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                                   & Αφλειων Χϊρων και λοιπζσ δράςεισ   

του Διμου Βόλβθσ»  

 
 

ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΑΤ) 
(Ρ.Δ. 305/96,άρκρο 3,παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) 

 
ΣΜΗΜΑ Α 
ΓΕΝΙΚΑ 
Το παρόν ςχζδιο Υγιεινισ και Αςφάλειασ ςυντάχκθκε από τον μελετθτι του ζργου, όπωσ υπογράφει 
παρακάτω, και ελιφκθςαν υπόψθ οι παρακάτω Νόμοι, Διατάγματα, Κανονιςμοί, Αποφάςεισ κλπ. 
 
- Σο Π.Δ. 22.12.33(ΦΕΚ 406Α)  «Ρερί αςφαλείασ εργατϊν και Υπαλλιλων εργαηομζνων επί φορθτϊν 

κλιμάκων». 
- Σο Π.Δ.14.3.34(ΦΕΚ 112Α) «Ρερί Υγιεινισ και Αςφάλειασ των εργατϊν και υπαλλιλων των πάςθσ 

φφςεωσ βιομθχανικϊν και βιοτεχνικϊν εργοςταςίων, εργαςτθρίων κ.λ.π.». 
- Ο Α.Ν. 1204/38 (ΦΕΚ 177Α) «Ρερί απαγορεφςεωσ τθσ χριςεωσ μολυβδοφχων χρωμάτων». 
- Σο Β.Δ.16-3-50(ΦΕΚ 82Α) «Επίβλεψθ μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων». 
- Σο Π.Δ.435/73(ΦΕΚ 327Α) «Ρερί επιβλζψεωσ τθσ λειτουργίασ και ςυντθριςεωσ αντλιοςταςίων». 
- Η Τ.Δ.Γ1/9900/74 (ΦΕΚ 1266Β) «Ρερί υποχρεωτικισ καταςκευισ αποχωρθτθρίων». 
- Ο Ν. 447/75 (ΦΕΚ 142Α) «Ρερί αςφαλείασ των εν ταισ οικοδομικαίσεργαςίαισ αςχολουμζνων 

μιςκωτϊν». 
- Ο Ν. 495/76(ΦΕΚ 337Α) «Ρερί όπλων και εκρθκτικϊν υλϊν». 
- Σο Π.Δ. 212/76(ΦΕΚ 78Α) «Ρερί μζτρων Υγιεινισ και Αςφάλειασ των εργαηομζνων εισ μεταφορικάσ 

ταινίασ και προωκθτάσ εν γζνει». 
- Σο Π.Δ. 413/77(ΦΕΚ 128Α) «Ρερί αγοράσ, μεταφοράσ και κατανάλωςθσ εκρθκτικϊν υλϊν». 
- Σο Π.Δ. 17/78(ΦΕΚ 3Α) «Ρερί ςυμπλθρϊςεωσ του από 22/29.12.1933 Ρ.Δ/τοσ περί αςφάλειασ 

εργατϊν και υπαλλιλων εργαηομζνων επί φορθτϊν κλιμάκων». 
- Σο Π.Δ. 95/78(ΦΕΚ 20Α) «Ρερί μζτρων Υγιεινισ και Αςφάλειασ των απαςχολουμζνων εισ εργαςίασ 

ςυγκολλιςεων». 
- Σθν Τ.Α. 12-2-79 (ΦΕΚ 132/79) «Ρερί αντικαταςτάςεωσ του άρκρου 40 του Κανονιςμοφ   Αςκενείασ 

του Ι.Κ.Α.». 
- Σο Ν. 778/80 (ΦΕΚ 193Α) «Ρερί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν». 
- Σο Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α) «Ρερί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε εργοτάξια 

οικοδομϊν και πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτασ Ρολιτικοφ Μθχανικοφ». 
- Ο Ν. 1396/83(ΦΕΚ 126Α) «Υποχρεϊςεισ λιψθσ και τιρθςθσ των μζτρων αςφαλείασ ςτισ οικοδομζσ και 

λοιπά ιδιωτικά τεχνικά ζργα». 
- Σο Π.Δ. 329/83(ΦΕΚ 118Α& 140Α) «Ταξινόμθςθ, ςυςκευαςία και επιςιμανςθ των επικίνδυνων 

ουςιϊν με τισ οδθγίεσ του Συμβουλίου των ΕΚ κ.λπ. (διόρκωςθ 140/Α)». 
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- Ο Ν. 1430/84(ΦΕΚ 49Α) «Κφρωςθ τθσ υπ.  αρικμ. 62 Διεκνοφσ Σφμβαςθσ εργαςίασ που αφορά ςτισ 
διατάξεισ αςφάλειασ ςτθν οικοδομικι βιομθχανία και τθ ρφκμιςθ κεμάτων που ζχουν ςχζςθ με 
αυτι». 

- Η  Τ.Α. 130646/84(ΦΕΚ 154Β) «Ημερολόγιο μζτρων Αςφαλείασ». 
- Ο Ν. 1568/85(ΦΕΚ 177Α) «Υγιεινι και Αςφάλεια των εργαηομζνων». 
- Σο Π.Δ. 307/86(ΦΕΚ135Α) «Ρροςταςία τθσ υγείασ των εργαηομζνων που εκτίκενται ςε οριςμζνουσ 

χθμικοφσ παράγοντεσ κατά τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ τουσ». 
- Σο Π.Δ. 94/87(ΦΕΚ54Α) «Ρροςταςία των εργαηομζνων που εκτίκενται ςτον μεταλλικό μόλυβδο και 

τισ ενϊςεισ ιόντων του κατά τθν εργαςία». 
- Σο Π.Δ. 315(ΦΕΚ 149Α /87) «Σφςταςθ επιτροπισ Υγιεινισ και Αςφάλειασ τθσ εργαςίασ (ΕΥΑΕ) ςε 

εργοτάξια οικοδομϊν και εν γζνει τεχνικϊν ζργων». 
- Η Τ.Α. 131325(ΦΕΚ  467Β/87) «Σφςταςθ μεικτϊν επιτροπϊν ελζγχου ςε οικοδομζσ και εργοταξιακά 

ζργα» 
- Σο Π.Δ. 70α/88(ΦΕΚ 31Α& 150Α) «Ρροςταςία των εργαηομζνων που εκτίκενται ςε αμίαντο κατά τθν 

εργαςία». 
- Σο Π.Δ. 71/88(ΦΕΚ 32Α) «Κανονιςμόσ Ρυροπροςταςίασ κτιρίων». 
- Σο Π.Δ. 294/88(ΦΕΚ 138Α) «Ελάχιςτοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ Τεχνικοφ Αςφάλειασ και Γιατροφ 

εργαςίασ, επίπεδο γνϊςεων και ειδικότθτα Τεχνικοφ Αςφαλείασ για τισ επιχειριςεισ, εκμεταλλεφςεισ 
και εργαςίεσ του άρκρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/85». 

- Ο Ν. 1767/88(ΦΕΚ  63Α) «Συμβοφλια εργαηομζνων και άλλεσ εργατικζσ διατάξεισ-κφρωςθ τθσ 135 
Διεκνοφσ Σφμβαςθσ εργαςίασ». 

- Η ΚΤΑ 7755/160/88(ΦΕΚ 241Β) «Λιψθ μζτρων προςταςίασ ςτισ βιομθχανικζσ- βιοτεχνικζσ 
εγκαταςτάςεισ και αποκικεσ αυτϊν κακϊσ και αποκικεσ εφφλζκτων και  εκρθκτικϊν υλϊν». 

- Σο Π.Δ. 225/89(ΦΕΚ 106Α) «Υγιεινι και αςφάλεια ςτα υπόγεια ζργα». 
- Η ΚΤΑ 3329/89(ΦΕΚ 132Β) «Κανονιςμόσ για τθν παραγωγι, αποκικευςθ και διάκεςθ ςε κατανάλωςθ 

εκρθκτικϊν υλϊν».  
- Η Τ.Α. 3046/304/30.1.89(ΦΕΚ 59Δ) «Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ». 
- Ο Ν. 1837/89(ΦΕΚ 79Α& ΦΕΚ 85Α) «Για τθν προςταςία των ανθλίκων κατά τθν απαςχόλθςθ και άλλεσ 

διατάξεισ». 
- Η Τ.Α. 130627/90(ΦΕΚ 620Β) «Κακοριςμόσ επικίνδυνων, βαρειϊν ι ανκυγιεινϊν εργαςιϊν για τθν 

απαςχόλθςθ ανθλίκων». 
- Σο Π.Δ. 85/91(ΦΕΚ 38Α) «Ρροςταςία των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ που διατρζχουν λόγω τθσ 

ζκκεςισ τουσ ςτο κόρυβο κατά τθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 86/188 ΕΟΚ». 
- Η Τ.Α.Β. 15233/3.7.91(ΦΕΚ 487Β) «Σχετικά με ςυςκευζσ αερίου». 
- Η Τ.Α. 4373/1205/23-3-93(ΦΕΚ 187Β) «Συμμόρφωςθ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ με τθν 89/686/ΕΟΚ 

Οδθγία του Συμβουλίου τθσ 21θσ Δεκεμβρίου 1989 για τθν προςζγγιςθ των  νομοκεςιϊν των κρατϊν-
μελϊν ςχετικά με τα μζτρα ατομικισ προςταςίασ». 

- Η Τ.Α. 31245/93 ΤΠΕΧΩΔΕ «Συςτάςεισ για κατεδαφίςεισ κτιρίων». 
- Σο Π.Δ. 77/93(ΦΕΚ 34Α) «Για τθν προςταςία των εργαηομζνων από φυςικοφσ, χθμικοφσ και 

βιολογικοφσ παράγοντεσ και τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ του Ρ.Δ. 307/86(ΦΕΚ 135Α) ςε 
ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ». 

- Η Κ.Τ.Α. 16440/Φ.10.4/445/93(ΦΕΚ 756Β) «Κανονιςμόσ παραγωγισ και διάκεςθσ ςτθν αγορά 
ςυναρμολογοφμενων μεταλλικϊν ςτοιχείων για τθν αςφαλι καταςκευι και χριςθ μεταλλικϊν 
ςκαλωςιϊν». 
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- Σο Π.Δ. 395/94(ΦΕΚ 220Α) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Αςφάλειασ και Υγείασ για τθ χρθςιμοποίθςθ 
εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηομζνουσ κατά τθν εργαςία τουσ, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία 
89/655/ΕΟΚ». 

- Σο Π.Δ. 396/94(ΦΕΚ 220Α) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και υγείασ για τθ χριςθ απ τουσ 
εργαηόμενουσ εξοπλιςμϊν ατομικισ προςταςίασ κατά τθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 
του Συμβουλίου 89/656/ ΕΟΚ».  

- Σο Π.Δ. 397/94(ΦΕΚ  221Α) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν χειρωνακτικι 
διακίνθςθ φορτίων που ςυνεπάγεται κίνδυνο ιδίωσ για τθ ράχθ και τθν οςφυϊκι χϊρα των 
εργαηομζνων ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ.». 

- Σο Π.Δ. 399/94(ΦΕΚ 221Α) «Ρροςταςία των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται με τθν 
ζκκεςθ ςε καρκινογόνουσ παράγοντεσ κατά τθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία του 
Συμβουλίου 90/340/ΕΟΚ». 

- Ο Ν. 2224/94(ΦΕΚ 112Α) «φκμιςθ κεμάτων εργαςίασ, ςυνδικαλιςτικϊν δικαιωμάτων υγιεινισ και 
αςφάλειασ των εργαηομζνων και οργάνωςθσ Υπουργείου Εργαςίασ και των εποπτευομζνων απ αυτό 
νομικϊν προςϊπων και άλλεσ διατάξεισ». 

- Η Τ.Α. 378/94(ΦΕΚ 705Β) «Επικίνδυνεσ ουςίεσ, ταξινόμθςθ, ςυςκευαςία και επιςιμανςθ αυτϊν ςε 
ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν κοινοτιτων 67/548/ΕΟΚ, όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει». 

- Σο Π.Δ.105/95(ΦΕΚ 67Α) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθ ςιμανςθ αςφαλείασ ι/και υγείασ ςτθν 
εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 95/58/ΕΟΚ». 

- Η  Κ.Υ.Α.  5905/Φ15/839/95(ΦΕΚ 611Β) 
- Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38935/95 
- Σο ΦΕΚ 6Α «Διορκϊςεισ ςφαλμάτων ςτα Ρ.Δ. 395/94(ΦΕΚ 220Α), 396/94(ΦΕΚ 220Α), 397/94(ΦΕΚ 

221Α), 398/94(ΦΕΚ 221Α), 399/94(ΦΕΚ 221Α)». 
- Σο Π.Δ. 16/96(ΦΕΚ 10Α) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ ςε 

ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/654/ΕΟΚ». 
- Σο Π.Δ. 17/96(ΦΕΚ 11Α) «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και υγείασ των εργαηομζνων κατά 

τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ». 
- Σο Π.Δ. 305/96(ΦΕΚ 212Α) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ που πρζπει να 

εφαρμόηονται ςτα προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 92/57/ΕΟΚ». 
- Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52206/97 
- Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 130159/97        
- Σο Π.Δ. 175/ 97(ΦΕΚ 150Α) «Τροποποίθςθ π.δ. 70α/88 "Ρροςταςία των εργαηομζνων που εκτίκενται 

ςτον αμίαντο κατά τθν εργαςία" (31 Α') ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 91/382/ ΕΟΚ». 
- Σο Π.Δ.   62/98(ΦΕΚ 67Α) «Μζτρα για τθν προςταςία των νζων κατά τθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ με 

τθν οδθγία 94/33/ΕΟΚ». 
- Σο Π.Δ. 159/99(ΦΕΚ 157Α) «Τροποποίθςθ του Ρ.Δ. 17/96 "Μζτρα για τθν βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ 

και τθσ υγείασ των εργαηομζνων κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ 89/391/ΕΟΚ και 
91/383/ΕΟΚ" (11/Α) και του Ρ.Δ. 70α/88 "Ρροςταςία των εργαηομζνων που εκτίκενται ςε αμίαντο 
κατά τθν εργαςία" (31/Α) όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το Ρ.Δ. 175/97 (150/Α)». 

- Σο Π.Δ. 219/00(ΦΕΚ 190Α) «Μζτρα για τθν προςταςία των εργαηομζνων που αποςπϊνται για τθν 
εκτζλεςθ προςωρινισ εργαςίασ ςτο ζδαφοσ τθσ Ελλάδασ, ςτο πλαίςιο διεκνικισ παροχισ 
υπθρεςιϊν». 

- Η Απόφ. ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/177 τθσ 2/14.3.2001 (ΦΕΚ 266Β) «Ρρόλθψθ εργαςιακοφ κινδφνου κατά τθν 
μελζτθ ζργου» 

- Η Απόφ. ΔΕΕΡ/ΟΙΚ/85 τθσ 14.5/1.6.2001 (ΦΕΚ 686Β) «Κακιζρωςθ του Σχεδίου Αςφάλειασ και Υγείασ 
(ΣΑΥ) και του Φακζλου αςφάλειασ και Υγείασ (ΦΑY), ωσ απαραιτιτων ςτοιχείων για τθν ζγκριςθ 
μελζτθσ ςτο ςτάδιο τθσ οριςτικισ ι και τθσ μελζτθσ εφαρμογισ ςε κάκε Δθμόςιο Ζργο». 

- Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/2012/ ΥΡΑΝ και ΥΡΟΜΕΔΙ 
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1. Είδοσ του ζργου και χριςθ αυτοφ 

Το ζργο αφορά τισ εργαςίεσ που πρόκειται να εκπονθκοφν ςτα πλαίςια τθσ ολοκλιρωςθσ του ζργου 

με τίτλο «Επιςκευι, ςυντιρθςθ ςχολικϊν κτιρίων & αφλειων χϊρων και λοιπζσ δράςεισ του Διμου 

Βόλβθσ» του Νομοφ Θεςςαλονίκθσ, με ςτόχο τθ βελτίωςθ των υποδομϊν και τθν αναβάκμιςθ τθσ 

ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

ανεμπόδιςτθσ πρόςβαςθσ των ΑΜΕΑ και τθν αναβάκμιςθ τθσ αςφάλειασ των μακθτϊν κατά τθν 

προςζλευςθ και πρόςβαςι τουσ ςτα ςχολικά κτίρια. 

 

2. φντομθ περιγραφι του ζργου 

Το ζργο περιλαμβάνει εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, επιςκευισ και βελτίωςθσ των κτιριακϊν ςχολικϊν 

εγκαταςτάςεων του Διμου Βόλβθσ και των αφλειων χϊρων τουσ. Συγκεκριμζνα, οι εργαςίεσ κα 

πραγματοποιθκοφν ςτα παρακάτω ςχολικά κτίρια: 

I. 1ο ΕΡΑΛ ΣΤΑΥΟΥ  

 Αλλαγι εςωτερικϊν κουφωμάτων W.C.  

 Αλλαγι εςωτερικϊν κουφωμάτων  

 Αποκατάςταςθ χϊρου λεβθτοςταςίου  

 Εγκατάςταςθ προειδοποιθτικϊν πινακίδων και διαγράμμιςθ οδϊν. 

II. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΟΥ  

 Καταςκευι ράμπασ για τθν πρόςβαςθ ςτο ςχολείο Α.Μ.Ε.Α. 

 Εγκατάςταςθ προειδοποιθτικϊν πινακίδων και διαγράμμιςθ οδϊν. 

III. ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΓΙΟΥ ΑΣΡΟΒΑΛΤΑΣ  

 Αλλαγι εςωτερικϊν κουφωμάτων W.C.  

 Επιςκευι επιχριςμάτων. 

 Επιςκευι Δϊματοσ. 

 Εγκατάςταςθ προειδοποιθτικϊν πινακίδων και διαγράμμιςθ οδϊν. 

IV. ΝΗΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΡΟΒΑΛΤΑΣ 

 Αποκατάςταςθ αφλειου χϊρου με ελαςτικό δάπεδο αςφαλείασ. 

 Εγκατάςταςθ προειδοποιθτικϊν πινακίδων και διαγράμμιςθ οδϊν. 

V. 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΟΥ  

 Αποκατάςταςθ διαμορφϊςεων αφλειου χϊρου – πεηοφλια.  

 Εγκατάςταςθ προειδοποιθτικϊν πινακίδων και διαγράμμιςθ οδϊν. 

VI. 2o ΝΗΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΟΥ 

 Επίςτρωςθ πλακιδίων εςωτερικϊν χϊρων. 

 Εγκατάςταςθ προειδοποιθτικϊν πινακίδων και διαγράμμιςθ οδϊν. 
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VII. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΟΥ  

 Καταςκευι ράμπασ για τθν πρόςβαςθ ςτο ςχολείο Α.Μ.Ε.Α. 

