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ΣΥΔΓΗΟ ΑΣΦΑΛΔΗΑΣ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑΣ (Σ.Α.Τ.) 
(Π.Γ. 305/96,άρθρο 3,παράγραθοι 3,4,5,6,8,9,10) 

 

ΣΜΖΜΑ Α 

 

ΓΔΝΗΚΑ 

 

Σο παρόν Σχέδιο Τγιεινής και Αζθάλειας ζυνηάχθηκε από ηον Σακαηζόγλου Ζρακλή, Πολιηικό 

Μηχανικό, υπάλληλο ηου Γήμου Βόλβης και ελήθθηζαν υπόψη οι παρακάηω Νόμοι, Γιαηάγμαηα, 

Κανονιζμοί, Αποθάζεις κλπ. 

 
-Σο Π.Γ. 22/12/33(ΦΔΚ 406Α)  «Περί αζθαλείας εργαηών και Τπαλλήλων εργαζομένων     

επί θορηηών κλιμάκων». 

-Σο Π.Γ.14/3/34(ΦΔΚ 112Α) «Περί Τγιεινής και Αζθάλειας ηων εργαηών και υπαλλήλων  

ηων πάζης θύζεως βιομηχανικών και βιοηεχνικών εργοζηαζίων, εργαζηηρίων κ.λπ.». 

-Ο Α.Ν. 1204/38 (ΦΔΚ 177Α) «Περί απαγορεύζεως ηης χρήζεως μολυβδούχων  

χρωμάηων». 

-Σο Β.Γ.16-3-50(ΦΔΚ 82Α) «Δπίβλεψη μηχανολογικών εγκαηαζηάζεων». 

-Σο Π.Γ.435/73(ΦΔΚ 327Α) «Περί επιβλέψεως ηης λειηουργίας και ζυνηηρήζεως  

ανηλιοζηαζίων». 

-Ζ Τ.Γ.Γ1/9900/74 (ΦΔΚ 1266Β) «Περί υποχρεωηικής καηαζκευής αποχωρηηηρίων». 

-Ο Ν. 447/75 (ΦΔΚ 142Α) «Περί αζθαλείας ηων εν ηαις οικοδομικαίς εργαζίαις 

αζχολουμένων μιζθωηών». 

-Ο Ν. 495/76(ΦΔΚ 337Α) «Περί όπλων και εκρηκηικών υλών». 

-Σο Π.Γ. 212/76(ΦΔΚ 78Α) «Περί μέηρων Τγιεινής και Αζθάλειας ηων εργαζομένων εις  

μεηαθορικάς ηαινίας και προωθηηάς εν γένει». 

-Σο Π.Γ. 413/77(ΦΔΚ 128Α) «Περί αγοράς, μεηαθοράς και καηανάλωζης εκρηκηικών  

υλών». 

-Σο Π.Γ. 17/78(ΦΔΚ 3Α) «Περί ζυμπληρώζεως ηου από 22/12/33 Π.Γ. περί αζθάλειας  

εργαηών και υπαλλήλων εργαζομένων επί θορηηών κλιμάκων». 

-Σο Π.Γ. 95/78(ΦΔΚ 20Α) «Περί μέηρων Τγιεινής και Αζθάλειας ηων απαζχολουμένων εις  

εργαζίας ζυγκολλήζεων». 

-Σεν Τ. Α. 12-2-79 (ΦΔΚ 132/79) «Περί ανηικαηαζηάζεως ηου άρθρου 40 ηου Κανονιζμού    

Αζθενείας ηου Η.Κ.Α.». 
-Σο Ν. 778/80(ΦΔΚ 193Α) «Περί μέηρων αζθαλείας καηά ηην εκηέλεζη οικοδομικών  

εργαζιών». 

-Σο Π.Γ. 1073/81ΦΔΚ 260Α) «Περί μέηρων αζθαλείας καηά ηην εκηέλεζη εργαζιών ζε  

εργοηάξια οικοδομών και πάζης θύζεως έργων αρμοδιόηηηας Πολιηικού Μηχανικού». 
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-Ο Ν. 1396/83(ΦΔΚ 126Α) «Τποχρεώζεις λήψης και ηήρηζης ηων μέηρων αζθαλείας ζηις  

οικοδομές και λοιπά ιδιωηικά ηεχνικά έργα». 

-Σο Π.Γ. 329/83(ΦΔΚ 118Α& 140Α) 

-Ο Ν. 1430/84(ΦΔΚ 49Α) «Κύρωζη ηης υπ.  αριθμ. 62 Γιεθνούς Σύμβαζης εργαζίας που  

αθορά ζηις διαηάξεις αζθάλειας ζηην οικοδομική βιομηχανία και ηη ρύθμιζη θεμάηων που   

έχουν ζχέζη με αυηή». 

-Ζ  Τ.Α. 130646/84(ΦΔΚ 154Β) «Ζμερολόγιο μέηρων Αζθαλείας». 

-Ο Ν. 1568/85(ΦΔΚ 177Α) «Τγιεινή και Αζθάλεια ηων εργαζομένων». 

-Σο Π.Γ. 307/86(ΦΔΚ135Α) «Προζηαζία ηης υγείας ηων εργαζομένων που εκηίθενηαι ζε  

οριζμένους χημικούς παράγονηες καηά ηην διάρκεια ηης εργαζίας ηους (80/1107/ΔΟΚ)». 

-Σο Π.Γ. 94/87(ΦΔΚ54Α) «Προζηαζία ηων εργαζομένων που εκηίθενηαι ζηον μεη.  

μόλυβδο και ηις ενώζεις ηων ιόνηων ηου καηά ηην εργαζία(82/605/ΔΟΚ)». 

-Σο Π.Γ. 315(ΦΔΚ 149Α /87) «Σύζηαζη επιηροπής Τγιεινής και Αζθάλειας ηης εργαζίας  

(ΔΤΑΔ) ζε εργοηάξια οικοδομών και εν γένει ηεχνικών έργων». 

-Ζ Τ.Α. 131325(ΦΔΚ  467Β/87) «Σύζηαζη μεικηών επιηροπών ελέγχου ζε οικοδομές και  

εργοηαξιακά έργα» 

-Σο Π.Γ. 70α/88(ΦΔΚ 31Α& 150Α) «Προζηαζία ηων εργαζομένων που εκηίθενηαι ζε  

αμίανηο καηά ηην εργαζία». 

-Σο Π.Γ. 71/88(ΦΔΚ 32Α) «Κανονιζμός Πυροπροζηαζίας κηιρίων». 

-Σο Π.Γ. 294/88(ΦΔΚ 138Α) «Δλάχιζηος χρόνος απαζχόληζης Σεχνικού Αζθάλειας και –  

  Γιαηρού εργαζίας, επίπεδο γνώζεων και ειδικόηηηα Σεχν. Αζθαλείας για ηις επιχειρήζεις,   

  εκμεηαλλεύζεις και εργαζίες ηου άρθρου 1 παρ. 1 ηου Ν. 1568/85». 

-Ο Ν. 1767/88(ΦΔΚ  63Α) «Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργαηικές διαηάξεις-κύρωζη  

  ηης 135 Γιεθνούς Σύμβαζης εργαζίας». 

-Ζ ΚΤΑ 7755/160/88(ΦΔΚ 241Β) «Λήψη μέηρων προζηαζίας ζηις βιομηχανικές- 

βιοηεχνικές εγκαηαζηάζεις και αποθήκες αυηών καθώς και αποθήκες εύθλεκηων και  

εκρηκηικών υλών». 

-Σο Π.Γ. 225/89(ΦΔΚ 106Α) «Περί υγιεινής και αζθάλειας ηων εργαζομένων ζηα υπόγεια  

έργα». 

-Ζ ΚΤΑ 3329/89(ΦΔΚ 132Β) «Κανονιζμός για ηην παραγωγή, αποθήκευζη και διάθεζη  

 ζε καηανάλωζη εκρηκηικών υλών».  

-Ζ Τ.Α. 3046/304/30.1.89(ΦΔΚ 59Γ) «Κηιριοδομικός Κανονιζμός». 

-Ο Ν. 1837/89(ΦΔΚ 79Α& ΦΔΚ 85Α) «Για ηην προζηαζία ηων ανηλίκων καηά ηην  

 απαζχόληζη και άλλες διαηάξεις». 

-Ζ Τ.Α. 130627/90(ΦΔΚ 620Β) «Καθοριζμός επικίνδυνων, βαρειών ή ανθυγιεινών  

εργαζιών για ηην απαζχόληζη ανηλίκων». 

-Σο Π.Γ. 31/90(ΦΔΚ 11Α) «Δπίβλεψη ηης λειηουργίας, χειριζμός και ζυνηήρηζη  

μηχανημάηων εκηέλεζης ηεχνικών έργων (Σροποπ. Π.Γ. 49/991(ΦΔΚ 180Α)». 

-Σο Π.Γ. 85/91(ΦΔΚ 38Α) «Προζηαζία ηων εργαζομένων από ηους κινδύνους που  

 διαηρέχουν λόγω ηης έκθεζής ηους ζηο θόρυβο καηά ηην εργαζία, ζε ζυμμόρθωζη προς  
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 ηην Οδηγία 86/188 ΔΟΚ». 

-Ζ Τ.Α.Β. 15233/3.7.91(ΦΔΚ 487Β) «Σχεηικά με ζυζκευές αερίου». 

-Σο Π.Γ. 49/91(ΦΔΚ 180Α) «Σροποπ. Π.Γ. 31/90 Δπίβλεψη ηης λειηουργίας, χειριζμός και ζυνηήρηζη 

μηχανημάηων εκηέλεζης ηεχνικών έργων»  

-Ζ Τ.Α. 4373/1205/23-3-93(ΦΔΚ 187Β) «Συμμόρθωζη ηης Δλληνικής Νομοθεζίας με ηην  

89/686/ΔΟΚ Οδηγία ηου Συμβουλίου ηης 21ης Γεκεμβρίου 1989 για ηην προζέγγιζη ηων   

νομοθεζιών ηων κραηών-μελών ζχεηικά με ηα μέηρα αηομικής προζηαζίας». 

-Ζ Τ.Α. 31245/93 ΤΠΔΥΧΓΔ «Συζηάζεις για καηεδαθίζεις κηιρίων». 

-Σο Π.Γ. 77/93(ΦΔΚ 34Α) «Για ηην προζηαζία ηων εργαζομένων από θυζικούς, χημικούς  

και βιολογικούς παράγονηες και ηροποποίηζη και ζυμπλήρωζη ηου Π.Γ. 307/86(ΦΔΚ  

135Α) ζε ζυμμόρθωζη προς ηην Οδηγία ηου Συμβουλίου 88/642/ΔΟΚ». 

-Σο Π.Γ. 377/93(ΦΔΚ 160Α) «Προζαρμογή ηης Δλληνικής Νομοθεζίας ζηις Οδηγίες  

89/392 ΔΟΚ και 91/368 ΔΟΚ ζχεηικά με ηις μηχανές». 

-Ζ Κ.Τ.Α. 16440/Φ.10.4/445/93(ΦΔΚ 756Β) «Κανονιζμός παραγωγής και διάθεζης ζηην  

 αγορά ζυναρμολογούμενων μεηαλλικών ζηοιχείων για ηην αζθαλή καηαζκευή και χρήζη  

 μεηαλλικών ζκαλωζιών». 

-Σο Π.Γ. 395/94(ΦΔΚ 220Α) «Δλάχιζηες προδιαγραθές Αζθάλειας και Τγείας για ηην  

χρηζιμοποίηζη εξοπλιζμού εργαζίας από ηους εργαζομένους καηά ηην εργαζία ηους, ζε  

ζυμμόρθωζη με ηην Οδηγία 89/655/ΔΟΚ». 

-Σο Π.Γ. 396/94(ΦΔΚ 220Α) «Δλάχιζηες προδιαγραθές αζθαλείας και υγείας για ηην  

χρήζη απ ηους εργαζόμενους εξοπλιζμών αηομικής προζηαζίας καηά ηην εργαζία, ζε  

91/383/ΔΟΚ». 

-Σο ζυμμόρθωζη με ηην οδηγία 89/656/ ΔΟΚ».  

-Σο Π.Γ. 397/94(ΦΔΚ  221Α) «Δλάχιζηες απαιηήζεις υγιεινής και αζθάλειας για ηον  

 χειρωνακηικό χειριζμό θορηίων, όπου υπάρχει ιδιαίηερος κίνδυνος βλάβης ηης ράχης και  

 οζθυϊκής χώρας, ζε ζυμμόρθωζη με ηην οδηγία 90/269/ΔΟΚ». 

-Σο Π.Γ. 399/94(ΦΔΚ 221Α) «Προζηαζία ηων εργαζομένων από ηους κινδύνους που  

ζυνδέονηαι με ηην έκθεζη ζε καρκινογόνους παράγονηες καηά ηην εργαζία, ζε  

ζυμμόρθωζη με ηην οδηγία 90/340/ΔΟΚ». 

-Ο Ν. 2224/94(ΦΔΚ 112Α) «Ρύθμιζη θεμάηων εργαζίας, ζυνδικαλιζηικών δικαιωμάηων  

υγιεινής και αζθάλειας ηων εργαζομένων και οργάνωζης Τπουργείου Δργαζίας και ηων  

εποπηευομένων απ αυηό νομικών προζώπων και άλλες διαηάξεις». 

-Ζ Τ.Α. 378/94(ΦΔΚ 705Β)  «Δπικίνδυνες ουζίες, ηαξινόμηζη, ζυζκευαζία και  

επιζήμανζη αυηών ζε ζυμμόρθωζη προς ηην οδηγία ηου Συμβουλίου ηων Δυρωπαϊκών  

κοινοηήηων 67/548/ΔΟΚ, όπως έχει ηροποποιηθεί και ιζχύει». 

-Σο Π.Γ.105/95(ΦΔΚ 67Α) «Δλάχιζηες προδιαγραθές για ηη ζήμανζη αζθαλείας ή και  

 υγείας ζηην εργαζία ζε ζυμμόρθωζη με ηην οδηγία 95/58/ΔΟΚ». 

-Ζ  Κ.Τ.Α.  5905/Φ15/839/95(ΦΔΚ 611Β) 

-Ζ ΔΓΚΤΚΛΗΟΣ 38935/95 

-Σο Π.Γ.  6/95(ΦΔΚ 6Α) «Γιορθώζεις ζθαλμάηων ζηα Π.Γ. 395/94(ΦΔΚ 220Α),  
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396/94(ΦΔΚ 220Α), 397/94(ΦΔΚ 221Α), 398/94(ΦΔΚ 221Α), 399/94(ΦΔΚ 221Α)». 

-Σο Π.Γ. 16/96(ΦΔΚ 10Α) «Δλάχιζηες προδιαγραθές υγιεινής και αζθάλειας ζηους  

χώρους εργαζίας, ζε ζυμμόρθωζη με ηην οδηγία 89/564/ΔΟΚ». 

-Σο Π.Γ. 17/96(ΦΔΚ 11Α) «Δθαρμογή μέηρων για ηην προώθηζη ηης βεληίωζης ηης  

υγιεινής και αζθάλειας ηων εργαζομένων, ζε ζυμμόρθωζη με ηην οδηγία 89/391/ΔΟΚ και  

Π.Γ. 17/96(ΦΔΚ 11Α) «Δθαρμογή μέηρων για ηην προώθηζη ηης βεληίωζης ηης  

υγιεινής και αζθάλειας ηων εργαζομένων, ζε ζυμμόρθωζη με ηην οδηγία 89/391/ΔΟΚ και  

91/383/ΔΟΚ». 

-Σο Π.Γ. 305/96(ΦΔΚ 212Α) «Δλάχιζηες προδιαγραθές που πρέπει να εθαρμόζονηαι ζηα  

προζωρινά ή κινηηά εργοηάξια έργων ζε ζυμμόρθωζη με ηην οδηγία 92/57/ΔΟΚ». 

-Σο Π.Γ. 18/96 

-Ζ ΔΓΚΤΚΛΗΟΣ 52206/97 

-Ζ ΔΓΚΤΚΛΗΟΣ 130159/97        

-Σο Π.Γ. 175/ 97(ΦΔΚ 150Α) 

-Σο Π.Γ. 62/98(ΦΔΚ 67Α) «Μέηρα για ηην προζηαζία ηων νέων καηά ηην εργαζία, ζε  

 ζυμμόρθωζη με ηην οδηγία 94/33/ΔΟΚ». 

-Σο Π.Γ. 159/99(ΦΔΚ 157Α) «Αζθάλεια και υγεία ηων εργαζομένων-ηροποποίηζη ηου  

 Π.Γ. 17/96». 

-Σο Π.Γ. 219/00(ΦΔΚ 190Α) «Μέηρα για ηην προζηαζία ηων εργαζομένων που  

 αποζπώνηαι για ηην εκηέλεζη προζωρινής εργαζίας ζηο έδαθος ηης Δλλάδας, ζηο  

 πλαίζιο διεθνικής παροχής υπηρεζιών». 

-Ζ Απόθ. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/177 ηης 2/14.3.2001(ΦΔΚ 266Β) «Πρόληψη εργαζιακού κινδύνου  

 καηά ηην μελέηη έργου» 

-Ζ Απόθ. ΓΔΔΠ/ΟΗΚ/85 ηης 14.5/1.6.2001(ΦΔΚ 686Β) «Καθιέρωζη ηου Σχεδίου Αζθάλειας και Τγείας 

(ΣΑΤ) και ηου Φακέλου αζθάλειας και Τγείας (ΦΑΨ), ως απαραιηήηων ζηοιχείων για ηην έγκριζη μελέηης 

ζηο ζηάδιο ηης οριζηικής ή και ηης μελέηης εθαρμογής ζε κάθε Γημόζιο Έργο». 
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ΣΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΣΤΝΣΑΚΣΖ 

Συνηάκηης ηου Σ.Α.Τ. είναι ο Σακαηζόγλου Ζρακλής, Πολιηικός Μηχανικός, υπάλληλος ηου Γήμου 
Βόλβης 
 

ΣΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΚΤΡΗΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Κύριος ηου έργου είναι ο Γήμος Βόλβης Ν. Θεζ/νίκης με έδρα ηην ηαχυδρομική διεύθυνζη: 

Γημοηικό Καηάζηημα Σηαυρού ΣΚ 57014. 

Ο Ανάδοχος ηου έργου θα αναδειχθεί μεηά από δημοπραζία 

 

ΔΗΓΟΣ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΣΖ ΑΤΣΟΤ 

Σο έργο ανήκει ζηην καηηγορία ηων Γημοζίων Έργων οικοδομικών, οδοποιίας και 

Ζλεκηρομηχανολογικών και αθορά ζηην δημιουργία Πράζινου Σημείου ζηην εκηός ζχεδίου περιοχή  

ηου οικιζμού ηων Βραζνών ηου Γ. Βόλβης. 

 

ΣΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  
Ζ παρούζα περιγραθή αθορά ζηην οριζηική μελέηη ηου έργου «ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΑΣΗΝΟΤ 
ΣΖΜΔΗΟΤ». 

Σο πράζινο ζημείο θα ζυλλέγει ανακυκλώζιμα υλικά, μικρά επικίνδυνα απόβληηα (π.χ. μπαηαρίες, 

χρώμαηα κλπ.), πράζινα απόβληηα και άλλα είδη αποβλήηων. 

Ζ είζοδος και η έξοδος ζηο χώρο θα γίνεηαι μέζω μίας ζυρόμενης ζιδερένιας θύρας  μήκους 6,00 

m , δίπλα από ηην οποία καηαζκευάζεηαι ανθρωποθυρίδα για πεζούς πλάηους 1,40 m ζύμθωνα με 

ηη μελέηη. Για ηην εργονομικόηερη εκμεηάλλευζη ηου χώρου καηαζκευάζεηαι περιμεηρικά ένας 

δρόμος μονής καηεύθυνζης. Ο δρόμος θα ανηιζηηρίζεηαι ζε δομή με 2 καηακόρυθα ηοιχία από 

οπλιζμένο ζκυρόδεμα c25/30 εκαηέρωθεν ηου. Σηην ζηέψη ηου ηοιχίου που θα βρίζκεηαι ζηην 

εξωηερική πλευρά ηου Πράζινου Σημείου θα ηοποθεηηθεί περίθραξη, που θα αποηελείηαι από 

γαλβανιζμένους παζζάλους μορθοζιδήρου  και γαλβανιζμένο ζυρμαηόπλεγμα ρομβοειδούς οπής 

50x50mm και πάχους 3.00 mm. 

Δνηός ηου χώρου ηοποθεηούνηαι: προκαηαζκευαζμένος οικίζκος ηύπου kibo διαζηάζεων 9,60Υ3,10 

m, ο οποίος θα λειηουργεί ως θυλάκιο και γραθείο, γεθυροπλάζηιγγα 60 tn για ηη ζύγιζη ηων 

θορηηγών και μεηαλλικό ζηέγαζηρο για ηη ζηέγαζη ανοιχηών container. 

Σέλος ηοποθεηείηαι υποδομή ύδρευζης, αποχέηευζης (όμβριων -ακαθάρηων), πυρόζβεζης και 

ηλεκηροθωηιζμός. 

 

ΑΚΡΗΒΖΣ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Σο έργο θα καηαζκευαζηεί ζηη θέζη «Αμμούδες - Βουνηίηζες» ζηην εκηός ζχεδίου 

περιοχή ηων Βραζνών ηης Γημοηικής Δνόηηηας Αγίου Γεωργίου ηου Γήμου Βόλβης. 

