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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ___________

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτός ο κανονισμός ασφαλείας συμπεριλαμβάνεται σε κάθε προκήρυξη ή ανάθεση έργου
εντός των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός ΑΕ (εφεξής «η
Εταιρεία») στη ΒΑ Χαλκιδική και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των σχετικών συμβάσεων που
υπογράφονται μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε αντισυμβαλλομένου εργολάβου.
Κύριος σκοπός του κανονισμού αυτού είναι η ασφαλής εκτέλεση των εργασιών του
εργολάβου και η πρόληψη των ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό της
Εταιρείας ή τρίτων καθώς και η αποφυγή βλάβης ή ζημίας στις εγκαταστάσεις του
εργολάβου ή της Εταιρείας ή/και στον εξοπλισμό τους ή στην περιουσία τρίτων. Ο
κανονισμός αυτός δεν απαλλάσσει τους εργολάβους από τις νόμιμες υποχρεώσεις τους όπως
αυτές περιγράφονται στην Ελληνική Νομοθεσία και αφορούν θέματα Ασφάλειας και Υγείας
(ενδεικτικά αναφέρονται ο Κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων
- νόμος 3850/2010, ΦΕΚ 84/2.6.2010 και ο Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών
Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.) – Απόφαση Δ7/Α/οικ.12050/2223 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ΦΕΚ 1227/Β’/14.6.2011) καθώς και εργοδοτικές
υποχρεώσεις και ευθύνες. Είναι φανερό ότι ο κανονισμός αυτός δεν μπορεί να συμπεριλάβει
όλες τις πιθανές περιπτώσεις και είναι δυνατόν να υπάρξουν καταστάσεις οι οποίες θα
απαιτήσουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας τα οποία είναι υποχρεωμένος ο εργολάβος να
δεχθεί και να εφαρμόσει. Επισημαίνεται ότι ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύει
το προσωπικό του σε θέματα υγείας και ασφάλειας σε τακτά χρονικά διαστήματα αλλά
οπωσδήποτε και πριν την έναρξη του έργου. Μέρος του υλικού βασικής εκπαίδευσης του
προσωπικού αποτελεί και αυτός ο Κανονισμός Ασφαλείας για εργολάβους.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.

Καμία εργασία δεν εκτελείται χωρίς προηγουμένως να έχει υπογραφεί σχετική

σύμβαση ή να έχει δοθεί εντολή αγοράς από την Εταιρεία, αμοιβαία αποδεκτή από τα
συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση αυτομάτως χορηγεί στον εργολάβο εξουσιοδότηση για την
εκτέλεση των συμφωνηθέντων εργασιών. Για κάθε εργασία υπάρχει ένας εκπρόσωπος της
Εταιρείας «εντεταλμένος» που αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ του εργολάβου και της
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να έχει από
την πλευρά του για κάθε εκτελούμενο έργο τον «υπεύθυνο μηχανικό» του. Τα ονόματα των
υπευθύνων και των δύο πλευρών αναγράφονται στη σχετική σύμβαση ή στην εντολή αγοράς.
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2.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 17/1996 ( ΦΕΚ 11/Α/18-1-96) όπως αυτό

συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99), υποχρέωση του κάθε εργολάβου
είναι να εκπαιδεύει το προσωπικό του (μόνιμο και έκτακτο) καθώς και κάθε νέο
προσλαμβανόμενο για το περιεχόμενο του παρόντος "Κανονισμού Ασφάλειας για
Εργολάβους" που θα αποτελεί μέρος του υλικού βασικής εκπαίδευσης ασφάλειας για το
προσωπικό του εργολάβου. Η εκπαίδευση αυτή πρέπει να γίνεται τουλάχιστον δύο φορές
το χρόνο για κάθε εργαζόμενο από τον υπεύθυνο Μηχανικό/Τεχνικό Ασφάλειας ή τους
Μηχανικούς των έργων του εργολάβου σε συνεργασία με το Τμήμα Υγείας, Ασφάλειας Κι
Εκπαίδευσης της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ (Τμήμα ΥΑ&Ε).
3.

Για το προσωπικό που χρησιμοποιεί ο εργολάβος εντός του εργοταξίου της

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε πρέπει και σύμφωνα με το Ν. 1568/85 και το Ν. 3850/2010 να
κοινοποιεί στο Τμήμα ΥΑ&Ε της Εταιρείας τα Δελτία Καταλληλότητας των Εργαζομένων.
4.

Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία πρέπει να πραγματοποιηθεί εισαγωγική

εκπαίδευση ασφάλειας σε όλους τους εργαζομένους του εργολάβου από το Τμήμα
Εκπαίδευσης της Ελληνικός Χρυσός.
5.

Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία πρέπει να γίνει εκτίμηση επαγγελματικού

κινδύνου για πιθανή λήψη επιπρόσθετων μέτρων παρόντος του μηχανικού του εργοδότη και
του τμήματος Υ&Α της Εταιρείας.
6.

Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος να εφοδιάζει τους υπαλλήλους του με τα απαραίτητα

«Μέσα Ατομικής Προστασίας» - ΜΑΠ : Κράνος, άρβυλα ασφαλείας, φόρμες εργασίας, γυαλιά
ασφαλείας, γάντια, φθορίζον γιλέκο και ελαστικά υποδήματα γόνατος και εν γένει τα ΜΑΠ
που προβλέπονται στο άρθρο 8 του Κ.Μ.Λ.Ε. Επίσης πρέπει να παρέχει και επιπλέον
εξοπλισμό ασφαλείας που ενδεχομένως να χρειαστεί σε επικίνδυνες εργασίες π.χ. εργασίες
σε ύψος.
7.

Οι υπάλληλοι του εργολάβου πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο του

εξωτερικού ρουχισμού τους τα διακριτικά της εργολαβικής εταιρίας, για την οποία
εργάζονται.
8.

Ο εργολάβος οφείλει να τοποθετεί την κατάλληλη σήμανση και φώτα κινδύνου στο

χώρο εργασίας του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εργολαβίας.
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9.

Απαγορεύεται η εισαγωγή και χρήση αλκοόλ και γενικά ψυχοτρόπων ή

απαγορευμένων ουσιών πριν από την είσοδο και μέσα στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της
Εταιρείας και καθ’ όλη τη διάρκεια εργασίας και εκτέλεσης των καθηκόντων καθώς και η
είσοδος και εργασία στα εργοτάξια σε άτομο που βρίσκεται υπό την επήρεια αυτών των
ουσιών. Επίσης, απαγορεύεται το κάπνισμα κατά την οδήγηση και σε κλειστούς ή μη
προκαθορισμένους, γι’ αυτή τη χρήση, χώρους.
10.

Ο εργολάβος σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Μ.Λ.Ε. (άρθρα 4 περ. στ., 11

και 12) και του Ν. 3850/2010, πρέπει να υποβάλλει το προσωπικό που χρησιμοποιεί εντός
του εργοταξίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε, σε περιοδικούς, τακτικούς ή έκτακτους,
ιατρικούς ελέγχους και να εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοί του διαθέτουν την κατάλληλη
ψυχική και σωματική υγεία καθώς και πνευματική επάρκεια και νοημοσύνη, ανάλογα με τη
θέση εργασίας για την οποία προορίζονται σύμφωνα με τα πρότυπα HS Δ 17 05 και HS Δ 17
06 της Ελληνικός Χρυσός. Επιπλέον, ο εργολάβος πρέπει να συνεργάζεται με την Εταιρεία και
τους τυχόν υπόλοιπους εργολάβους για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την
ασφάλεια, την υγεία και την υγιεινή του συνόλου των εργαζομένων που απασχολούνται στο
εργοτάξιο της Εταιρείας. Η Εταιρεία, στα πλαίσια συντονισμού των ανωτέρω ελέγχων και
προς εξασφάλιση της υγείας και ασφάλειας του συνόλου των εργαζομένων στα έργα της,
είναι δυνατό να θέτει στη διάθεση του εργολάβου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας,
τις υποδομές και τα μέσα που διαθέτει καθώς και το εξειδικευμένο προσωπικό της. Η
δυνατότητα αυτή σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον εργολάβο από τις αυτοτελείς
υποχρεώσεις του βάσει της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού του,
των διατάξεων του Κ.Μ.Λ.Ε. και του Ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
11.

Ο εργολάβος πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς που υπάρχουν για την

εγκατάσταση ικριωμάτων και κλιμάκων και να έχει στην κατοχή του πάντα τα πιστοποιητικά
αυτών.
12.

Οι εκσκαφές που εκτελούνται από εργολάβο πρέπει να περιφράσσονται με ευθύνη

του εργολάβου ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος πτώσης ή γλιστρήματος. Τα σκάμματα
πρέπει να επισημαίνονται μετά τη δύση του ηλίου με εγκεκριμένα φώτα χρώματος κόκκινου
και με ανακλαστήρες.
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13.

Κατά τη διάρκεια μιας εκσκαφής πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες της

Εταιρείας αλλά και της άδειας της αρμόδια Αρχής που τυχόν είναι απαραίτητη για την
υλοποίηση της εκσκαφής προκειμένου να αποφευχθεί η καταστροφή τυχόν υπόγειων
σωληνώσεων και ηλεκτρικών καλωδίων.
14.

Μηχανήματα ή εξοπλισμός εργολάβου, που παραμένουν μέσα στο συγκρότημα σε

δρόμους προσπέλασης, πρέπει να επισημαίνονται μετά τη δύση του ηλίου με εγκεκριμένα
φώτα χρώματος κόκκινου και με ανακλαστήρες για την αποφυγή ατυχήματος.
15.