 Εγκατάςταςθ προειδοποιθτικϊν πινακίδων και διαγράμμιςθ οδϊν. 

VIII. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΟΥ  

 Επίςτρωςθ αφλειου χϊρου  με πλάκεσ τςιμζντου. 

 Επίςτρωςθ γθπζδων του αφλειου χϊρου με ελαςτικό δάπεδο αςφαλείασ.  

 Εγκατάςταςθ προειδοποιθτικϊν πινακίδων και διαγράμμιςθ οδϊν. 

IX. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΟΛΛΩΝΙΑΣ 

 Αντικατάςταςθ πλακιδίων του αφλειου χϊρου. 

 Εγκατάςταςθ προειδοποιθτικϊν πινακίδων και διαγράμμιςθ οδϊν. 

X. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΟΛΛΩΝΙΑΣ 

 Εγκατάςταςθ προειδοποιθτικϊν πινακίδων και διαγράμμιςθ οδϊν. 

XI. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΕΘΟΥΣΑΣ 

 Εγκατάςταςθ προειδοποιθτικϊν πινακίδων και διαγράμμιςθ οδϊν. 

XII. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΗΣ ΒΟΛΒΗΣ 

 Εγκατάςταςθ προειδοποιθτικϊν πινακίδων και διαγράμμιςθ οδϊν. 

XIII. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΦΗΤΗ 

 Καταςκευι ράμπασ για τθν πρόςβαςθ ςτο ςχολείο Α.Μ.Ε.Α. 

 Εγκατάςταςθ προειδοποιθτικϊν πινακίδων και διαγράμμιςθ οδϊν. 

XIV.ΝΗΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΦΗΤΗ 

 Εγκατάςταςθ προειδοποιθτικϊν πινακίδων και διαγράμμιςθ οδϊν. 

 

3. Ακριβισ διεφκυνςθ του ζργου 

Οι παρεμβάςεισ που προτείνονται να εκτελεςτοφν αφοροφν τουσ εξισ χϊρουσ: 

 1ο ΕΡΑΛ Σταυροφ 

 Γενικό Λφκειο Σταυροφ 

 Γυμνάςιο – Λφκειο Αγίου Γεωργίου (Αςπροβάλτα) 

 Νθπιαγωγείο Αςπροβάλτασ 

 2ο Δθμοτικό Σχολείο Ραραλίασ Σταυροφ 

 2ο Νθπιαγωγείο Ραραλίασ Σταυροφ 

 1ο Δθμοτικό Σχολείο Ραραλίασ Σταυροφ 

 Γυμνάςιο Ραραλίασ Σταυροφ 

 Δθμοτικό Σχολείο Νζασ Απολλωνίασ 

 Γυμνάςιο Νζασ Απολλωνίασ 
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 Δθμοτικό Σχολείο Αρζκουςασ 

 Δθμοτικό Σχολείο Μικρισ Βόλβθσ 

 Δθμοτικό Σχολείο Ρροφιτθ 

 Νθπιαγωγείο Ρροφιτθ 

 

4. τοιχεία του κυρίου του ζργου 

Κφριοσ του ζργου είναι ο Διμοσ Βόλβθσ Ν. Θες/νίκθσ με ζδρα τθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ: 

Δθμοτικό Κατάςτθμα Σταυροφ ΤΚ 57014. 

 

 

5. τόχοι – πολιτικι υγιεινισ & αςφάλειασ  

Ο αντικειμενικόσ ςκοπόσ τθσ αναδόχου εταιρείασ είναι να ολοκλθρϊςει το ζργο χωρίσ ατυχιματα 

ι επιπτϊςεισ ςτθν υγεία κανενόσ και να αποτρζψει οποιοδιποτε ςυμβάν το οποίο κα μποροφςε να 

προκαλζςει άμεςθ ι ζμμεςθ ηθμιά ςε οποιαδιποτε υποδομι ι ακίνθτο, κακυςτζρθςθ ι απρόβλεπτθ 

διακοπι ςε οποιαδιποτε διαδικαςία, υπθρεςία ι λειτουργία που κα μποροφςαν να βλάψουν τθν 

αποτελεςματικότθτα ι το καλό όνομά τθσ. Επίςθσ κα διαςφαλίςει ότι κα γίνουν προβλζψεισ για να 

επιςθμανκοφν οι πικανοί κίνδυνοι, οι οποίοι μπορεί να εμφανιςτοφν κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν 

και ςυγχρόνωσ λαμβάνονται μζτρα για τθν απαλοιφι ι τθν ελαχιςτοποίθςθ αυτϊν ςε ανεκτό επίπεδο. 

Θα κακιερϊςει μακιματα εκπαίδευςθσ για όλο το προςωπικό τθσ ωσ προσ τισ απαιτοφμενεσ 

ρυκμίςεισ αςφάλειασ  και τισ μεκόδουσ αποφυγισ ατυχθμάτων. 

Το προςωπικό που κα προςλαμβάνεται ςτο μζλλον κα εκπαιδευτεί πριν αναλάβει τα κακικοντά 

του, ϊςτε να αποφευχκοφν οποιεςδιποτε ενζργειεσ που ίςωσ κζςουν ςε κίνδυνο τουσ ίδιουσ ι 

τρίτουσ. Κάκε εργαηόμενοσ πριν γίνει ςε δεκτόσ ςτο εργοτάξιο, κα παρακολουκιςει το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα που κα δοκεί από τον Υπεφκυνο Αςφαλείασ κατά τθ διάρκεια του οποίου κα του 

γνωςτοποιοφνται οι βαςικζσ απαιτιςεισ αςφάλειασ. Συγχρόνωσ, υπάρχει διακζςιμο το παρόν ζγγραφο 

με τουσ κανόνεσ αςφάλειασ που πρζπει να τθροφνται ςτο εργοτάξιο. 

Τζλοσ, ςε τακτά χρονικά διαςτιματα κα κακορίηονται ςυςκζψεισ αςφάλειασ ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 

17/96 άρκρο 12, ςτισ οποίεσ κα ςυμμετζχουν όλοι οι εργαηόμενοι κατά τομείσ και ενυπόγραφα κα 

κάνουν όποιεσ παρατθριςεισ ςε κζματα αςφάλειασ ζχουν. 

6. υντονιςτισ αςφάλειασ και υγείασ 

Τα κακικοντα και οι ευκφνεσ αυτοφ είναι: 

 θ πρόγνωςθ και λφςθ προβλθμάτων που προκφπτουν ςτο ζργο όπωσ κυκλοφοριακό, αναςφαλείσ 

ςυνκικεσ ςτο εργαςιακό περιβάλλον, τοπικζσ δυςκολίεσ για τθν αςφάλεια του ζργου και των 

εργαηομζνων, 

 ο ζλεγχοσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν, επίςκεψθ ςτισ κζςεισ εργαςίασ του εργοταξίου και αναφορά των 

όποιων αποκλίςεων επιςθμαίνονται θ επίβλεψθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ περί Υ & Α των εργαηομζνων, 

 θ ζρευνα των ατυχθμάτων και διατιρθςθ θμερολογίου καταγραφισ τουσ για τθν εξαγωγι 

ςυμπεραςμάτων προσ αποφυγι άλλων παρόμοιων,  
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 θ άμεςθ επικοινωνία όπωσ με τουσ αρμόδιουσ φορείσ όπωσ Τροχαία, Αςτυνομία, πρϊτεσ βοικειεσ 

τοπικι αυτοδιοίκθςθ, κοινωνικοφσ φορείσ που επθρεάηονται από τισ εργαςίεσ,   

 θ φροντίδα ζτςι ϊςτε το προςωπικό του εργοταξίου να είναι ενιμερο ςχετικά με τισ πρϊτεσ 

βοικειεσ που πρζπει να παρζχονται,  

 θ οργάνωςθ ελζγχων αςφάλειασ ςτο εργοτάξιο ϊςτε να επιβεβαιϊνεται θ διατιρθςθ και επιβολι 

μζτρων αςφάλειασ,  

 θ επιβεβαίωςθ φπαρξθσ του κατάλλθλου προςωπικοφ εξοπλιςμοφ αςφάλειασ για κάκε 

εργαηόμενο. 

 

 

7. Ευκφνεσ και κακικοντα των εργαηομζνων 

Πλοι οι εργαηόμενοι κα ςυμμορφϊνονται με τα μζτρα αςφάλειασ που ιςχφουν ςτο εργοτάξιο, 

ϊςτε να προςτατεφονται οι ίδιοι και τα τρίτα μζρθ. 

Τα μζτρα αςφάλειασ είναι τα ακόλουκα: 

 χριςθ εξοπλιςμοφ αςφάλειασ και άλλων προςτατευτικϊν μζςων που παρζχονται (γίνεται 

εκτενζςτερθ ανάλυςθ ςτο τμιμα Δ), 

 άμεςθ αναφορά ςτον Τεχνικό Αςφάλειασ για ζλλειψθ εξοπλιςμοφ αςφάλειασ και επικίνδυνεσ 

ςυνκικεσ εργαςίασ, 

 δεν επιτρζπεται θ μετακίνθςθ ι τροποποίθςθ του εξοπλιςμοφ αςφάλειασ και των προςτατευτικϊν 

μζτρων χωρίσ τθ ςχετικι ζγκριςθ, 

 δεν επιτρζπεται καμία ενζργεια με πρωτοβουλία των εργαηομζνων, που δεν ςυμβιβάηεται ωσ 

προσ τα μζτρα αςφάλειασ, διότι τίκεται ςε κίνδυνο θ δικι τουσ αςφάλεια και θ αςφάλεια των 

άλλων. 

Οι εργαηόμενοι είναι υποχρεωμζνοι να φζρουν τα προςτατευτικά μζςα που τουσ παρζχονται. 

8. Σιρθςθ ζντυπων επί τόπου του ζργου 

Σφμφωνα με τον Ν. 1396/83 άρκρο 8 και Ρ.Δ. 305/96 άρκρο 6 κα τθροφνται: 

I. επί τόπου του ζργου το θμερολόγιο μζτρων αςφαλείασ το οποίο είναι κεωρθμζνο από τθν Τοπικι 

Επικεϊρθςθ Εργαςίασ κακϊσ και 

II. βιβλίο γραπτϊν υποδείξεων ςτο οποίο αναγράφονται από το Μθχανικό Αςφαλείασ περιςτατικά 

παράβαςθσ των κανόνων αςφαλείασ από τουσ εργαηομζνουσ κακϊσ και υποδείξεισ για το τι 

πρζπει να γίνει από τον εργοταξιάρχθ 

III. βιβλίο ατυχθμάτων όπου ςθμειϊνονται όλα τα ατυχιματα που ςυμβαίνουν από τα πιο ςοβαρά 

ζωσ τα λιγότερα ςοβαρά. 

 

9. τοιχεία του υπόχρεου για τθν εκπόνθςθ του ΑΤ 

Στθν παροφςα φάςθ ο μελετθτισ του ζργου όπωσ υπογράφει παρακάτω. 
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10. Περιγραφι των φάςεων εκτζλεςθσ του ζργου και των εφαρμοηομζνων κατά φάςθ μεκόδων 

εργαςίασ. 

Οι φάςεισ εκτζλεςθσ του ζργου ςφμφωνα με τισ εργαςίεσ εκτζλεςθσ είναι οι εξισ: 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ Β  

ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΠΟΤ ΕΝΔΕΧΕΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Στουσ πίνακεσ που ακολουκοφν παρουςιάηεται μια καταγραφι των κινδφνων που ενδζχεται να 

εμφανιςτοφν κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου. Οι πίνακεσ ςυντίκενται οριηόντια από 

προκαταγεγραμμζνεσ «πθγζσ κινδφνων» και κατακόρυφα από μθ προκακοριςμζνεσ «φάςεισ και 

υποφάςεισ εργαςίασ». 

Ζτςι για κάκε φάςθ/υποφάςθ εκτζλεςθσ του ζργου, όπωσ αυτζσ ζχουν καταγραφεί και περιγραφεί 

ςτθν παράγραφο Α-10 του παρόντοσ ΣΑΥ, επιςθμαίνονται οι κίνδυνοι που ενδζχεται να 

παρουςιαςτοφν. Η επιςιμανςθ γίνεται με τθν αναγραφι των αρικμϊν 1, 2 ι 3 ςτουσ κόμβουσ του 

πίνακα, όπου αντίςτοιχα εντοπίηεται πικανι πθγι κινδφνου. Τονίηεται ότι θ χριςθ των αρικμϊν αυτϊν 

είναι υποκειμενικι και αποδίδει τθν αντίλθψθ του ςυντάκτθ για τθν ζνταςθ των κινδφνων. 

Σε γενικζσ γραμμζσ οι βαςικζσ αρχζσ χρθςιμοποίθςθσ των αρικμϊν αυτϊν είναι οι εξισ: 

 Ο αρικμόσ 3 χαρακτθρίηει περιπτϊςεισ όπου διαπιςτϊνεται ότι: 

 είτε (i) θ πθγι του κινδφνου είναι ςυνεχϊσ παροφςα κατά τθν εξεταηόμενθ φάςθ / υποφάςθ 

εργαςίασ (π.χ. κίνδυνοσ κατάρρευςθσ κατά τθν εκςκαφι κεμελίων δίπλα ςε παλαιά οικοδομι). 

 είτε (ii) οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ του ζργου δθμιουργοφν αυξθμζνθ πικανότθτα επικίνδυνων 

καταςτάςεων (π.χ. κίνδυνοσ αςτοχίασ των πρανϊν εκςκαφισ, όταν το ζδαφοσ είναι μικρισ 

ςυνεκτικότθτασ ι υδροφορεί κλπ). 

 είτε (iii) ο κίνδυνοσ είναι πολφ ςοβαρόσ, ζςτω και αν θ πικανότθτα να επιςυμβεί είναι 

περιοριςμζνθ (π.χ. κίνδυνοσ ζκρθξθσ λόγω απρόςεκτθσ χριςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ι γυμνισ 

φλόγασ ςε χϊρο αποκικευςθσ εκρθκτικϊν ι ςε δεξαμενι καυςίμων). 

 

 Ο αρικμόσ 1 χαρακτθρίηει περιπτϊςεισ όπου διαπιςτϊνεται ότι: 

 είτε (i) θ πθγι κινδφνου εμφανίηεται περιοδικά ι με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι 

τραυματιςμϊν από ανατροπζσ υλικϊν ςε οικοδομικό εργοτάξιο). 

Φ
Α

ΣΕ
ΙΣ

 Ε


ΓΑ
ΣΙ

Α
Σ 

Φάςεισ εκτζλεςθσ ζργου 

1 ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ 1.1 Κακαιρζςεισ 

2 ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ–ΚΤΡΟΔΕΣΗΕΙ 
2.1 Εκςκαφζσ 

2.2 Σκυροδετιςεισ 

3 

ΕΠΕΝΔΤΕΙ – ΕΠΙΣΡΩΕΙ–
ΣΟΙΧΟΔΟΜΕ-ΕΠΙΧΡΙΜΑΣΑ-
ΧΡΩΜΑΣΙΜΟΙ – ΚΑΣΑΚΕΤΕ 
ΞΤΛΙΝΕ ΗϋΜΕΣΑΛΛΙΚΕ 

3.1 Επενδφςεισ-επιςτρϊςεισ 

3.2 Τοιχοδομζσ-Επιχρίςματα-
Χρωματιςμοί 

3.3 Καταςκευζσ Ξφλινεσ ι Μεταλλικζσ 

4 ΗΜΑΝΗ 
4.1 Τοποκζτθςθ κατακόρυφθσ ςιμανςθσ 

4.2 Διαγράμμιςθ οδοςτρϊματοσ 
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 είτε (ii) δεν ςυντρζχουν ειδικζσ αιτίεσ αφξθςθσ των κινδφνων (π.χ. κίνδυνοι από τθν κίνθςθ 

οχθμάτων ς’ ζνα ευρφχωρο υπαίκριο εργοτάξιο). 

 είτε (iii) ο κίνδυνοσ δεν είναι ςοβαρόσ, ζςτω και θ πικανότθτα να επιςυμβεί είναι μεγάλθ (π.χ. 

κίνδυνοι από τθν εκτζλεςθ υπαίκριων εργαςιϊν ςε ςυνκικεσ καφςωνα). 

 

 Ο αρικμόσ 2 χαρακτθρίηει τισ κεωροφμενεσ ωσ ενδιάμεςεσ των 1 και 3 περιπτϊςεισ. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ  Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 

01000. Αζηοσίερ εδάθοςρ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 

01100. Φσζικά 

πρανή 
01101 

Καηνιίζζεζε. 

Απνπζία/αλεπάξθεηα 

ππνζηήξημεο 

       

 

 
01102 

Απνθνιιήζεηο. 

Απνπζία/αλεπάξθεηα 

πξνζηαζίαο 

       

 

 
01103 

Σηαηηθή επηθόξηηζε. 

Δγθαηαζηάζεηο/εμνπι

ηζκόο 

       

 

 
01104 

Γπλακηθή 

επηθόξηηζε. Φπζηθή 

αηηία 

1 1      

 

 

01105 

Γπλακηθή 

επηθόξηηζε. 

Αλαηηλάμεηο 

       

 

 
01106 

Γπλακηθή 

επηθόξηηζε. Κηλεηόο 

εμνπιηζκόο 

1 1      

 

01200. Τετνηηά 

πρανή & 

Εκζκαθές 
01201 

Καηάξξεπζε. 

Απνπζία/αλεπάξθεηα 

ππνζηήξημεο 

       

 

 
01202 

Απνθνιιήζεηο. 

Απνπζία/αλεπάξθεηα 

πξνζηαζίαο 

       

 

 01203 

Σηαηηθή επηθόξηηζε. 

Υπεξύςσζε 
       

 

 
01204 

Σηαηηθή επηθόξηηζε. 

Δγθαηαζηάζεηο/εμνπι

ηζκόο 

       

 

 
01205 

Γπλακηθή 

επηθόξηηζε. Φπζηθή 

αηηία 

       

 

 
01206 

Γπλακηθή 

επηθόξηηζε. 

Αλαηηλάμεηο 

       

 

 
01207 

Γπλακηθή 

επηθόξηηζε. Κηλεηόο 

εμνπιηζκόο 

       

 

01300. Υπόγειες 
01301 

Καηαπηώζεηο 

νξνθήο/παξεηώλ. 
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εκζκαθές Αλππνζηήισηα 

ηκήκαηα 

 

01302 

Καηαπηώζεηο 

νξνθήο/παξεηώλ. 

Αλεπαξθήο 

ππνζηύισζε 

       

 

 

01303 

Καηαπηώζεηο 

νξνθήο/παξεηώλ. 

