

προσαρµόσουνπροσαρµόσουν στηστη κάθεκάθε περίπτωσηπερίπτωση ..

ΣηµαντικήΣηµαντική ηη επαναφοράεπαναφορά στηστη µνήµηµνήµη παρόµοιωνπαρόµοιων καταστάσεωνκαταστάσεων σεσε άλλαάλλα

εργοτάξιαεργοτάξια ηη αντιµετώπισήαντιµετώπισή τουςτους καικαι οο λόγοςλόγος πουπου οδήγησεοδήγησε σσ αυτήναυτήν,, καθώςκαθώς καικαι τατα

αποτελέσµατααποτελέσµατα πουπου προέκυψανπροέκυψαν..

ΜέσαΜέσα αα αυτόαυτό τοτο πλαίσιοπλαίσιο ότανόταν γίνεταιγίνεται ηη δράσηδράση

υπάρχειυπάρχει ενσυναίσθησηενσυναίσθηση ––κατανόησηκατανόηση καικαι

αυτοπραγµάτωσηαυτοπραγµάτωση,, πουπου οδηγούνοδηγούν τοντον κάθεκάθε

εργαζόµενοεργαζόµενο ((εργοδότηεργοδότη ήή εργοδοτούµενοεργοδοτούµενο) ) σεσε
αποδοτικήαποδοτική καικαι ευχάριστηευχάριστη εργασίαεργασία καθώςκαθώς καικαι σεσε

έγκαιραέγκαιρα καικαι κατάλληλακατάλληλα µέτραµέτρα ασφάλειαςασφάλειας καικαι

υγείαςυγείας..

ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα -- ΠροτάσειςΠροτάσεις



→→ νανα πραγµατοποιείταιπραγµατοποιείται ενηµερωτικήενηµερωτική συνάντησησυνάντηση τουτου νέουνέου µεµε τοντον απερχόµενοαπερχόµενο

παρουσίαπαρουσία τουτου ΓενικούΓενικού ΕργολάβουΕργολάβου ήή ΚυρίουΚυρίου τουτου έργουέργου καικαι τωντων ΕπιβλΕπιβλ ΜηχΜηχ//κούκού, , 
ΣυντονιστούΣυντονιστού ,,ΤΑΤΑ ––ΓΓ..ΕΕ , , ώστεώστε νανα διατυπωθούνδιατυπωθούν οιοι ιδιαιτερότητεςιδιαιτερότητες τουτου έργουέργου καικαι πώςπώς

αυτέςαυτές αντιµετωπίστηκαναντιµετωπίστηκαν , , γιαγια νανα δοθείδοθεί τοτο πλαίσιοπλαίσιο τηςτης συνεργασίαςσυνεργασίας µεµε τοντον επόµενοεπόµενο.  .  

ΗΗ συνεργασίασυνεργασία αυτήαυτή πουπου θαθα αρχίζειαρχίζει εδώεδώ θαθα δηµιουργείδηµιουργεί έναένα θετικόθετικό κλίµακλίµα γιαγια νανα

συνεχιστείσυνεχιστεί καικαι κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια τωντων εργασιώνεργασιών µεµε τητη συµµετοχήσυµµετοχή όλωνόλων τωντων

εργαζοµένωνεργαζοµένων, , ανάλογαανάλογα µεµε τηντην ειδικότηταειδικότητα καικαι τηντην εργασίαεργασία τουτου καθενόςκαθενός . . 

ΟιΟι συναντήσειςσυναντήσεις αυτέςαυτές νανα επαναλαµβάνονταιεπαναλαµβάνονται µεµε ιδιαίτερηιδιαίτερη σηµασίασηµασία στηστη φάσηφάση

τωντων εργασιώνεργασιών πλήρωσηςπλήρωσης τουτου έργουέργου,, τότετότε πουπου πολλάπολλά συνεργείασυνεργεία εκτελούνεκτελούν

ταυτόχροναταυτόχρονα εργασίεςεργασίες µοιραζόµενοιµοιραζόµενοι τοντον ίδιοίδιο χώροχώρο ((υψηλήυψηλή επικινδυνότηταεπικινδυνότητα).  ).  