Η οδήγηση ή χρησιμοποίηση οχημάτων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ από

υπαλλήλους του εργολάβου δεν επιτρέπεται παρά μόνο μετά από σχετική εξουσιοδότηση.
16.

Τα οχήματα του εργολάβου ακολουθούν τις προκαθορισμένες διαδρομές, που

καθορίζονται από τον εκπρόσωπο της εταιρείας, και δεν κυκλοφορούν χωρίς ειδική άδεια
εκτός των κυρίων δρόμων του συγκροτήματος, ενώ τηρούνται αυστηρά τα καθορισμένα όρια
ταχύτητας εφαρμόζοντας τις αρχές της αμυντικής και οικολογικής οδήγησης.
17.

Απαγορεύεται η μεταφορά με φορτηγό αυτοκίνητο ατόμων που κάθονται στην

καρότσα του.
18.

O εργολάβος είναι υπεύθυνος να εφοδιάζει τους υπαλλήλους του με τον εξοπλισμό

που απαιτείται από την Τεχνική Προδιαγραφή του έργου.
19.

Απαγορεύεται η αλόγιστη χρήση συσκευών κινητής τηλεφωνίας και άλλων

παρομοίων (τύπου Beeper).
20.

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του ηλεκτρικού εξοπλισμού και παροχής ρεύματος

της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ. Α.Ε. από τους υπαλλήλους του εργολάβου χωρίς σχετική άδεια.
21.

Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για τα μέσα κατασκευής του έργου, τα ΜΑΠ του

προσωπικού του καθώς και την μεθοδολογία κατασκευής του έργου. Ουδεμία ευθύνη,
αστική ή ποινική, βαρύνει τον κύριο του έργου ή τον εντεταλμένο εκπρόσωπό του για
οποιοδήποτε κατασκευαστικό λάθος, λανθασμένη ενέργεια, απροσεξία ή εργατικό ατύχημα
που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση του έργου από υπαιτιότητα του εργολάβου. Ο
εργολάβος φέρει ο ίδιος την αστική, ποινική και διοικητική ευθύνη τόσο για τον ίδιο, το
προσωπικό του όσο και για τους προστεθέντες του και θα είναι υπόλογος έναντι των Αρχών
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και τρίτων για κάθε αποζημίωση, πρόστιμο ή ποινή που ήθελε τυχόν επιβληθεί ή
επιδικασθεί.
22.

Ο εργολάβος πρέπει να γνωρίζει ότι αξιολογείται στα θέματα Ασφαλείας από τους

υπεύθυνους μηχανικούς και από το Τμήμα ΥΑ&Ε της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. Η αξιολόγηση
αυτή αποτελεί κριτήριο για μελλοντική συνεργασία.
23.

Ο εργολάβος πρέπει στο τέλος κάθε εργασίας να επαναφέρει το χώρο εργασίας στην

αρχική του κατάσταση. Γενικά η καθαριότητα και η ευταξία είναι απαραίτητοι παράγοντες
για την πρόληψη ατυχήματος ή πυρκαγιάς.
24.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης έκτακτης ανάγκης πρέπει να ειδοποιούνται οι

αρμόδιοι υπεύθυνοι της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση, ο εργολάβος
υποχρεούται να έχει σε ετοιμότητα «σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης» (“emergency
plan”) που να είναι εναρμονισμένο με το γενικότερο σχέδιο εκτάκτων αναγκών της Εταιρείας
και να ορίζεται υπεύθυνος διαχείρισης κρίσεων που θα συνεργάζεται τόσο με τους
υπεύθυνους της Εταιρείας όσο και με τις Αρχές.
25.

Όλων των ειδών τα συμβάντα, που αφορούν το προσωπικό του εργολάβου πρέπει

να αναφέρονται στον επιβλέποντα του έργου και τον τεχνικό ασφάλειας, ούτως ώστε να
διενεργείται διερεύνηση και να συμπληρώνεται το αντίστοιχο εσωτερικό έντυπο
διερεύνησης της Ελληνικός Χρυσός. Ο εργολάβος έχει αυτοτελώς την κύρια υποχρέωση ν'
αναγγείλει τα εργατικά ατυχήματα σύμφωνα με τη νομοθεσία, στις αρμόδιες αρχές
(Επιθεώρηση Εργασίας, Αστυνομικό Τμήμα, ΙΚΑ).
26.

Ο εργολάβος πρέπει να συμμορφώνεται σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις που

προβλέπονται από τη διαδικασία HS Δ 07 02 της Ελληνικός Χρυσός.
27.

Ο εργολάβος πρέπει να συμμορφώνεται προς όλες τις πολιτικές και τις διαδικασίες

του Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας της Ελληνικός Χρυσός κατά τις δραστηριότητές του
εντός των εγκαταστάσεων μας και να συμμορφώνεται προς όλες τις υποδείξεις του
επιβλέποντος μηχανικού και του προσωπικού του τμήματος ΥΑ&Ε της εταιρίας.
28.
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