Καζπζηεξεκέλε 

ππνζηύισζε 

       

 

 01304 

Καηάξξεπζε 

κεηώπνπ πξνζβνιήο 
       

 

01400. 

Καθιζήζεις 
01401 

Αλππνζηήξηθηεο 

παξαθείκελεο 

εθζθαθέο 

       

 

 01402 

Πξνϋπάξρνπζα 

ππόγεηα θαηαζθεπή 
       

 

 01403 

Γηάλνημε ππνγείνπ 

έξγνπ 
       

 

 
01404 

Δξππζκόο         

 01405 

Γεσινγηθέο/γεσρεκη

θέο κεηαβνιέο 
       

 

 01406 

Μεηαβνιέο 

πδξνθόξνπ νξίδνληα 
       

 

 
01407 

Υπνζθαθή/απόπιπζε         

 
01408 

Σηαηηθή επηθόξηηζε         

 
01409 

Γπλακηθή 

θαηαπόλεζε-θπζηθή 

αηηία 

       

 

02000. Κίνδςνοι από επγοηαξιακό 

εξοπλιζμό 
Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 

02100. Κίλεζε 

νρεκάησλ & 

κεραλεκάησλ 

 

02101 

Σπγθξνύζεηο 

νρήκαηνο - νρήκαηνο 

1 1     1 1 

 

02102 

Σπγθξνύζεηο 

νρήκαηνο – 

πξνζώπσλ 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 

02103 

Σπγθξνύζεηο 

νρήκαηνο – 

ζηαζεξνύ εκπνδίνπ 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 02104 

Σπλζιίςεηο κεηαμύ 

νρήκαηνο - νρήκαηνο 
1 1 1 1 1 1 1 1 

 

02105 

Σπλζιίςεηο κεηαμύ 

νρήκαηνο - 

ζηαζεξνύ εκπνδίνπ 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 02106 

Αλεμέιεγθηε θίλεζε. 

Βιάβεο ζπζηεκάησλ 
1 1 1 1 1 1 1 1 
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02107 

Αλεμέιεγθηε θίλεζε. 

Διιηπήο 

αθηλεηνπνίεζε 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 
02108 

Μέζα ζηαζεξήο 

ηξνρηάο. Αλεπαξθήο 

πξνζηαζία 

       

 

 
02109 

Μέζα ζηαζεξήο 

ηξνρηάο. 

Δθηξνρηαζκόο 

       

 

02200. Αναηροπή 

οτημάηων & 

μητανημάηων 
02201 

Αζηαζήο έδξαζε 

       

 

 02202 

Υπνρώξεζε εδάθνπο 

– δαπέδνπ 
       

 

 
02203 

Έθθεληξε θόξησζε         

 
02204 

Δξγαζία ζε πξαλέο         

 
02205 

Υπεξθόξησζε         

 
02206 

Μεγάιεο ηαρύηεηεο         

02300. 

Μητανήμαηα με 

κινηηά μέρη 
02301 

Σηελόηεηα ρώξνπ 

1 1 1    1 1 

 02302 

Βιάβε ζπζηεκάησλ 

θίλεζεο 
1 1 1    1 1 

 

02303 

Αλεπαξθήο θάιπςε 

θηλνπκέλσλ 

ηκεκάησλ – πηώζεηο 

       

 

 

02304 

Αλεπαξθήο θάιπςε 

θηλνπκέλσλ 

ηκεκάησλ – 

παγηδεύζεηο κειώλ 

       

 

02400. Εργαλεία 

τειρός 02401 
Βιάβε εξγαιείνπ 1 1 1 1 1 1 1 1 

02500. Άιιε 

πεγή 02501 

Πξνϋπάξρνπζα 

ππόγεηα θαηαζθεπή 
       

 

03000. Πηώζειρ από ύτορ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 

03100. 

Οηθνδνκέο – 

Κηίζκαηα  

03101 Καηεδαθίζεηο 

       

 

 03102 Κελά ηνίρσλ         

 03103 Κιηκαθνζηάζηα         

 03104 Δξγαζία ζε ζηέγεο         

03200. Δάπεδα 

εργαζίας -                

Προζπελάζεις 

03201 Κελά δαπέδσλ 

       

 

 03202 Πέξαηα δαπέδσλ         

 03203 Δπηθιηλή δάπεδα         
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 03204 Οιηζζεξά δάπεδα         

 03205 Αλώκαια δάπεδα         

 

03206 Αζηνρία πιηθνύ 

δαπέδνπ 
       

 

 03207 Υπεξπςσκέλεο 

δίνδνη θαη 

πεδνγέθπξεο 

       

 

 

03208 Κηλεηέο ζθάιεο θαη 

αλεκόζθαιεο 
       

 

 03209 Αλεξηεκέλα δάπεδα. 

Αζηνρία αλάξηεζεο 
       

 

 

03210 Κηλεηά δάπεδα. 

Αζηνρία κεραληζκνύ 
       

 

 

03211 Κηλεηά δάπεδα. 

Πξόζθξνπζε 
       

 

03300. 

Ιθξηώκαηα 

03301 Κελά ηθξηκάησλ 

    

1 

 

 

  

 

 

03302 Αλαηξνπή. Αζηνρία 

ζπλαξκνιόγεζεο 
    1   

 

 

03303 Αλαηξνπή. Αζηνρία 

έδξαζεο 
    1   

 

 

03304 Καηάξξεπζε. 

Αζηνρία πιηθνύ 

ηθξηώκαηνο 

    1   

 

 

03305 Καηάξξεπζε. 

Αλεκνπίεζε 
       

 

03400. Τάθξνη – 

Φξέαηα 
03401 Διιεηπήο πξνζηαζία 

       
 

03500. Άιιε 

πεγή 
03501  

       
 

   
        

04000. Εκπήξειρ. Εκηοξεςόμενα ςλικά – 

θπαύζμαηα 
Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 

04100. Δθξεθηηθά 

– Αλαηηλάμεηο 
04101 

Αλαηηλάμεηο βξάρσλ 
       

 

 
04102 Αλαηηλάμεηο 

θαηαζθεπώλ 

       
 

 
04103 Ηκηηειήο αλαηίλαμε 

ππνλόκσλ 

       
 

 
04104 Απνζήθεο 

εθξεθηηθώλ 

       
 

 
04105 Φώξνη απνζήθεπζεο 

ππξνκαρηθώλ 
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04106 
Γηαθπγή – έθιπζε 

εθξεθηηθώλ αεξίσλ 

θαη κηγκάησλ 

       

 

04200. Γνρεία 

θαη δίθηπα ππό 

πίεζε 

04201 Φηάιεο αζεηπιίλεο – 

νμπγόλνπ 

       

 

 04202 
Υγξαέξην 

        

 04203 
Υγξό άδσην 

        

 04204 
Αέξην πόιεο 

        

 04205 
Πεπηεζκέλνο αέξαο 

        

 04206 
Γίθηπα ύδξεπζεο 

        

 

04207 
Διαηνδνρεία – 

Υδξαπιηθά 

ζπζηήκαηα 

       

 

04300. Αζηνρία 

πιηθώλ ππό 

έληαζε 

04301 Βξαρώδε πιηθά ζε 

ζιίςε 

       

 

 
04302 Πξνεληάζεηο 

νπιηζκνύ/αγθπξίσλ 

       
 

 

04303 
Καηεδάθηζε 

πξνεληεηακέλσλ 

ζηνηρείσλ 

       

 

 04304 
Σπξκαηόζρνηλα 

        

 04305 
Δμνιθεύζεηο 

        

 
04306 Λαμεύζεηο/ηεκαρηζκό

ο ιίζσλ 

       
 

04400. 

Δθηνμεπόκελα 

πιηθά 

04401 Δθηνμεπόκελν 

ζθπξόδεκα 

  1     

 

 
04402 

Ακκνβνιέο 
        

 
04403 

Τξνρίζεηο – Λεηάλζεηο 
     1   

04500. Άιιε 

πεγή 
04501 

 
       

 

05000. Πηώζειρ – Μεηαηοπίζειρ ςλικών και 

ανηικειμένυν 
Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 

05100. Κηίζκαηα 

– Φέξσλ 

νξγαληζκόο 

05101 Αζηνρία. Γήξαλζε        

 

 
05102 

Αζηνρία. Σηαηηθή 

επηθόξηηζε 
       

 

 
05103 

Αζηνρία. Φπζηθή 

δπλακηθή επηθόξηηζε 
       

 

 05104 Αζηνρία. 

Αλζξσπνγελήο 
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δπλακηθή επηθόξηηζε 

 
05105 Καηεδάθηζε 

        

05200.Οηθνδνκηθ

ά ζηνηρεία 

05201 

Γήξαλζε 

πιεξσηηθώλ 

ζηνηρείσλ 

       

 

 
05202 

Γηαζηνιή – ζπζηνιή 

πιηθώλ 
       

 

 
05203 

Απνμήισζε δνκηθώλ 

ζηνηρείσλ 
1       

 

 
05204 

Αλεξηεκέλα ζηνηρεία 

θαη εμαξηήκαηα 
       

 

 
05205 

Φπζηθή δπλακηθή 

θαηαπόλεζε 
       

 

 

05206 

Αλζξσπνγελήο 

δπλακηθή 

θαηαπόλεζε 

       

 

 
05207 Καηεδάθηζε 

        

 

05208 

Αξκνιόγεζε/απαξκν

ιόγεζε 

πξνθαηαζθεπαζκέλσ

λ ζηνηρείσλ 

       

 

05300.Μεηαθεξό

κελαπιηθά-

Φνξηνεθθνξηώζε

ηο 

05301 

Μεηαθνξηθό 

κεράλεκα. 

Αθαηαιιειόηεηα/αλε

πάξθεηα 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 05302 
Μεηαθνξηθό 

κεράλεκα. Βιάβε 
1 1 1 1 1 1 1 1 

 
05303 

Μεηαθνξηθό 

κεράλεκα. 

Υπεξθόξησζε 

 1      

 

 
05304 

Απόθιηζε 

κεραλήκαηνο. 

Αλεπαξθήο έδξαζε 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 05305 
Αηειήο/έθθεληξε 

θόξησζε 
       

 

 05306 
Αζηνρία 

ζπζθεπαζίαοθνξηίνπ 
       

 

 05307 
Πξόζθξνπζε 

θνξηίνπ 
       

 

 
05308 

Γηαθίλεζε 

αληηθεηκέλσλ 

κεγάινπ κήθνπο 

       

 

 
05309 

Φεηξνλαθηηθή 

κεηαθνξά βαξέσλ 

θνξηίσλ 

   1  1  

 

 
05310 

Απόιπζε ρύδελ 

πιηθώλ. 

Υπεξθόξησζε 
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 05311 
Δξγαζία θάησ από 

ζηιό 
       

 

 

05301 

Μεηαθνξηθό 

κεράλεκα. 

Αθαηαιιειόηεηα/αλε

πάξθεηα 

       

 

05400.Σηνη-

βαζκέλα πιηθά 
05401 Υπεξζηνίβαζε        

 

 

05402 

Αλεπάξθεηα 

πιεπξηθνύ 

πεξηνξηζκνύ ζσξνύ 

       

 

 
05403 

Αλνξζνινγηθή 

απόιεςε 
       

 

05500. Άιιε 

πεγή 
05501         

 

06000. Πςπκαγιέρ 
Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 

06100. Δύθιεθηα 

πιηθά 
06101 

Έθιπζε – δηαθπγή 

εύθιεθησλ αεξίσλ 

       
 

 
06102 

Γεμακελέο/αληιίεο 

θαπζίκσλ 

       
 

 
06103 

Μνλσηηθά, δηαιύηεο, 

PVC θ.ι.π. Δύθιεθηα 

   1    
 

 
06104 

Αζθαιηνζηξώζεηο/ρξ

ήζε πίζζαο 

       
 

 
06105 

Απηναλάθιεμε – 

εδαθηθά πιηθά 

       
 

 
06106 

Απηναλάθιεμε – 

απνξξίκαηα 

       
 

 

06107 

Δπέθηαζε εμσγελνύο 

εζηίαο. Αλεπαξθήο 

πξνζηαζία 

       

 

06200. Σπηλζήξεο 

θαη 

βξαρπθπθιώκαηα 

06201 
Δλαέξηνη αγσγνί ππό 

ηάζε 

       

 

 
06202 

Υπόγεηνη αγσγνί ππό 

ηάζε 

       
 

 
06203 

Δληνηρηζκέλνη αγσγνί 

ππό ηάζε 

       
 

 

06204 

Δξγαιεία πνπ 

παξάγνπλ εμσηεξηθό 

ζπηλζήξα 

     1  

 

06300. Υςειέο 

ζεξκνθξαζίεο 
06301 

Φξήζε θιόγαο – 

νμπγνλνθνιιήζεηο 

       
 

  
06302 

Φξήζε θιόγαο – 

θαζζηηεξνθνιιήζεηο 

       
 

 06303 Φξήζε θιόγαο – 
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ρπηεύζεηο 

 
06304 

Ηιεθηξνζπγθνιιήζεη

ο 

     1  
 

 06305 Ππξαθηώζεηο πιηθώλ 
        

06400. Άιιε 

πεγή 
06401  

     1  
 

07000. Ηλεκηποπληξία 
Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 

07100. Γίθηπα 

Eγθαηαζηάζεηο 
07101 

Πξνϋπάξρνληα 

ελαέξηα δίθηπα 
       

 

  
07102 

Πξνϋπάξρνληα 

ππόγεηα δίθηπα 
1 1     1 

 

  
07103 

Πξνϋπάξρνληα 

εληνηρηζκέλα δίθηπα 
1 1      

 

  
07104 

Πξνϋπάξρνληα 

επηηνίρεηα δίθηπα 
       

 

  

07105 

Γίθηπν 

ειεθηξνδόηεζεο 

έξγνπ 

       

 

  

07106 

Αλεπηηπρήο 

αληηθεξαπληθή 

πξνζηαζία 

1 1 1 1 1 1 1 1 

07200. Δξγαιεία 

- Μεραλήκαηα 07201 
Ηιεθηξνθίλεηα 

κεραλήκαηα 
   2 2 2 2 

 

 

 
07202 

Ηιεθηξνθίλεηα 

εξγαιεία 
1 1 1 1 1 1 1 1 

07300. Άιιε 

πεγή 
07301         

 

08000. Πνιγμόρ – Αζθςξία 
Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 

08100. Νεξό 08101 Υπνβξύρηεο εξγαζίεο         

 08102 Δξγαζίεο ελ πισ         

 08103 
Βύζηζε – αλαηξνπή 

πισηνύ κέζνπ 
       

 

 08104 
Παξόρζηεο – 

παξάιηεο εξγαζίεο 
       

 

 08105 

Παξόρζηεο – 

παξάιηεο εξγαζίεο. 

Αλαηξνπή 

κεραλήκαηνο 

       

 

 08106 

Υπαίζξηεο 

ιεθάλεο/δεμακελέο. 

Πηώζε 

       

 

 08107 

Υπαίζξηεο 

ιεθάλεο/δεμακελέο. 

Πηώζε Αλαηξνπή 

κεραλήκαηνο 
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 08108 
Πιεκκύξα/Καηάθιηζ

ε έξγνπ 
       

 

08200.Αζθπθηηθό 

πεξηβάιινλ 
08201 

Βάιηνη, ηιείο, 

θηλνύκελνη άκκνη 
       

 

 08202 

Υπόλνκνη, βόζξνη, 

βηνινγηθνί 

θαζαξηζκνί 

       

 

 08203 

Βύζηζε ζε 

ζθπξόδεκα, αζβέζηε 

θ.ι.π 

       

 

 08204 

Δξγαζία ζε θιεηζηό 

ρώξν – αλεπάξθεηα 

νμπγόλνπ 

       

 

08300. Άιιε 

πεγή 
08301         

 

09000. Εγκαύμαηα Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 

09100. Υςειέο 

ζεξκνθξαζίεο 
09101 

Σπγθνιιήζεηο/ζπληή

μεηο 
     1  

 

  09102 Υπέξζεξκα ξεπζηά         

  
09103 

Ππξαθησκέλα 

ζηεξεά 
       

 

  09104 Τήγκαηα κεηάιισλ         

  09105 Άζθαιηνο/πίζζα         

  09106 Καπζηήξεο         

  
09107 

Υπεξζέξκαλζε 

ηκεκάησλ κεραλώλ 
       

 

09200. Καπζηηθά 

πιηθά 
09201 Αζβέζηεο        

 

  09202 Ομέα         

09300. Άιιε 

πεγή 
09301         

 

10000. Έκθεζη ζε βλαπηικούρ παπάγονηερ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 

10100. Φπζηθνί 

παξάγνληεο 
10101 Αθηηλνβνιίεο         

 10102 ζόξπβνο/δνλήζεηο 2 2 2   1 1 1 

 10103 Σθόλε 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
10104 

Υπαίζξηα εξγαζία. 

Παγεηόο 
1 1 1 1 1 1 1 1 

 
10105 

Υπαίζξηα εξγαζία. 

Καύζσλαο 
1 1 1 1 1 1 1 1 

 
10106 

Φακειή ζεξκνθξαζία 

ρώξνπ εξγαζίαο 
1 1 1 1 1 1 1 1 

 
10107 

Υςειή ζεξκνθξαζία 

ρώξνπ εξγαζίαο 
1 1 1 1 1 1 1 1 
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10108 

Υγξαζία ρώξνπ 

εξγαζίαο 
1 1 1 1 1 1 1 1 

 10109 Υπεξπίεζε/ππνπίεζε         

10200. Φεκηθνί 

παξάγνληεο 
10201 Αέξηα        

 

 
10202 

Φξήζε ηνμηθώλ 

πιηθώλ 
       

 

 10203 Ακίαληνο         

 10204 Αηκνί ηεγκάησλ         

 

10205 

Αλαζπκηάζεηο πγξώλ, 

βεξλίθηα, θόιιεο, 

κνλσηηθά, δηαιύηεο 

       

 

 
10206 

Καπλαέξηα 

αλαηηλάμεσλ 
       

 

 
10207 

Καπζαέξηα κεραλώλ 

εζσηεξηθήο θαύζεο 
       

 

 10208 Σπγθνιιήζεηο         

 
10209 

Καξθηλνγόλνη 

παξάγνληεο 
       

 

10300. 

Βηνινγηθνί 

παξάγνληεο 

10301 Μνιπζκέλα εδάθε        

 

 10302 Μνιπζκέλα θηίξηα         

 

10303 

Δξγαζία ζε 

ππνλόκνπο, 

βόζξνπο, 

βηνινγηθνύο 

θαζαξηζκνύο 

       

 

 10304 Φώξνη πγηεηλήο         

 

ΣΜΗΜΑ Γ 

ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΡΟΠΗ ΣΩΝ ΚΙΝΔΤΝΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Κάκε εργαηόμενοσ ζχει υποχρζωςθ να γνωρίηει: 

Ρου ευρίςκονται και πωσ χρθςιμοποιοφνται οι ςυςκευζσ πυρόςβεςθσ του τομζα του. 