ΣεΣε κάθεκάθε εγκατάστασηεγκατάσταση νέουνέου YYπεργολάβουπεργολάβου



→→→→→→→→ ΑπόΑπό κοινούκοινού επιθεωρήσειςεπιθεωρήσεις γιαγια τηντην ΥΥ++ΑΑ,, τωντων ΕπιβλεπόντωνΕπιβλεπόντων ΜηχανικώνΜηχανικών, , 
ΤΤ..ΑΑ. . -- ΓΓ..ΕΕ. , . , ΣυντονιστώνΣυντονιστών ,, µεµε εκπρόσωποεκπρόσωπο τωντων εργαζοµένωνεργαζοµένων ήή καικαι αρχιτεχνίτηαρχιτεχνίτη

όπουόπου δενδεν υπάρχειυπάρχει δυνατότηταδυνατότητα γιαγια εκλογήεκλογή ((ολιγοµελήολιγοµελή συνεργείασυνεργεία ).).

→→→→→→→→ ΣυναντήσειςΣυναντήσεις καικαι συνεργασίεςσυνεργασίες

ΑπαιτήσειςΑπαιτήσεις συνεργασίαςσυνεργασίας γιαγια ΥΥ++ΑΑ
ΣυµφωνητικάΣυµφωνητικά

→→→→→→→→ ∆ηµόσια∆ηµόσια ΄Εργα΄Εργα: : 

ΌροιΌροι συνεργασίαςσυνεργασίας στιςστις προδιαγραφέςπροδιαγραφές τωντων διαγωνισµώνδιαγωνισµών ήή τωντων αναθέσεωναναθέσεων



→→→→→→→→ ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση οικοδόµωνοικοδόµων ( ( πρότυπαπρότυπα εργοτάξιαεργοτάξια )) ώστεώστε νανα µπορούνµπορούν νανα

κατανοήσουνκατανοήσουν πώςπώς εφαρµόζονταιεφαρµόζονται οιοι γενικέςγενικές αρχέςαρχές πρόληψηςπρόληψης γιαγια τηντην ανάπτυξηανάπτυξη

µέτρωνµέτρων ΥγείαςΥγείας καικαι ΑσφάλειαςΑσφάλειας στηνστην εργασίαεργασία. . 

ΗΗ ιδιαιτερότηταιδιαιτερότητα πουπου υπάρχειυπάρχει στηστη χώραχώρα µαςµας υπεργολάβοιυπεργολάβοι ––εργοδότεςεργοδότες νανα είναιείναι καικαι

µέληµέλη τωντων συνδικάτωνσυνδικάτων οικοδόµωνοικοδόµων, , µπορείµπορεί νανα συµβάλεισυµβάλει θετικάθετικά..

→→→→→→→→ ΜητρώοΜητρώο κατασκευαστώνκατασκευαστών ΙδιωτικώνΙδιωτικών έργωνέργων

→→→→→→→→ ΠαραλαβήΠαραλαβή ∆ηµοσίων∆ηµοσίων ΄Εργων΄Εργων :   :   ΣύνταξηΣύνταξη εκθέσεωνεκθέσεων συνεργασίαςσυνεργασίας

ΑπολογισµόςΑπολογισµός µεµε τηντην παραλαβήπαραλαβή τωντων ∆ηµοσίων∆ηµοσίων ΄Εργων΄Εργων , , γιαγια συνεκτίµησησυνεκτίµηση

µελλοντικώνµελλοντικών συνεργασιώνσυνεργασιών µεµε υπεργολάβουςυπεργολάβους καικαι αυτοαπασχολούµενουςαυτοαπασχολούµενους,,
ιδιαίτεραιδιαίτερα σεσε έργαέργα µεµε αυτεπιστασίααυτεπιστασία..