Υωροθεηείηαι ζε ημήμα ηου ηεμαχίου  ΑΒΓΕ1Ε έκηαζης 2.500 η. μ. που έχει παραχωρηθεί με 

ηην με αριθμ. 165/2018 απόθαζη ηης Γ.Δ.Τ.Α. Βόλβης για μακροχρόνια μίζθωζη ζηο Γήμο 

Βόλβης για ηην ίδρυζη Πράζινου Σημείου 
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ΣΣΟΥΟΗ – ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖΣ & ΑΣΦΑΛΔΗΑΣ 

 

Ο ανηικειμενικός ζκοπός ηης αναδόχου εηαιρείας είναι να ολοκληρώζει ηο έργο χωρίς αηυχήμαηα ή 

επιπηώζεις ζηην υγεία κανενός και να αποηρέψει οποιοδήποηε ζυμβάν ηο οποίο θα μπορούζε να 

προκαλέζει άμεζη ή έμμεζη ζημιά ζε οποιαδήποηε υποδομή ή ακίνηηο, καθυζηέρηζη ή 

απρόβλεπηη διακοπή ζε οποιαδήποηε διαδικαζία, υπηρεζία ή λειηουργία που θα μπορούζαν να 

βλάψουν ηην αποηελεζμαηικόηηηα ή ηο καλό όνομά ηης. Δπίζης θα διαζθαλίζει όηι θα γίνουν 

προβλέψεις για να επιζημανθούν οι πιθανοί κίνδυνοι, οι οποίοι μπορεί να εμθανιζηούν καηά ηη 

διάρκεια ηων εργαζιών και ζυγχρόνως λαμβάνονηαι μέηρα για ηην απαλοιθή ή ηην ελαχιζηοποίηζη 

αυηών ζε ανεκηό επίπεδο. 

Θα καθιερώζει μαθήμαηα εκπαίδευζης για όλο ηο προζωπικό ηης ως προς ηις απαιηούμενες 

ρυθμίζεις αζθάλειας  και ηις μεθόδους αποθυγής αηυχημάηων. 

Σο προζωπικό που θα προζλαμβάνεηαι ζηο μέλλον θα εκπαιδευηεί πριν αναλάβει ηα καθήκονηά 

ηου, ώζηε να αποθευχθούν οποιεζδήποηε ενέργειες που ίζως θέζουν ζε κίνδυνο ηους ίδιους ή 

ηρίηους. Κάθε εργαζόμενος πριν γίνει ζε δεκηός ζηο εργοηάξιο, θα παρακολουθήζει ηο εκπαιδευηικό 

πρόγραμμα που θα δοθεί από ηον Τπεύθυνο Αζθαλείας καηά ηη διάρκεια ηου οποίου θα ηου 

γνωζηοποιούνηαι οι βαζικές απαιηήζεις αζθάλειας. Συγχρόνως, υπάρχει διαθέζιμο ηο παρόν 

έγγραθο με ηους κανόνες αζθάλειας που πρέπει να ηηρούνηαι ζηο εργοηάξιο. 

Σέλος, ζε ηακηά χρονικά διαζηήμαηα θα καθορίζονηαι ζυζκέψεις αζθάλειας ζύμθωνα με ηο Π.Γ. 

17/96 άρθρο 12, ζηις οποίες θα ζυμμεηέχουν όλοι οι εργαζόμενοι καηά ηομείς και ενυπόγραθα θα 

κάνουν όποιες παραηηρήζεις ζε θέμαηα αζθάλειας έχουν. 

 

ΣΤΝΣΟΝΗΣΣΖΣ ΑΣΦΑΛΔΗΑΣ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑΣ 

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες αυτού είναι: 

x η πρόγνωζη και λύζη προβλημάηων που προκύπηουν ζηο έργο όπως κυκλοθοριακό, 

αναζθαλείς ζυνθήκες ζηο εργαζιακό περιβάλλον, ηοπικές δυζκολίες για ηην αζθάλεια ηου 

έργου και ηων εργαζομένων. 

x ο έλεγχος εκηέλεζης εργαζιών, επίζκεψη ζηις θέζεις εργαζίας ηου εργοηαξίου και αναθορά ηων 

όποιων αποκλίζεων επιζημαίνονηαι η επίβλεψη εκηέλεζης ηων εργαζιών, ζύμθωνα με ηις 

ιζχύουζες διαηάξεις περί Τ & Α ηων εργαζομένων. 

x η έρευνα ηων αηυχημάηων και διαηήρηζη ημερολογίου καηαγραθής ηους για ηην εξαγωγή 

ζυμπεραζμάηων προς αποθυγή άλλων παρόμοιων.  

x η άμεζη επικοινωνία όπως με ηους αρμόδιους θορείς όπως Σροχαία, Αζηυνομία, πρώηες 

βοήθειες ηοπική αυηοδιοίκηζη, κοινωνικούς θορείς που επηρεάζονηαι από ηις εργαζίες.   

x η θρονηίδα έηζι ώζηε ηο προζωπικό ηου εργοηαξίου να είναι ενήμερο ζχεηικά με ηις πρώηες 

βοήθειες που πρέπει να παρέχονηαι.  

x η οργάνωζη ελέγχων αζθάλειας ζηο εργοηάξιο ώζηε να επιβεβαιώνεηαι η διαηήρηζη και 

επιβολή μέηρων αζθάλειας.  

x η επιβεβαίωζη ύπαρξης ηου καηάλληλου προζωπικού εξοπλιζμού αζθάλειας για κάθε 

εργαζόμενο. 
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ΔΤΘΤΝΔΣ ΚΑΗ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

Όλοι οι εργαζόμενοι θα ζυμμορθώνονηαι με ηα μέηρα αζθάλειας που ιζχύουν ζηο εργοηάξιο, ώζηε 

να προζηαηεύονηαι οι ίδιοι και ηα ηρίηα μέρη. 

Σα μέηρα αζθάλειας είναι ηα ακόλουθα: 

x χρήζη εξοπλιζμού αζθάλειας και άλλων προζηαηευηικών μέζων που παρέχονηαι (γίνεηαι 

εκηενέζηερη ανάλυζη ζηο ημήμα Γ) 

x άμεζη αναθορά ζηον Σεχνικό Αζθάλειας για έλλειψη εξοπλιζμού αζθάλειας και επικίνδυνες 

ζυνθήκες εργαζίας. 

x δεν επιηρέπεηαι η μεηακίνηζη ή ηροποποίηζη ηου εξοπλιζμού αζθάλειας και ηων 

προζηαηευηικών μέηρων χωρίς ηη ζχεηική έγκριζη. 

x δεν επιηρέπεηαι καμία ενέργεια με πρωηοβουλία ηων εργαζομένων, που δεν ζυμβιβάζεηαι ως 

προς ηα μέηρα αζθάλειας, διόηι ηίθεηαι ζε κίνδυνο η δική ηους αζθάλεια και η αζθάλεια ηων 

άλλων. 

οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να θέρουν ηα προζηαηευηικά μέζα που ηους παρέχονηαι. 

ΣΖΡΖΣΖ ΔΝΣΤΠΧΝ ΔΠΗ ΣΟΠΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Σύμθωνα με ηον Ν. 1396/83 άρθρο 8 και Π.Γ. 305/96 άρθρο 6 θα ηηρούνηαι: 

1) επί ηόπου ηου έργου ηο εμερολόγιο μέηρων αζθαλείας ηο οποίο είναι θεωρημένο από ηην 

Σοπική Δπιθεώρηζη Δργαζίας καθώς και 

2) βιβλίο γραπηών υποδείξεων ζηο οποίο αναγράθονηαι από ηο Μηχανικό Αζθαλείας 

περιζηαηικά παράβαζης ηων κανόνων αζθαλείας από ηους εργαζομένους καθώς και υποδείξεις 

για ηο ηι πρέπει να γίνει από ηον εργοηαξιάρχη. 

3) βιβλίο αηυχεμάηων όπου ζημειώνονηαι όλα ηα αηυχήμαηα που ζυμβαίνουν από ηα πιο 

ζοβαρά έως ηα λιγόηερα ζοβαρά. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΑΣΔΧΝ ΔΚΣΔΛΔΣΖΣ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Σο έργο καηαζκευάζεηαι ζηις εξής θάζεις: 

Φ1 1.1 Προπαραζκευαζηικές εργαζίες -προεηοιμαζία 
εργοηαξίου Προεηοιμαζία εργοηαξίου- 

Προκαηαρκηικές εργαζίες 

Φ2                                 
Χωμαηουργικές εργαζίες 

2.1 Γενικές εκζκαθές 
2.2 Εκζκαθές ηάθρων 
2.3  Φορηοεκθόρηωζη και μεηαθορά προϊόνηων εκζκαθών 

Φ3 3.1 Τοποθέηηζη & ζύνδεζη ζωληνώζεων  
Σωληνώζεις - Επιχώζεις ηάθρων 3.2 Επίχωζη ηάθρων με άμμο & αμμοχάλικο 

Φ4 4.1 Καηαζκευή ξυλοηύπων 

Σκυροδέμαηα - οπλιζμοί 4.2 Τοποθέηηζη ζιδηρού οπλιζμού 
4.3 Σκυροδεηήζεις  

Φ5 5.1 Αμμοχάλικα οδοζηρωζίας (υπόβαζη- βάζη) 

Επιζηρώζεις - Οδοποιία 5.2 Αζθαληόζηρωζη 
5.3 Σήμανζη - Διαγράμμιζη 
 Φ6 6.1 Τοποθέηηζη εξοπλιζμού 

Λοιπά - Τελειώμαηα 6.2 Απομάκρυνζη πλεοναζόνηων υλικών, εργαλείων, 
μηχανημάηων 
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ΣΜΖΜΑ Β 

ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΠΑΡΟΤΣΗΑΣΘΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΣΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Παρουζιάζονηαι ομαδοποιημένοι οι βαζικόηεροι κίνδυνοι που ενδέχεηαι να παρουζιαζθούν καηά 

ηην εκηέλεζη ηου έργου. 

 

Φάζε 1ε 
 
Προπαραζκευαζηικές εργαζίες – προεηοιμαζία εργοηαξίου 

Καηά ηη θάζη αυηή οι κυριόηεροι  κίνδυνοι που ενδέχεηαι να παρουζιαζηούν είναι από ηην κίνηζη 

οχημάηων:  

x Ο κίνδυνος εμπλοκής μηχανημάηων μεηαξύ ηους. 

x Ο κίνδυνος από ζυγκρούζεις οχήμαηος – προζώπων και οχήμαηος με ζηαθερό εμπόδιο.  

x Ο κίνδυνος λόγω χειρωνακηικής μεηαθοράς βαρέων θορηίων. 

 
 
Φάζε 2ε 

Υωμαηουργικές εργαζίες 

Καηά ηην θάζη αυηή οι κίνδυνοι που ενδέχεηαι να παρουζιαζθούν είναι αυηοί που αναθέρονηαι 

ζηον κίνδυνο ηραυμαηιζμού από ηις ηις εκζκαθές (γενικές & ηάθρων) και καηά ηην θορηοεκθόρηωζη 

και μεηαθορά ηων πλεοναζόνηων προϊόνηων εκζκαθών προς ηους χώρους διάθεζης: 

x Ο κίνδυνος πηώζης υλικών από ύψος. 

x Ο κίνδυνος αζηοχίας ηων ζηοιχείων υποζηήριξης 

x Ο κίνδυνος πηώζης εξαιηίας μη προζπελάζιμου  χώρου. 

x Ο κίνδυνος πηώζης ζηο κενό. 

x Ο κίνδυνος εμπλοκής μηχανημάηων μεηαξύ ηους. 

x Ο κίνδυνος ηραυμαηιζμού καηά ηις εργαζίες μικροκαθαιρέζεων με χρήζη μηχανικών μέζων, 

όπου αυηό κριθεί απαραίηηηο (κομπρεζέρ). 

x Ο κίνδυνος απώλειας ακοής. 

x Ο κίνδυνος λόγω χειρωνακηικής μεηαθοράς βαρέων θορηίων. 

x Ο κίνδυνος αναηροπής οχήμαηος λόγω υπερθόρηωζης με προϊόνηα εκζκαθής. 

 
 
Φάζε 3ε 

Σωληνώζεις - Δπιχώζεις ηάθρων 

Καηά ηη θάζη ηης καηαζκευής ηων υπόγειων δικηύων αποχέηευζης  οι κυριόηεροι κίνδυνοι που 

ενδεχομένως να παρουζιαζθούν είναι οι εξής: 

x Ο κίνδυνος ηλεκηροπληξίας από υπάρχονηα εναέρια ή υπόγεια δίκηυα  

x Ο κίνδυνος πηώζης εξαιηίας μη προζπελάζιμου  χώρου. 

x Ο κίνδυνος ηραυμαηιζμού καηά ηην ηοποθέηηζη ηων ζωληνώζεων  

x Ο κίνδυνος εμπλοκής με κινούμενο μέρος μηχανήμαηος καηά ηη μεηαθορά ηων υλικών 

επίχωζης άμμου και αμμοχάλικων 
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Φάζε 4ε 

Σκυροδέμαηα – οπλιζμοί 

Καηά ηην θάζη αυηή οι κίνδυνοι που ενδέχεηαι να παρουζιαζθούν είναι αυηοί που αναθέρονηαι 

ζηον κίνδυνο ηραυμαηιζμού καηά ηην ηοποθέηηζη ηων ξυλοηύπων, ηου οπλιζμού και ηων 

ζκυροδεηήζεων: 

x Ο κίνδυνος πηώζης υλικών από ύψος. 

x Ο κίνδυνος αζηοχίας ηων ζηοιχείων υποζηήριξης 

x Ο κίνδυνος πηώζης εξαιηίας μη προζπελάζιμου  χώρου. 

x Ο κίνδυνος πηώζης ζηο κενό. 

x Ο κίνδυνος εμπλοκής μηχανημάηων μεηαξύ ηους καηά ηην μεηαθορά ηων υλικών. 

x Ο κίνδυνος ηραυμαηιζμού από αθύλακηες αναμονές ηου οπλιζμού καηά ηη ζκυροδέηηζη. 

x Ο κίνδυνος λόγω χειρωνακηικής μεηαθοράς βαρέων θορηίων. 

 
Φάζε 5ε 

Δργαζίες οδοποιίας και επιζηρώζεων 

Καηά ηην θάζη ηης καηαζκευής ηων έργων οδοποιίας και ηων επιζηρώζεων οι κυριόηεροι κίνδυνοι 

που ενδέχεηαι να παρουζιαζθούν είναι: 

x Ο κίνδυνος εμπλοκής με κινούμενο μέρος μηχανήμαηος 

x Ο κίνδυνος εμπλοκής μηχανημάηων μεηαξύ ηους. 

x Ο κίνδυνος αναηροπής μηχανήμαηος. 

x Ο κίνδυνος απώλειας ακοής. 

x Ο κίνδυνος ειζπνοής ζκόνης και επικινδύνων αερίων. 

x Ο κίνδυνος αναθυμιάζεων λόγω ειζπνοής αερίων από ηη ζεζηή άζθαληο. 

x Ο κίνδυνος θερμοπληξίας και εγκαυμάηων από ηην άζθαληο. 

x Ο κίνδυνος λόγω χειρωνακηικής μεηαθοράς βαρέων θορηίων καηά ηην πλακόζηρωζη. 

 

Φάζε 6ε 

Λοιπά - Σελειώμαηα 

Καηά ηην θάζη ηης ηοποθέηηζης ηου εξοπλιζμού και ηης απομάκρυνζης  πλεοναζόνηων υλικών, 

εργαλείων, μηχανημάηων ενδέχεηαι να παρουζιαζθούν: 

x Ο κίνδυνος εμπλοκής μηχανημάηων μεηαξύ ηους καηά ηη μεηαθορά  ηων υλικών και ηου 

κηπευηικού χώμαηος. 

x Ο κίνδυνος από ζυγκρούζεις οχήμαηος – προζώπων και οχήμαηος καηά ηη διάνοιξη ηων 

λάκκων θύηευζης 

x Ο κίνδυνος ειζπνοής ζκόνης καηά ηη μόρθωζη ηης επιθάνειας και  ηη διάζηρωζη ηου  

χώμαηος. 

x Ο κίνδυνος αναηροπής μηχανήμαηος. 

x Ο κίνδυνος ηραυμαηιζμού καηά ηην ηοποθέηηζη – ζηερέωζη ηων μεηαλλικών καθιζηικών 
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ΔΚΣΗΜΖΣΖ ΣΖΣ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑΣ 
 

ΟΓΖΓΗΔΣ ΣΤΝΣΑΞΖΣ 

Συμπληρώνονηαι οι επιζυναπηόμενοι πίνακες, που ζυνηίθενηαι οι μεν οριζόνηιοι από 

προκαηαγεγραμμένες «πηγές κινδύνων», οι δε καηακόρυθοι από μη προκαθοριζμένες «θάζεις και 

υποθάζεις εργαζίας». 

Ο ζυνηάξας ηου ΣΑΤ: 

1. Ανηιζηοιχίζει ηις θάζεις / υποθάζεις ηου έργου ζε θέζεις ηου πίνακα που για λόγους ευκολίας 

είναι ενζωμαηωμένο ζε όλους ηους πίνακες  

2. Για κάθε επιμέρους θάζη / υποθάζη εκηέλεζης ηου έργου, επιζημαίνει ηους κινδύνους που καηά 

ηην κρίζη ηου, ενδέχεηαι να παρουζιαζηούν η επιζήμανζη γίνεηαι με ηην αναγραθή ηων αριθμών 

1,2,3 ζηους κόμβους ηου πίνακα, όπου ανηίζηοιχα ενηοπίζεηαι πιθανή πηγή κινδύνου. Ζ χρήζη ηων 

αριθμών είναι υποκειμενική και αποδίδει ηην ανηίληψη ηου ζυνηάκηη για ηην ένηαζη ηων κινδύνων. 

 

Ο αριθμός 3 χαρακηηρίζει περιπηώζεις όπου διαπιζηώνεηαι όηι: 

x Ζ πηγή κινδύνου είναι ζυνεχώς παρούζα καηά ηην εξεηαζόμενη θάζη/ υποθάζη εργαζίας (π.χ. 

κίνδυνος καηάρρευζης καηά ηην εκζκαθή). 

x Οι ιδιαίηερες ζυνθήκες ηου έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανόηηηα επικίνδυνων 

καηαζηάζεων. 

x Ο κίνδυνος είναι πολύ ζοβαρός έζηω και αν η πιθανόηηηα να ζυμβεί είναι περιοριζμένη (π.χ. 

κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόζεκηης χρήζης ηλεκηρικού ρεύμαηος ή γυμνής θλόγας ζε χώρο 

δεξαμενής καυζίμων). 

 

Ο αριθμός 1 χαρακηηρίζει περιπηώζεις όπου:  

x Ζ πηγή κινδύνου εμθανίζεηαι περιοδικά ή με χρονικά διαλείπονηα ηρόπο (π.χ. κίνδυνοι 

ηραυμαηιζμών από αναηροπές υλικών κλπ). 

x Γεν ζυνηρέχουν ειδικές αιηίες αύξηζης ηων κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από ηην κίνηζη οχημάηων 

ζε ένα ευρύηερο υπαίθριο εργοηάξιο). 

x Ο κίνδυνος δεν είναι ζοβαρός, έζηω και αν η πιθανόηηηα να επιζυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. 

κίνδυνοι από ηην εκηέλεζη υπαίθριων εργαζιών ζε ζυνθήκες καύζωνα). 