1.1 Κανόνεσ αςφάλειασ γενικοί 

Ραρουςιάηονται τα βαςικότερα γενικά μζτρα ανεξαρτιτωσ του είδουσ τθσ εργαςίασ: 

 Απαγορεφεται θ κυκλοφορία ςτα μζτωπα εργαςίασ χωρίσ κράνοσ, άρβυλα (παποφτςια αςφαλείασ) 

και φόρμα. 

 Απαγορεφεται το κάπνιςμα ςτα μζτωπα εργαςίασ και τισ αποκικεσ του εργοταξίου. 
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 Απαγορεφεται θ κατανάλωςθ οινοπνευματωδϊν ποτϊν ςτο εργοτάξιο ι θ είςοδοσ ς αυτό 

προςϊπων ςε κατάςταςθ μζκθσ. 

 Απαγορεφεται ςτο προςωπικό να αγγίξει οποιαδιποτε ςυςκευι ι μθχάνθμα, εάν δεν του ζχει 

ανατεκεί οποιαδιποτε αρμοδιότθτα από τον προϊςτάμενό του. 

 Απαγορεφεται θ χριςθ εργαλείων, τα οποία ευρίςκονται ςε κακι κατάςταςθ. 

 Απαγορεφεται θ εκκίνθςθ οποιαςδιποτε  ςυςκευισ ι μθχανιματοσ εάν δεν ζχει τοποκετθκεί όλοσ 

ο προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ (αςφαλείασ) και εάν δεν ζχει απομακρυνκεί όλο το αναρμόδιο 

προςωπικό. 

 Απαγορεφεται ςε οποιοδιποτε άτομο να κζςει ςε κίνθςθ μία μθχανι πριν βεβαιωκεί ότι κανζνα 

άλλο άτομο δεν κάνει επιςκευι, κακαριςμό ι λίπανςθ, ρφκμιςθ ςτθ μθχανι ι εργάηεται κοντά ς 

αυτι ι ςε επικίνδυνθ απόςταςθ. 

 Ιδιαίτερθ προςοχι κα καταβάλλεται για τθν αποφυγι θλεκτροπλθξιϊν από επαφι ι γειτονία με 

θλεκτροφόρα καλϊδια, οπλιςμοφσ, ςτοιχεία ξυλοτφπων, ςωλινων, αναβατωρίων, μθχανθμάτων, 

αυτοκινιτων, πρζςασ ςκυροδζματοσ κ.λ.π. 

 Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ πεπιεςμζνου αζρα χωρίσ ακροφφςιο για κακαριςμοφσ εδάφουσ 

κ.λ.π. 

 Απαγορεφεται θ εναπόκεςθ υλικϊν, εργαλείων κ.λ.π. ςε δρόμουσ διαφυγισ γιατί πρζπει να 

τθροφνται κακαροί και ελεφκεροι για τθν αποφυγι ατυχθμάτων. 

 Απαγορεφεται θ παραμονι προςωπικοφ κάτω από αιωροφμενα ι μετακινοφμενα φορτία 

(γερανοφσ, μποφμα αντλίασ κ.λ.π.) 

 Απαγορεφεται θ επίςκεψθ ατόμων ςτα μζτωπα εργαςίασ εάν δεν προθγθκεί ςυνεννόθςθ με τον 

αρμόδιο προϊςτάμενο ι εργοδθγό. 

 Απαγορεφεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν κατά τθν νφχτα ι με ανεπαρκι φωτιςμό. 

 Απαγορεφεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν με δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Οι εργαςίεσ 

επαναλαμβάνονται μόνο μετά τθν αποκατάςταςθ αςφαλϊν ςυνκθκϊν και κατόπιν εγκρίςεωσ του 

επιβλζποντοσ μθχανικοφ επί τόπου του ζργου για οικοδομικζσ εργαςίεσ  αναγραφόμενθσ ςτο 

Ημερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ. 

 Κατά τθν ανζγερςθ καταςκευϊν, κα παρζχονται αςφαλείσ χϊροι κακ φψοσ, οι οποίοι μπορεί να 

είναι δάπεδα ( τα οποία κα προςτατεφονται με κιγκλιδϊματα), καταςτρϊματα ι ξυλότυποι. 

 Πλα τα εξωτερικά ςυνεργεία και οι υπεργολάβοι οφείλουν να τθροφν τουσ κανόνεσ αςφαλείασ. 

Κατά τθν διάρκεια επικίνδυνων εργαςιϊν το προςωπικό αυτό κα προειδοποιείται για κάκε 

ενδεχόμενο κίνδυνο και κα του δίνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ ςυςτάςεισ και οδθγίεσ αςφάλειασ 

από τον επιβλζποντα μθχανικό του ζργου. Εάν οποιοδιποτε εξωτερικό ςυνεργείο ι υπεργολάβοσ 

κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν του μζςα ςτον εργοταξιακό χϊρο παραβαίνει τουσ κανονιςμοφσ 

αςφαλείασ του εργοταξίου και τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ, κα γίνεται 

παρζμβαςθ αμζςωσ από τον επιβλζποντα μθχανικό  και τον Ανάδοχο με ςκοπό τθν ςυμμόρφωςθ 

του ςυνεργείου ι του υπεργολάβου με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ αςφαλείασ. 

1.1.1 Αςφάλεια εργαηομζνων ςε εργαςίεσ κατεδάφιςθσ 

Ραρουςιάηονται τα βαςικότερα μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςε εργαςίεσ 

κατεδάφιςθσ. 

 Οι εργαςίεσ κατεδαφίςεων αποτελοφν ςυνικωσ και τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ του εργοταξίου. 

Κατά τθν φάςθ αυτι τθσ ζναρξθσ των εργαςιϊν γίνεται θ αναγνϊριςθ του χϊρου του εργοταξίου, 
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επί τόπου με τθν βοικεια του τοπογραφικοφ διαγράμματοσ, και των πλθροφοριϊν του τμιματοσ 

Δ του παρόντοσ ΣΑΥ, που ζχει αποτυπωμζνα τα κτίςματα που κα κατεδαφιςτοφν, με διαχωριςμό 

των χριςεων και των υλικϊν καταςκευισ, όςον αφορά τθν κατάςταςθ των κτιςμάτων, που 

πρόκειται να κατεδαφιςτοφν. Επίςθσ γίνεται από τον επιβλζποντα μθχανικό και τον Ανάδοχο 

εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ και τθσ χριςθσ των γειτονικϊν κτιςμάτων ϊςτε να αποφευχκοφν 

βλάβεσ. 

 Ο υπεργολάβοσ κατεδαφίςεων και οι μεμονωμζνοι εργάτεσ δεν πρζπει να αναλαμβάνουν κατά 

τθν κατεδάφιςθ πρωτοβουλία ςχετικά με τουσ επιλεγόμενουσ τρόπουσ πρόςβαςθσ και τισ 

επιλεγόμενεσ μεκόδουσ εργαςίασ χωρίσ πλιρθ πλθροφόρθςθ για όλουσ τουσ κινδφνουσ που 

προβλζπονται από το παρόν ΣΑΥ, κακόςον ζχει αποδειχκεί ςτατιςτικά ότι ζνα ατφχθμα ςτισ 

κατεδαφίςεισ είναι πολφ πιο πικανό να είναι κανατθφόρο από ότι ςτισ άλλεσ καταςκευαςτικζσ 

εργαςίεσ. 

 Ρριν αρχίςει οποιαδιποτε εργαςία πρζπει οι αρμόδιοι Οργανιςμοί κοινισ Ωφελείασ  να 

διακόψουν τισ παροχζσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, νεροφ, φωταερίου κ.λ.π. όπωσ εμφανίηονται αυτά 

τα δίκτυα ςτο τοπογραφικό διάγραμμα και ςτο τμιμα Δ του παρόντοσ ΣΑΥ ι όπωσ ευρεκοφν επί 

τόπου, και να δϊςουν προςωρινι παροχι νεροφ ςε μία βρφςθ για τα καταβρζγματα. 

 Οι εργαηόμενοι ςε κατεδαφίςεισ πρζπει να ζχουν κατάλλθλεσ  γνϊςεισ και εμπειρία. 

 Ο επιβλζπων μθχανικόσ και ο Ανάδοχοσ πρζπει να εκτιμιςει με προςεκτικι αυτοψία τθν αντοχι 

και τθν ευςτάκεια κάκε τμιματοσ του ζργου και των γειτονικϊν καταςκευϊν κατά τα διάφορα 

ςτάδια των εργαςιϊν κατεδάφιςθσ, και να οργανϊςει τισ κατάλλθλεσ υποςτυλϊςεισ και 

αντιςτθρίξεισ που πικανϊσ κα απαιτθκοφν και να προγραμματίςει τθν πορεία των εργαςιϊν. 

 Ρριν από τισ κφριεσ εργαςίεσ κατεδάφιςθσ, πρζπει να αφαιρεκοφν τα ςτοιχεία που μπορεί να 

πζςουν, να ςπάςουν, να εκτιναχκοφν κ.λ.π. όπωσ τηάμια, ςιδεριζσ, κιγκλιδϊματα  κ.λ.π.  Ππου 

απαιτείται πρζπει να γίνουν οι αναγκαίεσ υποςτυλϊςεισ και αντιςτθρίξεισ, κατά τθν κρίςθ του 

επιβλζποντοσ μθχανικοφ . (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο. 18 & 20) 

 Τα ικριϊματα που κα χρθςιμοποιθκοφν πρζπει να είναι ανκεκτικά και ςε πυκνότθτα που να 

ανταποκρίνεται ςτον ςκοπό τθσ χριςθσ τουσ κατά τθν κρίςθ μετά από ζλεγχο του επιβλζποντοσ 

μθχανικοφ . 

 Τα ςυνεργεία κατεδάφιςθσ πρζπει να ζχουν ανά 10 άτομα ζναν προϊςτάμενο. Πταν υπάρχουν 

πολλά άτομα πρζπει οι προϊςτάμενοι να ςυνεργάηονται με ζναν επικεφαλισ ςυντονιςτι. (Ρ.Δ. 

1073/81 άρκρο25α) 

 Η κατεδάφιςθ πρζπει να γίνεται πάντα από πάνω προσ τα κάτω. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο. 22) 

 Τα δθμιουργοφμενα ανοίγματα πρζπει να φράςςονται προςωρινά, αλλά με ανκεκτικό τρόπο.(Ρ.Δ. 

1073/81 άρκρο 25β) 

 Τα ανοίγματα που χρθςιμοποιοφνται για τθν απομάκρυνςθ υλικϊν κατεδάφιςθσ πρζπει να 

αποκαλφπτονται μόνον κατά τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ απομάκρυνςθσ. Η προςπζλαςθ ςε 

ορόφουσ ι κζςεισ με ανοίγματα απροςτάτευτα πρζπει να εμποδίηεται κατάλλθλα. 

 Οι χϊροι που πζφτουν τα υλικά κατεδάφιςθσ πρζπει να περιφράςςονται κατάλλθλα και να 

επιςθμαίνονται με φράγματα, ςχοινιά κ.λ.π. ϊςτε να απαγορεφεται θ διζλευςθ άλλων ατόμων, 

κατά τισ οδθγίεσ του επιβλζποντοσ μθχανικοφ  .(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο. 25ςτ) 

 Ιδιαίτερα μζτρα για τθν προςταςία τθσ υγείασ πρζπει να λθφκοφν με μζριμνα του επιβλζποντοσ 

μθχανικοφ και του Αναδόχου όταν γίνεται αποξιλωςθ τμθμάτων που περιζχουν αμίαντο. Η 

ειςπνοι τθσ ςκόνθσ είναι επικίνδυνθ, γι αυτό τα τμιματα αυτά πρζπει να διαβρζχονται καλά, και 

να απομακρφνονται προςεκτικά και εάν δεν γίνεται εμποτιςμόσ πρζπει οι εργαηόμενοι να φοροφν 
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κατάλλθλθ μάςκα. Επίςθσ τα μπάηα πρζπει πριν ςτεγνϊςουν να μπαίνουν ςε ςτεγανοφσ ςάκουσ 

και να κάβονται. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο. 30). 

 Κίνδυνο για τθν υγεία αποτελοφν και διάφορεσ ουςίεσ που περιζχουν μόλυβδο. 

 Εάν εκτιμάται ότι υπάρχουν ςθμαντικζσ ποςότθτεσ μολφβδου ςτο εργοτάξιο κα πρζπει να 

λθφκοφν ειδικά μζτρα από τον επιβλζποντα μθχανικό και τον Ανάδοχο για τθν προςταςία των 

εργαηομζνων και άλλων παρευριςκομζνων όπωσ 

 Ππου κατεδαφίηονται υλικά που περιζχουν μόλυβδο, ιδιαίτερα ςε κλειςτοφσ χϊρουσ, κα πρζπει 

να υπάρχουν απορροφθτιρεσ  για τθν απομάκρυνςθ των ατμϊν και τθσ ςκόνθσ μολφβδου, οι 

εργαηόμενοι κα πρζπει να φοράνε ειδικά προςτατευτικά ροφχα και ςωςτό αναπνευςτικό 

εξοπλιςμό, κα πρζπει να πλζνονται και να αλλάηουν τα ροφχα  τθσ δουλειάσ με τα προςωπικά, που 

πρζπει να είναι αποκθκευμζνα ξεχωριςτά ϊςτε να μθν μολφνει το ζνα το άλλο και τζλοσ κα πρζπει 

να αποφεφγουν το φαγθτά και το κάπνιςμα. 

 Οι τεχνίτεσ δεν επιτρζπεται να εργάηονται ςε διαφορετικά κακ φψοσ επίπεδα ( ο ζνασ πάνω από 

τον άλλον ) παρά μόνον εφ όςον λθφκοφν μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςτα 

κατϊτερα επίπεδα με καταςκευι κιγκλιδωμάτων με ςανίδεσ μεςοδιαςτιματοσ και κωρακίου 

(ςοβατεπί) ι με δίχτυα. 

 Απαγορεφεται θ κακαίρεςθ του φζροντα οργανιςμοφ των υφιςτάμενων τεχνικϊν όταν εργάηεται 

εργαηόμενοσ πάνω ς αυτά. 

 Τα ςτοιχεία που κακαιροφνται πρζπει να μεταφζρονται με μθχανικά μζςα ι να πραγματοποιείται, 

εάν είναι  δυνατόν, επί τόπου κατατεμαχιςμόσ  τουσ. 

 Εάν θ κατεδάφιςθ επιχειρείται με ζλξθ  ςυρματόςχοινων ι  ςχοινιϊν, να προςδιορίηεται και να 

αποκλείεται θ περιοχι ςτθν οποία τα ςτοιχεία αυτά κα πζςουν. 

 Οι εργαηόμενοι πρζπει να προςζχουν ιδιαιτζρωσ να μθν πλθςιάηουν με μακριά μεταλλικά 

αντικείμενα αγωγοφσ τθσ Δ.Ε.Η. 

 Ειδικά ζργα (π.χ. από προεντεταμζνο ςκυρόδεμα, αψιδωτά κ.λ.π. πρζπει να κατεδαφίηονται υπό 

τθν διεφκυνςθ προςϊπων που ζχουν πείρα ςτθ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 26) 

αφοφ ζχουν επιςθμανκεί ςτο Δ τμιμα του παρόντοσ ΣΑΥ. 

 

1.1.2 Αςφάλεια εργαηομζνων ςε εργαςίεσ εκςκαφϊν 

Ραρουςιάηονται τα βαςικότερα μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςε εργαςίεσ εκςκαφϊν. 

 Οι εκςκαφζσ γίνονται με εκςκαφείσ (τςάπεσ) και φορτθγά μεταφοράσ που είναι εφοδιαςμζνα με 

καμπίνα τφπου ROBS  και  με θχθτικό και φωτεινό ςιμα κατά τθν οπιςκοδρόμθςθ κακϊσ και με 

πυροςβεςτιρα και θ οδιγθςι τουσ κα γίνεται μόνον από εξουςιοδοτθμζνα άτομα.   

 Ρριν ακόμθ αρχίςουν οι εργαςίεσ εκςκαφισ πρζπει να εντοπιςκοφν και απομονωκοφν, με μζριμνα 

του επιβλζποντοσ μθχανικοφ και του Αναδόχου , τυχόν υπάρχοντα δίκτυα θλεκτρικοφ ρεφματοσ, 

φδατοσ, φωταερίου, τθλεφϊνου. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο. 2) 

 Ρρζπει να προβλεφκεί από τον επιβλζποντα μθχανικό και τον Ανάδοχο ςφςτθμα για τθν 

απομάκρυνςθ των νερϊν μζςα από τθν εκςκαφι (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρ.6) 

 Ρρζπει με οδθγίεσ του επιβλζποντοσ μθχανικοφ  και του Αναδόχου να γίνουν οι κατάλλθλεσ 

αντιςτθρίξεισ των πρανϊν εκςκαφισ (ςε βάκοσ μεγαλφτερο από 2,00 μ. θ αντιςτιριξθ είναι 

υποχρεωτικι) και να προςτατευκοφν οι εκςκαφζσ περιμετρικά με αςφαλι τρόπο. Ο επιβλζπων 

μθχανικόσ  και ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβουν υπόψθ τουσ τθν φφςθ του εδάφουσ, τισ διαςτάςεισ 

του ςκάμματοσ, τισ δονιςεισ  από τθν κυκλοφορία οχθμάτων, τθν ςτάκμθ του υπόγειου ορίηοντα, 
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τισ πικανζσ αντλιςεισ, τθν κατάςταςθ και τθν χριςθ των γειτονικϊν κτιςμάτων και τθν πικανότθτα 

βλάβθσ τουσ από υποχωριςεισ πρανϊν ι κραδαςμοφσ κ.λ.π. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο. 2,6,9,10). 

 Ο επιβλζπων μθχανικόσ  και ο Ανάδοχοσ πρζπει να φροντίςει να αντιςτθριχτοφν κατάλλθλα 

ςτφλοι, δζνδρα, μαντρότοιχοι, παρακείμενεσ οικοδομζσ και οτιδιποτε άλλο κινδυνεφει να 

κλονιςκεί κατά τισ εργαςίεσ εκςκαφισ.(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο. 5). 

 Ο επιβλζπων μθχανικόσ  πρζπει να επικεωρεί ςυχνά τα πρανι των εκςκαφϊν και τισ αντιςτθρίξεισ 

τουσ. Οι παρατθριςεισ και οι οδθγίεσ του πρζπει να καταχωροφνται ςτο Ημερολόγιο Μζτρων 

Αςφαλείασ (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 13,113, Ν. 1396/83 άρκρ.7,8). 

