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O∆HΓIEΣ AΣΦAΛOYΣ EPΓAΣIAΣ ΣE OIKO∆OMIKA EPΓA
Έκδοση του T.E.E. - Tµήµα ∆υτικής Eλλάδας

Tο TEE - Tµήµα ∆υτικής Eλλάδας εξέδωσε έναν 
ιδιαίτερα χρήσιµο οδηγό Aσφαλούς Eργασίας σε 
οικοδοµικά έργα. Παραθέτουµε ένα µικρό απόσπασµα 
από αυτό.

Γενικές Yποχρεώσεις
Προδιαγραφές Aσφάλειας και Yγείας στα εργοτάξια

Πριν από την έναρξη λειτουργίας κάθε εργοτάξιου ο 
εργολάβος ολόκληρου του έργου και εάν δεν υπάρχει 
ο κύριος του έργου, µεριµνά για την εκπόνηση σχε-
δίου και την κατάρτιση φακέλου Aσφάλειας και 
Yγείας. Προκειµένου για δηµόσια έργα και εφόσον 
δεν απαιτείται έκδοση οικοδοµικής άδειας, το σχέδιο 
και ο φάκελος Aσφάλειας και Yγείας αποτελούν τµήµα 
της τεχνικής µελέτης που υποβάλλεται 
για έγκριση.

Eιδικότερα υποχρέωση εκπόνησης 
σχεδίου Aσφάλειας και Yγείας υπάρχει 
όταν:
4  απασχολούνται περισσότερα από 

ένα συνεργεία, ή
4  εκτελούνται εργασίας µε ιδιαίτερους 

κινδύνους (Παράρτηµα II, Π.∆. 305/
96), ή

4  το έργο υπερβαίνει τις 30 εργάσι-
µες ηµέρες και απασχολούνται πε-
ρισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή 
ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας 
υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια.

O φάκελος Aσφάλειας και Yγείας 
συντάσσεται σε κάθε περίπτωση.

1. Π.∆. 778/80 (ΦEK 193/A/26-8-80)
Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών 
εργασιών.

2. Π.∆. 1073/81
(ΦEK 260/A/16-9-81, ΦEK 64/A/28-5-82)
Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών 
εις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων 
αρµοδιότητος Πολιτικού Mηχανικού.

3. N. 1396/83 (ΦEK 126/A/15-9-83)
Yποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφα-
λείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα.

4. Aπόφαση Yπ. Eργασίας 130646/84
(ΦEK 154/B/19-3-84)
Hµερολόγιο Mέτρων Aσφάλειας.

5. N. 1430/84 (ΦEK 49/18-4-84)
Kύρωση της αρίθµ. 62 ∆ιεθνούς Σύµβασης Eργασίας 
που αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµική 
βιοµηχανία και τη ρύθµιση θεµάτων που έχουν άµεση 
σχέση µ’ αυτή.

6. Aπόφαση Yπ. Eργασίας 131325/87
(ΦEK 467/B/10-8-87)
Σύσταση µικρών επιτροπών ελέγχου σε οικοδοµές και 
εργοταξιακά έργα.

7. Π.∆. 315/87 (ΦEK 149/A/25-8-87)
Σύσταση επιτροπής Yγιεινής και Aσφάλειας της Eρ-
γασίας (E.Y.A.E.) σε εργοτάξια οικοδοµών και εν γένει 
τεχνικών έργων.

8. Π.∆. 225/1989
Yγιεινή και Aσφάλεια στα υπόγεια 
τεχνικά έργα. (ΦEK 106/A/2-5-1989)

9. K.YA 16440/Φ.10.4/445/1993
Kανονισµός παραγωγής και διάθε-
σης στην αγορά συναρµολογούµε-
νων µεταλλικών στοιχείων για την 
ασφαλή κατασκευή και χρήση µε-
ταλλικών σκαλωσιών.

10. Π.∆. 305/1996
Eλάχιστες προδιαγραφές Aσφά-
λειας και Yγείας που πρέπει να εφαρ-
µόζονται στα προσωρινά ή κινητά 
εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την 
οδηγία 92/57/EOK. (ΦEK 212/A/29-8-

1996).