 

Ο αριθμός 2 χαρακηηρίζει ηις θεωρούμενες ως «ενδιάμεζες» ηων 1 και 3 περιπηώζεις. 
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ  
& ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ 

ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ 
ΠΡΑΣΙΝΟΤ ΣΗΜΔΙΟΤ 

Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε Φάζε 4ε Φάζε 5ε Φάζε 6ε 

 
Κίλδπλνη  

 
Πεγέο 
θηλδύλσλ 

Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ 

   1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

01000. 
Αζηνρίεο 
εδάθνπο 

                                

01100. Φπζηθά 
πξαλή 

1101 Καηολίζθηζη. 
Απουζία/ανεπάρκεια 
υποζηήριξης 

                           

  1102 Αποκολλήζεις. 
Απουζία/ανεπάρκεια 
προζηαζίας 

         1                  

  1103 Σηαηική επιθόρηιζη. 
Δγκαηαζηάζεις/εξοπ
λιζμός 

                            

  1104 Γυναμική 
επιθόρηιζη. Φυζική 
αιηία  

                            

  1105 Γυναμική 
επιθόρηιζη. 
Αναηινάξεις 

                            

  1106 Γυναμική 
επιθόρηιζη. Κινηηός 
εξοπλιζμός 

                            

01200. Σερλεηά 
πξαλή & 
Δθζθαθέο 

1201 Καηάρρευζη. 
Απουζία/ανεπάρκεια 
υποζηήριξης    1      1  1  1            

  1202 Αποκολλήζεις. 
Απουζία/ανεπάρκεια 
προζηαζίας 

    1      1  1   1           

  1203 Σηαηική επιθόρηιζη. 
Υπερύψωζη                             

  1204 Σηαηική επιθόρηιζη. 
Δγκαηαζηάζεις/εξοπ
λιζμός 

             1 1   1           

  1205 Γυναμική 
επιθόρηιζη. Φυζική 
αιηία  

                            

  1206 Γυναμική 
επιθόρηιζη. 
Αναηινάξεις 

                            

  1207 Γυναμική 
επιθόρηιζη. Κινηηός 
εξοπλιζμός 

      1 1 1  1 1  1            

01300. 
Τπόγεηεο 
εθζθαθέο 

1301 Καηαπηώζεις 
οροθής/παρειών. 
Ανυποζηήλωηα 
ημήμαηα 

                            

  1302 Καηαπηώζεις 
οροθής/παρειών. 
Ανεπαρκής 
υποζηύλωζη 

                            

  1303 Καηαπηώζεις 
οροθής/παρειών. 
Καθυζηερημένη 
υποζηύλωζη 

                            

  1304 Καηάρρευζη 
μεηώπου 
προζβολής 

                            

01400. 
Καζηδήζεηο 

1401 Ανυποζηήρικηες 
παρακείμενες 
εκζκαθές 
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  1402 Προϋπάρχουζα 
υπόγεια καηαζκευή                             

  1403 Γιάνοιξη υπογείου 
έργου                             

  1404 Δρπυζμός                             
  1405 Γεωλογικές/γεωχημι

κές μεηαβολές                             

  1406 Μεηαβολές 
υδροθόρου 
ορίζονηα 

                            

  1407 Υποζκαθή/απόπλυζ
η                             

  1408 Σηαηική επιθόρηιζη                             
  1409 Γυναμική 

καηαπόνηζη-θυζική 
αιηία 

                            

  1410 Γυναμική 
καηαπόνηζη-
ανθρωπογενής αιηία 

                            

01500. Άιιε 
πεγή 

1501   
                            

  1502                               
  1503                               
02000. 
Κίλδπλνη από 
εξγνηαμηαθό 
εμνπιηζκό 

    

         1                   

02100. Κίλεζε 
νρεκάησλ θαη 
κεραλεκάησλ 

2101 Συγκρούζεις 
οχήμαηος-οχήμαηος 1 1 1 1 1 1    1 1 1 1 1 1 

  2102 Συγκρούζεις 
οχήμαηος-
προζώπων 

1 1 1 1 1 1    1 1 1 1 1 1 

  2103 Συγκρούζεις 
οχήμαηος-ζηαθερού 
εμποδίου 

1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 

  2104 Συνθλίψεις μεηαξύ 
οχήμαηος-οχήμαηος 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 

  2105 Συνθλίψεις μεηαξύ 
οχήμαηος-ζηαθερού 
εμποδίου 

1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 

  2106 Ανεξέλεγκηη κίνηζη. 
Βλάβες ζυζηημάηων 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 

  2107 Ανεξέλεγκηη κίνηζη. 
Δλλιπής 
ακινηηοποίηζη 

1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 

  2108 Μέζα ζηαθερής 
ηροχιάς. Ανεπαρκής 
προζηαζία 

                            

  2109 Μέζα ζηαθερής 
ηροχιάς.-
Δκηροχιαζμός 

                            

02200. 
Αλαηξνπή 
νρεκάησλ θαη 
κεραλεκάησλ 

2201 Αζηαθής έδραζη 

  1 1 1 1 1     1           

  2202 Υποχώρηζη 
εδάθους/δαπέδου       1         1           

  2203 Έκκενηρη θόρηωζη                  1           
  2204 Δργαζία ζε πρανές                             
  2205 Υπερθόρηωζη       1         1           
  2206 Μεγάλες ηαχύηηηες                             
02300. 
Μεραλήκαηα κε 
θηλεηά κέξε 

2301 Σηενόηηηα χώρου 
     1    1  1 1  1      

  2302 Βλάβη ζυζηημάηων 
κίνηζης   1 1 1 1 1    1 1 1 1    
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  2303 Ανεπαρκής κάλυψη 
κινουμένων 
ημημάηων-πηώζεις 

  1 1 1 1 1     1 1 1 1    

  2304 Ανεπαρκής κάλυψη 
κιν. ημημάηων-
παγιδεύζεις μελών 

  1 1 1 1 1     1 1 1 1    

  2305 Τηλεχειριζόμενα 
μηχανήμαηα & 
ημήμαηά ηους 

                1           

02400. 
Δξγαιεία 
ρεηξόο 

2401   
        1     1 1   1           

  2402                               
  2403                               
02500. Άιιε 
πεγή 

2501   
                            

  2502                               
  2503                               
03000. Πηώζεηο 
από ύςνο 

    
                            

03100. 
Οηθνδνκέο-
θηίζκαηα 

3101 Καηεδαθίζεις 
                            

  3102 Κενά ηοίχων                             
  3103 Κλιμακοζηάζια                             
  3104 Δργαζία ζε ζηέγες                             
03200. Δάπεδα 
εξγαζίαο - 
πξνζπειάζεηο 

3201 Κενά δαπέδων 
                            

  3202 Πέραηα δαπέδων                             
  3203 Δπικλινή δάπεδα                              
  3204 Ολιζθηρά δάπεδα                              
  3205 Ανώμαλα δάπεδα                              
  3206 Αζηοχία υλικού 

δαπέδου                             

  3207 Υπερυψωμένες 
δίοδοι και 
πεζογέθυρες 

                            

  3208 Κινηηές ζκάλες και 
ανεμόζκαλες                             

  3209 Αναρηημένα 
δάπεδα. Αζηοχία 
ανάρηηζης 

                            

  3210 Κινηηά δάπεδα. 
Αζηοχία μηχανιζμού                             

  3211 Κινηηά δάπεδα. 
Πρόζκρουζη                             

03300. 
Ιθξηώκαηα 

3301 Κενά ικριωμάηων 
                            

  3302 Αναηροπή. Αζηοχία 
ζυναρμολόγηζης                             

  3303 Αναηροπή. Αζηοχία 
έδραζης                             

  3304 Καηάρρευζη. 
Αζηοχία υλικού 
ικριώμαηος 

                            

  3305 Καηάρρευζη. 
Ανεμοπίεζη                             

03400. 
Σάθξνη/θξέαη
α 

3401 Πηώζη ζε ηάθρο ή 
θρέαρ      1 1 1 1 1 1 1           

  3402                               
03500. Άιιε 
πεγή 

3501   
                            

  3502                               
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  3503                               
04000. 
Δθξήμεηο . 
Δθηνμεπόκελα 
πιηθά-
ζξαύζκαηα 

    

                            

04100. 
Δθξεθηηθά - 
Αλαηηλάμεηο 

4101 Αναηινάξεις βράχων 
                            

  4102 Αναηινάξεις 
καηαζκευών                             

  4103 Αηελής αναηίναξη 
υπονόμων                             

  4104 Αποθήκες 
εκρηκηικών                             

  4105 Χώροι αποθήκευζης 
πυρομαχικών                             

  4106 Γιαθυγή-έκλυζη 
εκρηκηικών αερίων 
& μιγμάηων 

                            

04200. Δνρεία 
θαη δίθηπα ππό 
πίεζε 

4201 Φιάλες 
αζεηιλίνης/οξυγόνο
υ 

                            

  4202 Υγραέριο                             
  4203 Υγρό άζωηο                             
  4204 Αέριο πόλης                             
  4205 Πεπιεζμένος αέρας                             
  4207 Γίκηυα ύδρευζης     1 1                     
  4208 Δλαιοδοχεία/υδραυλ

ικά ζυζηήμαηα                             

04300. Αζηνρία 
πιηθώλ ππό 
έληαζε 

4301 Βραχώδη υλικά ζε 
θλίψη                             

  4302 Προενηάζεις 
οπλιζμού/αγκυρίων                             

  4303 Καηεδάθιζη 
προενηεηαμένων 
ζηοιχείων 

                            

  4304 Συρμαηόζχοινα                              
  4305 Δξολκεύζεις                             
  4306 Λαξεύζεις/ηεμαχιζμ

ός λίθων                             

04400. 
Δθηνμεπόκελα 
πιηθά 

4401 Δκηοξευόμενο 
ζκυρόδεμα                           

  4402 Αμμοβολές                             
  4403 Τροχίζεις/λειάνζεις                             
04500. Άιιε 
πεγή 

4501   
                            

  4502                               
  4503                               
05000. 
Πηώζεηο-
κεηαηνπίζεηο 
πιηθώλ & 
αληηθεηκέλσλ 

    

                            

05100. 
Κηίζκαηα - 
θέξσλ 
νξγαληζκόο 

5101 Αζηοχία. Γήρανζη 

                            

  5102 Αζηοχία. Σηαηική 
επιθόρηιζη                             

  5103 Αζηοχία. Φυζική 
δυναμική 
καηαπόνηζη 
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  5104 Αζηοχία. 
Ανθρωπογενής 
δυναμική 
καηαπόνηζη 

                            

  5105 Καηεδάθιζη                              
  5106 Καηεδάθιζη 

παρακειμένων                             

05200. 
Οηθνδνκηθά 
ζηνηρεία 

5201 Γήρανζη 
πληρωηικών 
ζηοιχείων 

                            

  5202 Γιαζηολή-ζυζηολή 
υλικών                             

  5203 Αποξήλωζη δομικών 
ζηοιχείων                             

  5204 Αναρηημένα 
ζηοιχεία & 
εξαρηήμαηα 

  1 1                        

  5205 Φυζική δυναμική 
καηαπόνηζη                             

  5206 Ανθρωπογενής 
δυναμική 
καηαπόνηζη 

  1 1                        

  5207 Καηεδάθιζη                              
  5208 Αρμολόγηζη/απαζυ

ναρμολόγηζη 
προκαηαζκ. 
ζηοιχείων 

                            

05300. 
Μεηαθεξόκελα 
πιηθά - 
Δθθνξηώζεηο 

5301 Μεηαθορικό 
μηχάνημα. 
Ακαηαλληλόηηηα/αν
επάρκεια 

        1 1 1  1  1 1 1 1  1 1  

  5302 Μεηαθορικό 
μηχάνημα. Βλάβη 1      1  1 1 1   1 1 1 1 1  1  1 

  5303 Μεηαθορικό 
μηχάνημα. 
Υπερθόρηωζη 

      1  1 1 1   1 1 1 1 1 1   1 

  5304 Απόκλιζη 
μηχανήμαηος. 
Ανεπαρκής έδραζη 

      1  1 1     1 1 1 1     

  5305 Αηελής/έκκενηρη 
θόρηωζη         1      1 1 1 1     

  5306 Αζηοχία 
ζυζκευαζίας 
θορηίου 

                            

  5307 Πρόζκρουζη 
θορηίου                            

  5308 Γιακίνηζη 
ανηικειμένων 
μεγάλου μήκους 

  1     1                1  1 

  5309 Χειρωνακηική 
μεηαθορά βαρέων 
θορηίων 

                            

  5310 Απόλυζη χύδην 
υλικών. 
Υπερθόρηωζη 

         1      1 1 1     

  5311 Δργαζία κάηω από 
ζιλό                             

05400. 
Σηνηβαζκέλα 
πιηθά 

5401 Υπερζηοίβαζη 
                            

  5402 Ανεπάρκεια 
πλευρικού 
περιοριζμού ζωρού 

                            

  5403 Ανορθολογική 
απόληψη                             

05500. Άιιε 
πεγή 

5501   
                            

  5502                               
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  5503                               
06000. 
Ππξθατέο 

    
                            

06100. 
Δύθιεθηα 
πιηθά 

6101 Έκλυζη/διαθυγή 
εύθλεκηων αερίων                             

  6102 Γεξαμενές/ανηλίες 
καυζίμων                             

  6103 Μονωηικά, διαλύηες, 
PVC κλπ. εύθλεκηα                             

  6104 Αζθαληοζηρώζεις/χ
ρήζη πίζζας                     2       

  6105 Αυηανάθλεξη-
εδαθικά υλικά                             

  6106 Αυηανάθλεξη-
απορρίμμαηα                             

  6107 Δπέκηαζη 
εξωγενούς εζηίας. 
Ανεπαρκής 
προζηαζία 

                            

06200. 
Σπηλζήξεο & 
βξαρπθπθιώκα
ηα 

6201 Δναέριοι αγωγοί υπό 
ηάζη 

                            

  6202 Υπόγειοι αγωγοί υπό 
ηάζη                             

  6203 Δνηοιχιζμένοι 
αγωγοί υπό ηάζη                             

  6204 Δργαλεία που 
παράγουν 
εξωηερικό ζπινθήρα 

                            

06300. Τςειέο 
ζεξκνθξαζίεο 

6301 Χρήζη θλόγας-
οξυγονοκολλήζεις                             

  6302 Χρήζη θλόγας-
καζζιηεροκολλήζεις                             

  6303 Χρήζη θλόγας-
χυηεύζεις                             

  6304 Ηλεκηροζυγκολλήζε
ις                         1    

  6305 Πυρακηώζεις 
υλικών                             

06400. Άιιε 
πεγή 

6401   
                            

  6402                               
  6403                               
07000. 
Ηιεθηξνπιεμία 

    
                            

07100. Δίθηπα-
εγθαηαζηάζεηο 

7101 Προϋπάρχονηα 
εναέρια δίκηυα                 

  7102 Προϋπάρχονηα 
υπόγεια δίκηυα   1 1 1                    

  7103 Προϋπάρχονηα 
ενηοιχιζμένα δίκηυα                             

  7104 Προϋπάρχονηα 
επίηοιχα δίκηυα                             

  7105 Γίκηυο 
ηλεκηροδόηηζης 
έργου 

                        1   

  7106 Ανεπαρκής 
ανηικεραυνική 
προζηαζία 

                            

07200. 
Δξγαιεία-
κεραλήκαηα 

7201 Ηλεκηροκίνηηα 
μηχανήμαηα                             

  7202 Ηλεκηροκίνηηα 
εργαλεία   1      1       1        1   

07300. Άιιε 7301                               
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πεγή 
  7302                               
  7303                               
08000. 
Πληγκόο/Αζθπ
μία 

    
                            

08100. Νεξό 8101 Υποβρύχιες 
εργαζίες                             

  8102 Δργαζίες εν πλω-
πηώζη                             

  8103 Βύθιζη/αναηροπή 
πλωηού μέζου                             

  8104 Παρόχθιες/παράλιες 
εργαζίες. Πηώζη                             

  8105 Παρόχθιες/παράλιες 
εργαζίες. Αναηροπή 
μηχανήμαηος 

                            

  8106 Υπαίθριες λεκάνες 
/Γεξαμενές. Πηώζη                             

  8107 Υπαίθριες λεκάνες 
/Γεξαμενές. 
Αναηροπή 
μηχανήμαηος 

                            

  8108 Πλημμύρα/Καηάκλυ
ζη έργου                             

08200. 
Αζθπθηηθό 
πεξηβάιινλ 

8201 Βάληοι, ιλείς, 
κινούμενες άμμοι                             

  8202 Υπόνομοι, βόθροι, 
βιολογικοί 
καθαριζμοί 

                            

  8203 Βύθιζη ζε 
ζκυρόδεμα, 
αζβέζηη ,κλπ 

                            

  8204 Δργαζία ζε κλειζηό 
χώρο-ανεπάρκεια 
οξυγόνου 

                            

08300. Άιιε 
πεγή 

8301   
                            

  8302                               
  8303                               
09000. 
Δγθαύκαηα 

    
                            

09100. Τςειέο 
ζεξκνθξαζίεο 

9101 Συγκολλήζεις/ζυνηή
ξεις         1                    

  9102 Υπέρθερμα ρευζηά                      2        
  9103 Πυρακηωμένα 

ζηερεά                             

  9104 Τήγμαηα μεηάλλων                             
  9105 Άζθαληος/πίζζα                      2       
  9106 Καυζηήρες                             
  9107 Υπερθερμαινόμενα 

ημήμαηα μηχανών                     2        

09200. 
Καπζηηθά πιηθά 

9201 Αζβέζηης 
                            

  9202 Οξέα                             
  9203                               
09300. Άιιε 
πεγή 

9301   
                            

  9302                               
  9303                               
10100. Φπζηθνί 
παξάγνληεο 

10101 Ακηινοβολίες 
                            

  10102 Θόρυβος/δονήζεις   1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 
  10103 Σκόνη   1 1 1  1  1  1     1     1 1 
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  10104 Υπαίθρια εργαζία. 
Παγεηός 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  10105 Υπαίθρια εργαζία. 
Καύζωνας 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  10106 Χαμηλή 
θερμοκραζία χώρου 
εργαζίας 

                            

  10107 Υψηλή θερμοκραζία 
χώρου εργαζίας                             

  10108 Υγραζία χώρου 
εργαζίας                             

  10109 Υπερπίεζη/υποπίεζη                             
  10110                               
  10111                               
10200. Υεκηθνί 
παξάγνληεο 

10201 Γηληηηριώδη αέρια 
                            

  10202 Χρήζη ηοξικών 
υλικών                      1       

  10203 Αμίανηος                             
  10204 Αημοί ηηγμάηων                      1       
  10205 Αναθυμιάζεις 

υγρών/βερνίκια,κόλ
λες,μονωηικά,διαλύη
ες 

                    1        

  10206 Καπναέρια 
αναηινάξεων                             

  10207 Καυζαέρια μηχανών 
εζωη. καύζης               1       1    1  1 

  10208 Συγκολλήζεις                             
  10209 Καρκινογόνοι 

παράγονηες                             

  10210                               
  10211                               
  10212                               
10300. 
Βηνινγηθνί 
παξάγνληεο 

10301 Μολυζμένα εδάθη 
                            

  10302 Μολυζμένα κηίρια                             
  10303 Δργαζία ζε 

υπονόμους, 
βόθρους, 
βιολογικούς 
καθαριζμούς 

                            

  10304 Χώροι υγιεινής                             
  10305                               
  10306                               
  10307                               

 

 
Γ.ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 
 

1. ΓΔΝΗΚΑ 

Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωζη να γνωρίζει που ευρίζκονηαι και πως χρηζιμοποιούνηαι οι 

ζυζκευές πυρόζβεζης ηου ηομέα ηου. 

1.1  Κανόνες αζθάλειας γενικοί 
Παρουζιάζονηαι ηα βαζικόηερα γενικά μέηρα ανεξαρηήηως ηου είδους ηης εργαζίας. 

Απαγορεύεηαι η κυκλοθορία ζηα μέηωπα εργαζίας χωρίς κράνος, άρβυλα (παπούηζια αζθαλείας) 

και θόρμα  
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Απαγορεύεηαι ηο κάπνιζμα ζηα μέηωπα εργαζίας και ηις αποθήκες ηου εργοηαξίου. 

Απαγορεύεηαι η καηανάλωζη οινοπνευμαηωδών ποηών ζηο εργοηάξιο ή η είζοδος ζ αυηό 

προζώπων ζε καηάζηαζη μέθης. 

Απαγορεύεηαι ζηο προζωπικό να αγγίξει οποιαδήποηε ζυζκευή ή μηχάνημα, εάν δεν ηου έχει 

αναηεθεί οποιαδήποηε αρμοδιόηηηα από ηον προϊζηάμενό ηου. 

Απαγορεύεηαι η χρήζη εργαλείων, ηα οποία ευρίζκονηαι ζε κακή καηάζηαζη. 

Απαγορεύεηαι η εκκίνηζη οποιαζδήποηε  ζυζκευής ή μηχανήμαηος εάν δεν έχει ηοποθεηηθεί όλος ο 

προζηαηευηικός εξοπλιζμός (αζθαλείας) και εάν δεν έχει απομακρυνθεί όλο ηο αναρμόδιο 

προζωπικό. 

Απαγορεύεηαι ζε οποιοδήποηε άηομο να θέζει ζε κίνηζη μία μηχανή πριν βεβαιωθεί όηι κανένα 

άλλο άηομο δεν κάνει επιζκευή, καθαριζμό ή λίπανζη, ρύθμιζη ζηη μηχανή ή εργάζεηαι κονηά ζ 

αυηή ή ζε επικίνδυνη απόζηαζη. 

Ηδιαίηερη προζοχή θα καηαβάλλεηαι για ηην αποθυγή ηλεκηροπληξιών από επαθή ή γειηονία με 

ηλεκηροθόρα καλώδια, οπλιζμούς, ζηοιχεία ξυλοηύπων, ζωλήνων, αναβαηορίων, μηχανημάηων, 

αυηοκινήηων, πρέζας ζκυροδέμαηος κ.λπ. 

Απαγορεύεηαι η χρηζιμοποίηζη πεπιεζμένου αέρα χωρίς ακροθύζιο για καθαριζμούς εδάθους 

κ.λπ. 

Απαγορεύεηαι η εναπόθεζη υλικών, εργαλείων κ.λπ. ζε δρόμους διαθυγής γιαηί πρέπει να 

ηηρούνηαι καθαροί και ελεύθεροι για ηην αποθυγή αηυχημάηων. 

Απαγορεύεηαι η παραμονή προζωπικού κάηω από αιωρούμενα ή μεηακινούμενα θορηία (γερανούς, 

μπούμα ανηλίας κ.λπ.) 

Απαγορεύεηαι η επίζκεψη αηόμων ζηα μέηωπα εργαζίας εάν δεν προηγηθεί ζυνεννόηζη με ηον 

αρμόδιο προϊζηάμενο ή εργοδηγό. 

Απαγορεύεηαι η εκηέλεζη εργαζιών καηά ηην νύχηα ή με ανεπαρκή θωηιζμό. 

Απαγορεύεηαι η εκηέλεζη εργαζιών με δυζμενείς καιρικές ζυνθήκες. Οι εργαζίες 

επαναλαμβάνονηαι μόνο μεηά ηην αποκαηάζηαζη αζθαλών ζυνθηκών και καηόπιν εγκρίζεως ηου 

επιβλέπονηος μηχανικού επί ηόπου ηου έργου για οικοδομικές εργαζίες  αναγραθόμενης ζηο 

Ζμερολόγιο Μέηρων Αζθάλειας. 