 Ο επιβλζπων μθχανικόσ και ο Ανάδοχοσ  δεν πρζπει να επιτρζπει κοντά ςτα χείλθ τθσ εκςκαφισ 

ςυγκζντρωςθ φορτίων, μπαηϊν,  μθχανθμάτων κ.λ.π. χωρίσ να πάρει τα κατάλλθλα μζτρα. 

 Οι εργαηόμενοι ςε επικίνδυνεσ κζςεισ (φρζατα, ελϊδθ εδάφθ, γζφυρεσ κ.λ.π.) πρζπει να 

προςδζνονται από ςτακερό ςθμείο, ϊςτε ςε περίπτωςθ κινδφνου να αναςφρονται αμζςωσ. (Ρ.Δ. 

1073/81 άρκρ.14) 

 Ο επιβλζπων μθχανικόσ  πρζπει να φροντίςει ςε εργαςίεσ ςε φρζατα να υπάρχουν μζτρα για 

επαρκι αεριςμό και προςταςία από ανακυμιάςεισ κακϊσ και για φωτιςμό. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 

17). 

1.1.3 Αςφάλεια εργαηομζνων ςε διακίνθςθ υλικοφ. 

Ραρουςιάηονται τα βαςικότερα μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςε διακίνθςθ υλικοφ. 

 Η φόρτωςθ,  εκφόρτωςθ, ςτοίβαςθ και μεταφορά υλικοφ πρζπει να γίνεται ζτςι ϊςτε να μθν 

κινδυνεφουν άτομα από ανατροπι, κατάρρευςθ ι ςπάςιμο αντικειμζνων.(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 85 

παρ. 1) 

 Ρριν τθ φόρτωςθ και εκφόρτωςθ οχθμάτων οι οδθγοί τουσ πρζπει να τα ζχουν αςφαλίςει, ϊςτε να 

μθν κινθκοφν τυχαία. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 85 παρ. 4). 

 Κατά τθν  οριηόντια ςτοίβαςθ ράβδων (π.χ. ςωλινεσ, ξυλεία  κ.λ.π.) πρζπει να λαμβάνονται μζτρα 

ϊςτε να μθν κυλιςουν (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 87 παρ. 2) 

 Πταν μακριζσ ράβδοι ςτοιβάηονται κατακόρυφα, πρζπει να λαμβάνονται μζτρα ϊςτε να μθν 

γλιςτριςουν και πζςουν. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 87 παρ. 3). 

 Ροτζ δεν πρζπει να αφαιροφνται υλικά (ςωλινεσ, ξυλεία κ.λ.π.) από τα πλάγια τθσ ντάνασ. (Ρ.Δ. 

1073/81 άρκρο 89 παρ. 2). 

 Πταν πολλά άτομα μεταφζρουν βαριά αντικείμενα, πρζπει να υπάρχει κατάλλθλο άτομο που 

κάνει κουμάντο. Η διάταξθ των μεταφορζων πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με το ανάςτθμά τουσ και 

τθν κλίςθ του εδάφουσ. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 90). 

 Απαγορεφεται θ ρίψθ υλικϊν από ψθλά, εκτόσ αν υπάρχει επιτθρθτισ που κα φροντίηει να 

φράςςεται ο επικίνδυνοσ χϊροσ, να προςζχει μθν πλθςιάςει κανείσ και να κανονίηει πότε κα 

αρχίςει θ ρίψθ. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 90). 

1.1.4 Αςφάλεια εργαηομζνων ςε εργοταξιακά - ανυψωτικά μθχανιματα. 

Ραρουςιάηονται τα βαςικότερα μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςε εργοταξιακά- 

ανυψωτικά μθχανιματα. 

 Τα μθχανιματα που χρθςιμοποιοφνται είναι εκςκαφείσ, φορτωτζσ, προωκθτιρεσ γαιϊν, 

οδοςτρωτιρεσ, ιςοπεδωτζσ, ανατρεπόμενα φορτθγά αυτοκίνθτα, μπετονιζρεσ, αντλίεσ εκτόξευςθσ 

υγροφ ςκυροδζματοσ, γερανοί, θλεκτροςυγκολλιςεισ κ.α. 
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Πριν από την ζναρξη εργαςιϊν 

 Ο τεχνικόσ αςφάλειασ του ζργου με τον επιβλζποντα μθχανικό  πρζπει να φροντίηουν ϊςτε οι 

ενδείξεισ λειτουργίασ και αςφάλειασ όλων των μθχανθμάτων, ςυςκευϊν, εργαλείων κ.λ.π.  να 

είναι ςτα Ελλθνικά. Στα Ελλθνικά επίςθσ φροντίηουν  να υπάρχουν οδθγίεσ λειτουργίασ, 

ςυντιρθςθσ και αςφάλειασ.(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 45). 

 Ο τεχνικόσ αςφάλειασ του ζργου με τον επιβλζποντα Ρολιτικό μθχανικό  πρζπει να φροντίηουν 

ϊςτε να υπάρχουν πινακίδεσ κοντά ςτο χειριςτιριο των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων που να 

γράφουν τα διάφορα όρια αςφάλειασ του μθχανιματοσ, όπωσ μζγιςτο φορτίο, κλίςθ τθσ κεραίασ, 

αντίβαρο, μζγιςτθ ροπι κ.λ.π. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 53). 

 Επίςθσ πρζπει να λαμβάνουν ειδικά μζτρα προςταςίασ από τα εναζρια θλεκτρικά δίκτυα που 

τυχόν υπάρχουν ςτθν περιοχι που δουλεφουν ανυψωτικά μθχανιματα  (π.χ. μακρινι κζςθ 

μθχανιματοσ, κατζβαςμα μποφμασ, προςτατευτικά ςανιδϊματα, διακοπι ρεφματοσ κ.λ.π.)  

Ρρζπει  να κλθκεί θ ΔΕΗ, πριν ακόμθ αρχίςουν τα ζργα, για να εξετάςει μαηί με τον Ανάδοχο και 

τον επιβλζποντα Μθχανικό, τι ενζργειεσ πρζπει να γίνουν.(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρα 56, 78, 79). 

 Ο τεχνικόσ αςφάλειασ του ζργου με τον επιβλζποντα Ρολιτικό μθχανικό  πρζπει να ελζγξουν ότι 

εξαςφαλίηεται θ ευςτάκεια των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων είτε είναι ςε λειτουργία είτε όχι. 

Επίςθσ πρζπει να εξαςφαλίςουν ότι τα ανυψωτικά μθχανιματα  ςτθρίηονται ςε ανκεκτικι 

επιφάνεια. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 54). 

 Ρριν από τθν ζναρξθ  τθσ εργαςίασ ο τεχνικόσ αςφάλειασ του ζργου με τον επιβλζποντα Ρολιτικό 

μθχανικό  πρζπει να ελζγξουν τα άγκιςτρα, ςυρματόςχοινα, αλυςίδεσ κ.λ.π. Επίςθσ πρζπει να 

ελζγξουν αν ο δείκτθσ επιτρεπομζνου φορτίου , τα φρζνα, οι αυτόματοι διακόπτεσ κ.λ.π. 

λειτουργοφν ςωςτά.  

 Εκτόσ των ανωτζρω γενικϊν απαιτιςεων οι εκςκαφείσ, φορτωτζσ, οι προωκθτιρεσ γαιϊν, οι 

ιςοπεδωτζσ, τα φορτθγά αυτοκίνθτα, οι αυτοκινοφμενεσ μπετονιζρεσ, οι «βαρζλεσ», οι φορτωτζσ, 

οι γερανοί και οι αντλίεσ ςκυροδζματοσ πρζπει να φζρουν άδεια κυκλοφορίασ και να είναι 

αςφαλιςμζνα, να ζχουν περάςει από τον περιοδικό ζλεγχο ΚΤΕΟ, να φζρουν κιβϊτιο Α’ Βοθκειϊν, 

πυροςβεςτιρα και να είναι εφοδιαςμζνα με καμπίνα προςταςίασ, θχθτικι κόρνα και φωτεινό 

ςιμα για όπιςκεν. 

Χειριςμόσ –Λειτουργία 

 Ο χειριςμόσ των μθχανθμάτων πρζπει πάντα να γίνεται από άτομα άνω των 18 ετϊν που να ζχουν 

εμπειρία ι και άδεια, αν το προβλζπει θ ςχετικι νομοκεςία (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 46α). 

 Οι χειριςτζσ πρζπει να ζχουν ςε κάκε ςτιγμι πλιρθ ορατότθτα και εποπτεία τθσ φόρτωςθσ, 

εκφόρτωςθσ, ανφψωςθσ και μεταφοράσ. Αν αυτό είναι αδφνατο, τότε πρζπει να υπάρχει ζμπειροσ 

κουμανταδόροσ, που κα βρίςκεται ςε  κζςθ τζτοια, που και ο χειριςτισ να διακρίνει κακαρά τισ 

κινιςεισ του, και ο ίδιοσ δεν κα κινδυνεφει από τυχόν πτϊςθ του φορτίου. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 

64). 

 Πταν το μθχάνθμα τελειϊςει τθν δουλειά τθσ θμζρασ, πρζπει να αφινεται εντελϊσ 

ακινθτοποιθμζνο και χωρίσ φορτίο. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 50). 

 Απαγορεφεται να κυκλοφοροφν φορτία πάνω από τισ κζςεισ εργαςίασ ι ςυγκζντρωςθσ 

προςωπικοφ. Επίςθσ οι χειριςτζσ, όταν φεφγουν από το μθχάνθμα, απαγορεφεται να αφινουν το 

φορτίο ανυψωμζνο.(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 66) 

 Απαγορεφεται να αφινονται τα φορτία να πζφτουν ελεφκερα ι να μζνουν αιωροφμενα πάνω από 

το άγκιςτρο ανάρτθςθσ. 
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 Το βάροσ του προσ ανφψωςθ φορτίου δεν πρζπει να ξεπερνάει το επιτρεπόμενο όριο αςφαλείασ. 

Το φορτίο πρζπει να κατανζμεται ομοιόμορφα και θ ανάρτθςθ να είναι αςφαλισ. 

Συντήρηςη-ζλεγχοι. 

 Τα ανυψωτικά μθχανιματα κάκε φορά που αλλάηουν κζςθ και πριν ακόμθ αρχίςουν να 

δουλεφουν πρζπει να ελζγχονται. Ρρζπει επίςθσ να περνοφν από γενικό ζλεγχο μία φορά 

τουλάχιςτον τον χρόνο. Οι παραπάνω ζλεγχοι πρζπει να καταχωροφνται ςτο Ημερολόγιο Μζτρων 

Αςφάλειασ (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 67). 

 Πταν κάποιο μθχάνθμα πρόκειται να επιςκευαςκεί, κακαριςκεί ι ρυκμιςκεί  πρζπει να βγαίνει 

εκτόσ λειτουργίασ και να εξαςφαλίηεται θ ακινθςία του. Κεραίεσ, κάδοι κ.λ.π. πρζπει να 

κατεβάηονται και ςτερεϊνονται. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 48). 

 Τα  ςυρματόςχοινα πρζπει να επικεωροφνται τακτικά και να καταχωροφνται οι ζλεγχοι ςτο 

Ημερολόγιο Μζτρων Αςφαλείασ (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρα 60ιε , 60ιη και 113). 

1.1.5 Αςφάλεια εργαηομζνων ςε ικριϊματα-ξυλοτφπουσκ.λ.π. 

Ραρουςιάηονται τα βαςικότερα μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςε ικριϊματα-

ξυλοτφπουσκ.λ.π.. 

 Ο επιβλζπων του ζργου κα μεριμνά ϊςτε τα ικριϊματα του ζργου και οι ξυλότυποι να 

καταςκευάηονται από ειδικευμζνουσ τεχνίτεσ και με υλικά ανκεκτικά και καλά ςυντθρθμζνα. Τα 

μεταλλικά ικριϊματα κα γίνονται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και προδιαγραφζσ του εργοςταςίου 

καταςκευισ τουσ. (Ρ.Δ. 778/80 άρκρο 4, 5, 7, 9, 13, 15). 

 Ο επιβλζπων  μθχανικόσ και ο Ανάδοχοσ πρζπει να ελζγχουν τα ςτακερά ικριϊματα πριν ακόμθ 

αρχίςουν οι εργαςίεσ ς αυτά και να εκδίδουν ςχετικι βεβαίωςθ. Η βεβαίωςθ αυτι κεωρείται από 

τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ και ο αρικμόσ τθσ γράφεται ςτο Ημερολόγιο Μζτρων Αςφαλείασ. (Ρ.Δ. 

778/80 άρκρο 3 παρ. 2 & Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 113). 

 Τα ικριϊματα πρζπει κακ όλθ τθν διάρκεια των εργαςιϊν να είναι πλιρθ. Δθλαδι απαγορεφεται θ 

μερικι αποςυναρμολόγθςθ τουσ (π.χ. αφαίρεςθ μαδεριϊν δαπζδου ι κουπαςτϊν κ.λ.π.) (Ρ.Δ. 

778/80 άρκρο 3 παρ. 4). 

 Κάκε ςτακερι ςκαλωςιά πρζπει να «δζνεται» με το τεχνικό με τα κατάλλθλα κατά περίπτωςθ 

ςυςτιματα και υλικά. Ζτςι εξαςφαλίηεται από τυχόν οριηόντιεσ μετακινιςεισ.(Ρ.Δ. 778/80 άρκρο 

10 & 13 παρ. 4). 

 Μεγάλθ προςοχι πρζπει να δίνεται ςτα ςθμεία ζδραςθσ των ορκοςτατϊν, ιδιαίτερα όταν θ 

ζδραςθ γίνεται ςτο ζδαφοσ ι ςε καταςκευι επιδεκτικι παραμόρφωςθσ. Ρρόχειρεσ εδράςεισ ςε 

πζτρεσ, τςιμεντόλικουσ, μπάηα, κεκλιμζνεσ επιφάνειεσ κ.λ.π. απαγορεφονται. Οι κζςεισ ζδραςθσ 

κα προςτατεφονται από απότομθ εκφόρτωςθ υλικϊν πλθςίον τουσ.(Ρ.Δ. 778/80 άρκρο 5). 

 Το υγρό ςκυρόδεμα μπορεί να εξαςκιςει πολφ μεγάλεσ οριηόντιεσ δυνάμεισ, εάν ριχκεί πολφ 

γριγορα, κυρίωσ ςε τοιχϊματα και κολϊνεσ, που γίνονται ακόμθ μεγαλφτερεσ όταν το ςκυρόδεμα 

δονείται, οπότε υπάρχει κίνδυνοσ να ςπάςουν τα δεςίματα των καλουπιϊν. Γι αυτό ο ςκελετόσ 

των ικριωμάτων και των ξυλοτφπων κα είναι ιςχυρόσ και άκαμπτοσ, ανκεκτικόσ τόςο ςτα 

κατακόρυφα φορτία όςο και ςε οριηόντιεσ ωκιςεισ. Η ςφνδεςθ των οριηόντιων  και κατακόρυφων 

ςτοιχείων κα γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται ςτο Ρ.Δ. 778/80 άρκρα 4 μζχρι και 16 και κα 

ενιςχφεται με πυκνι διάταξθ διαγωνίων ράβδων «χιαςτί» (τιραντϊν). 
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 Τα πζρατα των ξυλοτφπων και πλακϊν, τα ανοίγματα και τα δάπεδα εργαςίασ των ικριωμάτων κα 

αςφαλίηονται με προςωρινό, αλλά ανκεκτικό τρόπο, για προςταςία των εργαηομζνων από 

πτϊςεισ. Τα ςτοιχεία του περιφράγματοσ (διπλοςανίδα κουπαςτισ, κωράκιο και ςανίδα 

μεςοδιαςτιματοσ) κα ςτθρίηονται αςφαλϊσ π.χ. ςτουσ ορκοςτάτεσ του ξυλοτφπου και τον 

ξυλότυπο των περιμετρικϊν ςτφλων. (Ρ.Δ. 778/80 άρκρο 9, 13, 15, 20 & Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 40). 

 Το δάπεδο εργαςίασ των ικριωμάτων πρζπει να ζχει πλάτοσ τουλάχιςτον 60 εκ. Το πλάτοσ αυτό 

όμωσ αυξάνεται ανάλογα με τθν χριςθ του δαπζδου και μπορεί να φκάςει και το 1,50 μ. (Ρ.Δ. 

1073/81 άρκρο 34). 

 Απαγορεφεται θ υπερφόρτωςθ των δαπζδων εργαςίασ των ικριωμάτων. Γι αυτό πρζπει να 

υπάρχει ςυνεχισ επίβλεψθ από τον Ανάδοχο ι τον υπεργολάβο.(Ρ.Δ. 778/80 άρκρο 9 παρ. 1κ). 

 Τα μαδζρια που αποτελοφν το δάπεδο εργαςίασ δεν πρζπει να αφινουν κενά μεταξφ τουσ.  Επίςθσ 

το κενό μεταξφ δαπζδου και οικοδομισ δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερο από 30 εκ. (Ρ.Δ. 778/80 

άρκρο 9 παρ. 1γ & ε). 

 Πλα τα κατακόρυφα και οριηόντια ανοίγματα που μποροφν να οδθγιςουν ςε πτϊςθ κα 

καλφπτονται ι κα περιφράςςονται επιμελϊσ και αςφαλϊσ. Η περιμετρικι περίφραξθ κα ζχει φψοσ 

1,00 μ. τουλάχιςτον και κα διακζτει ανκεκτικι κουπαςτι, κωράκιο (ςοβατεπί) και παράλλθλθ 

ςανίδα ςτο μεςοδιάςτθμα. 

 Οι εργαηόμενοι ςτθν περιοχι πζρατοσ των ξυλοτφπων και πλακϊν κατά το καλοφπωμα ι το 

ξεκαλοφπωμα, τθν τοποκζτθςθ οπλιςμοφ, τθν διάςτρωςθ του ςκυροδζματοσ και τισ βοθκθτικζσ 

εργαςίεσ, εφόςον δεν υφίςταται προςτατευτικό προςτζγαςμα (ςκάφθ) ι περίφραγμα, κα φζρουν 

ειδικζσ ηϊνεσ αςφαλείασ και κα εργάηονται κατά ηεφγθ. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 107). 

 Οι καταςκευαηόμενεσ ράμπεσ κα ζχουν μζγιςτθ κλίςθ 30ο (περίπου ½ κατακόρυφο προσ 

οριηόντιο), ελάχιςτο πάχοσ 60 εκ. και κα διακζτουν αντιολιςκθτικι προςταςία (πθχάκια 4Χ2,5 εκ. 

