
ΝΟΜΟΣ 1396/83  
 
Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά 
ιδιωτικά τεχνικά έργα. 
(ΦΕΚ 126/Α/15-9-83) 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόµον: 

 
Άρθρον 1 

Πεδίο εφαρµογής 
 

Οι διατάξεις του νόµου αυτού αφορούν αποκλειστικά στη λήψη και τήρηση των µέτρων 
ασφαλείας για την προστασία των εργαζοµένων και τρίτων κατά την εκτέλεση των 
οικοδοµικών και λοιπών τεχνικών έργων. Οι διατάξεις του νόµου αυτού δεν εφαρµόζονται 
στα δηµόσια έργα.  
 

Άρθρον 2 
Εννοιολογικοί προσδιορισµοί 

 
Για την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού θεωρούνται:  
1. Τεχνικό Έργο: Κάθε οικοδοµική ή άλλη εργοταξιακή κατασκευή ορισµένης χρονικής 

διάρκειας, όπως ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, καθαίρεση και ηλεκτροµηχανολογική 
εγκατάσταση.  

2. Μέτρα ασφαλείας: Όλα τα µέτρα που αφορούν σε τεχνικά έργα που προβλέπονται από 
τις διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας.  

3. Κύριος του έργου: Ο κύριος, ο νοµέας ή ο κάτοχος του ακινήτου στο οποίο εκτελείται, 
ύστερα από εντολή του και για λογαριασµό του, τεχνικό έργο.  

4. Εργολάβος: πρόσωπο που συµβάλλεται µε µίσθωση έργου µε τον κύριο του έργου και 
αναλαµβάνει την εκτέλεση ολόκληρου τεχνικού έργου ή τµήµατός του, ανεξάρτητα από την 
ιδιότητα µε την οποία φέρεται ασφαλισµένος σε ασφαλιστικό οργανισµό.  

5. Υπεργολάβος: Πρόσωπο που συµβάλλεται µε µίσθωση έργου µε τον εργολάβο και 
αναλαµβάνει την εκτέλεση ολόκληρου τεχνικού έργου ή τµήµατός του, ανεξάρτητα από την 
ιδιότητα µε την οποία φέρεται ασφαλισµένος σε ασφαλιστικό οργανισµό. Ως υπεργολάβος 
θεωρείται επίσης και το πρόσωπο που συµβάλλεται µε µίσθωση έργου µε άλλον υπεργολάβο 
και αναλαµβάνει, σύµφωνα µε τα παραπάνω, την εκτέλεση τεχνικού έργου ή τµήµατός του.  

6. Μελετητής: Πρόσωπο που µε σύµβαση µε τον κύριο του έργου έχει εκπονήσει τη 
µελέτη του τεχνικού έργου, η οποία έχει εγκριθεί από την αρµόδια αρχή.  

7. Επιβλέπων: Πρόσωπο που µε σύµβαση 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, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της 
τέχνης.  
 

Άρθρον 3 
Υποχρεώσεις εργολάβου και υπεργολάβου ολόκληρου του έργου 

 
Ο εργολάβος και υπεργολάβος ολόκληρου του έργου, ανεξάρτητα εάν αυτό εκτελείται 

ολικά ή κατά τµήµατα µε υπεργολάβους, είναι συνυπεύθυνοι και υποχρεούνται:  
1. Να λαµβάνουν και να τηρούν όλα τα µέτρα ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο το έργο.  
2. Να τηρούν, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τις οδηγίες του 

επιβλέποντος, όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 του νόµου αυτού.  
3. Να εφαρµόζουν, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τη µελέτη 

µέτρων ασφαλείας, που ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος. 



 
Άρθρον 4 

Υποχρεώσεις του κυρίου του έργου 
 

1. Σε περίπτωση που δεν ανατίθεται η εκτέλεση ολόκληρου του έργου σ' έναν εργολάβο ο 
κύριος του έργου είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει πριν από την εγκατάσταση κάθε 
εργολάβου ή υπεργολάβου τµήµατος του έργου και να τηρεί, όσο διαρκεί το έργο αυτού, όλα 
τα µέτρα ασφαλείας, τα οποία του υποδεικνύει ο επιβλέπων το έργο, εφόσον αυτά δεν 
αφορούν σε τµήµατα του έργου που ανέλαβαν και εκτελούν εργολάβοι ή υπεργολάβοι.  

2. Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών ο κύριος του έργου είναι υποχρεωµένος να λάβει 
όλα τα µέτρα, τα οποία του υποδεικνύει εγγράφως ο επιβλέπων το έργο και να τα διατηρεί 
αναλλοίωτα καθόλη τη διάρκεια της διακοπής.  

3. Πριν την έναρξη των εργασιών που διακόπηκαν ο κύριος του έργου είναι υποχρεωµένος 
να ειδοποιήσει εγγράφως τον επιβλέποντα το έργο. 
 

Άρθρον 5 
Υποχρεώσεις εργολάβου και υπεργολάβου τµήµατος του έργου 

 
Ο εργολάβος και υπεργολάβος τµήµατος του έργου είναι συνυπεύθυνοι και υποχρεούνται:  
1. Να λαµβάνουν και να τηρούν όλα τα µέτρα ασφαλείας που αφορούν στο τµήµα του 

έργου που ανέλαβαν, ανεξάρτητα εάν αυτό εκτελείται ολόκληρο ή κατά τµήµατα µε 
υπεργολάβους.  