Καηά ηην ανέγερζη καηαζκευών, θα παρέχονηαι αζθαλείς χώροι καθ’ ύψος, οι οποίοι μπορεί να 

είναι δάπεδα ( ηα οποία θα προζηαηεύονηαι με κιγκλιδώμαηα), καηαζηρώμαηα ή Ξυλόηυποι. 

Όλα ηα εξωηερικά ζυνεργεία και οι υπεργολάβοι οθείλουν να ηηρούν ηους κανόνες αζθαλείας. Καηά 

ηην διάρκεια επικίνδυνων εργαζιών ηο προζωπικό αυηό θα προειδοποιείηαι για κάθε ενδεχόμενο 

κίνδυνο και θα ηου δίνονηαι όλες οι απαιηούμενες ζυζηάζεις και οδηγίες αζθάλειας από ηον 

επιβλέπονηα μηχανικό ηου έργου. Δάν οποιοδήποηε εξωηερικό ζυνεργείο ή υπεργολάβος καηά ηην 

διάρκεια ηων εργαζιών ηου μέζα ζηον εργοηαξιακό χώρο παραβαίνει ηους κανονιζμούς αζθαλείας 

ηου εργοηαξίου και ηις ζχεηικές διαηάξεις ηης Δλληνικής Νομοθεζίας, θα γίνεηαι παρέμβαζη αμέζως 

από ηον επιβλέπονηα μηχανικό  και ηον Ανάδοχο με ζκοπό ηην ζυμμόρθωζη ηου ζυνεργείου ή ηου 

υπεργολάβου με ηις ιζχύουζες διαηάξεις αζθαλείας. 
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1.1.1 Αζθάλεια εργαδομένων ζε εργαζίες καηεδάθιζες 

 

Παρουζιάζονηαι ηα βαζικόηερα μέηρα για ηην αζθάλεια ηων εργαζομένων ζε εργαζίες καηεδάθιζης. 

Οι εργαζίες καηεδαθίζεων αποηελούν ζυνήθως και ηην έναρξη ηης λειηουργίας ηου εργοηαξίου. 

Καηά ηην θάζη αυηή ηης έναρξης ηων εργαζιών γίνεηαι η αναγνώριζη ηου χώρου ηου εργοηαξίου, 

επί ηόπου με ηην βοήθεια ηου ηοπογραθικού διαγράμμαηος, και ηων πληροθοριών ηου ημήμαηος Γ 

ηου παρόνηος ΣΑΤ, που έχει αποηυπωμένα ηα κηίζμαηα που θα καηεδαθιζηούν, με διαχωριζμό ηων 

χρήζεων και ηων υλικών καηαζκευής, όζον αθορά ηην καηάζηαζη ηων κηιζμάηων, που πρόκειηαι να 

καηεδαθιζηούν. Δπίζης γίνεηαι από ηον επιβλέπονηα μηχανικό και ηον Ανάδοχο εκηίμηζη ηης 

καηάζηαζης και ηης χρήζης ηων γειηονικών κηιζμάηων ώζηε να αποθευχθούν βλάβες. 

Ο υπεργολάβος καηεδαθίζεων και οι μεμονωμένοι εργάηες δεν πρέπει να αναλαμβάνουν καηά ηην 

καηεδάθιζη πρωηοβουλία ζχεηικά με ηους επιλεγόμενους ηρόπους πρόζβαζης και ηις επιλεγόμενες 

μεθόδους εργαζίας χωρίς πλήρη πληροθόρηζη για όλους ηους κινδύνους που προβλέπονηαι από 

ηο παρόν ΣΑΤ, καθόζον έχει αποδειχθεί ζηαηιζηικά όηι ένα αηύχημα ζηις καηεδαθίζεις είναι πολύ 

πιο πιθανό να είναι θαναηηθόρο από όηι ζηις άλλες καηαζκευαζηικές εργαζίες. 

Πριν αρχίζει οποιαδήποηε εργαζία πρέπει οι αρμόδιοι Οργανιζμοί κοινής Χθελείας  να διακόψουν 

ηις παροχές ηλεκηρικού ρεύμαηος, νερού, θωηαερίου κ.λ.π. όπως εμθανίζονηαι αυηά ηα δίκηυα ζηο 

ηοπογραθικό διάγραμμα και ζηο ημήμα Γ ηου παρόνηος ΣΑΤ ή όπως ευρεθούν επί ηόπου, και να 

δώζουν προζωρινή παροχή νερού ζε μία βρύζη για ηα καηαβρέγμαηα. 

Οι εργαζόμενοι ζε καηεδαθίζεις πρέπει να έχουν καηάλληλες  γνώζεις και εμπειρία. 

Ο επιβλέπων μηχανικός και ο Ανάδοχος πρέπει να εκηιμήζει με προζεκηική αυηοψία ηην ανηοχή και 

ηην ευζηάθεια κάθε ημήμαηος ηου έργου και ηων γειηονικών καηαζκευών καηά ηα διάθορα ζηάδια 

ηων εργαζιών καηεδάθιζης, και να οργανώζει ηις καηάλληλες υποζηυλώζεις και ανηιζηηρίξεις που 

πιθανώς θα απαιηηθούν και να προγραμμαηίζει ηην πορεία ηων εργαζιών. 

Πριν από ηις κύριες εργαζίες καηεδάθιζης, πρέπει να αθαιρεθούν ηα ζηοιχεία που μπορεί να 

πέζουν, να ζπάζουν, να εκηιναχθούν κ.λ.π. όπως ηζάμια, ζιδεριές, κιγκλιδώμαηα  κ.λ.π.  Όπου 

απαιηείηαι πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες υποζηυλώζεις και ανηιζηηρίξεις, καηά ηην κρίζη ηου 

επιβλέπονηος μηχανικού . (Π.Γ. 1073/81 άρθρο. 18 & 20) 

Σα ικριώμαηα που θα χρηζιμοποιηθούν πρέπει να είναι ανθεκηικά και ζε πυκνόηηηα που να 

ανηαποκρίνεηαι ζηον ζκοπό ηης χρήζης ηους καηά ηην κρίζη μεηά από έλεγχο ηου επιβλέπονηος 

μηχανικού . 

Σα ζυνεργεία καηεδάθιζης πρέπει να έχουν ανά 10 άηομα έναν προϊζηάμενο. Όηαν υπάρχουν 

πολλά άηομα πρέπει οι προϊζηάμενοι να ζυνεργάζονηαι με έναν επικεθαλής ζυνηονιζηή. (Π.Γ. 

1073/81 άρθρο25α) 

Ζ καηεδάθιζη πρέπει να γίνεηαι πάνηα από πάνω προς ηα κάηω. (Π.Γ. 1073/81 άρθρο. 22) 

Σα δημιουργούμενα ανοίγμαηα πρέπει να θράζζονηαι προζωρινά, αλλά με ανθεκηικό ηρόπο.(Π.Γ. 

1073/81 άρθρο 25β) 

Σα ανοίγμαηα που χρηζιμοποιούνηαι για ηην απομάκρυνζη υλικών καηεδάθιζης πρέπει να 

αποκαλύπηονηαι μόνον καηά ηην διάρκεια ηης εργαζίας απομάκρυνζης. Ζ προζπέλαζη ζε 

ορόθους ή θέζεις με ανοίγμαηα απροζηάηευηα πρέπει να εμποδίζεηαι καηάλληλα. 
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Οι χώροι που πέθηουν ηα υλικά καηεδάθιζης πρέπει να περιθράζζονηαι καηάλληλα και να 

επιζημαίνονηαι με θράγμαηα, ζχοινιά κ.λ.π. ώζηε να απαγορεύεηαι η διέλευζη άλλων αηόμων, καηά 

ηις οδηγίες ηου επιβλέπονηος μηχανικού  .(Π.Γ. 1073/81 άρθρο. 25ζη) 

Ηδιαίηερα μέηρα για ηην προζηαζία ηης υγείας πρέπει να ληθθούν με μέριμνα ηου επιβλέπονηος 

μηχανικού και ηου Αναδόχου όηαν γίνεηαι αποξήλωζη ημημάηων που περιέχουν αμίανηο. Ζ ειζπνοή 

ηης ζκόνης είναι επικίνδυνη, γι αυηό ηα ημήμαηα αυηά πρέπει να διαβρέχονηαι καλά, και να 

απομακρύνονηαι προζεκηικά και εάν δεν γίνεηαι εμποηιζμός πρέπει οι εργαζόμενοι να θορούν 

καηάλληλη μάζκα. Δπίζης ηα μπάζα πρέπει πριν ζηεγνώζουν να μπαίνουν ζε ζηεγανούς ζάκους 

και να θάβονηαι. (Π.Γ. 1073/81 άρθρο. 30). 

Κίνδυνο για ηην υγεία αποηελούν και διάθορες ουζίες που περιέχουν μόλυβδο. 

Δάν εκηιμάηαι όηι υπάρχουν ζημανηικές ποζόηηηες μολύβδου ζηο εργοηάξιο θα πρέπει να ληθθούν 

ειδικά μέηρα από ηον επιβλέπονηα μηχανικό και ηον Ανάδοχο για ηην προζηαζία ηων εργαζομένων 

και άλλων παρευριζκομένων όπως 

Όπου καηεδαθίζονηαι υλικά που περιέχουν μόλυβδο, ιδιαίηερα ζε κλειζηούς χώρους, θα πρέπει να 

υπάρχουν απορροθηηήρες  για ηην απομάκρυνζη ηων αημών και ηης ζκόνης μολύβδου, οι 

εργαζόμενοι θα πρέπει να θοράνε ειδικά προζηαηευηικά ρούχα και ζωζηό αναπνευζηικό εξοπλιζμό, 

θα πρέπει να πλένονηαι και να αλλάζουν ηα ρούχα  ηης δουλειάς με ηα προζωπικά, που πρέπει να 

είναι αποθηκευμένα ξεχωριζηά ώζηε να μην μολύνει ηο ένα ηο άλλο και ηέλος θα πρέπει να 

αποθεύγουν ηο θαγηηά και ηο κάπνιζμα. 

Οι ηεχνίηες δεν επιηρέπεηαι να εργάζονηαι ζε διαθορεηικά καθ ύψος επίπεδα ( ο ένας πάνω από ηον 

άλλον ) παρά μόνον εθ όζον ληθθούν μέηρα για ηην αζθάλεια ηων εργαζομένων ζηα καηώηερα 

επίπεδα με καηαζκευή κιγκλιδωμάηων με ζανίδες μεζοδιαζηήμαηος και θωρακίου (ζοβαηεπί) ή με 

δίχηυα. 

Απαγορεύεηαι η καθαίρεζη ηου θέρονηα οργανιζμού ηων υθιζηάμενων ηεχνικών όηαν εργάζεηαι 

εργαζόμενος πάνω ζ αυηά. 

Σα ζηοιχεία που καθαιρούνηαι πρέπει να μεηαθέρονηαι με μηχανικά μέζα ή να πραγμαηοποιείηαι, 

εάν είναι  δυναηόν, επί ηόπου καηαηεμαχιζμός  ηους. 

Δάν η καηεδάθιζη επιχειρείηαι με έλξη  ζυρμαηόζχοινων ή  ζχοινιών, να προζδιορίζεηαι και να 

αποκλείεηαι η περιοχή ζηην οποία ηα ζηοιχεία αυηά θα πέζουν. 

Οι εργαζόμενοι πρέπει να προζέχουν ιδιαιηέρως να μην πληζιάζουν με μακριά μεηαλλικά 

ανηικείμενα αγωγούς ηης Γ.Δ.Ζ. 

Διδικά έργα (π.χ. από προενηεηαμένο ζκυρόδεμα, αψιδωηά κ.λ.π. πρέπει να καηεδαθίζονηαι υπό 

ηην διεύθυνζη προζώπων που έχουν πείρα ζηη ζυγκεκριμένη ηεχνική. (Π.Γ. 1073/81 άρθρο 26) 

αθού έχουν επιζημανθεί ζηο Γ ημήμα ηου παρόνηος ΣΑΤ. 
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1.1.2 Αζθάλεια εργαδομένων ζε εργαζίες εκζκαθών 

 

Παρουζιάζονηαι ηα βαζικόηερα μέηρα για ηην αζθάλεια ηων εργαζομένων ζε εργαζίες εκζκαθών. 

Οι εκζκαθές γίνονηαι με εκζκαθείς (ηζάπες) και θορηηγά μεηαθοράς που είναι εθοδιαζμένα με 

καμπίνα ηύπου ROBS  και  με ηχηηικό και θωηεινό ζήμα καηά ηην οπιζθοδρόμηζη καθώς και με 

πυροζβεζηήρα και η οδήγηζή ηους θα γίνεηαι μόνον από εξουζιοδοηημένα άηομα.   

Πριν ακόμη αρχίζουν οι εργαζίες εκζκαθής πρέπει να ενηοπιζθούν και απομονωθούν, με μέριμνα 

ηου επιβλέπονηος μηχανικού και ηου Αναδόχου , ηυχόν υπάρχονηα δίκηυα ηλεκηρικού ρεύμαηος, 

ύδαηος, θωηαερίου, ηηλεθώνου. (Π.Γ. 1073/81 άρθρο. 2) 

Πρέπει να προβλεθθεί από ηον επιβλέπονηα μηχανικό και ηον Ανάδοχο ζύζηημα για ηην 

απομάκρυνζη ηων νερών μέζα από ηην εκζκαθή (Π.Γ. 1073/81 άρθρ.6) 

Πρέπει με οδηγίες ηου επιβλέπονηος μηχανικού  και ηου Αναδόχου να γίνουν οι καηάλληλες 

ανηιζηηρίξεις ηων πρανών εκζκαθής (ζε βάθος μεγαλύηερο από 2,00 μ. η ανηιζηήριξη είναι 

υποχρεωηική) και να προζηαηευθούν οι εκζκαθές περιμεηρικά με αζθαλή ηρόπο. Ο επιβλέπων 

μηχανικός  και ο Ανάδοχος οθείλει να λάβουν υπόψη ηους ηην θύζη ηου εδάθους, ηις διαζηάζεις 

ηου ζκάμμαηος, ηις δονήζεις  από ηην κυκλοθορία οχημάηων, ηην ζηάθμη ηου υπόγειου ορίζονηα, 

ηις πιθανές ανηλήζεις, ηην καηάζηαζη και ηην χρήζη ηων γειηονικών κηιζμάηων και ηην πιθανόηηηα 

βλάβης ηους από υποχωρήζεις πρανών ή κραδαζμούς κ.λ.π. (Π.Γ. 1073/81 άρθρο. 2,6,9,10). 

Ο επιβλέπων μηχανικός  και ο Ανάδοχος πρέπει να θρονηίζει να ανηιζηηριχηούν καηάλληλα ζηύλοι, 

δένδρα, μανηρόηοιχοι, παρακείμενες οικοδομές και οηιδήποηε άλλο κινδυνεύει να κλονιζθεί καηά ηις 

εργαζίες εκζκαθής.(Π.Γ. 1073/81 άρθρο. 5). 

Ο επιβλέπων μηχανικός  πρέπει να επιθεωρεί ζυχνά ηα πρανή ηων εκζκαθών και ηις ανηιζηηρίξεις 

ηους. Οι παραηηρήζεις και οι οδηγίες ηου πρέπει να καηαχωρούνηαι ζηο Ζμερολόγιο Μέηρων 

Αζθαλείας (Π.Γ. 1073/81 άρθρο 13,113, Ν. 1396/83 άρθρ.7,8). 

Ο επιβλέπων μηχανικός και ο Ανάδοχος  δεν πρέπει να επιηρέπει κονηά ζηα χείλη ηης εκζκαθής 

ζυγκένηρωζη θορηίων, μπαζών,  μηχανημάηων κ.λ.π. χωρίς να πάρει ηα καηάλληλα μέηρα. 

Οι εργαζόμενοι ζε επικίνδυνες θέζεις (θρέαηα, ελώδη εδάθη, γέθυρες κ.λ.π.) πρέπει να 

προζδένονηαι από ζηαθερό ζημείο, ώζηε ζε περίπηωζη κινδύνου να αναζύρονηαι αμέζως. (Π.Γ. 

1073/81 άρθρ.14) 

Ο επιβλέπων μηχανικός  πρέπει να θρονηίζει ζε εργαζίες ζε θρέαηα να υπάρχουν μέηρα για 

επαρκή αεριζμό και προζηαζία από αναθυμιάζεις καθώς και για θωηιζμό. (Π.Γ. 1073/81 άρθρο 

17). 

 

1.1.3 Αζθάλεια εργαδομένων ζε διακίνεζε υλικού. 
 

Παρουζιάζονηαι ηα βαζικόηερα μέηρα για ηην αζθάλεια ηων εργαζομένων ζε διακίνηζη υλικού. 

Ζ θόρηωζη,  εκθόρηωζη, ζηοίβαζη και μεηαθορά υλικού πρέπει να γίνεηαι έηζι ώζηε να μην 

κινδυνεύουν άηομα από αναηροπή, καηάρρευζη ή ζπάζιμο ανηικειμένων.(Π.Γ. 1073/81 άρθρο 85 

παρ. 1) 
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Πριν ηη θόρηωζη και εκθόρηωζη οχημάηων οι οδηγοί ηους πρέπει να ηα έχουν αζθαλίζει, ώζηε να 

μην κινηθούν ηυχαία. (Π.Γ. 1073/81 άρθρο 85 παρ. 4). 

Καηά ηην  οριζόνηια ζηοίβαζη ράβδων (π.χ. ζωλήνες, ξυλεία  κ.λ.π.) πρέπει να λαμβάνονηαι μέηρα 

ώζηε να μην κυλήζουν (Π.Γ. 1073/81 άρθρο 87 παρ. 2) 

Όηαν μακριές ράβδοι ζηοιβάζονηαι καηακόρυθα, πρέπει να λαμβάνονηαι μέηρα ώζηε να μην 

γλιζηρήζουν και πέζουν. (Π.Γ. 1073/81 άρθρο 87 παρ. 3). 

Ποηέ δεν πρέπει να αθαιρούνηαι υλικά (ζωλήνες, ξυλεία κ.λ.π.) από ηα πλάγια ηης νηάνας. (Π.Γ. 

1073/81 άρθρο 89 παρ. 2). 

Όηαν πολλά άηομα μεηαθέρουν βαριά ανηικείμενα, πρέπει να υπάρχει καηάλληλο άηομο που κάνει 

κουμάνηο. Ζ διάηαξη ηων μεηαθορέων πρέπει να γίνεηαι ζύμθωνα με ηο ανάζηημά ηους και ηην 

κλίζη ηου εδάθους. (Π.Γ. 1073/81 άρθρο 90). 

Απαγορεύεηαι η ρίψη υλικών από ψηλά, εκηός αν υπάρχει επιηηρηηής που θα θρονηίζει να 

θράζζεηαι ο επικίνδυνος χώρος, να προζέχει μην πληζιάζει κανείς και να κανονίζει πόηε θα 

αρχίζει η ρίψη. (Π.Γ. 1073/81 άρθρο 90). 

 

1.1.4 Αζθάλεια εργαδομένων ζε εργοηαξιακά - ανυψωηικά μεχανήμαηα. 
 

Παρουζιάζονηαι ηα βαζικόηερα μέηρα για ηην αζθάλεια ηων εργαζομένων ζε εργοηαξιακά- 

ανυψωηικά μηχανήμαηα. 

Σα μηχανήμαηα που χρηζιμοποιούνηαι είναι εκζκαθείς, θορηωηές, προωθηηήρες γαιών, 

οδοζηρωηήρες, ιζοπεδωηές, αναηρεπόμενα θορηηγά αυηοκίνηηα, μπεηονιέρες, ανηλίες εκηόξευζης 

υγρού ζκυροδέμαηος, γερανοί, ηλεκηροζυγκολλήζεις κ.α. 

Πριν από ηην έναρξη εργαζιών 

Ο ηεχνικός αζθάλειας ηου έργου με ηον επιβλέπονηα μηχανικό  πρέπει να θρονηίζουν ώζηε οι 

ενδείξεις λειηουργίας και αζθάλειας όλων ηων μηχανημάηων, ζυζκευών, εργαλείων κ.λ.π.  να είναι 

ζηα Δλληνικά. Σηα Δλληνικά επίζης θρονηίζουν  να υπάρχουν οδηγίες λειηουργίας, ζυνηήρηζης και 

αζθάλειας.(Π.Γ. 1073/81 άρθρο 45). 

Ο ηεχνικός αζθάλειας ηου έργου με ηον επιβλέπονηα Πολιηικό μηχανικό  πρέπει να θρονηίζουν ώζηε 

να υπάρχουν πινακίδες κονηά ζηο χειριζηήριο ηων ανυψωηικών μηχανημάηων που να γράθουν ηα 

διάθορα όρια αζθάλειας ηου μηχανήμαηος, όπως μέγιζηο θορηίο, κλίζη ηης κεραίας, ανηίβαρο, 

μέγιζηη ροπή κ.λ.π. (Π.Γ. 1073/81 άρθρο 53). 