ανά 35 εκ.) και ςτθκαίο αςφαλείασ.(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 38). 

 Απαγορεφεται θ διακίνθςθ οπλιςμϊν ι ςτοιχείων του ξυλοτφπου από άτομο ςε άτομο (ςφςτθμα 

«πάςασ»). 

 Οι προςβάςεισ για τθν άνοδο και κάκοδο ςτα ικριϊματα και τουσ ξυλοτφπουσ πρζπει να 

καταςκευάηονται και να διατθροφνται αςφαλείσ. 

 Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ κινθτϊν ικριωμάτων (καβαλζτων). 

 Απαγορεφεται το πλθςίαςμα θλεκτρικϊν αγωγϊν τθσ ΔΕΗ από προςωπικό που κρατάει μακριά 

μεταλλικά αντικείμενα(ράβδουσ οπλιςμοφ κ.λ.π.). 

 Απαγορεφεται οι μετακινιςεισ ατόμων κάτω από τον ξυλότυπο κατά τθν διάρκεια τθσ 

ςκυροδζτθςθσ. 

 Πταν χρθςιμοποιείται αντλία ο ςωλινασ ζγχυςθσ πρζπει να βρίςκεται ςτο πιο χαμθλό ςθμείο ϊςτε 

να αποφεφγεται να πζςει υλικό πάνω ςτουσ εργαηόμενουσ. 

 Ο χειριςτισ τθσ αντλίασ πρζπει να είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνοσ και να επικοινωνεί ςυνεχϊσ και 

με τον επικεφαλισ του ςυνεργείου. 

 Ο χειριςτισ τθσ αντλίασ πρζπει να προςζχει ςτθν κίνθςθ του βραχίονα τθσ αντλίασ να μθν 

ακουμπιςει κοντά ςε καλϊδια θλεκτρικοφ. 

 Η μεταφορά και ανάρτθςθ των ράβδων των χαλφβων οπλιςμοφ ι των πλεγμάτων απαιτεί 

ιδιαίτερθ φροντίδα όπωσ οι δεςμίδεσ οπλιςμοφ πρζπει να ζχουν ανάλογεσ ςιδερζνιεσ δζςτρεσ για 

το ςαμπάνιαςμα και το βάροσ που ανυψϊνεται να μθν ξεπερνά το μζγιςτο του γερανοφ. 

 Ημερολόγιο Μζτρων Αςφαλείασ (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρα 60ιε , 60ιη και 113). 
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1.1.6 Αςφάλεια εργαηομζνων ςε εργαςίεσ οδοςτρωςίασ 

 Οι εργαςίεσ οδοςτρωςίασ κα εκτελεςτοφν με φορτωτζσ, εκςκαφείσ, προωκθτζσ, οδοςτρωτιρεσ, 

ιςοπεδωτζσ και φορτθγά ανατρεπόμενα. Πλοσ ο ιδιόκτθτοσ κινθτόσ εξοπλιςμόσ τθσ εταιρείασ, 

υλικά και εργαλεία είναι εφοδιαςμζνα με άδεια, αςφαλιςμζνα και διατθρθμζνα ςε καλι 

κατάςταςθ. 

 Οι χειριςτζσ φροντίηουν ϊςτε τα μθχανιματα και τα οχιματα που χειρίηονται να επικεωροφνται 

και να ςυντθροφνται ςωςτά, υπάρχει το δελτίο καταλλθλότθτασ κάκε μθχανιματοσ το οποίο 

ελζγχεται και ανακεωρείται κακϊσ και το δελτίο ςυντιρθςθσ το οποίο ενθμερϊνεται από το 

ςυντθρθτι του εργοταξίου. 

 Οι χϊροι εργαςίασ διαμορφϊνονται ζτςι, ϊςτε να είναι λειτουργικοί, αςφαλείσ,προςπελάςιμοι και 

θ επιλογι των μθχανθμάτων γίνεται πάντα με τεχνικά κριτιρια από τον υπεφκυνο εργοταξίου. Τα 

μθχανιματα είναι εφοδιαςμζνα με θχθτικό και φωτεινό ςιμα κατά τθν οπιςκοδρόμθςθ και 

διακζτουν πυροςβεςτιρα. Η χριςθ τουσ κα γίνεται μόνο από χειριςτζσ που κατζχουν τθν 

κατάλλθλθ άδεια.  

 Για τθν προφφλαξθ των εργαηομζνων από τθν παραγόμενθ ςκόνθ, γίνεται τακτικό κατάβρεγμα και 

χριςθ μάςκασ ςκόνθσ.  

 Ππωσ ζχει προαναφερκεί, όλοσ ο ιδιόκτθτοσ κινθτόσ εξοπλιςμόσ τθσ εταιρείασ, υλικά και εργαλεία 

είναι εφοδιαςμζνα με άδεια, αςφαλιςμζνα και διατθρθμζνα ςε καλι κατάςταςθ. Ριο αναλυτικά: 

Φορτηγά αυτοκίνητα 

Κάκε αυτοκίνθτο τθσ Εταιρείασ: 

 φζρει άδεια τθσ εταιρείασ και είναι αςφαλιςμζνο 

 Ζχει περάςει τον περιοδικό ζλεγχο του ΚΤΕΟ 

 φζρει κιβϊτιο Αϋ Βοθκειϊν 

 φζρει πυροςβεςτιρα 

 είναι εφοδιαςμζνο με καμπίνα προςταςίασ, με θχθτικι κόρνα και φωτεινό ςιμα κατά τθν όπιςκεν 

 ζχει δελτίο καταλλθλότθτασ το οποίο ελζγχεται και ανακεωρείται κακϊσ και δελτίο ςυντιρθςθσ το 

οποίο ενθμερϊνεται από το ςυντθρθτι του ςυνεργείου 

Ο οδθγόσ του αυτοκινιτου φζρει τθν ευκφνθ τθσ καλισ κατάςταςθσ του οχιματοσ και ενθμερϊνει 

υπεφκυνα άτομα του ςυνεργείου για τυχόν επιςκευζσ. Γίνεται τακτικόσ ζλεγχοσ ςτα φρζνα, τθν κόρνα, 

τα φϊτα τουσ υαλοκακαριςτιρεσ και τα λοιπά ςυςτιματα αςφάλειασ. Δζνονται με αςφάλεια τα 

φορτία πριν ξεκινιςει το όχθμα. Απαγορεφεται να πθδάνε από οχιματα ι να ανεβαίνουν όταν αυτά 

δεν ζχουν ςταματιςει τελείωσ. Απαγορεφεται το κάπνιςμα όταν γίνεται ανεφοδιαςμόσ ςε καφςιμα και 

θ μθχανι πρζπει να είναι πάντα ςβθςτι. 

Απαγορεφεται θ φόρτωςθ των οχθμάτων περιςςότερο από το μζγιςτο επιτρεπόμενο κακϊσ και θ 

χριςθ αυτϊν για άλλεσ εργαςίεσ απ’ αυτζσ για τισ οποίεσ ζχουν καταςκευαςτεί. 

Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 

Κάκε ζνα από τα προαναφερκζντα μθχανιματα για τισ εργαςίεσ οδοςτρωςίασ: 

 φζρει άδεια τθσ εταιρείασ και είναι αςφαλιςμζνο 

 ζχει περάςει τον περιοδικό ζλεγχο του ΚΤΕΟ 
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 φζρει κιβϊτιο Αϋ Βοθκειϊν 

 φζρει πυροςβεςτιρα 

 είναι εφοδιαςμζνο με καμπίνα προςταςίασ, με θχθτικι κόρνα και φωτεινό ςιμα κατά τθν όπιςκεν 

 ζχει δελτίο καταλλθλότθτασ το οποίο ελζγχεται και ανακεωρείται κακϊσ και δελτίο ςυντιρθςθσ το 

οποίο ενθμερϊνεται από το ςυντθρθτι του ςυνεργείου 

 

1.1.7 Αςφάλεια εργαηομζνων ςε εργαςίεσ αςφαλτικϊν 

Σχετικά με τθν αςφαλτόςτρωςθ χρθςιμοποιοφνται επιπλζον οχιματα τφπου φζντεραλ (FEDERAL) 

και φίνιςερ (FINISHER) για τα οποία ιςχφουν τα ίδια με παραπάνω. 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ αςφαλτοκοπισ ο χειριςτισ πρζπει να διακζτει τον ακόλουκο 

προςωπικό εξοπλιςμό αςφάλειασ: 

 προςτατευτικό κράνοσ 

 γάντια εργαςίασ 

 παποφτςια αςφαλείασ 

 αντανακλαςτικό επενδυτι 

 ωταςπίδεσ για προςταςία από τον κόρυβο 

Σθμειϊνεται ότι: 

 Οι ιμάντεσ κινιςεωσ του τροχοφ κοπισ πρζπει να φζρουν προςτατευτικό καπάκι. 

 Ο κινθτιρασ του αςφαλτοκόπτθ να φζρει εξάτμιςθ για τθ μείωςθ κορφβου 

 Ο δίςκοσ του αςφαλτοκόπτθ πρζπει να φζρει προφυλακτιρα ςε όλθ τθν περίμετρο του εκτόσ του 

ςθμείου κοπισ τθσ αςφάλτου 

 Ρρζπει να υπάρχουν κϊνοι ανά 3,5μ. για τθν παράκαμψθ τθσ κυκλοφορίασ και για όλο το μικοσ 

τθσ αςφαλτοκοπισ 

Η παραπάνω απόςταςθ είναι ικανοποιθτικι για δρόμουσ με ταχφτθτεσ μεγαλφτερεσ των 

70χλμ/ϊρα. 

1.1.8 Αςφάλεια εργαηομζνων ςε εργαςίεσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ 

Ραρουςιάηονται τα βαςικότερα μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςε εργαςίεσ 

θλεκτροςυγκόλλθςθσ. 

 Δεν επιτρζπεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν θλεκτροςυγκόλλθςθσ, χωρίσ ο τεχνίτθσ να φοράει τθν μάςκα 

ι τα ειδικά γυαλιά με απορροφθτικά τηάμια.  

 Η κατάλλθλθ ςτολι εργαςίασ του θλεκτροςυγκολλθτοφ είναι θ δερμάτινθ ποδιά και γκζτεσ και 

δερμάτινα μακριά γάντια ειδικϊν προδιαγραφϊν. 

 Κατά τθν θλεκτροςυγκόλλθςθ πρζπει να χρθςιμοποιοφνται προςτατευτικά παραπετάςματα για να 

προφυλάςςονται οι διπλανοί εργάτεσ ι οι περαςτικοί από το θλεκτρικό τόξο. 

 Τα καλϊδια και οι ςφνδεςμοι πρζπει να είναι ςε καλι κατάςταςθ και να είναι αςφαλϊσ 

τοποκετθμζνα και ςτθν ςωςτι κζςθ. 

 Η ςυςκευι θλεκτροςυγκόλλθςθσ, ο πάγκοσ εργαςίασ και το επεξεργαηόμενο αντικείμενο πρζπει να 

είναι ςωςτά γειωμζνα. 
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 Η τςιμπίδα του θλεκτροδίου πρζπει να είναι πλιρωσ μονωμζνθ και τοποκετθμζνθ πάντοτε πάνω 

ςε γειωμζνθ επιφάνεια, όταν δεν χρθςιμοποιείται. 

 Πταν το ζδαφοσ είναι υγρό πρζπει να δθμιουργείται  δάπεδο από μονωτικό υλικό. 

 Ρρζπει να υπάρχει καλόσ εξαεριςμόσ ςτον χϊρο θλεκτροςυγκόλλθςθσ. 

 Να αποφεφγονται οι ςυγκολλιςεισ κοντά ςε εφφλεκτα υλικά. 

 Απαγορεφονται αυςτθρά οι θλεκτροςυγκολλιςεισ ςε κλειςτά δοχεία ι δεξαμενζσ που περιείχαν 

εφφλεκτα υλικά, εκτόσ αν ζχουν κακαριςκεί με χριςθ ατμϊν ι με βραςμό ι αν γεμίςτθκαν με 

αδρανζσ αζριο και ςτθν ςυνζχεια ελζγχκθκαν και πιςτοποιικθκε ότι είναι αςφαλι για να γίνουν 

εργαςίεσ ς αυτά. 

 Τα καλϊδια τθσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ που ςζρνονται  πάνω ςτο δάπεδο πρζπει να είναι μακριά 

από διόδουσ και διαδρόμουσ κυκλοφορίασ. Τα καλϊδια πρζπει να ςτερεϊνονται ςε ψθλά ςθμεία 

όπου αυτό είναι δυνατόν. 

 Πταν γίνονται θλεκτροςυγκολλιςεισ ςε κιγκλιδϊματα εξωςτϊν ι ςε μεταλλικζσ καταςκευζσ ο 

εργαηόμενοσ πρζπει να φοράει ηϊνθ αςφαλείασ και προςτατευτικό κράνοσ. 

1.1.9 Αςφάλεια εργαηομζνων ςε εργαςίεσ με θλεκτρικά μθχανιματα. 

Ραρουςιάηονται τα βαςικότερα μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςε εργαςίεσ με 

θλεκτρικά μθχανιματα. 

 Ρριν χρθςιμοποιθκεί οποιοδιποτε φορθτό θλεκτρικό μθχάνθμα πρζπει να ελεγχκεί αν είναι 

ςωςτά γειωμζνο, εκτόσ αν ζχει διπλι μόνωςθ και δεν χρειάηεται γείωςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι 

ζχει το ειδικό ςιμα. 

 Ρριν χρθςιμοποιθκεί ζνα θλεκτρικό μθχάνθμα πρζπει να ελεγχκεί αν το περίβλθμά του ζχει 

υποςτεί ηθμιζσ. Αν ζχει υποςτεί κάποια φκορά, δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται. Επίςθσ δεν πρζπει 

να χρθςιμοποιείται μθχάνθμα που χτυπάει. 

 Πλα τα καλϊδια, οι πρίηεσ και οι ςφνδεςμοι πρζπει να είναι ςε καλι κατάςταςθ και θ 

ςυνδεςμολογία τουσ να είναι ςωςτι. Δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται μθχάνθμα με ςπαςμζνεσ 

πρίηεσ. 

 Το μθχάνθμα πρζπει να χρθςιμοποιείται ςτθν ςωςτι τάςθ λειτουργίασ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 

τθσ πινακίδασ του καταςκευαςτι. 

 Το καλϊδιο τροφοδοςίασ πρζπει να είναι αρκετά μακρφ ϊςτε να φκάνει ςτθν κζςθ εργαςίασ 

χωρίσ τζντωμα. 

 Τα καλϊδια δεν πρζπει να ςζρνονται ςτο δάπεδο. Μπορεί να υποςτοφν φκορά ι να ςκοντάψει 

κάποιοσ πάνω τουσ. 

 Ο εργαηόμενοσ που χρθςιμοποιεί θλεκτρικά μθχανιματα πρζπει να μθν ςτζκεται ποτζ πάνω ςε 

υγρι επιφάνεια, τα δε θλεκτρικά μθχανιματα πρζπει να διατθροφνται ςτεγνά και κακαρά. 

 Τα φορθτά θλεκτρικά μθχανιματα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται μόνον για τον ςκοπό που ζχουν 

ςχεδιαςκεί. 

 Δεν επιτρζπεται ποτζ να ςυνδζεται ζνα φορθτό θλεκτρικό μθχάνθμα ςε πρίηα φωτιςμοφ. 

 Δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται φκαρμζνα ι κατεςτραμμζνα μθχανιματα. 

 Τα φορθτά θλεκτρικά μθχανιματα, όταν δεν χρθςιμοποιοφνται, πρζπει να βγαίνουν από τθν 

πρίηα. 

 Τα θλεκτρικά μθχανιματα πρζπει να επικεωροφνται και να ςυντθροφνται κανονικά από ειδικό. 
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1.2 Μζςα ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΠ) 

Για τθν αςφάλεια όλων των εργαηομζνων ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 396/94, επιβάλλεται θ πιςτι 

εφαρμογι των παρακάτω οδθγιϊν. 

 Οι εργαηόμενοι ςτο εργοτάξιο, ανεξάρτθτα από τθν εργαςία που κάνουν, πρζπει να φοροφν πάντα  

προςτατευτικά κράνθ. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 103) 

 Οι εργαηόμενοι απαγορεφεται να φοροφν ςαγιονάρεσ, πζδιλα, παποφτςια με τακοφνι, πάνινα και 

γενικά ακατάλλθλα παποφτςια. Ρρζπει να φοροφν παποφτςια τφπου άρβυλο, με γερι και 

αντιολιςκθτικι ςόλα και ςκλθρι άνω επιφάνεια για προςταςία από πτϊςεισ βαρζων αντικειμζνων 

(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 106). 

 Οι εργαηόμενοι δεν πρζπει να φοροφν ροφχα που προεξζχουν (ηϊνεσ, γραβάτεσ, μαντιλια λαιμοφ, 

αλυςίδεσ, ταυτότθτεσ χεριοφ, δακτυλίδια κ.λ.π.) και γενικά κανζνα εξάρτθμα ζνδυςθσ που 

κινδυνεφει να «πιαςτεί» και να προκαλζςει ατφχθμα (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 108).(Ρ.Δ. 1073/81 

άρκρο 103, 106, 108). 

 Οι εργαηόμενοι ςτισ κζςεισ, που δεν υπάρχει άλλοσ τρόποσ προςταςίασ από τθν πτϊςθ 

χρθςιμοποιοφνται ηϊνεσ αςφαλείασ (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 107). 

 Οι εργαηόμενοι πρζπει να φοροφν δερμάτινα γάντια όταν εκτελοφν εργαςίεσ χειριςμοφ κοφτερϊν 

ι μυτερϊν αντικειμζνων για να προςτατεφονται τα δάκτυλα και τα χζρια από κοψίματα, 

τρυπιματα και τραυματιςμοφσ γενικά. .(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 105) 

 Οι εργαηόμενοι πρζπει να φοροφν λαςτιχζνια γάντια θλεκτρολόγων (τφπου ΔΕΗ) όταν εργάηονται 

ςε κυκλϊματα υπό τάςθ (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 105) 

 Οι εργαηόμενοι ςε εργαςίεσ κοπισ με ςυςκευι οξυγόνου-αςετιλίνθσ ι θλεκτροςυγκόλλθςθσ  

πρζπει να φοροφν ειδικά γυαλιά για τθν αποφυγι ατυχθμάτων ςτα μάτια. .(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 

105) 

 Οι εργαηόμενοι ςε χϊρουσ και οι χειριηόμενοι μθχανιματα που δθμιουργοφν μεγάλο κόρυβο 

(κομπρεςζρ κ.λ.π.) πρζπει να προςτατεφονται με ωταςπίδεσ. 