ΗΗ συνεργασίασυνεργασία γιαγια πολλούςπολλούς θεωρείταιθεωρείται απειλήαπειλή καικαι όχιόχι

ευχαρίστησηευχαρίστηση ..

∆ιερράγησαν∆ιερράγησαν φιλίεςφιλίες καικαι συγγένειεςσυγγένειες σεσε φάσειςφάσεις

συνεργασίαςσυνεργασίας στηστη χώραχώρα µαςµας. . ΑυτόΑυτό είναιείναι µιαµια κακήκακή

ένδειξηένδειξη πουπου δενδεν έχειέχει προοπτικήπροοπτική στονστον 21 21 αιώνααιώνα , , τοντον

αιώνααιώνα τηςτης συνεργασίαςσυνεργασίας καικαι τηςτης επιβαλλόµενηςεπιβαλλόµενης

αλληλεγγύηςαλληλεγγύης. . 

ΜπορούµεΜπορούµε , , οο κάθεκάθε εµπλεκόµενοςεµπλεκόµενος στηνστην κατασκευήκατασκευή τωντων τεχνικώντεχνικών έργωνέργων νανα συµβάλεισυµβάλει

µεµε τηντην εργασίαεργασία καικαι τηντην συµπεριφοράσυµπεριφορά τουτου στηνστην ενίσχυσηενίσχυση τηςτης συµµετοχήςσυµµετοχής καικαι

συνεργασίαςσυνεργασίας γιαγια νανα εξασφαλίσουµεεξασφαλίσουµε υγιείςυγιείς καικαι ασφαλείςασφαλείς συνθήκεςσυνθήκες..

ΝαΝα µηνµην διαρραγείδιαρραγεί οο εργασιακόςεργασιακός πολιτισµόςπολιτισµός στιςστις δύσκολεςδύσκολες συγκυρίεςσυγκυρίες

αντίθετααντίθετα νανα ενδυναµωθείενδυναµωθεί ..

ΠροειδοποιητικέςΠροειδοποιητικές πινακίδεςπινακίδες γιαγια

τηντην ύπαρξηύπαρξη εναερίωνεναερίων δικτύωνδικτύων

ΗΗ νοοτροπίανοοτροπία σεσε όό,,τιτι αφοράαφορά τητη συνεργασίασυνεργασία είναιείναι

σχετικήσχετική καικαι µεµε τηντην ανατροφήανατροφή καικαι τηντην παιδείαπαιδεία..

ΝαΝα µηνµην είναιείναι ηη εργασίαεργασία σταστα τεχνικάτεχνικά έργαέργα µόνονµόνον κάµατοςκάµατος αλλάαλλά καικαι αγαθόαγαθό ..



ΑπαιτείΑπαιτεί ΒΟΥΛΗΣΗΒΟΥΛΗΣΗ ΚΑΙΚΑΙ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ∆ΕΣΜΕΥΣΗ , , όπωςόπως εξεξ άλλουάλλου κάθεκάθε στόχοςστόχος απαιτείαπαιτεί..

ΗΗ ∆ιαλεκτική∆ιαλεκτική σχέσησχέση µεταξύµεταξύ τωντων παραγόντωνπαραγόντων τουτου έργουέργου γιαγια τηντην

προαγωγήπροαγωγή τηςτης ΕπαγγελµατικήςΕπαγγελµατικής ΑσφάλειαςΑσφάλειας καικαι ΥγείαςΥγείας, , τηντην οποίαοποία

επιζητούµεεπιζητούµε

∆ιάλειµµα για φαγητό

Υψηλός κίνδυνος

ατυχήµατος από

ανασφαλή προστασία

του ανοίγµατος



EEπαγγελµατικήπαγγελµατική ασφάλειαασφάλεια καικαι υγείαυγεία µεµε τητη συµµετοχήσυµµετοχή όλωνόλων
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