2. Να τηρούν, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τις οδηγίες του 
επιβλέποντος, όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 του νόµου αυτού και αφορούν στο τµήµα του 
έργου που έχει αναλάβει.  

3. Να εφαρµόζουν, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τη µελέτη 
µέτρων ασφαλείας που ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος, εφόσον αφορά στο τµήµα του 
έργου το οποίον έχει αναλάβει.  

 
Άρθρον 6 

Υποχρεώσεις µελετητή 
 

Ο µελετητής έχει υποχρέωση να συντάσσει µελέτη µέτρων ασφαλείας σύµφωνη µε τους 
κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, όταν προβλέπεται τέτοια υποχρέωση από τις διατάξεις 
που ισχύουν.  

 
Άρθρον 7 

Υποχρεώσεις επιβλέποντος 
 

Ο επιβλέπων, εκτός από τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από άλλες διατάξεις, έχει και τις 
ακόλουθες:  

1. 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 εκτέλεσή τους.  

2. Να δίνει οδηγίες, σύµφωνες µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, για τη λήψη 
µέτρων ασφαλείας από κινδύνους που προέρχονται από εναέριους και υπόγειους αγωγούς της 
∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ) και να επιβλέπει την τήρησή τους.  

3. Να επιβλέπει την εφαρµογή της µελέτης µέτρων ασφαλείας που αναφέρεται στο άρθρο 
6 του νόµου αυτού και να δίνει τις σχετικές οδηγίες.  

4. Να δίνει οδηγίες σε περίπτωση σοβαρών ή επικίνδυνων έργων και εάν χρειάζεται να 
συντάσσει µελέτη για την προσαρµογή των προδιαγραφών των µέτρων ασφαλείας που 
προβλέπονται.  

5. Να υποδεικνύει εγγράφως στον κύριο του έργου, στην περίπτωση του άρθρου 4 παρ. 1 
και 2 του παρόντος, τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας κατά περίπτωση και φάση του έργου. 



Άρθρον 8 
Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας 

 
1. Για τεχνικά έργα που εκτελούνται σε πόλεις µε πληθυσµό πάνω από 10.000 κατοίκους 

ή έχουν συµβατικό προϋπολογισµό µεγαλύτερο από αυτόν που αντιστοιχεί σε οικοδοµή 
όγκου 1.000 κυβικών µέτρων (µ3) και εφόσον για την εκτέλεσή τους απαιτείται άδεια απ' την 
αρµόδια αρχή, τηρείται ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας.  

Το ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας χορηγείται από την αρµόδια αρχή, φυλάσσεται στον 
τόπο του έργου και είναι στη διάθεση κάθε ατόµου που έχει έννοµο συµφέρον, µε ευθύνη του 
εργολάβου ή του υπεργολάβου ολόκληρου του έργου ή όταν δεν υπάρχουν αυτοί, του κυρίου 
του έργου.  

2. Υποχρέωση για ενηµέρωση του ηµερολογίου µέτρων ασφαλείας έχουν:  
α) Ο επιβλέπων το έργο για ό,τι αφορά τις υποδείξεις, που έχει υποχρέωση να κάνει 

σύµφωνα µε το νόµο αυτόν, καθώς και τις παρατηρήσεις για την εφαρµογή τους.  
β) Οι υπόχρεοι για τη διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών, που ορίζονται από τη 

νοµοθεσία, για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών αυτών.  
3. Το αρµόδιο για τον έλεγχο όργανο (Επιθεωρητής Εργασίας κλπ.) δύναται να αναγράφει 

τις υποδείξεις του.  
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, ύστερα από γνώµη του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) 
καθορίζονται: ο τρόπος τήρησης, ο τύπος και το περιεχόµενο του ηµερολογίου, τα σχετικά µε 
τη θεώρησή του και τη χορήγηση αντιγράφων καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία 
λεπτοµέρεια.  

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, ύστερα από γνώµη του ΤΕΕ και της ΓΣΕΕ 
µπορεί να επεκτείνεται η υποχρέωση της τήρησης του ηµερολογίου µέτρων ασφαλείας και σε 
πόλεις µε πληθυσµό µικρότερο των 10.000 κατοίκων ή και σε έργα µε συµβατικό 
προϋπολογισµό κατώτερο από αυτόν που αντιστοιχεί σε οικοδοµή όγκου 1.000 µ3 η σε έργα 
που η φύση τους επιβάλλει τήρηση ηµερολογίου µέτρων ασφαλείας.  

Άρθρον 9 
Ποινικές κυρώσεις 

Ο εκ δόλου ή εξ αµελείας παραβαίνων τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 3 έως 
και 6 του νόµου αυτού τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι έξι µήνες ή µε χρηµατική ποινή ή και 
µε τις δύο αυτές ποινές, εφόσον από άλλη διάταξη δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή. 

 
Άρθρον 10 

 
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει τρεις µήνες µετά την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως.  
Παραγγέλλοµεν να δηµοσιευθή στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το κείµενο του 

παρόντος και να εκτελεσθή ως νόµος του Κράτους.  
 

Αθήνα, 13 Σεπτεµβρίου 1983 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΠ. ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓ. ΑΛΕΞ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. 



 
Αθήνα, 15 Σεπτεµβρίου 1983 

 
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ 