 Οι εργαηόμενοι οφείλουν να φοροφν πάντα όλα τα απαιτοφμενα είδθ ατομικισ προςταςίασ κατά 

τθν εκτζλεςθ μιασ εργαςίασ. Επίςθσ οι εργαηόμενοι οφείλουν να διατθροφν κακαρά και ςε καλι 

κατάςταςθ τα ατομικά τουσ μζςα προςταςίασ, να φροντίηουν να τα αλλάηουν όταν παρουςιάηουν 

φκορά και να τα αποκθκεφουν ςε κατάλλθλο μζροσ (ιματιοκικεσ) για να μθν καταςτρζφονται. 

 Ο Ανάδοχοσ οφείλει αντιςτοίχωσ να διακζτει όλα τα απαραίτθτα είδθ ατομικισ προςταςίασ ςε 

ικανοποιθτικά αποκζματα ςτθν κεντρικι αποκικθ του εργοταξίου (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 109 παρ.  

1.3 ιμανςθ 

Γενικά για όλεσ τισ εργαςίεσ οδοποιίασ πρζπει να τοποκετοφνται κατάλλθλεσ πινακίδεσ αναγγελίασ 

κινδφνου και φπαρξθσ εργαςιϊν μπροςτά από τα μζτωπα εργαςίασ. Πλα τα μζςα ςιμανςθσ, τα οποία 

κα χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια του ζργου κα ανταποκρίνονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

ΡΤΡ «Σιμανςθ εκτελοφμενων ζργων ςε οδοφσ εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν (ΦΕΚ 589Β/30-6-1980)» 

και ΡΤΡ «Σιμανςθ εκτελοφμενων ζργων ςε οδοφσ εντόσ κατοικθμζνων περιοχϊν (ΦΕΚ 121Β/23-3-

1983)», κα είναι ςε άριςτθ κατάςταςθ, ιδιαίτερα όςον αφορά τθν ποιότθτα και τθν εμφάνιςι τουσ 

ϊςτε να είναι ευδιάκριτα από τουσ οδθγοφσ. 
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1.4 Πυροπροςταςία-Πυρόςβεςθ 

Πρόληψη Πυρκαϊζσ 

 Απαγορεφεται ςτουσ εργαηόμενουσ  το κάπνιςμα και το άναμμα φωτιάσ ι θ εκτζλεςθ εργαςίασ 

που προκαλεί υπερκζρμανςθ ι ςπινκιρα μζςα ςε περιοχζσ του εργοταξίου ςτισ οποίεσ υπάρχουν 

ςχετικζσ οδθγίεσ και γενικά ςε χϊρουσ  όπου υπάρχουν εφφλεκτα υλικά. 

 Απαγορεφεται θ χριςθ γυμνισ φλόγασ ι οποιαδιποτε εργαςία προκαλεί ςπινκιρα, φλόγα ι 

κερμότθτα χωρίσ τθν άδεια του υπεφκυνου εργοδθγοφ. 

 Οι χϊροι εργαςίασ κα πρζπει να διατθροφνται κακαροί, δθλαδι κα πρζπει να απομακρφνονται 

αμζςωσ όλα τα ςκουπίδια και τα εφφλεκτα υλικά όπωσ λάδια, ςτουπιά, χαρτιά, υφάςματα, ξφλα 

κ.λ.π. 

 Ρρζπει να υπάρχει πάντοτε ζξοδοσ ελεφκερθ και χωρίσ εμπόδια, για άμεςθ απομάκρυνςθ, ςε 

περίπτωςθ που κινδυνεφει θ ηωι κάποιου από πυρκαϊά. 

Καταπολζμηςη φωτιάσ 

 Το υλικό καταπολζμθςθσ φωτιάσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ανά πάςα ςτιγμι. Ρρζπει λοιπόν να 

παραμζνει πάντα ελεφκερο και να είναι προςιτό. Το υλικό αυτό προορίηεται αυςτθρά για χριςθ 

μόνο ςε περίπτωςθ πυρκαϊάσ. Απαγορεφεται αυςτθρά θ χρθςιμοποίθςθ όλων  των διατεκειμζνων 

μζςων αντιμετϊπιςθσ πυρκαϊάσ για άλλουσ ςκοποφσ εκτόσ εκείνων για τουσ οποίουσ 

προορίηονται. 

 Τα υπάρχοντα μζςα κατάςβεςθσ πυρκαϊάσ ςτο εργοτάξιο πρζπει να είναι πυροςβεςτιρεσ CO2  για 

κατάςβεςθ ςτερεϊν, υγρϊν, αερίων καυςίμων και θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, πυροςβεςτιρεσ 

ςκόνθσ για κατάςβεςθ ςτερεϊν, υγρϊν, αερίων καυςίμων, άμμοσ για κατάςβεςθ ςτερεϊν ι υγρϊν 

καυςίμων και τζλοσ ςκαπάνεσ και φτυάρια. 

 Για να αντιμετωπιςκεί θ πυρκαϊά πρζπει να είναι γνωςτά ςτουσ εργαηόμενουσ τα πυροςβεςτικά 

μζςα που υπάρχουν ςτον χϊρο εργαςίασ, θ κζςθ όπου ευρίςκονται, για ποιεσ πυρκαϊζσ είναι 

κατάλλθλα και πωσ χρθςιμοποιοφνται. 

 Για να αντιμετωπιςκεί πυρκαϊά ςε θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ υπό τάςθ ι ςε υγρά καφςιμα οι 

εργαηόμενοι απαγορεφεται να χρθςιμοποιιςουν πυροςβεςτιρεσ νεροφ και γενικά νερό. 

 Για να μθν επεκτακεί θ  πυρκαϊά  οι εργαηόμενοι πρζπει να κάνουν αποψίλωςθ του χϊρου του 

εργοταξίου και διατθροφν τον χϊρο κακαρό από χαρτιά και άλλα εφφλεκτα υλικά. 

 Το νερό κα χρθςιμοποιείται από τουσ εργαηόμενουσ για κατάςβεςθ φωτιάσ ςε ςτερεά και ιδίωσ 

ελαφρά ςτερεά υλικά όπωσ χαρτιά, χόρτα, ςτουπιά κ.λ.π. όπου καλόν είναι να αποφεφγεται θ 

χριςθ πυροςβεςτιρων ςκόνθσ ι πυροςβεςτιρων CO2. 

Οδηγίεσ επζμβαςησ ςε περίπτωςη φωτιάσ. 

Εάν κάποιοσ εργαηόμενοσ  αντιλθφκεί φωτιά ςε οποιοδιποτε ςθμείο εντόσ και εκτόσ των 

εγκαταςτάςεων του εργοταξίου κα πρζπει να ειδοποιιςει αμζςωσ το τμιμα των εργαηομζνων που 

ευρίςκεται πλθςιζςτερα ςτο ςθμείο τθσ φωτιάσ, το προςωπικό πυραςφάλειασ και τον φφλακα και 

τθλεφωνικά τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία (199) και ςτθ ςυνζχεια να προςπακιςει να ςβιςει ι να 

περιορίςει όςο είναι δυνατόν τθν φωτιά χρθςιμοποιϊντασ όλα τα κατάλλθλα για τθν περίπτωςθ 

πυροςβεςτικά μζςα. 
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Πλεσ οι ενζργειεσ επζμβαςθσ πρζπει να κατευκφνονται από τον εργοταξιάρχθ  ι από τον 

υπεφκυνο βάρδιασ. 

1.5 χζδιο αντιμετϊπιςθσ ατυχιματοσ  

Ο επικεφαλισ εργοδθγόσ κάκε βάρδιασ εργαςίασ ςε ςυνεργαςία με τον τεχνικό αςφαλείασ πρζπει 

να λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν, όπωσ αυτά αναφζρονται 

παρακάτω. 

Σε κάκε εργατικό ατφχθμα προςφζρονται οι πρϊτεσ βοικειεσ από το φαρμακείο, που είναι 

τοποκετθμζνο ςε προςιτό ςθμείο, το οποίο με μζριμνα του Αναδόχου, περιζχει πάντα επαρκείσ 

ποςότθτεσ φαρμακευτικϊν ειδϊν.  (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 110 παρ.1). 

Αν ο τραυματιςμόσ είναι ςοβαρισ μορφισ ο τραυματιςμζνοσ πρζπει να μεταφερκεί με μζριμνα 

του Αναδόχου ι του Τεχνικοφ Αςφαλείασ ςτο πλθςιζςτερο ιατρείο του ΙΚΑ ι Κζντρο Υγείασ ι Γενικό 

Νοςοκομείο, οι διευκφνςεισ των οποίων είναι γραμμζνεσ εμφανϊσ ςτθν κζςθ που φυλάςςεται το 

φαρμακείο.  

Μετά τθν αντιμετϊπιςθ του ατυχιματοσ ειδοποιείται ο τεχνικόσ αςφαλείασ και ο προϊςτάμενοσ 

του τμιματοσ όπου ανικει ο ατυχιςασ.  

Ο τεχνικόσ αςφάλειασ του εργοταξίου προβαίνει ςε ζρευνα και ανάλυςθ του ατυχιματοσ 

προκειμζνου να διαπιςτωκοφν τα αίτια. 

Ο προϊςτάμενοσ του τμιματοσ ςτο οποίο ανικει ο ατυχιςασ εργαηόμενοσ, προβαίνει κατά 

περίπτωςθ ςτισ εξισ ενζργειεσ 

Εάν πρόκειται για ελαφρφ ατφχθμα που ςυνεπάγεται ολιγόωρθ απουςία του ατυχιςαντα 

εργαηόμενο – μικρότερθ από 8 ϊρεσ- από τθν εργαςία, ςυμβουλεφεται τθν ζκκεςθ του τεχνικοφ 

αςφάλειασ και προτείνει λφςεισ ι κάνει ςυςτάςεισ (ανάλογα με τα αίτια), ζτςι ϊςτε να μθν 

επαναλθφκεί παρόμοιο ατφχθμα. 

Εάν πρόκειται για ςοβαρό  ατφχθμα,  που κα ζχει ςαν αποτζλεςμα μία διακοπι εργαςίασ-από 

πλευράσ ατυχιςαντοσ- μεγαλφτερθ από 8 ϊρεσ, ο προϊςτάμενοσ του ατυχιςαντοσ εργαηομζνου 

ςυμπλθρϊνει τθ Διλωςθ ατυχιματοσ ςε όςα ςθμεία τον αφοροφν και τθν μονογράφει, ο Δε Ανάδοχοσ 

ενθμερϊνει αμζςωσ τθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνει τθν Διλωςθ ατυχιματοσ 

ςτα ςθμεία που τον αφοροφν.  

1.6 Σιρθςθ εντφπων επί τόπου του ζργου  

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια για το ζργο Επικεϊρθςθ Εργαςίασ πριν από τθν 

ζναρξθ των εργαςιϊν ειδικι εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ (Ρ.Δ. 305/96 άρκρο 3, παρ. 12). 

Επί τόπου του ζργου τθρείται το Ημερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (Η.Μ.Α.), και το παρόν Σχζδιο 

Υγείασ και Αςφάλειασ (Σ.Α.Υ.). 

Το Ημερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (Η.Μ.Α.) πρζπει να το προμθκευτεί από τθν Επικεϊρθςθ 

Εργαςίασ που είναι αρμόδια ςτθν περιοχι που γίνεται το ζργο, κεωρθμζνο απ αυτι. ο Ανάδοχοσ του 

ζργου, ι όταν δεν υπάρχει αυτόσ, ο κφριοσ του ζργου και μάλιςτα πριν αρχίςουν οι εργαςίεσ, και να 

φυλάςςεται ςτον τόπο του (Ν. 1396/83 άρκρο 8 παρ. 1και Απόφαςθ 130646/84 Ι). 
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Στο Ημερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (Η.Μ.Α.), εκτόσ φυςικά από τα ςτοιχεία του ζργου (αρικμ. 

Οικ. Αδείασ, κφριοσ του ζργου, επιβλζποντεσ μθχανικοί, εργολάβοι κ.λ.π.)  πρζπει να αναγράφονται οι 

διαπιςτϊςεισ από τουσ ελζγχουσ που γίνονται κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ υποδείξεισ για το τι μζτρα 

πρζπει να λθφκοφν( Απόφαςθ 130346/84 II & III). 

Στο Ημερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (Η.Μ.Α.),δικαιοφνται να γράφουν ο επιβλζπων του ζργου και 

όςοι θ νομοκεςία ορίηει να κάνουν ελζγχουσ ι δοκιμζσ. Επίςθσ μποροφν να γράφουν και οι 

Επικεωρθτζσ Εργαςίασ (Ν. 1396/83 άρκρο 8 παρ. 2). 

Στο Ημερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (Η.Μ.Α.), εκτόσ των άλλων διαπιςτϊςεων και υποδείξεων για 

τθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ, πρζπει οπωςδιποτε να αναγράφονται οι ζλεγχοι των 

ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, οι ζλεγχοι των ςυρματόςχοινων, οι ζλεγχοι των πρανϊν των εκςκαφϊν 

και ο ζλεγχοσ των αντιςτθρίξεϊν τουσ, οι ζλεγχοι μετά από κάκε κεομθνία, ο αρικμόσ τθσ κεωρθμζνθσ 

βεβαίωςθσ του επιβλζποντοσ μθχανικοφ για τθν καταλλθλότθτα των ικριωμάτων, θ άδεια του 

επιβλζποντοσ μθχανικοφ για τθν εγκατάςταςθ ανυψωτικισ μθχανισ ςε ικρίωμα. 

1.7 Προςταςία περιβάλλοντοσ. 

Ωσ περιβάλλον νοείται τόςο το φυςικό περιβάλλον όςο και το ανκρωπογενζσ.  

Η προςταςία του περιβάλλοντοσ είναι μεγίςτθσ ςθμαςίασ για τον κφριο του ζργου και κατ 

επζκταςθ και για τον Ανάδοχο.  

2. Πικανότθτα εμφάνιςθσ κινδφνου ανά φάςθ/υποφάςθ 

Ο ςχεδιαςμόσ του ζργου ζχει γίνει με τζτοιο τρόπο ϊςτε να επιτυγχάνονται αφ ενόσ μεν θ μζγιςτθ 

δυνατι εναρμόνιςθ του ζργου με το περιβάλλον, αφ’ ετζρου δε θ ελάχιςτθ δυνατι διατάραξθ του 

περιβάλλοντοσ, τόςον κατά τθν διάρκεια ηωισ του ζργου όςον και κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ 

του. 

Για κάκε «πθγι κινδφνων» που ζχει επιςθμανκεί ςτουσ πίνακεσ του τμιματοσ Β, καταγράφονται οι 

φάςεισ/ υποφάςεισ, όπου υπάρχει πικανότθτα εμφάνιςθσ, κακϊσ και θ εκτίμθςθ του αρχικοφ 

κινδφνου. Στθ ςυνζχεια, αναγράφονται οι ςχετικζσ νομοκετικζσ διατάξεισ που προβλζπουν τθ λιψθ 

μζτρων προςταςίασ και περιγράφονται ςυνοπτικά τυχόν πρόςκετεσ ενζργειεσ και ειδικά μζτρα 

προςταςίασ, που πρζπει να λθφκοφν. 

Κίνδυνοσ Πθγι κινδφνου 
Τποφάςθ 
εργαςιϊν 

Αρχικόσ 
κίνδυνοσ 

Προβλεπόμενα από 
τθ νομοκεςία 

υμπλθρωματικά ι ειδικά 
μζτρα για εργαςίεσ που 

ενζχουν ειδικοφσ κινδφνουσ 

01000 Αςτοχίεσ εδάφουσ 

01104 
Δυναμικι 

επιφόρτιςθ. 
Φυςικι αιτία 

Φ1.1, Φ2.1 
 Ρ.Δ 1073/81,Τμιμα 

Ι, ΡΔ 225/1989, 
Αρκ. 15 

 

01106 
Δυναμικι 

επιφόρτιςθ. 
Κινθτόσ εξοπλιςμόσ 

Φ1.1, Φ2.1 
 Ρ.Δ 1073/81,Τμιμα 

Ι, ΡΔ 225/1989, 
Αρκ. 15 

 

02000 Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλιςμό 

02101 
Συγκροφςεισ 

οχιματοσ-οχιματοσ 
Φ1.1, Φ2.1 
Φ4.1, Φ4.2 

 ΡΔ 305/96, 
Ραράρτθμα IV, Α 

παρ.10 
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Κίνδυνοσ Πθγι κινδφνου 
Τποφάςθ 
εργαςιϊν 

Αρχικόσ 
κίνδυνοσ 

Προβλεπόμενα από 
τθ νομοκεςία 

υμπλθρωματικά ι ειδικά 
μζτρα για εργαςίεσ που 

ενζχουν ειδικοφσ κινδφνουσ 

02102 
Συγκροφςεισ 

οχιματοσ-προςϊπων 

Πλεσ οι 
φάςεισ 

 
ΡΔ 305/96, 

Ραράρτθμα IV, Α 
παρ.10 

 

02103 
Συγκροφςεισ 

οχιματοσ-ςτακεροφ 
εμποδίου 

Πλεσ οι 
φάςεισ 

 
ΡΔ 305/96, 

Ραράρτθμα IV, Α 
παρ.10 

 

02104 

 
 

Συνκλίψεισ μεταξφ 
οχιματοσ - οχιματοσ 

Πλεσ οι 
φάςεισ 

 

ΡΔ 225/1989, Αρ. 8 
 

02105 

 

Συνκλίψεισ μεταξφ 

οχιματοσ - ςτακεροφ 

εμποδίου 

Πλεσ οι 
φάςεισ 

 

ΡΔ 225/1989, Αρ. 8 
 

02106 

 

Ανεξζλεγκτθ κίνθςθ. 

Βλάβεσ ςυςτθμάτων 

Πλεσ οι 
φάςεισ 

 

ΡΔ 225/1989, Αρ. 8 
 

02107 

 

Ανεξζλεγκτθ κίνθςθ. 