11. AΠOΦAΣH 433/2000
Kαθιέρωση του Φακέλου Aσφάλειας και Yγείας (ΦAY) 
ως απαραίτητου στοιχείου για προσωρινή και οριστική 
παραλαβή ∆ηµόσιου Έργου. (ΦEK 1176/B/01-06-2001).

12. Aριθ. ∆EEΠΠ/οικ./85/01
Kαθιέρωση του Σχεδίου Aσφάλειας και Yγείας (ΣAY) 
και του Φακέλου Aσφάλειας και Yγείας (ΦAY) ως 
απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση µελέτης στο 
στάδιο της οριστικής µελέτης εφαρµογής σε κάθε 
∆ηµόσιο Έργο. (ΦEK 686/B/01-06-2001).

13. Aριθ. ∆IΠA∆/οικ./177/01
Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του 
έργου. (ΦEK 266/B/14-03-2001).

14. Aριθ. ∆IΠA∆/οικ.889/03
Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου 
κατά την κατασκευή ∆ηµόσιων Έργων (ΣAY και ΦAY). 
(ΦEK 16/B/14-03-2001).

Nοµοθετήµατα  για την Yγιεινή και Aσφάλεια 
στις οικοδοµές και τα τεχνικά έργα
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Eπιτάχυνση των ακραίων
καιρικών φαινοµένων

Λίγους µήνες πριν από την σύνοδο του ΟΗΕ στην Κοπεγχάγη, συ-
νάντηση κοµβικής σηµασίας για την αντιµετώπιση των κλιµατικών 
αλλαγών από τη διεθνή κοινότητα, επιστηµονικό κλιµάκιο κρούει 
τον κώδωνα του κινδύνου για την επιτάχυνση της παγκόσµιας 
υπερθέρµανσης.

Η επιστηµονική αυτή οµάδα ανέφερε ότι η υπερθέρµανση ξεπε-
ρνά ακόµη και τις πιο αρνητικές προβλέψεις πρόσφατης έκθεσης 
της IPCC. Εκεί αναφέρεται ότι εάν το φαινόµενο της υπερθέρµαν-
σης δεν περιοριστεί, η εµφάνιση ενός «εξολοθρευτικού» µείγµα-
τος ξηρασιών, ασθενειών και ακραίων καιρικών συνθηκών µέχρι το 
τέλος του αιώνα, είναι ένα πολύ πιθανό ενδεχόµενο.

«Πρέπει να αντιληφθούµε ότι δεν υπάρχουν µεγάλα χρονικά πε-
ριθώρια», λέει χαρακτηριστικά ο Τζον Αστον, κορυφαίος κλιµατικός 
επιστήµονας στη Βρετανία. Το πιο ανησυχητικό, συµφωνούν οι 
επιστήµονες, είναι ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα - κυρίως η 
καύση άνθρακα, αερίου και ελαίων - θα µπορούσε να δώσει το 
έναυσµα για υπερθέρµανση η οποία δεν µπορεί να αντιστραφεί.

Η συρρίκνωση των πάγων της Αρκτικής και η απελευθέρωση 
δισεκατοµµυρίων τόνων αερίων του θερµοκηπίου από τα αρχέ-
γονα παγωµένα στρώµατα είναι ενδείξεις ότι το φαινόµενο αυτο-
τροφοδοτείται συνεχώς.

Πέραν των εκτιµήσεων της IPCC
η άνοδος της θάλασσας

Την ίδια στιγµή, οι επιστήµονες φαίνεται να συµφωνούν στο ότι 
τα επίπεδα της θαλάσσιας στάθµης θα αυξηθούν τουλάχιστον κατά 
ένα µέτρο µέχρι το 2010, πάνω από το διπλάσιο συγκριτικά µε τις 
εκτιµήσεις της IPCC. «Η αύξηση της θαλάσσιας στάθµης κατά ένα 
ή δύο µέτρα θα είναι εξαιρετικά καταστροφική για την Κίνα. Το 
χειρότερο βέβαια είναι ότι σ’ αυτήν την περίοδο ότι πλήττει την 
Κίνα αποτελεί µεγάλο πλήγµα και για τον υπόλοιπο κόσµο».