Δπίζης πρέπει να λαμβάνουν ειδικά μέηρα προζηαζίας από ηα εναέρια ηλεκηρικά δίκηυα που ηυχόν 

υπάρχουν ζηην περιοχή που δουλεύουν ανυψωηικά μηχανήμαηα  (π.χ. μακρινή θέζη μηχανήμαηος, 

καηέβαζμα μπούμας, προζηαηευηικά ζανιδώμαηα, διακοπή ρεύμαηος κ.λ.π.)  Πρέπει  να κληθεί η 

ΓΔΖ, πριν ακόμη αρχίζουν ηα έργα, για να εξεηάζει μαζί με ηον Ανάδοχο και ηον επιβλέπονηα 

Μηχανικό, ηι ενέργειες πρέπει να γίνουν.(Π.Γ. 1073/81 άρθρα 56, 78, 79). 

Ο ηεχνικός αζθάλειας ηου έργου με ηον επιβλέπονηα Πολιηικό μηχανικό  πρέπει να ελέγξουν όηι 

εξαζθαλίζεηαι η ευζηάθεια ηων ανυψωηικών μηχανημάηων είηε είναι ζε λειηουργία είηε όχι. Δπίζης 

πρέπει να εξαζθαλίζουν όηι ηα ανυψωηικά μηχανήμαηα  ζηηρίζονηαι ζε ανθεκηική επιθάνεια. (Π.Γ. 

1073/81 άρθρο 54). 
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Πριν από ηην έναρξη  ηης εργαζίας ο ηεχνικός αζθάλειας ηου έργου με ηον επιβλέπονηα Πολιηικό 

μηχανικό  πρέπει να ελέγξουν ηα άγκιζηρα, ζυρμαηόζχοινα, αλυζίδες κ.λ.π. Δπίζης πρέπει να 

ελέγξουν αν ο δείκηης επιηρεπομένου θορηίου , ηα θρένα, οι αυηόμαηοι διακόπηες κ.λ.π. 

λειηουργούν ζωζηά.  

Δκηός ηων ανωηέρω γενικών απαιηήζεων οι εκζκαθείς, θορηωηές, οι προωθηηήρες γαιών, οι 

ιζοπεδωηές, ηα θορηηγά αυηοκίνηηα, οι αυηοκινούμενες μπεηονιέρες, οι «βαρέλες», οι θορηωηές, οι 

γερανοί και οι ανηλίες ζκυροδέμαηος πρέπει να θέρουν άδεια κυκλοθορίας και να είναι 

αζθαλιζμένα, να έχουν περάζει από ηον περιοδικό έλεγχο ΚΣΔΟ, να θέρουν κιβώηιο Α’ Βοηθειών, 

πυροζβεζηήρα και να είναι εθοδιαζμένα με καμπίνα προζηαζίας, ηχηηική κόρνα και θωηεινό ζήμα 

για όπιζθεν. 

 

Υειριζμός –Λειηουργία 

Ο χειριζμός ηων μηχανημάηων πρέπει πάνηα να γίνεηαι από άηομα άνω ηων 18 εηών που να έχουν 

εμπειρία ή και άδεια, αν ηο προβλέπει η ζχεηική νομοθεζία (Π.Γ. 1073/81 άρθρο 46α). 

Οι χειριζηές πρέπει να έχουν ζε κάθε ζηιγμή πλήρη οραηόηηηα και εποπηεία ηης θόρηωζης, 

εκθόρηωζης, ανύψωζης και μεηαθοράς. Αν αυηό είναι αδύναηο, ηόηε πρέπει να υπάρχει έμπειρος 

κουμανηαδόρος, που θα βρίζκεηαι ζε  θέζη ηέηοια, που και ο χειριζηής να διακρίνει καθαρά ηις 

κινήζεις ηου, και ο ίδιος δεν θα κινδυνεύει από ηυχόν πηώζη ηου θορηίου. (Π.Γ. 1073/81 άρθρο 64). 

Όηαν ηο μηχάνημα ηελειώζει ηην δουλειά ηης ημέρας, πρέπει να αθήνεηαι ενηελώς ακινηηοποιημένο 

και χωρίς θορηίο. (Π.Γ. 1073/81 άρθρο 50). 

Απαγορεύεηαι να κυκλοθορούν θορηία πάνω από ηις θέζεις εργαζίας ή ζυγκένηρωζης 

προζωπικού. Δπίζης οι χειριζηές, όηαν θεύγουν από ηο μηχάνημα, απαγορεύεηαι να αθήνουν ηο 

θορηίο ανυψωμένο.(Π.Γ. 1073/81 άρθρο 66) 

Απαγορεύεηαι να αθήνονηαι ηα θορηία να πέθηουν ελεύθερα ή να μένουν αιωρούμενα πάνω από ηο 

άγκιζηρο ανάρηηζης. 

Σο βάρος ηου προς ανύψωζη θορηίου δεν πρέπει να ξεπερνάει ηο επιηρεπόμενο όριο αζθαλείας. 

Σο θορηίο πρέπει να καηανέμεηαι ομοιόμορθα και η ανάρηηζη να είναι αζθαλής. 

 

Συνηήρηζη-έλεγχοι. 

Σα ανυψωηικά μηχανήμαηα κάθε θορά που αλλάζουν θέζη και πριν ακόμη αρχίζουν να δουλεύουν 

πρέπει να ελέγχονηαι. Πρέπει επίζης να περνούν από γενικό έλεγχο μία θορά ηουλάχιζηον ηον 

χρόνο. Οι παραπάνω έλεγχοι πρέπει να καηαχωρούνηαι ζηο Ζμερολόγιο Μέηρων Αζθάλειας.(Π.Γ. 

1073/81 άρθρο 67). 

Όηαν κάποιο μηχάνημα πρόκειηαι να επιζκευαζθεί, καθαριζθεί ή ρυθμιζθεί  πρέπει να βγαίνει εκηός 

λειηουργίας και να εξαζθαλίζεηαι η ακινηζία ηου. Κεραίες, κάδοι κ.λ.π. πρέπει να καηεβάζονηαι και 

ζηερεώνονηαι. (Π.Γ. 1073/81 άρθρο 48). 

Σα  ζυρμαηόζχοινα πρέπει να επιθεωρούνηαι ηακηικά και να καηαχωρούνηαι οι έλεγχοι ζηο 

Ζμερολόγιο Μέηρων Αζθαλείας (Π.Γ. 1073/81 άρθρα 60ιε , 60ιζ και 113). 
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1.1.5 Αζθάλεια εργαδομένων ζε ικριώμαηα-ξυλοηύπουςκ.λ.π. 
 

Παρουζιάζονηαι ηα βαζικόηερα μέηρα για ηην αζθάλεια ηων εργαζομένων ζε ικριώμαηα- 

ξυλοηύπους κ.λ.π.. 

Ο επιβλέπων ηου έργου θα μεριμνά ώζηε ηα ικριώμαηα ηου έργου και οι Ξυλόηυποι να 

καηαζκευάζονηαι από ειδικευμένους ηεχνίηες και με υλικά ανθεκηικά και καλά ζυνηηρημένα. Σα 

μεηαλλικά ικριώμαηα θα γίνονηαι ζύμθωνα με ηις οδηγίες και προδιαγραθές ηου εργοζηαζίου 

καηαζκευής ηους. (Π.Γ. 778/80 άρθρο 4, 5, 7, 9, 13, 15). 

Ο επιβλέπων  μηχανικός και ο Ανάδοχος πρέπει να ελέγχουν ηα ζηαθερά ικριώμαηα πριν ακόμη 

αρχίζουν οι εργαζίες ζ αυηά και να εκδίδουν ζχεηική βεβαίωζη. Ζ βεβαίωζη αυηή θεωρείηαι από 

ηην Δπιθεώρηζη Δργαζίας και ο αριθμός ηης γράθεηαι ζηο Ζμερολόγιο Μέηρων Αζθαλείας. (Π.Γ. 

778/80 άρθρο 3 παρ. 2 & Π.Γ. 1073/81 άρθρο 113). 

Σα ικριώμαηα πρέπει καθ όλη ηην διάρκεια ηων εργαζιών να είναι πλήρη. Γηλαδή απαγορεύεηαι η 

μερική αποζυναρμολόγηζη ηους (π.χ. αθαίρεζη μαδεριών δαπέδου ή κουπαζηών κ.λ.π.) (Π.Γ. 

778/80 άρθρο 3 παρ. 4). 

Κάθε ζηαθερή ζκαλωζιά πρέπει να «δένεηαι» με ηο ηεχνικό με ηα καηάλληλα καηά περίπηωζη 

ζυζηήμαηα και υλικά. Έηζι εξαζθαλίζεηαι από ηυχόν οριζόνηιες μεηακινήζεις.(Π.Γ. 778/80 άρθρο 10 

& 13 παρ. 4). 

Μεγάλη προζοχή πρέπει να δίνεηαι ζηα ζημεία έδραζης ηων ορθοζηαηών, ιδιαίηερα όηαν η έδραζη 

γίνεηαι ζηο έδαθος ή ζε καηαζκευή επιδεκηική παραμόρθωζης. Πρόχειρες εδράζεις ζε πέηρες, 

ηζιμενηόλιθους, μπάζα, κεκλιμένες επιθάνειες κ.λ.π. απαγορεύονηαι. Οι θέζεις έδραζης θα 

προζηαηεύονηαι από απόηομη εκθόρηωζη υλικών πληζίον ηους.(Π.Γ. 778/80 άρθρο 5). 

Σο υγρό ζκυρόδεμα μπορεί να εξαζκήζει πολύ μεγάλες οριζόνηιες δυνάμεις, εάν ριχθεί πολύ 

γρήγορα, κυρίως ζε ηοιχώμαηα και κολώνες, που γίνονηαι ακόμη μεγαλύηερες όηαν ηο ζκυρόδεμα 

δονείηαι, οπόηε υπάρχει κίνδυνος να ζπάζουν ηα δεζίμαηα ηων καλουπιών. Γι αυηό ο ζκελεηός ηων 

ικριωμάηων και ηων ξυλοηύπων θα είναι ιζχυρός και άκαμπηος, ανθεκηικός ηόζο ζηα καηακόρυθα 

θορηία όζο και ζε οριζόνηιες ωθήζεις. Ζ ζύνδεζη ηων οριζόνηιων  και καηακόρυθων ζηοιχείων θα 

γίνεηαι με ηον ηρόπο που περιγράθεηαι ζηο Π.Γ. 778/80 άρθρα 4 μέχρι και 16 και θα ενιζχύεηαι με 

πυκνή διάηαξη διαγωνίων ράβδων «χιαζηί» (ηιρανηών). 

Σα πέραηα ηων ξυλοηύπων και πλακών, ηα ανοίγμαηα και ηα δάπεδα εργαζίας ηων ικριωμάηων θα 

αζθαλίζονηαι με προζωρινό, αλλά ανθεκηικό ηρόπο, για προζηαζία ηων εργαζομένων από πηώζεις. 

Σα ζηοιχεία ηου περιθράγμαηος (διπλοζανίδα κουπαζηής, θωράκιο και ζανίδα μεζοδιαζηήμαηος) 

θα ζηηρίζονηαι αζθαλώς π.χ. ζηους ορθοζηάηες ηου ξυλοηύπου και ηον ξυλόηυπο ηων περιμεηρικών 

ζηύλων. (Π.Γ. 778/80 άρθρο 9, 13, 15, 20 & Π.Γ. 1073/81 άρθρο 40). 

Σο δάπεδο εργαζίας ηων ικριωμάηων πρέπει να έχει πλάηος ηουλάχιζηον 60 εκ. Σο πλάηος αυηό 

όμως αυξάνεηαι ανάλογα με ηην χρήζη ηου δαπέδου και μπορεί να θθάζει και ηο 1,50 μ. (Π.Γ. 

1073/81 άρθρο 34). 

Απαγορεύεηαι η υπερθόρηωζη ηων δαπέδων εργαζίας ηων ικριωμάηων. Γι αυηό πρέπει να υπάρχει 

ζυνεχής επίβλεψη από ηον Ανάδοχο ή ηον υπεργολάβο.(Π.Γ. 778/80 άρθρο 9 παρ. 1θ). 
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Σα μαδέρια που αποηελούν ηο δάπεδο εργαζίας δεν πρέπει να αθήνουν κενά μεηαξύ ηους.  Δπίζης 

ηο κενό μεηαξύ δαπέδου και οικοδομής δεν πρέπει να είναι μεγαλύηερο από 30 εκ. (Π.Γ. 778/80 

άρθρο 9 παρ. 1γ & ε). 

Όλα ηα καηακόρυθα και οριζόνηια ανοίγμαηα που μπορούν να οδηγήζουν ζε πηώζη θα 

καλύπηονηαι ή θα περιθράζζονηαι επιμελώς και αζθαλώς. Ζ περιμεηρική περίθραξη θα έχει ύψος 

1,00 μ. ηουλάχιζηον και θα διαθέηει ανθεκηική κουπαζηή, θωράκιο (ζοβαηεπί) και παράλληλη 

ζανίδα ζηο μεζοδιάζηημα. 

Οι εργαζόμενοι ζηην περιοχή πέραηος ηων ξυλοηύπων και πλακών καηά ηο καλούπωμα ή ηο 

ξεκαλούπωμα, ηην ηοποθέηηζη οπλιζμού, ηην διάζηρωζη ηου ζκυροδέμαηος και ηις βοηθηηικές 

εργαζίες, εθόζον δεν υθίζηαηαι προζηαηευηικό προζηέγαζμα (ζκάθη) ή περίθραγμα, θα θέρουν 

ειδικές ζώνες αζθαλείας και θα εργάζονηαι καηά ζεύγη. (Π.Γ. 1073/81 άρθρο 107). 

Οι καηαζκευαζόμενες ράμπες θα έχουν μέγιζηη κλίζη 30ο (περίπου ½ καηακόρυθο προς 

οριζόνηιο), ελάχιζηο πάχος 60 εκ. και θα διαθέηουν ανηιολιζθηηική προζηαζία (πηχάκια 4Υ2,5 εκ. 

ανά 35 εκ.) και ζηηθαίο αζθαλείας.(Π.Γ. 1073/81 άρθρο 38). 

Απαγορεύεηαι η διακίνηζη οπλιζμών ή ζηοιχείων ηου ξυλοηύπου από άηομο ζε άηομο (ζύζηημα 

«πάζας»). 

Οι προζβάζεις για ηην άνοδο και κάθοδο ζηα ικριώμαηα και ηους ξυλοηύπους πρέπει να 

καηαζκευάζονηαι και να διαηηρούνηαι αζθαλείς. 

Απαγορεύεηαι η χρηζιμοποίηζη κινηηών ικριωμάηων (καβαλέηων). 

Απαγορεύεηαι ηο πληζίαζμα ηλεκηρικών αγωγών ηης ΓΔΖ από προζωπικό που κραηάει μακριά 

μεηαλλικά ανηικείμενα(ράβδους οπλιζμού κ.λ.π.). 

Απαγορεύεηαι οι μεηακινήζεις αηόμων κάηω από ηον ξυλόηυπο καηά ηην διάρκεια ηης 

ζκυροδέηηζης. 

Όηαν χρηζιμοποιείηαι ανηλία ο ζωλήνας έγχυζης πρέπει να βρίζκεηαι ζηο πιο χαμηλό ζημείο ώζηε 

να αποθεύγεηαι να πέζει υλικό πάνω ζηους εργαζόμενους. 

Ο χειριζηής ηης ανηλίας πρέπει να είναι καηάλληλα εκπαιδευμένος και να επικοινωνεί ζυνεχώς και 

με ηον επικεθαλής ηου ζυνεργείου. 

Ο χειριζηής ηης ανηλίας πρέπει να προζέχει ζηην κίνηζη ηου βραχίονα ηης ανηλίας να μην 

ακουμπήζει κονηά ζε καλώδια ηλεκηρικού. 

Ζ μεηαθορά και ανάρηηζη ηων ράβδων ηων χαλύβων οπλιζμού ή ηων πλεγμάηων απαιηεί ιδιαίηερη 

θρονηίδα όπως οι δεζμίδες οπλιζμού πρέπει να έχουν ανάλογες ζιδερένιες δέζηρες για ηο 

ζαμπάνιαζμα και ηο βάρος που ανυψώνεηαι να μην ξεπερνά ηο μέγιζηο ηου γερανού. 
Ζμερολόγιο Μέηρων Αζθαλείας (Π.Γ. 1073/81 άρθρα 60ιε , 60ιζ και 113). 

 

1.1.6 Αζθάλεια εργαδομένων ζε εργαζίες οδοζηρωζίας 

 

Οι εργαζίες οδοζηρωζίας θα εκηελεζηούν με θορηωηές, εκζκαθείς, προωθηηές, οδοζηρωηήρες, 

ιζοπεδωηές και θορηηγά αναηρεπόμενα. Όλος ο ιδιόκηηηος κινηηός εξοπλιζμός ηης εηαιρείας, υλικά 

και εργαλεία είναι εθοδιαζμένα με άδεια, αζθαλιζμένα και διαηηρημένα ζε καλή καηάζηαζη. 
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Οι χειριζηές θρονηίζουν ώζηε ηα μηχανήμαηα και ηα οχήμαηα που χειρίζονηαι να επιθεωρούνηαι και 

να ζυνηηρούνηαι ζωζηά, υπάρχει ηο δεληίο καηαλληλόηηηας κάθε μηχανήμαηος ηο οποίο ελέγχεηαι 

και αναθεωρείηαι καθώς και ηο δεληίο ζυνηήρηζης ηο οποίο ενημερώνεηαι από ηο ζυνηηρηηή ηου 

εργοηαξίου. 

Οι χώροι εργαζίας διαμορθώνονηαι έηζι, ώζηε να είναι λειηουργικοί, αζθαλείς, 

προζπελάζιμοι και η επιλογή ηων μηχανημάηων γίνεηαι πάνηα με ηεχνικά κριηήρια από ηον 

υπεύθυνο εργοηαξίου. Σα μηχανήμαηα είναι εθοδιαζμένα με ηχηηικό και θωηεινό ζήμα καηά ηην 

οπιζθοδρόμηζη και διαθέηουν πυροζβεζηήρα. Ζ χρήζη ηους θα γίνεηαι μόνο από χειριζηές που 

καηέχουν ηην καηάλληλη άδεια.  

Για ηην προθύλαξη ηων εργαζομένων από ηην παραγόμενη ζκόνη, γίνεηαι ηακηικό καηάβρεγμα και 

χρήζη μάζκας ζκόνης.  

Όπως έχει προαναθερθεί, όλος ο ιδιόκηηηος κινηηός εξοπλιζμός ηης εηαιρείας, υλικά και εργαλεία 

είναι εθοδιαζμένα με άδεια, αζθαλιζμένα και διαηηρημένα ζε καλή καηάζηαζη. Πιο αναλυηικά: 

 

Φορηηγά αυηοκίνηηα 

Κάθε αυηοκίνηηο ηης Δηαιρείας: 

x θέρει άδεια ηης εηαιρείας και είναι αζθαλιζμένο 

x Έχει περάζει ηον περιοδικό έλεγχο ηου ΚΣΔΟ 

x θέρει κιβώηιο Α΄ Βοηθειών 
x θέρει πυροζβεζηήρα 

x είναι εθοδιαζμένο με καμπίνα προζηαζίας, με ηχηηική κόρνα και θωηεινό ζήμα καηά ηην 

όπιζθεν 

x έχει δεληίο καηαλληλόληηας ηο οποίο ελέγχεηαι και αναθεωρείηαι καθώς και δεληίο ζυνηήρηζης 

ηο οποίο ενημερώνεηαι από ηο ζυνηηρηηή ηου ζυνεργείου 

Ο οδηγός ηου αυηοκινήηου θέρει ηην ευθύνη ηης καλής καηάζηαζης ηου οχήμαηος και ενημερώνει 

υπεύθυνα άηομα ηου ζυνεργείου για ηυχόν επιζκευές. Γίνεηαι ηακηικός έλεγχος ζηα θρένα, ηην 

κόρνα, ηα θώηα ηους υαλοκαθαριζηήρες και ηα λοιπά ζυζηήμαηα αζθάλειας. Γένονηαι με αζθάλεια 

ηα θορηία πριν ξεκινήζει ηο όχημα. Απαγορεύεηαι να πηδάνε από οχήμαηα ή να ανεβαίνουν όηαν 

αυηά δεν έχουν ζηαμαηήζει ηελείως. Απαγορεύεηαι ηο κάπνιζμα όηαν γίνεηαι ανεθοδιαζμός ζε 

καύζιμα και η μηχανή πρέπει να είναι πάνηα ζβηζηή. 

Απαγορεύεηαι η θόρηωζη ηων οχημάηων περιζζόηερο από ηο μέγιζηο επιηρεπόμενο καθώς και η 

χρήζη αυηών για άλλες εργαζίες απ’ αυηές για ηις οποίες έχουν καηαζκευαζηεί. 

 

 

Λοιπός εξοπλιζμός 

Κάθε ένα από ηα προαναθερθένηα μηχανήμαηα για ηις εργαζίες οδοζηρωζίας: 

x θέρει άδεια ηης εηαιρείας και είναι αζθαλιζμένο 

x έχει περάζει ηον περιοδικό έλεγχο ηου ΚΣΔΟ 

x θέρει κιβώηιο Α΄ Βοηθειών 

x θέρει πυροζβεζηήρα 
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x είναι εθοδιαζμένο με καμπίνα προζηαζίας, με ηχηηική κόρνα και θωηεινό ζήμα καηά ηην 

όπιζθεν 

έχει δεληίο καηαλληλόηηηας ηο οποίο ελέγχεηαι και αναθεωρείηαι καθώς και δεληίο ζυνηήρηζης ηο 

οποίο ενημερώνεηαι από ηο ζυνηηρηηή ηου ζυνεργείου 

 
1.1.7 Αζθάλεια εργαδομένων ζε εργαζίες αζθαληικών 

 

Σχεηικά με ηην αζθαληόζηρωζη χρηζιμοποιούνηαι επιπλέον οχήμαηα ηύπου θένηεραλ (FEDERAL) 

και θίνιζερ (FINISHER) για ηα οποία ιζχύουν ηα ίδια με παραπάνω. 

