
 
Η περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσία 

 
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές 

για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015) 
 

Βασικές Υποχρεώσεις Εργολάβου 
 

Κάθε Εργολάβος, ο οποίος ως εργοδότης ή ως αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο συμβάλλεται 
με τον κύριο του έργου και αναλαμβάνει την εκτέλεση ολόκληρου του έργου ή τμήματός του:  
 
1. Έχει όλες τις υποχρεώσεις του εργοδότη που προνοούνται από την περί Ασφάλειας και 

Υγείας στη εργασία Νομοθεσία, καθώς επίσης, μεταξύ άλλων, και τις ακόλουθες 
υποχρεώσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες των πιο πάνω Κανονισμών: 

 
2. Στην περίπτωση που είναι εργολάβος ολόκληρου του έργου: 

 
2.1. Ορίζει, πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου, με γραπτή συμφωνία, το 

Συντονιστή Εκτέλεσης. 
2.2. Διαβιβάζει την εκ των προτέρων Γνωστοποίηση Εργοταξίου 14 μέρες πριν την 

έναρξη των εργασιών όπου εφαρμόζεται. 
2.3. Ο εργολάβος ολόκληρου του έργου, ανεξάρτητα εάν το έργο εκτελείται ολικά ή 

κατά τμήματα ή κατά δραστηριότητα με Υπεργολάβους, είναι συνυπεύθυνος με 
τους άλλους υπεργολάβους ή Εργοδότες ή τα άλλα Εργοδοτούμενα πρόσωπα και 
πρέπει να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγείας για ολόκληρο 
το έργο. 

 
3. Συνεργάζεται με τους Συντονιστές Μελέτης και Εκτέλεσης και συνεισφέρει για την 

κατάρτιση και αναπροσαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ). 

 
4. Συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των Συντονιστών Μελέτης και Εκτέλεσης. 

 
5. Εφαρμόζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τα εργοτάξια που 

καθορίζονται στο Παράρτημα IV των πιο πάνω Κανονισμών. 
  

6. Εφαρμόζει τις γενικές αρχές πρόληψης και με βάση τη γραπτή εκτίμηση των 
κινδύνων, εφαρμόζει ασφαλείς μεθόδους εργασίας και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα 
για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των προσώπων στην εργασία, 
καθώς και άλλων προσώπων που πιθανόν να επηρεάζονται από τις δραστηριότητές 
του. 

 
7. Ορίζει εσωτερικές ή/και εξωτερικές υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης (ΕΣΥΠΠ 

ή/και ΕΞΥΠΠ) για τη διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας σε σχέση με τις 
δραστηριότητες του. 
 

8. Παρέχει πληροφορίες, οδηγίες και επιτήρηση των εργοδοτουμένων του. 
 

9. Οργανώνει εισαγωγικό πρόγραμμα ενημέρωσης των εργοδοτουμένων του για τους 
κινδύνους και τα μέτρα που τους αφορούν, καθώς και για τους κανόνες ασφαλείας του 
εργοταξίου. 
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10. Διαβουλεύεται με τους εργοδοτούμενους του για όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγείας 
που πρέπει να λαμβάνονται στο εργοτάξιο. 
 

11. Μεριμνά για τη σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής Ασφάλειας του εργοταξίου σε 
συνεργασία με τον Συντονιστή Εκτέλεσης. 

 
12. Ο εργολάβος, ο υπεργολάβος τμήματος έργου ή άλλος εργοδότης είναι συνυπεύθυνοι 

και υποχρεούνται να λαμβάνουν και να τηρούν όλα τα μέτρα ασφάλειας που αφορούν 
στο τμήμα του έργου που ανέλαβαν ανεξάρτητα αν αυτό εκτελείται ολόκληρο ή κατά 
δραστηριότητα με υπεργολάβους. 

 
 
 
Φεβρουάριος 2019      Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 