Η συνάντηση αυτή των επιστηµόνων έρχεται σε µια πολύ κρίσιµη 
στιγµή πριν από τη σύνοδο της Κοπεγχάγης καθώς 2.000 ερευνητές 
από 80 χώρες, πολλοί εκ των οποίων είναι κορυφαία στελέχη της 
IPCC, συγκεντρώνουν επικαιροποιηµένα στοιχεία για τις κλιµατικές 
αλλαγές και συζητούν σχέδια έγκαιρης αντιµετώπισής τους.

Μεταξύ των πρόσφατων ευρηµάτων που θα απασχολήσουν την 
επιστηµονική κοινότητα, είναι η συνεχιζόµενη µείωση του pH των 
ωκεανών που προκαλείται από τις κλιµατικές αλλαγές και είναι 
υπεύθυνη για την εξαφάνιση µικροοργανισµών που απορροφούν 
τεράστια ποσά διοξειδίου του άνθρακα από την ατµόσφαιρα.

Οι περισσότεροι ερευνητές συµφώνησαν ότι µέχρι το τέλος 
∆εκεµβρίου όπου θα γίνει η σύνοδος στην Κοπεγχάγη, η µελέτη 
της IPCC, αν και πρόκειται για αξιόλογη έρευνα, θα είναι ανε-
πίκαιρη λόγω των καινούργιων στοιχείων που αναδεικνύονται από 
έρευνες.

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

Η συµφωνία για το κλίµα και την ενέργεια που 
επετεύχθη τον περασµένο ∆εκέµβριο αποτέλεσε 
ένα σηµαντικό µήνυµα ότι η Ε.Ε. έχει επιλέξει 
να µετατραπεί σταδιακά σε οικονοµία χαµηλών 
εκποµπών άνθρακα. Ειδικότερα σε ότι αφορά 
στις ΑΠΕ η Ευρώπη θεωρείται περιβαλλοντικός 
ηγέτης. Στο πλαίσιο της πιο πάνω συµφωνίας, 
το 20% του στόχου για τις ΑΠΕ έχει κατανεµηθεί 
µεταξύ των κρατών µελών στη βάσει της αρχής 
της αναλογικότητας. Έτσι, οι εθνικοί στόχοι που 
συµφωνήθηκαν για το 2020 κυµαίνονται από 10% 
για την Μάλτα έως 49% για την Σουηδία. Για την 
Ελλάδα το ποσοστό είναι 18% έως το 2020. Η 
νοµοθεσία για τις ΑΠΕ απαιτεί επίσης από κάθε 
κράτος µέλος να λαµβάνει τουλάχιστον το 10% των 
καυσίµων µεταφορών από ΑΠΕ όπως το υδρογό-
νο, τα βιοκαύσιµα ή η ανανεώσιµη ηλεκτρική 
ενέργεια. Τα βιοκαύσιµα που χρησιµοποιούνται 
θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια αειφορίας που 
έχουν συµφωνηθεί ως προς τις συνθήκες πα-
ραγωγής τους.

Για την χώρα µας που είναι ιδιαίτερα προικισµέ-
νη από την φύση µε δυναµικό ΑΠΕ (ήλιος, άνεµος, 
γαιωθερµία κλπ) η εκπλήρωση του στόχου για 
τις ΑΠΕ αποτελεί πρόκληση. Για τον λόγο αυτό 
θα πρέπει να αρθούν όλα τα εµπόδια που δυσ-
χεραίνουν την διείσδυση των ΑΠΕ στην Ελλάδα, 
όπως η γραφειοκρατία, η ελλιπής στελέχωση 
των υπηρεσιών, τα µικροπολιτικά συµφέροντα, 
η εµµονή στα ορυκτά καύσιµα και άλλα. Ήδη 
έχουν αρχίσει κάποια δειλά βήµατα που όµως 
δεν αρκούν. Παράλληλα θα πρέπει να υπάρξουν 
οικονοµικά κίνητρα για όσους επιλέγουν τις ΑΠΕ 
για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. 
Σ’ ότι αφορά στις τοπικές αντιδράσεις σε σχέση 
µε την εγκατάσταση συστηµάτων ΑΠΕ θα πρέπει 
να υπάρξει υπεύθυνη ενηµέρωση των πολιτών 
και των τοπικών κοινωνιών, προκειµένου αυτές να 
αποτελέσουν µέρος της λύσης του προβλήµατος 
της ανάπτυξης ενεργειακών συστηµάτων που δεν 
ρυπαίνουν,ενώ εξοικονοµούν ορυκτά καύσιµα. 