Ελλιπισ 

ακινθτοποίθςθ 

Πλεσ οι 
φάςεισ 

 

ΡΔ 225/1989, Αρ. 8 
 

02301 Στενότθτα χϊρου 

Φ1.1, Φ2.1, 

Φ2.2, Φ4.1, 

Φ4.2 

 

ΡΔ 1073/81: Aρ. 46 
 

02302 
Βλάβθ ςυςτθμάτων 

κίνθςθσ 

Φ1.1, Φ2.1, 

Φ2.2, Φ4.1, 

Φ4.2 

 

 
 

02401 Βλάβθ εργαλείου 
Πλεσ οι 

φάςεισ 

 

 
 

03000  Πτϊςεισ από φψοσ  

 

 
 

03301 Κενά ικριωμάτων Φ3.2 

 Ρ.Δ 1073/81: Άρκρο 

34 και ΡΔ 778/80, 

Άρκρο 9, Απόφαςθ 

16440/Φ10.4/445/

1993 
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Κίνδυνοσ Πθγι κινδφνου 
Τποφάςθ 
εργαςιϊν 

Αρχικόσ 
κίνδυνοσ 

Προβλεπόμενα από 
τθ νομοκεςία 

υμπλθρωματικά ι ειδικά 
μζτρα για εργαςίεσ που 

ενζχουν ειδικοφσ κινδφνουσ 

03302 
Ανατροπι. Αςτοχία 

ςυναρμολόγθςθσ 
Φ3.2 

 Ρ.Δ 1073/81: Άρκρο 

34 και ΡΔ 778/80, 

Άρκρο 9, Απόφαςθ 

16440/Φ10.4/445/

1993 

 

03303 
Ανατροπι. Αςτοχία 

ζδραςθσ 
Φ3.2 

 Ρ.Δ 1073/81: Άρκρο 

34 και ΡΔ 778/80, 

Άρκρο 9, Απόφαςθ 

16440/Φ10.4/445/

1993 

 

03304 

Κατάρρευςθ. 

Αςτοχία υλικοφ 

ικριϊματοσ 

Φ3.2 

 Ρ.Δ 1073/81: Άρκρο 

34 και ΡΔ 778/80, 

Άρκρο 9, Απόφαςθ 

16440/Φ10.4/445/

1993 

 

04000Εκριξεισ. Εκτοξευόμενα υλικά-κραφςματα 

04401 
Εκτοξευόμενο 

ςκυρόδεμα 
Φ2.2 

 
 

 

04403 
Τροχίςεισ – 
Λειάνςεισ 

Φ3.3 
 

 
 

05000Πτϊςεισ – μετατοπίςεισ υλικϊν και αντικειμζνων 

05203 
Αποξιλωςθ 

Δομικϊν Στοιχείων 
Φ1.1 

 

 

 

05301 

Μεταφορικό 
μθχάνθμα. 

Ακαταλλθλότθτα/ 
ανεπάρκεια 

Πλεσ οι 
φάςεισ 

 

 

 

05302 
Μεταφορικό 

μθχάνθμα. Βλάβθ 
Πλεσ οι 
φάςεισ 

 
ΡΔ 1073/81: άρκρα 

46-48 
 

05303 

Μεταφορικό 

μθχάνθμα. 

Υπερφόρτωςθ 
Φ2.1 

 

ΡΔ 1073/81: άρκρα 
46-48 

 

05304 
Απόκλιςθ 

μθχανιματοσ. 
Ανεπαρκισ ζδραςθ 

Πλεσ οι 
φάςεισ 

 
ΡΔ 1073/81: άρκρo 

86 
 

05309 

Χειρωνακτικι 

μεταφορά βαρζων 

φορτίων 

Φ3.1, Φ3.3 

 

ΡΔ 397/94  

06000Πυρκαγιζσ 

06103 
Μονωτικά, διαλφτεσ, 
PVCκ.λ.π. Εφφλεκτα 

Φ3.1  

Ρ. Δ. 1073/81Άρκρο 

96  
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Κίνδυνοσ Πθγι κινδφνου 
Τποφάςθ 
εργαςιϊν 

Αρχικόσ 
κίνδυνοσ 

Προβλεπόμενα από 
τθ νομοκεςία 

υμπλθρωματικά ι ειδικά 
μζτρα για εργαςίεσ που 

ενζχουν ειδικοφσ κινδφνουσ 

06204 

Εργαλεία που 

παράγουν εξωτερικό 

ςπινκιρα 

Φ3.3  
 

 

06304 Ηλεκτροςυγκολλιςεισ Φ3.3  
 

 

06401 Άλλθ πθγι Φ3.3  
 

 

07000 
Ηλεκτροπλθξία   

 
 

07102 
Ρροχπάρχοντα 

υπόγεια δίκτυα 

Φ1.1, Φ2.1, 

Φ4.1 
 

 
 

07103 

Ρροχπάρχοντα 

εντοιχιςμζνα 

δίκτυα 
Φ1.1, Φ2.1  

 
 

07106 

Ανεπιτυχισ 

αντικεραυνικι 

προςταςία 

Πλεσ οι 

φάςεισ 
 

 
 

07201 
Ηλεκτροκίνθτα 

μθχανιματα 

Φ3.1, 

Φ3.2,Φ3.3 

Φ4.1 

 
 

 

07202 
Ηλεκτροκίνθτα 

εργαλεία 

Πλεσ οι 

φάςεισ 
 

 
 

09000 Εγκαφματα   
 

 

09101 
Συγκολλιςεισ/ςυντ

ιξεισ 
Φ3.3  

 
 

10000Ζκκεςθ ςε βλαπτικοφσ παράγοντεσ 

10102 Θόρυβοσ/δονιςεισ 
Φ1.1, Φ2.1, 
Φ2.2,Φ3.3,
Φ4.1,Φ4.2 

 

ΡΔ 396/94: Άρκρα 
3,4 και Ραράρτθμα 

ΙΙ παρ.2 και ΡΔ 
85/91 

 

10103 Σκόνθ 
Πλεσ οι 
φάςεισ 

 

ΡΔ 1073/81 : άρκρο 
30, ΡΔ 396/94, 

άρκρο 7 και 
παράρτθμα ΙΙ, 

παρ.4 

 

10104 Υπαίκρια εργαςία. 
Ραγετόσ 

Πλεσ οι 
φάςεισ 

 

ΡΔ 305/96 
Ραράρτθμα VI, BII 

παρ 3 και Εγκφκλιοσ 
Υπ. Εργαςίασ 

130329/03.07.95 

Αναςτολι εργαςιϊν 
υπαίκρου ςε περίπτωςθ 

παγετοφ 

10105 
Υπαίκρια εργαςία. 

Κάυςωνασ 
Πλεσ οι 
φάςεισ 

 

ΡΔ 305/96 
Ραράρτθμα VI, BII 

παρ 3 και Εγκφκλιοσ 
Υπ. Εργαςίασ 

130329/03.07.95 

Αναςτολι εργαςιϊν 
υπαίκρου ςε περίπτωςθ 

παγετοφ 
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Κίνδυνοσ Πθγι κινδφνου 
Τποφάςθ 
εργαςιϊν 

Αρχικόσ 
κίνδυνοσ 

Προβλεπόμενα από 
τθ νομοκεςία 

υμπλθρωματικά ι ειδικά 
μζτρα για εργαςίεσ που 

ενζχουν ειδικοφσ κινδφνουσ 

10106 
Χαμθλι κερμοκραςία 

χϊρου εργαςίασ 
Πλεσ οι 
φάςεισ 

   

10107 
Υψθλι κερμοκραςία 

χϊρου εργαςίασ 
Πλεσ οι 
φάςεισ 

   

10108 
Υγραςία χϊρου 

εργαςίασ 
Πλεσ οι 
φάςεισ 

   

 

ΣΜΗΜΑ Δ 

ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 

1.Η διζλευςθ και παραμονι ατόμων ςτο χϊρο του εργοταξίου απαγορεφεται εκτόσ από το προςωπικό που 

είναι εξουςιοδοτθμζνο για τθν καταςκευι του ζργου.  

2.Η κυκλοφορία των οχθμάτων κατά τθν φάςθ τθσ εκςκαφισ κα γίνεται με ράμπα ςτο χϊρο ςκάμματοσ. 

3.Τα υλικά καταςκευισ του ζργου  κα τοποκετοφνται κάκε φορά ςτον προςφορότερο χϊρο ανάλογα με τισ 

ανάγκεσ.  

4.Τα άχρθςτα αντικείμενα, υπολείμματα υλικϊν, φκαρμζνα υλικά κ.λ.π. κα ςυλλζγονται ςε ενοικιαηόμενο 

κοντζϊνερ.  

5.Θα δθμιουργθκοφν πρόχειροι χϊροι υγιεινισ ςτο εργοτάξιο.  

6.Το πρόχειρο φαγθτό κα γίνεται ςε ςτεγαςμζνο χϊρο του εργοταξίου. Τα απορρίμματα  και τα 

υπολείμματα τροφϊν κα μεταφζρονται με πλαςτικζσ ςακοφλεσ ςτον πλθςιζςτερο  δθμοτικό κάδο. 

7.Στο εργοτάξιο κα διαμορφωκεί μικρό φαρμακείο με τα απαραίτθτα είδθ πρϊτων βοθκειϊν. Σε εμφανι 

κζςθ δίπλα ςτο φορθτό φαρμακείο κα αναγράφονται θ διεφκυνςθ και το τθλζφωνο του πλθςιζςτερου 

φαρμακείου και του υποκαταςτιματοσ του ΙΚΑ που καλφπτει τθν περιοχι.  

 

    ΣΤΑΥΟΣ  25-06-2019           ΣΤΑΥΟΣ  26-06-2019              Ν.ΒΑΣΝΑ  27-06-2019 

          ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ                   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            Η ΑΝ. ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                Ο ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

        ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Σ. & Ρ.Ρ.   Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 
   

   
       ΜΠΙΚΟΤ ΦΩΣΕΙΝΗ           ΓΙΑΛΙΔΟΤ ΑΝΔΡΙΑΝΗ            ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ ΜΙΛΣΙΑΔΗ 
ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΡΕ     ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΡΕ          ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Π.Ε. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 
 

 
Αρ. Μελζτθσ: 22/2019 

 
 
 
 

                          ΕΡΓΟ: «Επιςκευι, υντιρθςθ χολικϊν Κτιρίων 
                                   & Αφλειων Χϊρων και λοιπζσ δράςεισ   

του Διμου Βόλβθσ»  

 

 

ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦAY) 

(Ρ.Δ. 305/96, άρκρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) 

 

Ο παρϊν Φάκελοσ Αςφαλείασ Υγείασ (ΦΑΥ) ςυντάςςεται ςε επιταγι τθσ ΔIΡΑΔ\ΟIΚ\177\2-3-

2001 απόφαςθσ του Υπουργοφ ΡΕΧΩΔΕ “Ρρόλθψθ Εργαςιακϊν Κινδφνων κατά τθ μελζτθ ζργων” 

(ΦΕΚ 266Β\2001). 

 

ΣΜΗΜΑ Α 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. Είδοσ του ζργου και χριςθ αυτοφ: 

Το ζργο αφορά τισ εργαςίεσ που πρόκειται να εκπονθκοφν ςτα πλαίςια τθσ ολοκλιρωςθσ του ζργου 

με τίτλο «Επιςκευι, ςυντιρθςθ ςχολικϊν κτιρίων & αφλειων χϊρων και λοιπζσ δράςεισ του Διμου 

Βόλβθσ» του Νομοφ Θεςςαλονίκθσ, με ςτόχο τθ βελτίωςθ των υποδομϊν και τθν αναβάκμιςθ τθσ 

ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

ανεμπόδιςτθσ πρόςβαςθσ των ΑμεΑ και τθν αναβάκμιςθ τθσ αςφάλειασ των μακθτϊν κατά τθν 

προςζλευςθ και πρόςβαςθ τουσ ςτα ςχολικά κτίρια. 

2. Ακριβισ κζςθ του ζργου: 

Οι παρεμβάςεισ, που προτείνονται να εκτελεςτοφν, αφοροφν τουσ εξισ χϊρουσ: 

 1ο ΕΡΑΛ Σταυροφ 

 Γενικό Λφκειο Σταυροφ 

 Γυμνάςιο – Λφκειο Αγίου Γεωργίου (Αςπροβάλτα) 

 Νθπιαγωγείο Αςπροβάλτασ 

 2ο Δθμοτικό Σχολείο Ραραλίασ Σταυροφ 

 2ο Νθπιαγωγείο Ραραλίασ Σταυροφ 

 1ο Δθμοτικό Σχολείο Ραραλίασ Σταυροφ 

 Γυμνάςιο Ραραλίασ Σταυροφ 

 Δθμοτικό Σχολείο Νζασ Απολλωνίασ 
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 Γυμνάςιο Νζασ Απολλωνίασ 

 Δθμοτικό Σχολείο Αρζκουςασ 

 Δθμοτικό Σχολείο Μικρισ Βόλβθσ 

 Δθμοτικό Σχολείο Ρροφιτθ 

 Νθπιαγωγείο Ρροφιτθ 

3. Αρικμόσ αδείασ: 

 
4. τοιχεία του κφριου του ζργου: 
Κφριοσ του ζργου είναι ο Διμοσ Βόλβθσ Ν. Θες/νίκθσ με ζδρα τθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ: Δθμοτικό 

Κατάςτθμα Σταυροφ ΤΚ 57014. 

5. τοιχεία του υπόχρεου για τθν εκπόνθςθ του ΦΑΤ: 
Στθν παροφςα φάςθ ο μελετθτισ του ζργου όπωσ υπογράφει παρακάτω. 
 

6. τοιχεία των υπευκφνων ενθμζρωςθσ/αναπροςαρμογισ του ΦΑΤ: 

 

Ονοματεπϊνυμο Ιδιότθτα Διεφκυνςθ Ημερ/νία αναπροςαρμογισ 

    

        

        

        

 

ΣΜΗΜΑ Β 

ΜΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

1. Τεχνικι περιγραφι του ζργου:  

Στο ζργο κα πραγματοποιθκοφν οι παρακάτω εργαςίεσ ςτα αντίςτοιχα ςχολικά κτίρια και τουσ 
αφλειοφσ τουσ χϊρουσ, όπωσ αναλυτικά αναφζρονται ςτθν τεχνικι ζκκεςθ: 

 Αλλαγι εςωτερικϊν κουφωμάτων W.C.  

 Αλλαγι εςωτερικϊν κουφωμάτων  

 Αποκατάςταςθ χϊρου λεβθτοςταςίου  

 Εγκατάςταςθ προειδοποιθτικϊν πινακίδων και διαγράμμιςθ οδϊν. 

 Καταςκευι ράμπασ για τθν πρόςβαςθ ςτο ςχολείο Α.Μ.Ε.Α. 

 Εγκατάςταςθ προειδοποιθτικϊν πινακίδων και διαγράμμιςθ οδϊν. 

 Επιςκευι επιχριςμάτων. 

 Επιςκευι Δϊματοσ. 

 Αποκατάςταςθ αφλειου χϊρου με ελαςτικό δάπεδο αςφαλείασ. 

 Αποκατάςταςθ διαμορφϊςεων αφλειου χϊρου – πεηοφλια.  
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 Επίςτρωςθ πλακιδίων εςωτερικϊν χϊρων. 

 Επίςτρωςθ αφλειου χϊρου  με πλάκεσ τςιμζντου. 

 Επίςτρωςθ γθπζδων του αφλειου χϊρου με ελαςτικό δάπεδο αςφαλείασ.  

 Αντικατάςταςθ πλακιδίων του αφλειου χϊρου. 

2. Ραραδοχζσ μελζτθσ  

Τα υλικά όπωσ αναγράφονται ςτο τιμολόγιο τθσ μελζτθσ. 

3. Επιςυνάπτονται ςε παράρτθμα, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ τα ςχζδια του ζργου ωσ 
κατεςκευάςκθ 

 

ΣΜΗΜΑ  Γ 
ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 
 

Οι επιςθμάνςεισ αναφζρονται ςτα μζτρα που κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ κακ’ όλθ τθν 
διάρκεια τθσ ηωισ του ζργου και απευκφνεται ςτουσ μεταγενζςτερουσ χριςτεσ και ςτουσ ςυντθρθτζσ και 
επιςκευαςτζσ του. Οι επιςθμάνςεισ αφοροφν  κατεξοχιν ςτα ακόλουκα ςτοιχεία: 
 
1. Θζςεισ δικτφων 

 Τα καταςκευαςτικά ςχζδια κα επιςυνάπτονται ςτο φάκελο με τθν εξζλιξθ του ζργου και κα 

αναφζρονται ςτο ζργο, όπωσ αυτό καταςκευάςτθκε. 

2. θμεία των κεντρικϊν διακοπτϊν 

Θα επιςυνάπτονται ςτο φάκελο με τθν εξζλιξθ του ζργου. 

3. Θζςεισ υλικϊν που υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ ενδζχεται να προκαλζςουν κίνδυνο 

Για τθν καταςκευι του ζργου δεν προβλζπεται θ χρθςιμοποίθςθ υλικϊν τα οποία κάτω από 

οριςμζνεσ ςυνκικεσ κα μποροφςαν να προκαλζςουν κίνδυνο. 

4. Ιδιαιτερότθτεσ ςτθ ςτατικι δομι, ευςτάκεια και αντοχι του ζργου 

Λόγω τθσ φφςθσ του ζργου, δεν αναμζνεται να προκφψουν προβλιματα ςτθ ςτατικι δομι, ςτθν 

ευςτάκεια και ςτθν αντοχι του ζργου. 

5. Οδοί διαφυγισ και ζξοδοι κινδφνου 

Δεν απαιτοφνται. 

6. Περιοχζσ εκπομπισ ιονίηουςασ ακτινοβολίασ 

Δεν υπάρχουν. 

7. Χϊροι με υπερπίεςθ ι υποπίεςθ 

Δεν υπάρχουν. 

8. Άλλεσ ηϊνεσ κινδφνου 

Δεν υπάρχουν. 
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ΣΜΗΜΑ  Δ 

ΟΔΗΓΙΕ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

 Κατά τισ μεταγενζςτερεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ του ζργου, θ αςφάλεια των 

εργαηομζνων κα αποτελεί τθν πρωταρχικι προςπάκεια όλων των ςυμβαλλομζνων. Για το λόγο αυτό 

κα παρζχονται ςτουσ εργαηομζνουσ όλα τα εφόδια και εξοπλιςμόσ για τθν αποφυγι οποιουδιποτε 

κινδφνου, ενϊ οι εργαςίεσ κα επιβλζπονται από τον κφριο του ζργου.  

 Οι εργαςίεσ ςε ςτζγεσ, ςε εξωτερικζσ όψεισ κτιρίων, ςε φψοσ από το ζδαφοσ και ςε κζςεισ που 

υπάρχει κίνδυνοσ αςφυξίασ, κα γίνονται με μεγάλθ προςοχι και αφοφ λθφκοφν όλα τα μζτρα 

προςταςίασ των εργαηομζνων, όπωσ αυτά προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία και όπωσ αυτά 

καταγράφονται ςτο αντίςτοιχο Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ (ΣΑΥ). 

 

ΣΜΗΜΑ  Ε 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ 

Το ζργο πρζπει να επικεωρείται και να ςυντθρείται δυο φορζσ το χρόνο, κατά προτίμθςθ τουσ 

μινεσ Μάρτιο και Σεπτζμβριο. 
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