Διδικά για ηις περιπηώζεις αζθαληοκοπής ο χειριζηής πρέπει να διαθέηει ηον ακόλουθο προζωπικό 

εξοπλιζμό αζθάλειας: 

1. προζηαηευηικό κράνος 

2. γάνηια εργαζίας 

3. παπούηζια αζθαλείας 

4. ανηανακλαζηικό επενδυηή 

5. ωηαζπίδες για προζηαζία από ηον θόρυβο 

Σημειώνεηαι όηι: 

x Οι ιμάνηες κινήζεως ηου ηροχού κοπής πρέπει να θέρουν προζηαηευηικό καπάκι. 

x Ο κινηηήρας ηου αζθαληοκόπηη να θέρει εξάημιζη για ηη μείωζη θορύβου 

x Ο δίζκος ηου αζθαληοκόπηη πρέπει να θέρει προθυλακηήρα ζε όλη ηην περίμεηρο ηου εκηός 

ηου ζημείου κοπής ηης αζθάληου 
x Πρέπει να υπάρχουν κώνοι ανά 3,5μ. για ηην παράκαμψη ηης κυκλοθορίας και για όλο ηο μήκος 

ηης αζθαληοκοπής 

Ζ παραπάνω απόζηαζη είναι ικανοποιηηική για δρόμους με ηαχύηηηες μεγαλύηερες ηων 

70χλμ/ώρα. 

 
1.1.8 Αζθάλεια εργαδομένων ζε εργαζίες ελεκηροζυγκόλλεζες 

 

Παρουζιάζονηαι ηα βαζικόηερα μέηρα για ηην αζθάλεια ηων εργαζομένων ζε εργαζίες 

ηλεκηροζυγκόλληζης. 

Γεν επιηρέπεηαι η εκηέλεζη εργαζιών ηλεκηροζυγκόλληζης, χωρίς ο ηεχνίηης να θοράει ηην μάζκα 

ή ηα ειδικά γυαλιά με απορροθηηικά ηζάμια.  

Ζ καηάλληλη ζηολή εργαζίας ηου ηλεκηροζυγκολληηού είναι η δερμάηινη ποδιά και γκέηες και 

δερμάηινα μακριά γάνηια ειδικών προδιαγραθών. 

Καηά ηην ηλεκηροζυγκόλληζη πρέπει να χρηζιμοποιούνηαι προζηαηευηικά παραπεηάζμαηα για να 

προθυλάζζονηαι οι διπλανοί εργάηες ή οι περαζηικοί από ηο ηλεκηρικό ηόξο. 

Σα καλώδια και οι ζύνδεζμοι πρέπει να είναι ζε καλή καηάζηαζη και να είναι αζθαλώς 

ηοποθεηημένα και ζηην ζωζηή θέζη. 

Ζ ζυζκευή ηλεκηροζυγκόλληζης, ο πάγκος εργαζίας και ηο επεξεργαζόμενο ανηικείμενο πρέπει να 

είναι ζωζηά γειωμένα. 
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Ζ ηζιμπίδα ηου ηλεκηροδίου πρέπει να είναι πλήρως μονωμένη και ηοποθεηημένη πάνηοηε πάνω ζε 

γειωμένη επιθάνεια, όηαν δεν χρηζιμοποιείηαι. 

Όηαν ηο έδαθος είναι υγρό πρέπει να δημιουργείηαι  δάπεδο από μονωηικό υλικό. 

Πρέπει να υπάρχει καλός εξαεριζμός ζηον χώρο ηλεκηροζυγκόλληζης. 

Να αποθεύγονηαι οι ζυγκολλήζεις κονηά ζε εύθλεκηα υλικά. 

Απαγορεύονηαι αυζηηρά οι ηλεκηροζυγκολλήζεις ζε κλειζηά δοχεία ή δεξαμενές που περιείχαν 

εύθλεκηα υλικά, εκηός αν έχουν καθαριζθεί με χρήζη αημών ή με βραζμό ή αν γεμίζηηκαν με 

αδρανές αέριο και ζηην ζυνέχεια ελέγχθηκαν και πιζηοποιήθηκε όηι είναι αζθαλή για να γίνουν 

εργαζίες ζ αυηά. 

Σα καλώδια ηης ηλεκηροζυγκόλληζης που ζέρνονηαι  πάνω ζηο δάπεδο πρέπει να είναι μακριά 

από διόδους και διαδρόμους κυκλοθορίας. Σα καλώδια πρέπει να ζηερεώνονηαι ζε ψηλά ζημεία 

όπου αυηό είναι δυναηόν. 

Όηαν γίνονηαι ηλεκηροζυγκολλήζεις ζε κιγκλιδώμαηα εξωζηών ή ζε μεηαλλικές καηαζκευές ο 

εργαζόμενος πρέπει να θοράει ζώνη αζθαλείας και προζηαηευηικό κράνος. 

 

1.1.9 Αζθάλεια εργαδομένων ζε εργαζίες με ελεκηρικά μεχανήμαηα. 
 

Παρουζιάζονηαι ηα βαζικόηερα μέηρα για ηην αζθάλεια ηων εργαζομένων ζε εργαζίες με ηλεκηρικά 

μηχανήμαηα. 

Πριν χρηζιμοποιηθεί οποιοδήποηε θορηηό ηλεκηρικό μηχάνημα πρέπει να ελεγχθεί αν είναι ζωζηά 

γειωμένο, εκηός αν έχει διπλή μόνωζη και δεν χρειάζεηαι γείωζη. Σηην περίπηωζη αυηή έχει ηο 

ειδικό ζήμα. 

Πριν χρηζιμοποιηθεί ένα ηλεκηρικό μηχάνημα πρέπει να ελεγχθεί αν ηο περίβλημά ηου έχει υποζηεί 

ζημιές. Αν έχει υποζηεί κάποια θθορά, δεν πρέπει να χρηζιμοποιείηαι. Δπίζης δεν πρέπει να 

χρηζιμοποιείηαι μηχάνημα που χηυπάει. 

Όλα ηα καλώδια, οι πρίζες και οι ζύνδεζμοι πρέπει να είναι ζε καλή καηάζηαζη και η 

ζυνδεζμολογία ηους να είναι ζωζηή. Γεν πρέπει να χρηζιμοποιείηαι μηχάνημα με ζπαζμένες 

πρίζες. 

Σο μηχάνημα πρέπει να χρηζιμοποιείηαι ζηην ζωζηή ηάζη λειηουργίας, ζύμθωνα με ηις οδηγίες ηης 

πινακίδας ηου καηαζκευαζηή. 

Σο καλώδιο ηροθοδοζίας πρέπει να είναι αρκεηά μακρύ ώζηε να θθάνει ζηην θέζη εργαζίας χωρίς 

ηένηωμα. 

Σα καλώδια δεν πρέπει να ζέρνονηαι ζηο δάπεδο. Μπορεί να υποζηούν θθορά ή να ζκονηάψει 

κάποιος πάνω ηους. 

Ο εργαζόμενος που χρηζιμοποιεί ηλεκηρικά μηχανήμαηα πρέπει να μην ζηέκεηαι ποηέ πάνω ζε 

υγρή επιθάνεια, ηα δε ηλεκηρικά μηχανήμαηα πρέπει να διαηηρούνηαι ζηεγνά και καθαρά. 

Σα θορηηά ηλεκηρικά μηχανήμαηα πρέπει να χρηζιμοποιούνηαι μόνον για ηον ζκοπό που έχουν 

ζχεδιαζθεί. 

Γεν επιηρέπεηαι ποηέ να ζυνδέεηαι ένα θορηηό ηλεκηρικό μηχάνημα ζε πρίζα θωηιζμού. 

Γεν επιηρέπεηαι να χρηζιμοποιούνηαι θθαρμένα ή καηεζηραμμένα μηχανήμαηα. 
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Σα θορηηά ηλεκηρικά μηχανήμαηα, όηαν δεν χρηζιμοποιούνηαι, πρέπει να βγαίνουν από ηην πρίζα. 

Σα ηλεκηρικά μηχανήμαηα πρέπει να επιθεωρούνηαι και να ζυνηηρούνηαι κανονικά από ειδικό. 
 
1.2 Μέζα αηομικής προζηαζίας (ΜΑΠ) 
 

Για ηην αζθάλεια όλων ηων εργαζομένων ζύμθωνα με ηο Π.Γ. 396/94, επιβάλλεηαι η πιζηή 

εθαρμογή ηων παρακάηω οδηγιών. 

Οι εργαζόμενοι ζηο εργοηάξιο, ανεξάρηηηα από ηην εργαζία που κάνουν, πρέπει να θορούν πάνηα  

προζηαηευηικά κράνη. (Π.Γ. 1073/81 άρθρο 103) 

Οι εργαζόμενοι απαγορεύεηαι να θορούν ζαγιονάρες, πέδιλα, παπούηζια με ηακούνι, πάνινα και 

γενικά ακαηάλληλα παπούηζια. Πρέπει να θορούν παπούηζια ηύπου αρβύλας, με γερή και 

ανηιολιζθηηική ζόλα και ζκληρή άνω επιθάνεια για προζηαζία από πηώζεις βαρέων 

ανηικειμένων.(Π.Γ. 1073/81 άρθρο 106). 

Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να θορούν ρούχα που προεξέχουν (ζώνες, γραβάηες, μανηήλια λαιμού, 

αλυζίδες, ηαυηόηηηες χεριού, δακηυλίδια κ.λ.π.) και γενικά κανένα εξάρηημα ένδυζης που κινδυνεύει 

να «πιαζηεί» και να προκαλέζει αηύχημα.(Π.Γ. 1073/81 άρθρο 108).(Π.Γ. 1073/81 άρθρο 103, 106, 

108). 

Οι εργαζόμενοι ζηις θέζεις, που δεν υπάρχει άλλος ηρόπος προζηαζίας από ηην πηώζη 

χρηζιμοποιούνηαι ζώνες αζθαλείας.(Π.Γ. 1073/81 άρθρο 107). 

Οι εργαζόμενοι πρέπει να θορούν δερμάηινα γάνηια όηαν εκηελούν εργαζίες χειριζμού κοθηερών ή 

μυηερών ανηικειμένων για να προζηαηεύονηαι ηα δάκηυλα και ηα χέρια από κοψίμαηα, ηρυπήμαηα 

και ηραυμαηιζμούς γενικά. .(Π.Γ. 1073/81 άρθρο 105) 

Οι εργαζόμενοι πρέπει να θορούν λαζηιχένια γάνηια ηλεκηρολόγων (ηύπου ΓΔΖ) όηαν εργάζονηαι 

ζε κυκλώμαηα υπό ηάζη.(Π.Γ. 1073/81 άρθρο 105) 

Οι εργαζόμενοι ζε εργαζίες κοπής με ζυζκευή οξυγόνου-αζεηιλίνης ή ηλεκηροζυγκόλληζης  πρέπει 

να θορούν ειδικά γυαλιά για ηην αποθυγή αηυχημάηων ζηα μάηια. .(Π.Γ. 1073/81 άρθρο 105) 

Οι εργαζόμενοι ζε χώρους και οι χειριζόμενοι μηχανήμαηα που δημιουργούν μεγάλο θόρυβο 

(κομπρεζέρ κ.λ.π.) πρέπει να προζηαηεύονηαι με ωηαζπίδες. 

Οι εργαζόμενοι οθείλουν να θορούν πάνηα όλα ηα απαιηούμενα είδη αηομικής προζηαζίας καηά ηην 

εκηέλεζη μιας εργαζίας. Δπίζης οι εργαζόμενοι οθείλουν να διαηηρούν καθαρά και ζε καλή 

καηάζηαζη ηα αηομικά ηους μέζα προζηαζίας, να θρονηίζουν να ηα αλλάζουν όηαν παρουζιάζουν 

θθορά και να ηα αποθηκεύουν ζε καηάλληλο μέρος (ιμαηιοθήκες) για να μην καηαζηρέθονηαι. 

Ο Ανάδοχος οθείλει ανηιζηοίχως να διαθέηει όλα ηα απαραίηηηα είδη αηομικής προζηαζίας ζε 

ικανοποιηηικά αποθέμαηα ζηην κενηρική αποθήκη ηου εργοηαξίου.(Π.Γ. 1073/81 άρθρο 109 παρ. 1) 
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1.3 ΣΖΜΑΝΣΖ 

 

Γενικά για όλες ηις εργαζίες οδοποιίας πρέπει να ηοποθεηούνηαι καηάλληλες πινακίδες αναγγελίας 

κινδύνου και ύπαρξης εργαζιών μπροζηά από ηα μέηωπα εργαζίας. Όλα ηα μέζα ζήμανζης, ηα 

οποία θα χρηζιμοποιηθούν καηά ηη διάρκεια ηου έργου θα ανηαποκρίνονηαι ζηις Σεχνικές 

Προδιαγραθές ΠΣΠ «Σήμανζη εκηελούμενων έργων ζε οδούς εκηός καηοικημένων περιοχών (ΦΔΚ 

589Β/30-6-1980)» και ΠΣΠ «Σήμανζη εκηελούμενων έργων ζε οδούς ενηός καηοικημένων 

περιοχών (ΦΔΚ 121Β/23-3-1983)», θα είναι ζε άριζηη καηάζηαζη, ιδιαίηερα όζον αθορά ηην 

ποιόηηηα και ηην εμθάνιζή ηους ώζηε να είναι ευδιάκριηα από ηους οδηγούς. 
 
1.4 Πυροπροζηαζία-Πυρόζβεζε 

 

Πρόληψη Πυρκαγιές  

Απαγορεύεηαι ζηους εργαζόμενους  ηο κάπνιζμα και ηο άναμμα θωηιάς ή η εκηέλεζη εργαζίας που 

προκαλεί υπερθέρμανζη ή ζπινθήρα μέζα ζε περιοχές ηου εργοηαξίου ζηις οποίες υπάρχουν 

ζχεηικές οδηγίες και γενικά ζε χώρους  όπου υπάρχουν εύθλεκηα υλικά. 

Απαγορεύεηαι η χρήζη γυμνής θλόγας ή οποιαδήποηε εργαζία προκαλεί ζπινθήρα, θλόγα ή 

θερμόηηηα χωρίς ηην άδεια ηου υπεύθυνου εργοδηγού. 

Οι χώροι εργαζίας θα πρέπει να διαηηρούνηαι καθαροί, δηλαδή θα πρέπει να απομακρύνονηαι 

αμέζως όλα ηα ζκουπίδια και ηα εύθλεκηα υλικά όπως λάδια, ζηουπιά, χαρηιά, υθάζμαηα, ξύλα 

κ.λ.π. 

Πρέπει να υπάρχει πάνηοηε έξοδος ελεύθερη και χωρίς εμπόδια, για άμεζη απομάκρυνζη, ζε 

περίπηωζη που κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαγιά. 

 

Καηαπολέμηζη θωηιάς 

Σο υλικό καηαπολέμηζης θωηιάς μπορεί να χρηζιμοποιηθεί ανά πάζα ζηιγμή. Πρέπει λοιπόν να 

παραμένει πάνηα ελεύθερο και να είναι προζιηό. Σο υλικό αυηό προορίζεηαι αυζηηρά για χρήζη 

μόνο ζε περίπηωζη πυρκαγιάς. Απαγορεύεηαι αυζηηρά η χρηζιμοποίηζη όλων  ηων διαηεθειμένων 

μέζων ανηιμεηώπιζης πυρκαγιάς για άλλους ζκοπούς εκηός εκείνων για ηους οποίους 

προορίζονηαι. 

Σα υπάρχονηα μέζα καηάζβεζης πυρκαγιάς ζηο εργοηάξιο πρέπει να είναι πυροζβεζηήρες CO2  

για καηάζβεζη ζηερεών, υγρών, αερίων καυζίμων και ηλεκηρικών εγκαηαζηάζεων, πυροζβεζηήρες 

ζκόνης για καηάζβεζη ζηερεών, υγρών, αερίων καυζίμων, άμμος για καηάζβεζη ζηερεών ή υγρών 

καυζίμων και ηέλος ζκαπάνες και θηυάρια. 

Για να ανηιμεηωπιζθεί η πυρκαγιά πρέπει να είναι γνωζηά ζηους εργαζόμενους ηα πυροζβεζηικά 

μέζα που υπάρχουν ζηον χώρο εργαζίας, η θέζη όπου ευρίζκονηαι, για ποιες πυρκαγιές είναι 

καηάλληλα και πως χρηζιμοποιούνηαι. 

Για να ανηιμεηωπιζθεί πυρκαγιά ζε ηλεκηρικές εγκαηαζηάζεις υπό ηάζη ή ζε υγρά καύζιμα οι 

εργαζόμενοι απαγορεύεηαι να χρηζιμοποιήζουν πυροζβεζηήρες νερού και γενικά νερό. 
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Για να μην επεκηαθεί η  πυρκαγιά  οι εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν αποψίλωζη ηου χώρου ηου 

εργοηαξίου και διαηηρούν ηον χώρο καθαρό από χαρηιά και άλλα εύθλεκηα υλικά. 

Σο νερό θα χρηζιμοποιείηαι από ηους εργαζόμενους για καηάζβεζη θωηιάς ζε ζηερεά και ιδίως 

ελαθρά ζηερεά υλικά όπως χαρηιά, χόρηα, ζηουπιά κ.λ.π. όπου καλόν είναι να αποθεύγεηαι η 

χρήζη πυροζβεζηήρων ζκόνης ή πυροζβεζηήρων CO2. 

Οδηγίες επέμβαζης ζε περίπηωζη θωηιάς. 

Δάν κάποιος εργαζόμενος  ανηιληθθεί θωηιά ζε οποιοδήποηε ζημείο ενηός και εκηός ηων 

εγκαηαζηάζεων ηου εργοηαξίου θα πρέπει να ειδοποιήζει αμέζως ηο ημήμα ηων εργαζομένων που 

ευρίζκεηαι πληζιέζηερα ζηο ζημείο ηης θωηιάς, ηο προζωπικό πυραζθάλειας και ηον θύλακα και 

ηηλεθωνικά ηην Πυροζβεζηική Τπηρεζία (199) και ζηη ζυνέχεια να προζπαθήζει να ζβήζει ή να 

περιορίζει όζο είναι δυναηόν ηην θωηιά χρηζιμοποιώνηας όλα ηα καηάλληλα για ηην περίπηωζη 

πυροζβεζηικά μέζα. 

Όλες οι ενέργειες επέμβαζης πρέπει να καηευθύνονηαι από ηον εργοηαξιάρχη  ή από ηον υπεύθυνο 

βάρδιας. 

 

1.5 Σχέδιο ανηιμεηώπιζες αηυχήμαηος 

 

Ο επικεθαλής εργοδηγός κάθε βάρδιας εργαζίας ζε ζυνεργαζία με ηον ηεχνικό αζθαλείας πρέπει 

να λαμβάνουν ηα καηάλληλα μέηρα για ηην ανηιμεηώπιζη εκηάκηων αναγκών, όπως αυηά 

αναθέρονηαι παρακάηω. 

Σε κάθε εργαηικό αηύχημα προζθέρονηαι οι πρώηες βοήθειες από ηο θαρμακείο, που είναι 

ηοποθεηημένο ζε προζιηό ζημείο, ηο οποίο με μέριμνα ηου Αναδόχου, περιέχει πάνηα επαρκείς 

ποζόηηηες θαρμακευηικών ειδών.  (Π.Γ. 1073/81 άρθρο 110 παρ.1). 

Αν ο ηραυμαηιζμός είναι ζοβαρής μορθής ο ηραυμαηιζμένος πρέπει να μεηαθερθεί με μέριμνα ηου 

Αναδόχου ή ηου Σεχνικού Αζθαλείας ζηο πληζιέζηερο ιαηρείο ηου ΗΚΑ ή Κένηρο Τγείας ή Γενικό 

Νοζοκομείο, οι διευθύνζεις ηων οποίων είναι γραμμένες εμθανώς ζηην θέζη που θυλάζζεηαι ηο 

θαρμακείο.  

Μεηά ηην ανηιμεηώπιζη ηου αηυχήμαηος ειδοποιείηαι ο ηεχνικός αζθαλείας και ο προϊζηάμενος ηου 

ημήμαηος όπου ανήκει ο αηυχήζας.  

Ο ηεχνικός αζθάλειας ηου εργοηαξίου προβαίνει ζε έρευνα και ανάλυζη ηου αηυχήμαηος 

προκειμένου να διαπιζηωθούν ηα αίηια. 