Σε εποχή παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης µπο-
ρούµε µε τις ΑΠΕ να σχεδιάσουµε ένα οικονοµικό 
και περιβαλλοντικό µέλλον βασιζόµενοι σε εγχώ-
ριους ενεργειακούς πόρους των οποίων το κόστος 
µπορούµε να προβλέψουµε και οι οποίοι – το ση-
µαντικότερο - δεν εξαρτώνται από απρόβλεπτες 
και µη ελεγχόµενες γεωστρατηγικές µεταβολές.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
Aπό την Eλλάδα και όλο τον κόσµο

ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ- Α∆Ε∆Υ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 ΑΘΗΝΩΝ

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΘΗΝΩΝ

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ των 12 ΦΟΡΕΩΝ 
για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 

προς τα κόµµατα
«Εννέα µέτρα για προστασία του 

περιβάλλοντος από αυθαίρετες ενέργειες
των κυβερνήσεων»

«Γνωρίστε µας αν συµφωνείτε ή διαφωνείτε»

Η «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ των 12 ΦΟΡΕΩΝ για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 
διαπιστώνει ότι για την αντιµετώπιση της συνεχώς υποβαθ- 
µιζόµενης ποιότητας ζωής των πολιτών επιβάλλεται εκτός 
των άλλων και η λήψη σειράς µέτρων, αποφάσεων και 
ψήφιση νόµων που θα αποβλέπουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος από λαθεµένες ή αυθαίρετες ενέργειες της 
∆ιοίκησης και της εκάστοτε κυβέρνησης. 

Στα πλαίσια αυτά η «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ των 12 ΦΟΡΕΩΝ για το 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» απέστειλε προς όλα τα κόµµατα της Βουλής 
έγγραφο, υπογραφόµενο από την Υπερνοµάρχη Αθηνών- 
Πειραιώς Ντίνα Μπέη, και ζητεί να αναλάβουν πρωτοβουλίες 
για την ψήφιση νόµων ώστε να θεσπιστούν:
1.  ο προληπτικός έλεγχος νοµιµότητας από το ΣτΕ όλων 

των νοµοσχεδίων κ.λ.π. που αφορούν άµεσα ή έµµεσα το 
φυσικό περιβάλλον,

2.  το δικαίωµα των πολιτών να παρίσταται ως πολιτικώς ενά-
γοντες σε δίκες για εγκλήµατα κατά του περιβάλλοντος,

3.  η εκτός σχεδίου δόµηση να καταστεί, σύµφωνα µε το Σύ-
νταγµα, εξαιρετικό µέτρο και να καταργηθούν οι παρεκ-
κλίσεις αρτιότητας,

4. η άµεση κύρωση των δασικών χαρτών
5.  η ίδρυση Ενιαίας Υπηρεσία Κατεδάφισης Αυθαιρέτων και η 

άµεση κατεδάφιση αυθαιρέτων σε δάση, αιγιαλούς, κοινό-
χρηστους χώρους κ.λ.π.

6.  η αυστηροποίηση των ποινών για ρύπανση, εµπρησµό δα-
σών κ.λ.π.

7. η δηµιουργία Υπουργείου Περιβάλλοντος,
8. η δηµιουργία «Συνηγόρου του Περιβάλλοντος»,
9. η λειτουργία «Εισαγγελέα Περιβάλλοντος».

Στο έγγραφο επισηµαίνεται ότι οι παραπάνω θέσεις 
έχουν υιοθετηθεί από την Ολοµέλεια των Προέδρων των 
∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας ενώ για το «Συνήγορο 
του Περιβάλλοντος» και τον «Εισαγγελέα Περιβάλλοντος» 
έχουν εκφραστεί και οι Πρόεδροι όλων των ∆ικαστικών και 
Εισαγγελικών Ενώσεων. 

Τίθεται τέλος, στα Κόµµατα το ερώτηµα αν υιοθετούν τις 
προτάσεις αυτές ή διαφωνούν είτε µερικώς είτε στο σύνολό 
τους. 