Ο προϊζηάμενος ηου ημήμαηος ζηο οποίο ανήκει ο αηυχήζας εργαζόμενος, προβαίνει καηά 

περίπηωζη ζηις εξής ενέργειες 

Δάν πρόκειηαι για ελαθρύ αηύχημα που ζυνεπάγεηαι ολιγόωρη απουζία ηου αηυχήζανηα 

εργαζόμενο – μικρόηερη από 8 ώρες- από ηην εργαζία, ζυμβουλεύεηαι ηην έκθεζη ηου ηεχνικού 

αζθάλειας και προηείνει λύζεις ή κάνει ζυζηάζεις (ανάλογα με ηα αίηια), έηζι ώζηε να μην 

επαναληθθεί παρόμοιο αηύχημα. 
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Δάν πρόκειηαι για ζοβαρό  αηύχημα,  που θα έχει ζαν αποηέλεζμα μία διακοπή εργαζίας-από 

πλευράς αηυχήζανηος- μεγαλύηερη από 8 ώρες, ο προϊζηάμενος ηου αηυχήζανηος εργαζομένου 

ζυμπληρώνει ηη Γήλωζη αηυχήμαηος ζε όζα ζημεία ηον αθορούν και ηην μονογράθει, ο Γε 

Ανάδοχος ενημερώνει αμέζως ηην αρμόδια Δπιθεώρηζη Δργαζίας και ζυμπληρώνει ηην Γήλωζη 

αηυχήμαηος ζηα ζημεία που ηον αθορούν.  

 

1.6 Σήρεζε ενηύπων επί ηόπου ηου έργου  

Ο Ανάδοχος πρέπει να διαβιβάζει ζηην αρμόδια για ηο έργο Δπιθεώρηζη Δργαζίας πριν από ηην 

έναρξη ηων εργαζιών ειδική εκ ηων προηέρων γνωζηοποίηζη (Π.Γ. 305/96 άρθρο 3, παρ. 12). 

Δπί ηόπου ηου έργου ηηρείηαι ηο Ζμερολόγιο Μέηρων Αζθάλειας (Ζ.Μ.Α.), και ηο παρόν Σχέδιο 

Τγείας και Αζθάλειας (Σ.Α.Τ.). 

Σο Ζμερολόγιο Μέηρων Αζθάλειας (Ζ.Μ.Α.) πρέπει να ηο προμηθευηεί από ηην Δπιθεώρηζη 

Δργαζίας που είναι αρμόδια ζηην περιοχή που γίνεηαι ηο έργο, θεωρημένο απ αυηή. ο Ανάδοχος 

ηου έργου, ή όηαν δεν υπάρχει αυηός, ο κύριος ηου έργου και μάλιζηα πριν αρχίζουν οι εργαζίες, 

και να θυλάζζεηαι ζηον ηόπο ηου (Ν. 1396/83 άρθρο 8 παρ. 1και Απόθαζη 130646/84 Η). 

Σηο Ζμερολόγιο Μέηρων Αζθάλειας (Ζ.Μ.Α.), εκηός θυζικά από ηα ζηοιχεία ηου έργου (αριθμ. Οικ. 

Αδείας, κύριος ηου έργου, επιβλέπονηες μηχανικοί, εργολάβοι κ.λ.π.)  πρέπει να αναγράθονηαι οι 

διαπιζηώζεις από ηους ελέγχους που γίνονηαι καθώς και οι ανηίζηοιχες υποδείξεις για ηο ηι μέηρα 

πρέπει να ληθθούν( Απόθαζη 130346/84 II&III). 

Σηο Ζμερολόγιο Μέηρων Αζθάλειας (Ζ.Μ.Α.),δικαιούνηαι να γράθουν ο επιβλέπων ηου έργου και 

όζοι η νομοθεζία ορίζει να κάνουν ελέγχους ή δοκιμές. Δπίζης μπορούν να γράθουν και οι 

Δπιθεωρηηές Δργαζίας (Ν. 1396/83 άρθρο 8 παρ. 2). 

Σηο Ζμερολόγιο Μέηρων Αζθάλειας (Ζ.Μ.Α.), εκηός ηων άλλων διαπιζηώζεων και υποδείξεων για 

ηην βεληίωζη ηων ζυνθηκών εργαζίας, πρέπει οπωζδήποηε να αναγράθονηαι οι έλεγχοι ηων 

ανυψωηικών μηχανημάηων, οι έλεγχοι ηων ζυρμαηόζχοινων, οι έλεγχοι ηων πρανών ηων εκζκαθών 

και ο έλεγχος ηων ανηιζηηρίξεών ηους, οι έλεγχοι μεηά από κάθε θεομηνία, ο αριθμός ηης 

θεωρημένης βεβαίωζης ηου επιβλέπονηος μηχανικού για ηην καηαλληλόηηηα ηων ικριωμάηων, η 

άδεια ηου επιβλέπονηος μηχανικού για ηην εγκαηάζηαζη ανυψωηικής μηχανής ζε ικρίωμα. 

 

1.7 Προζηαζία περιβάλλονηος. 

Χς περιβάλλον νοείηαι ηόζον ηο θυζικό περιβάλλον όζον και ηο ανθρωπογενές.  

Ζ προζηαζία ηου περιβάλλονηος είναι μεγίζηης ζημαζίας για ηον κύριο ηου έργου και καη επέκηαζη 

και για ηον Ανάδοχο.  

Ο ζχεδιαζμός ηου έργου έχει γίνει με ηέηοιο ηρόπο ώζηε να επιηυγχάνονηαι αθ ενός μεν η μέγιζηη 

δυναηή εναρμόνιζη ηου έργου με ηο περιβάλλον, αθ εηέρου δε η ελάχιζηη δυναηή διαηάραξη ηου 
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περιβάλλονηος, ηόζον καηά ηην διάρκεια ζωής ηου έργου όζον και καηά ηην διάρκεια ηης 

καηαζκευής ηου. 

Πηγέσ 
Κινδύνων Φάςεισ Εργαςιών   

Συμπληρωματικά ή ειδικά μέτρα 
για εργαςίεσ που ενέχουν 

ειδικούσ κινδύνουσ 
1100 Φ31   
1201 Φ22 Φ41 Φ42 Φ43     

1202 Φ22 Φ41 Φ42 Φ43     

1204 Φ41 Φ42 Φ43   

1207 Φ23 Φ31 Φ32 Φ41 Φ42 Φ43 ΠΔ 1073/81 άρθρα 7, 10 ΠΔ 305/96 
παράρτημα.IV,Β11, παρ.10   

2000 Φ31   

2101 
Φ11 Φ21 Φ22 Φ23 Φ31 Φ32 
Φ43 Φ51 Φ52 Φ53 Φ61 Φ62 

Φ63  
ΠΔ 225/89 άρθρο 8 Τήρηση των προβλεπόμενων 

μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ. 

2102 
Φ11 Φ21 Φ22 Φ23 Φ31 Φ32 
Φ43 Φ51 Φ52 Φ53 Φ61 Φ62 

Φ63 
ΠΔ 225/89 άρθρο 8 Τήρηση των προβλεπόμενων 

μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ. 

2103 
Φ11 Φ21 Φ22 Φ23 Φ31 Φ32 
Φ43 Φ51 Φ52 Φ53 Φ61 Φ62 

Φ63 
ΠΔ 225/89 άρθρο 8 Τήρηση των προβλεπόμενων 

μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ. 

2104 
Φ11 Φ21 Φ22 Φ23 Φ31 Φ32 
Φ43 Φ51 Φ52 Φ53 Φ61 Φ62 

Φ63 
ΠΔ 225/89 άρθρο 8 Τήρηση των προβλεπόμενων 

μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ. 

2105 
Φ11 Φ21 Φ22 Φ23 Φ31 Φ32 
Φ43 Φ51 Φ52 Φ53 Φ61 Φ62 

Φ63 
ΠΔ 225/89 άρθρο 8 Τήρηση των προβλεπόμενων 

μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ. 

2106 
Φ11 Φ21 Φ22 Φ23 Φ31 Φ32 
Φ43 Φ51 Φ52 Φ53 Φ61 Φ62 

Φ63 

ΠΔ 225/89 άρθρο 14 κ ΠΔ 1073/81 
άρθρα 45,46,47,48,50,85 

Τήρηση των προβλεπόμενων 
μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ. 

2107 
Φ11 Φ21 Φ22 Φ23 Φ31 Φ32 
Φ43 Φ51 Φ52 Φ53 Φ61 Φ62 

Φ63 

ΠΔ 225/89 άρθρο 14 κ ΠΔ 1073/81 
άρθρα 45,46,47,48,50,85 

Τήρηση των προβλεπόμενων 
μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ. 

2201 Φ21 Φ22 Φ23 Φ31 Φ32 Φ43 ΠΔ 225/89 άρθρο 14    

2202 Φ23 Φ43 
ΠΔ 225/89 άρθρο 14 ΠΔ 1073/81 

άρθρο 12 ΠΔ 305/96 IV B11 παραγρ. 
6 

  

2203 Φ43   

2205 Φ23 Φ43 ΠΔ 1073/81 Τμήμα IV, ΠΔ 225/89 
άρθρο 14   

2301 Φ31 Φ43 Φ51 Φ52 Φ53 ΠΔ 1073/81 Τμήμα VIII άρθρο 46   

2302 Φ21 Φ22 Φ23 Φ31 Φ32 Φ43 
Φ51 Φ52 Φ53  

ΠΔ 1078/81 Τμήμα IV άρθρα 45, 46, 
47,48, 50, 51, ΠΔ 305/96 Παράρτημα 

IV Μέρος Β 
  

2303 Φ21 Φ22 Φ23 Φ31 Φ32 Φ43 
Φ51 Φ52 Φ53 

ΠΔ 1078/81 Τμήμα IV άρθρα 45, 46, 
47,48, 50, 51, ΠΔ 305/96 Παράρτημα 

IV Μέρος Β 
  

2304 Φ21 Φ22 Φ23 Φ31 Φ32 Φ43 
Φ51 Φ52 Φ53 

ΠΔ 395/94 παράρτημα παράγρ. 2.8, 
2.11, 14, 15   

2305 Φ43 ΠΔ 1073/81 άρθρο 73.2 ΠΔ 395/94 
παράρτημα   
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2400 Φ31 Φ41 Φ42 Φ43   

3401 Φ23 Φ31 Φ32 Φ41 Φ42 Φ43 ΠΔ 1073/81 Τμήμα Ι, ΠΔ 225/89 
άρθρο 5   

4207 Φ22 Φ23 ΠΔ 1073/81, ΠΔ 305/96   

5204 Φ21 Φ22 
ΠΔ 395/94 Κεφ. Γ παράρτημα 

παράγρ. 2.9, 11 ΠΔ 396/94 
παράρτημα ΙΙ παράγραφοι 1.1, 6.3 

  

5206 Φ21 Φ22 
 ΠΔ 395/94 Κεφ. Γ παράρτημα 

παράγρ. 2.9, 11 ΠΔ 396/94 
παράρτημα ΙΙ παράγραφοι 1.1, 6.3 

  

5301 Φ31 Φ32 Φ41 Φ42 Φ43Φ51 
Φ52 Φ53 Φ61 Φ62  ΠΔ 225/89 άρθρο 14 Τήρηση των προβλεπόμενων 

μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ. 

5302 Φ11 Φ23 Φ31 Φ32 Φ41 Φ42 
Φ43Φ51 Φ52 Φ53 Φ61 Φ62 

ΠΔ 225/89 άρθρο 14, ΠΔ 1073/81 
άρθρα 46, 47, 48 

Τήρηση των προβλεπόμενων 
μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ. 

5303 Φ23 Φ31 Φ32 Φ41 Φ42 
Φ43Φ51 Φ52 Φ53 Φ61 Φ62 

ΠΔ 1073/81 Τμήμα VI, ΠΔ 225/89 
άρθρο 14 

Τήρηση των προβλεπόμενων 
μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ. 

5304 Φ23 Φ31 Φ32 Φ43 Φ51 Φ52 
Φ53  

ΠΔ 1073/81 Τμήμα VI, ΠΔ 225/89 
άρθρο 14   

5305 Φ31 Φ43 Φ51 Φ52 Φ53   ΠΔ 1073/81 Τμήμα VI, ΠΔ 225/89 
άρθρο 14 

Τήρηση των προβλεπόμενων 
μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ. 

5308 Φ21 Φ31 Φ61 Φ62 ΠΔ 225/89 άρθρο 14 Τήρηση των προβλεπόμενων 
μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ. 

5310 Φ32 Φ51 Φ52 Φ53  ΠΔ 1073/81 Τμήμα VI, ΠΔ 225/89 
άρθρο 14 

Τήρηση των προβλεπόμενων 
μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ. 

6104 Φ52 ΠΔ 1073/81 άρθρο 96   

6304 Φ61   

7102 Φ21 Φ22 Φ23  ΠΔ 1073/81 άρθρα 78, 79 ΠΔ 305/96 
παράρτημα IV, BII, παράγρ. 2   

7105 Φ61 ΠΔ 1073/81 άρθρα 78, 79 ΠΔ 305/96 
παράρτημα IV, BII, παράγρ. 2  

7202 Φ21 Φ31 Φ43 Φ61 
ΠΔ 1073/81 άρθρα  49, 80, 81, ΠΔ 
395/94 κεφ. Γ παράρτημα παράγρ. 

2.26 
  

9101 Φ31   
9102 Φ52   
9105 Φ52   
9107 Φ52   

10102 
Φ21 Φ22 Φ23 Φ31 Φ32 Φ41 
Φ42 Φ43 Φ51 Φ52 Φ53 Φ61 

Φ62 

ΠΔ 396/94 άρθρα 3, 4 και 
παράρτημα II παράγρ. 2 ΠΔ 85/91   

10103 Φ21 Φ22 Φ23 Φ31 Φ32 Φ41 
Φ51 Φ61 Φ62 

ΠΔ 1073/81 άρθρο 30, ΠΔ 396/94 
άρθρο 7 κ παραρτ. ΙΙ παρ. 4, ΠΔ 

225/89 παρ. 22 
  

10104 
Φ11 Φ21 Φ22 Φ23 Φ31 Φ32 
Φ41 Φ42 Φ43 Φ51 Φ52 Φ53 

Φ61 Φ62 

ΠΔ 305/96 παρ. IV Μέρος Β, Τμ. ΙΙ 
παρ. 3 

Αναστολή εργασιών σε περίπτωση 
παγετού 

10105 
Φ11 Φ21 Φ22 Φ23 Φ31 Φ32 
Φ41 Φ42 Φ43 Φ51 Φ52 Φ53 

Φ61 Φ62 

ΠΔ 305/96 παρ. IV Μέρος Β, Τμ. ΙΙ 
παρ. 3 

Αναστολή εργασιών σε περίπτωση 
καύσωνα 

10202 Φ52   
10204 Φ52   
10205 Φ52   
10207 Φ42 Φ52 Φ61 Φ62   
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ΣΜΖΜΑ Γ 

ΠΡΟΣΘΔΣΑ ΣΣΟΗΥΔΗΑ 

1.Ζ διέλευζη και παραμονή αηόμων ζηο χώρο ηου εργοηαξίου απαγορεύεηαι εκηός από ηο 

προζωπικό που είναι εξουζιοδοηημένο για ηην καηαζκευή ηου έργου .  

2.Ζ κυκλοθορία ηων οχημάηων καηά ηην θάζη ηης εκζκαθής θα γίνεηαι με ράμπα ζηο χώρο 

ζκάμμαηος . 

3.Σα υλικά καηαζκευής ηου έργου  θα ηοποθεηούνηαι κάθε θορά ζηον προζθορόηερο χώρο 

ανάλογα με ηις ανάγκες .  

4.Σα άχρηζηα ανηικείμενα, υπολείμμαηα υλικών, θθαρμένα υλικά κ.λ.π. θα ζυλλέγονηαι ζε 

ενοικιαζόμενο κονηέινερ .  

5.Θα δημιουργηθούν πρόχειροι χώροι υγιεινής ζηο εργοηάξιο .  

6.Σο πρόχειρο θαγηηό θα γίνεηαι ζε ζηεγαζμένο χώρο ηου εργοηαξίου. Σα απορρίμμαηα  και ηα 

υπολείμμαηα ηροθών θα μεηαθέρονηαι με πλαζηικές ζακούλες ζηον πληζιέζηερο  δημοηικό κάδο. 

7.Σηο εργοηάξιο θα διαμορθωθεί μικρό θαρμακείο με ηα απαραίηηηα είδη πρώηων βοηθειών. Σε 

εμθανή θέζη δίπλα ζηο θορηηό θαρμακείο θα αναγράθονηαι η διεύθυνζη και ηο ηηλέθωνο ηου 

πληζιέζηερου θαρμακείου και ηου υποκαηαζηήμαηος ηου ΗΚΑ που καλύπηει ηην περιοχή.  

 
 
 
ΣΣΑΤΡΟΣ,12-04-2021 ΣΣΑΤΡΟΣ, 16-04-2021 ΣΣΑΤΡΟΣ, 19-04-2021 

ΣΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
 Ζ ΑΝ. ΠΡΟΨΣΣΑΜΔΝΖ Ζ ΑΝ. ΠΡΟΨΣΣΑΜΔΝΖ 
 ΣΜΖΜΑΣΟΣ Σ.Δ.Σ. & Π.Π. Γ/ΝΣΖΣ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΣΗΧΝ 
   
   

ΣΑΚΑΣΕΟΓΛΟΤ ΖΡΑΚΛΖΣ ΚΑΠΔΣΑΝΗΚΟΛΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΓΗΑΛΗΓΟΤ ΑΝΓΡΗΑΝΖ 
ΠΟΛΗΣΗΚΟΣ ΜΖΥΑΝΗΚΟΣ ΠΔ ΠΟΛΗΣΗΚΟΣ ΜΖΥΑΝΗΚΟΣ ΠΔ ΠΟΛΗΣΗΚΟΣ ΜΖΥΑΝΗΚΟΣ  ΠΔ 

 
 

ΣΣΑΤΡΟΣ, 12- 04-2021 
ΣΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

 
 
 
 

ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖΣ ΚΧΝ/ΝΟΣ 
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΖΥΑΝΗΚΟΣ Π.Δ. 
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ΦΑΚΔΛΟΣ ΑΣΦΑΛΔΗΑΣ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑΣ (ΦAY) 
     (Π.Γ. 305/96, άρθρο 3, παράγραθοι 3,7,8,9,10,11) 
 
ΣΜΖΜΑ  Α 

  
ΓΔΝΗΚΑ 

1. Δίδος ηου έργου και χρήζε αυηού:  
Σο έργο ανήκει ζηην καηηγορία ηων Γημοζίων Έργων οικοδομικών, οδοποιίας και 

Ζλεκηρομηχανολογικών και αθορά ζηην δημιουργία Πράζινου Σημείου ζηην εκηός ζχεδίου περιοχή  

ηου οικιζμού ηων Βραζνών ηου Γ. Βόλβης. 

 

2. Ακριβής διεύθυνζε ηου έργου:  
Σο έργο θα καηαζκευαζηεί ζηη θέζη «Αμμούδες - Βουνηίηζες» ζηην εκηός ζχεδίου περιοχή ηων 

Βραζνών ηης Γημοηικής Δνόηηηας Αγίου Γεωργίου ηου Γήμου Βόλβης. Υωροθεηείηαι ζε ημήμα ηου 

ηεμαχίου  ΑΒΓΕ1Ε έκηαζης 2.500 η. μ. που έχει παραχωρηθεί με ηην με αριθμ. 165/2018 απόθαζη 
ηης Γ.Δ.Τ.Α. Βόλβης για μακροχρόνια μίζθωζη ζηο Γήμο Βόλβης για ηην ίδρυζη Πράζινου 

Σημείου 

 

3. Αριθμός αδείας: 
 

4. Σηοιχεία ηων κυρίων ηου έργου: Κύριος ηου έργου είναι ο Γήμος Βόλβης Ν. Θεζ/νίκης με έδρα ηην 

ηαχυδρομική διεύθυνζη: Γημοηικό Καηάζηημα Σηαυρού ΣΚ 57014. 

 

 

Ονομαηεπώνυμο Γιεύθυνζη Ζμερ/νίακηήζεως Σμήμα ηου έργου όπου υπάρχει ιδιοκηηζία 

 
 

    

 
 

     

  
 
 

5. Σηοιχεία ηου ζυνηάκηε ηου ΦΑΤ:  
Συνηάκηης ηου ΦΑΤ είναι ο Σακαηζόγλου Ζρακλής, Πολιηικός Μηχανικός, υπάλληλος ηου Γήμου 
Βόλβης 
 
 
 

6. Σηοιχεία ηων υπευθύνων ενημέρωζης /αναπροζαρμογής ηου ΦΑΤ: 

 

Ονομαηεπώνυμο Ηδιόηηηα Γιεύθυνζη Ζμερομηνία αναπροζαρμογής 
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 ΣΜΖΜΑ Β 

  
ΜΖΣΡΧΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
ΣΤΜΠΛΖΡΧΝΔΣΑΗ  ΚΑΣΑ ΣΖ ΦΑΣΖ ΣΖΣ ΜΔΛΔΣΖΣ 

 
1. 

 
Σεχνική περιγραθή ηου έργου:  
 
Ζ παρούζα περιγραθή αθορά ζηην οριζηική μελέηη ηου έργου «ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΑΣΗΝΟΤ 
ΣΖΜΔΗΟΤ». 

Σο πράζινο ζημείο θα ζυλλέγει ανακυκλώζιμα υλικά, ογκώδη, μικρά επικίνδυνα απόβληηα (π.χ. 

μπαηαρίες, χρώμαηα κλπ.), πράζινα απόβληηα και άλλα είδη αποβλήηων. 

Ζ είζοδος και η έξοδος ζηο χώρο θα γίνεηαι μέζω μίας ζυρόμενης ζιδερένιας θύρας  μήκους 6,00 m , 

δίπλα από ηην οποία καηαζκευάζεηαι ανθρωποθυρίδα για πεζούς πλάηους 1,40 m ζύμθωνα με ηη 

μελέηη. Για ηην εργονομικόηερη εκμεηάλλευζη ηου χώρου καηαζκευάζεηαι περιμεηρικά ένας δρόμος 

μονής καηεύθυνζης. Ο δρόμος θα ανηιζηηρίζεηαι ζε δομή με 2 καηακόρυθα ηοιχία από οπλιζμένο 

ζκυρόδεμα c25/30 εκαηέρωθεν ηου. Σηην ζηέψη ηου ηοιχίου που θα βρίζκεηαι ζηην εξωηερική πλευρά 

ηου Πράζινου Σημείου θα ηοποθεηηθεί περίθραξη, που θα αποηελείηαι από γαλβανιζμένους 

παζζάλους μορθοζιδήρου  και γαλβανιζμένο ζυρμαηόπλεγμα ρομβοειδούς οπής 50x50mm και 

πάχους 3.00 mm. 

Δνηός ηου χώρου ηοποθεηούνηαι:  προκαηαζκευαζμένος οικίζκος ηύπου kibo διαζηάζεων 9,60Υ3,10 

m, ο οποίος θα λειηουργεί ως θυλάκιο και γραθείο, γεθυροπλάζηιγγα 60 tn για ηη ζύγιζη ηων 

θορηηγών και μεηαλλικό ζηέγαζηρο για ηη ζηέγαζη ανοιχηών container. 

Σέλος ηοποθεηείηαι υποδομή ύδρευζης, αποχέηευζης (όμβριων -ακαθάρηων), πυρόζβεζης και 

ηλεκηροθωηιζμός. 

 
 

2. Παραδοχές μελέηες  
 
Οι εκζκαθές θα γίνουν με καηάλληλα μηχανήμαηα. Σα προϊόνηα εκζκαθής όηαν απαιηείηαι επίχωζη 

με ποζόηηηα ηων προϊόνηων εκζκαθής αποθηκεύονηαι πληζίον ηου ζκάμμαηος. Σα περίζζια 

προϊόνηα εκζκαθής θορηώνονηαι και απομακρύνονηαι αμέζως. 

 
Λεπηομερώς οι εργαζίες αναθέρονηαι ζηα ζχέδια ηων επιμέρους μελεηών, ζηα ζχέδια 

λεπηομερειών, ζηις ηεχνικές προδιαγραθές και ζηα άρθρα ηου ηιμολογίου. 

Απαιηούμενος εξοπλιζμός: 
Για ηην εκηέλεζη ηου έργου θα χρηζιμοποιηθούν ηουλάχιζηον ηα παρακάηω μηχανήμαηα. 

Δκζκαθέας – JCB, 

Αερόζθυρα – ζθύρα, 

Φορηηγά, 

Φορηηγά μεηαθοράς ζκυροδέμαηος (βαρέλες), 
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Φορηωηής, 

Μικρός θορηωηής (διαβολάκι), 

Αζθαληοκόπηης, 

Οδοζηρωηήρας, 

Γονηηική πλάκα, 

Φίνιζερ ή Γκρέϊνηερ και ηέλος, 

κάθε μηχάνημα ή εργαλείο που έχει ζχέζη με ηην εκηέλεζη όλων ηων έργων και εργαζιών για ηην 

ένηεχνη και αζθαλή αποπεράηωζή ηους. 

Παραδοχές μελέηες 

x Τλικά ζηο έργο: 
x Υωμαηουργικά: Γενικές εκζκαθές για ηη διαμόρθωζη ηου χώρου ζε έδαθος γαιώδες-

ημιβραχώδες και ειδικές για ηην καηαζκευή κάθε είδους ορυγμάηων. 

x  Δπιχώζεις με ζηρώζεις άμμου ζκύρων ορυγμάηων με κοκκώδες υλικό και άμμο λαηομείου. 

x Σκυρόδεμα: καθαριόηηηας c8/10, C 12/15 (περιβλήμαηα αγωγών)  και c20/25 για ηις 

υποδομές ηων καηαζκευών και c25/30 για ηους ηοίχους ανηιζηήριξης.  

x Σιδηρούς οπλιζμός όπου απαιηείηαι  S500 και χάλυβας διαθόρων διαηομών για ηις 

μεηαλλικές καηαζκευές. 

x Βάζη ζυνολικού πάχους 0,20μ από θραυζηά αδρανή υλικά (ΠΔΣΔΠ 05-03-03-00 πρώην 

ΠΣΠ 0-150) 

x Αζθαληική προεπάλειψη: Αζθαληική προεπάλειψη με αζθαληικό διάλυμα ηύπου ΜΔ-0 ή με 

όξινο αζθαληικό γαλάκηωμα. 

x Αζθαληική βάζη και ζηρώζη κυκλοθορίας ζυμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ, με 

αζθαληόμιγμα που παραζκευάζεηαι εν θερμώ, ζε μόνιμη εγκαηάζηαζη με αδρανή υλικά 

προερχόμενα από πανηελώς υγιείς καθαρούς λίθους λαηομείου (χρήζη κοινής αζθάληου). 

x Φρεάηια όμβριων υδροζυλλογής ηύπου Φ1Ν και προκαηαζκευαζμένα κανάλια από 

ζκυρόδεμα υψηλής ανηοχής, αγωγοί αποχέηευζης από ζκληρό PVC Φ200 και Φ160.  

x Πίλλαρ ηλεκηρικής διανομής, θρεάηια καλωδίων, καλώδια διαθόρων ηύπων,  και αγωγός 

γείωζης από χαλκό 25 mm2 . Σιδηροϊζηοί και θωηιζηικά ζώμαηα.  

x Γίκηυο ύδρευζης και αποχέηευζης ακαθάρηων με όλα ηα παρελκόμενα.  

x Γιαγράμμιζη οδοζηρώμαηος με υλικό υψηλής ανηοχής και ανηανακλαζηικόηηηας όπως 

αραιωηικό ή ζκληρυνηής, γυάλινα ζθαιρίδια, ανηιολιζθηηικό λεπηόκοκκο αδρανές 

Σχέδια 

Παραδίδονηαι ηα παρακάηω ζχέδια: 

1. Οριζονηιογραθία διαμόρθωζης 

2. Σομή -λεπηομέρειες 

3. Συπικές διαηομές 
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Για ηη διευκόλυνζη ηων μελλονηικών εργαζιών επιζκευής και ζυνηήρηζης ηου έργου θα 

παραδοθούν ζηον Κύριο ηου έργου αναλυηικά ζχέδια «όπως καηαζκευάζηηκαν» με επακριβής 

αποηύπωζη όλων ηων εγκαηαζηάζεων. Σα ζχέδια αυηά θα ενζωμαηωθούν ζηον παρόνηα θάκελο 

από ηον υπεύθυνο ενημέρωζης ηου ΦΑΤ και θα παραμείνουν ζε καηάλληλο χώρο ηης υπηρεζίας 

για μελλονηική χρήζη. 

Δπίζης θα πρέπει να ζυμπεριληθθούν όλα ηα ηεχνικά θυλλάδια ηου εξοπλιζμού και ηα δεληία 

ζυνηήρηζης και επιθεώρηζης ηου. 

 

Δ. ΣΥΔΓΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Θα προζαρηηθούν ζηο Φ.Α.Τ. με ηη μορθή παραρηήμαηος ηα «ως καηαζκευάζηηκε» ζχέδια ηου 

έργου, μεηά ηην ολοκλήρωζη ηης εκηέλεζης ηου. 

 

ΣΜΖΜΑ  Γ 

 

ΔΠΗΣΖΜΑΝΣΔΗΣ 

  

Οι επιζημάνζεις αναθέρονηαι ζηα μέηρα που θα πρέπει να λαμβάνονηαι υπόψη καθ’ όλη ηην 

διάρκεια ηης ζωής ηου έργου και απευθύνεηαι ζηους μεηαγενέζηερους χρήζηες και ζηους 

ζυνηηρηηές και επιζκευαζηές ηου. 

Οι επιζημάνζεις αθορούν καηεξοχήν ζηα ακόλουθα ζηοιχεία: 

 

1.  ΔΠΗΣΖΜΑΝΣΔΗΣ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΣΗΑ ή ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

1.1.1 ΓΔΡΑΝΟΗ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖΣ ΑΚΣΗΝΑΣ ΓΡΑΣΖΣ 

Κάθε γερανός μεηαβληηής ακηίνας πρέπει να θέρει ευκρινώς ζημειωμένα επ' αυηού ηα θορηία 

αζθαλείας ζηις διάθορες ακηίνες ηης κεραίας, βάζης ή αρπαγής και ζηην περίπηωζη γερανού με 

κινηηή κεραία ηη μέγιζηη ακηίνα ζηην οποία επιηρέπεηαι η χρηζιμοποίηζή ηης. 

Να είναι εθοδιαζμένος με αυηόμαηο δείκηη, που να είναι ευκρινής από ηη θέζη χειριζηού, 

δείχνονηας κάθε ζηιγμή ηην ακηίνα ηης κεραίας, βάζης ή αρπαγής καθώς και ηο θορηίο αζθαλείας 

που ανηιζηοιχεί ζηην ακηίνα αυηή. 

 

1.1.2. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΑΝΤΦΧΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 

Σο χειριζηήριο ανυψωηικού μηχανήμαηος πρέπει να είναι εθοδιαζμένο με καηάλληλο ζύζηημα 

μανδάλωζης, προς αποκλειζμό ηυχαίας κίνηζής ηου. 

Σα ηύμπανα ηων βαρούλκων καθώς και οι αύλακες ηων ηροχαλιών, να έχουν λείες επιθάνειες. Ζ 

διάμεηρος ηου ηύμπανου πρέπει να είναι ηουλάχιζηον εικοζαπλάζια ηης διαμέηρου ηου 

ζυρμαηόζχοινου που θα χρηζιμοποιείηαι. Ζ διάμεηρος ηου ζυρμαηόζχοινου που θα χρηζιμοποιείηαι 

επί ηροχαλίας, δεν πρέπει να είναι μεγαλύηερη ηου πλάηους ηης αύλακος ηης αύλακος αυηής. 

Οι ηροχαλίες να έχουν ζύζηημα που να εμποδίζει ηην έξοδο ηου ζυρμαηόζχοινου από ηον αύλακα. 

Σροχαλίες που βρίζκονηαι ζε θέζη ζηις οποίες θα μπορούζε να εμπλακεί ηο χέρι ηου εργαζόμενου 

πρέπει να είναι εθοδιαζμένες με καηάλληλη προζηαηευηική διάηαξη. 
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Οι οδηγοί ηων ανηίβαρων πρέπει να είναι καηάλληλα προθυλαγμένοι. 

 

1.1.3 ΥΔΗΡΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΣ ΑΝΤΦΧΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 

Ο χειριζμός ανυψωηικών μηχανημάηων να γίνεηαι από άηομο υγιές, με καλή όραζη και ακοή που 

έχει εμπειρία και άδεια χειριζηού. 

Απαγορεύεηαι ο χειριζμός οιαζδήποηε ανυψωηικής μηχανής ή η καθοδήγηζη ηου χειριζηού ηης δια 

ζημάηων από άηομα ηλικίας κάηω ηων 18 εηών. 

Ο χειριζηής καηά ηην διάρκεια ηης λειηουργίας ηου μηχανήμαηος πρέπει να βρίζκεηαι ζε θέζη απ' 

αυηού για να έχει πλήρη οραηόηηηα και εποπηεία. Ζ εκηέλεζη εργαζίας ζε ζημεία μη οραηά από ηο 

χειριζηή είναι δυναηή μόνο όηαν ζηις επιζθαλείς θέζεις υπάρχει πρόζωπο, προθυλαγμένο από 

πιθανή πηώζη ηων μεηαθερόμενων υλικών, για να καηευθύνει με ζήμαηα ηους χειριζμούς. 

Ο χειριζηής δεν πρέπει να εγκαηαλείπει ηο μηχάνημα με θορηίο ανυψωμένο και αιωρούμενο και 

προκειμένου να απομακρυνθεί οθείλει να θέηει ηα χειριζηήρια ζε θέζη «εκηός», να διακόπηει ηην 

ηλεκηροδόηηζη και να ζθίγγει ηο θρένο. 

Ο έλεγχος ηων ανυψωηικών μηχανημάηων να πραγμαηοποιείηαι ηουλάχιζηον μια θορά καηά έηος και 

οπωζδήποηε πριν ηην έναρξη εργαζιών μεηά από νέα εγκαηάζηαζη. Ο έλεγχος αυηός πρέπει να 

καλύπηει όλα ηα ζυζηήμαηα, ημήμαηα και όργανα ηου ανυψωηικού μηχανήμαηος και επίζης 

δοκιμαζηική θόρηιζή ηου με βάρος μεγαλύηερο καηά 25% ηης μέγιζηης ανυψωηικής ικανόηηηας ηου 

μηχανήμαηος. 

 
1.1.4 ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΔΣ ΔΝΔΡΓΔΗΔΣ 

 Απαγορεύονηαι οι ακόλουθες ενέργειες ζαν επικίνδυνες: 

� Ζ μεηαθορά - ανύψωζη προζωπικού με μηχανήμαηα ανύψωζης υλικών 

� Ζ ελεύθερη αιώρηζη θορηίων 

� Ζ ανάρηηζη θορηίων υπό γωνία 

� Ζ ανύψωζη - καηαβίβαζη θορηίων, απόηομα ή με μεγάλη ηαχύηηηα ή απόηομη πέδηζη 

� Ζ χρήζη θθαρμένων αρηανών, ζυρμαηόζχοινων και ακαηάλληλων αγκίζηρων 

� Ζ μη καηακόρυθη ανύψωζη θορηίων 

� Ζ υπερθόρηωζη ηου μηχανήμαηος 

� Ζ μεηαθορά θορηίου προζδεδεμένου χαλαρά ή ανεπαρκώς 

� Ζ ανύψωζη ή απόθεζη θορηίων πέραν ηης προβολής ηου μηχανήμαηος (λοξό ηράβηγμα) 

� Ζ παραμονή προζωπικού ζε ζυρμαηόζχοινα υπό ηάζη 

 
1.2   ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΤΣΚΔΤΔΣ ΔΠΗΣΟΠΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Οι θορηηές λυχνίες θα πρέπει να βρίζκονηαι ζε άριζηη καηάζηαζη και να ηροθοδοηούνηαι με ρεύμα 

χαμηλής ηάζης 42V, μέζω ειδικού μεηαζχημαηιζηή. 

Καηά ηη χρήζη θορηηών ηλεκηρικών ζυζκευών, κινηηών προβολέων και μηχανημάηων ηάζης 

220/230V πρέπει να ηηρούνηαι ηα ακόλουθα: 

� Σα καλώδια ηροθοδοζίας πρέπει να ακολουθούν διαδρομές που δεν δημιουργούν κινδύνους, 

μακριά από ζυνήθεις διακινήζεις προζωπικού, οχημάηων και υλικών 
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� Οι διαδρομές και οι θέζεις ηων καλωδίων ηροθοδοζίας ζε κάθε περίπηωζη να επιζημαίνονηαι 

επαρκώς. Σε ζημεία όπου υπάρχει ενδεχόμενο δημιουργίας επικίνδυνης καηάζηαζης να 

αποκλείεηαι η κυκλοθορία οχημάηων και μηχανημάηων 

� Σε θέζεις ζυνήθους διέλευζης οχημάηων - μηχανημάηων, ηα διερχόμενα καλώδια ηροθοδοζίας 

να εξαζθαλίζονηαι επιπλέον με ηην ηοποθέηηζη προζηαηευηικών δαπέδων επικάλυψης. 

Οι μηχανές να θέρουν ηο ζήμα CE. 

 

1.3 ΜΔΣΡΑ ΑΣΦΑΛΔΗΑΣ ΚΑΣΆ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΣΖ ΔΡΓΑΣΗΧΝ 

Κάθε ανοικηό μέηωπο εργαζίας να περιθράζζεηαι από ηη ζηιγμή έναρξης και για όζο χρονικό 

διάζηημα είναι οι εργαζίες ζε εξέλιξη. Ζ περίθραξη να γίνεηαι με πλαζηικό δικηυωηό πλέγμα και να 

ζηηρίζεηαι με ζηαθερούς μεηαλλικούς ζηυλίζκους. Σο ύψος ηης περίθραξης πρέπει να ηουλάχιζηον 

1 m. 

Ζ ανωηέρω ζηυλίζκοι να ηοποθεηείηαι ανά ηρία μέηρα και με ζύζηημα αυηό να περιθράζεηαι ηο έργο 

εξ’ ολοκλήρου. 

Ανά 100 m περίπου και ζε κάθε ζημείο διαζηαύρωζης οδών, να ηοποθεηείηαι ειδικός αναλαμπών 

θανός με αυηόνομη πηγή ενέργειας. 

 

1.4 ΤΠΟΥΡΔΧΣΔΗΣ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

Ζ χρήζη ηων Μ.Α.Π. είναι υποχρεωηική για κάθε εργαζόμενο, ανεξάρηηηα από ηη ζχέζη εργαζίας 

(αυηοαπαζχολούμενος ή μη κλπ) 

 
 

2.  ΤΛΗΚΑ ΠΟΤ ΤΠΟ ΠΔΡΗΟΡΗΣΜΔΝΔΣ ΣΤΝΘΖΚΔΣ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΔΣΟΤΝ ΚΗΝΓΤΝΟ 
 

Οι κίνδυνοι από ηα επικίνδυνα υλικά ηου έργου καηά ηην καηαζκευή και ηην εν ζυνέχεια λειηουργία 

ηου και ηα μέζα προζηαζίας επιζημαίνονηαι ζηον παρακάηω πίνακα: 

ΤΛΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΗΝΓΤΝΟΣ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΣΑΣΗΑΣ 

Απορρίμμαηα Απορρίμμαηα ακάλυπηα 

ή ζε μεγάλες 

ποζόηηηες και μεγάλο 

χρονικό διάζηημα 

Δπικίνδυνη η έκθεζη 

ζε βιολογικούς 

παράγονηες, 

αυηανάθλεξη, εζηία 

ανάπηυξης ενηόμων 

Κάλυψη και εν κλειζηώ 

αποθήκευζη, ηακηική και 

ζυχνή απομάκρυνζη, 

μέηρα καηά ηον χειριζμό 

Υόρηα  Υόρηα ζηον 

υπερβάλλονηα χώρο 

ηων εγκαηαζηάζεων  

Πιθανή μεηάδοζη 

πύρινου μεηώπου 

από έξω προς ηις 

εγκαηαζηάζεις  

Αποψίλωζη , δημιουργία 

ανηιπυρικής ζώνης . 

καθαριόηηηα  

Γίκηυα Ο.Κ.Χ. Άλλα δίκηυα Ο.Κ.Χ. 

ζηην περιοχή ηου 

έργου, ύδρευζης. 

Αποχέηευζης, ΟΣΔ, 

Μόλυνζης, υψηλών 

πιέζεων, 

ηλεκηροπληξίας κ.λ.π 

Αναγνώριζη όδευζης 

δικηύων, διακοπή 

ηλεκηροδόηηζης, 

εκζκαθές με επιμέλεια, 
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ΓΔΖ λήψη μέηρων προζηαζίας 

Μηχανήμαηα έργου Μηχανήμαηα που 

εγκαηαλείπονηαι ζηο 

έργο 

Συγκρούζεων 

οχημάηων, λάδια, 

βρωμιές 

Σηάθμευζη ηων 

μηχανημάηων ζε ειδικό 

περιθραγμένο χώρο 

Τλικά εκζκαθών  Τλικά που 

ζυζζωρεύονηαι καηά 

ηις εκζκαθές ηου έργου 

Κίνδυνος 

καηολιζθήζεων από 

υπερβολική 

ζηοίβαζη 

Σακηική θόρηωζη και 

απομάκρυνζη 

 

Μηχανικά αυηογενούς 

ζυγκολλήζεις ή 

ηλεκηρομούθες 

 

Γιαδικαζία ζύνδεζης 

ηων ζωλήνων ηου 

δικηύου  

 

Κίνδυνος εγκαύμαηος 

κοπής , 

ηλεκηροπληξίας  

ΜΑΠ. Έλεγχος και 

ζυνηήρηζη εξοπλιζμού 

εργαζίας από αρμόδια 

άηομα  

Γιαλυηικά χρωμάηων 

βερνικιών , χρώμαηα  

Γιαλυηικά χρωμάηων 

βερνικιών , χρώμαηα 

ειδικά ζε κλειζηούς 

χώρους  

Δπικίνδυνη η χρόνια 

έκθεζη ζε υψηλές 

ζυγκενηρώζεις από 

διάχυζη ηων 

διαλυηικών  

Καλός εξαεριζμός χώρων  

Τλικά βαθών  Υρήζη βαθών 

περιέχονηα επικίνδυνες 

πρώηες ύλες  

Γύζπνοια , 

εγκαύμαηα , 

ερεθιζμοί μαηιών ή 

ζώμαηος 

Υρήζη ηων καηάλληλων 

μέζων αηομικής 

προζηαζίας  

Πολυβινυλοχλωρίδιο Πολυβινυλοχλωρίδιο ζε 

ζωλήνες  

Σε περίπηωζη 

πυρκαγιάς παράγει 

ηοξικά αέρια. 

Μεηαδίδει ηην 

πυρκαγιά 

Μέηρα πυροπροζηαζίας, 

αποκαπνιζμού χώρου 

Αμίανηος ( ζε παλιά 

δίκηυα εθόζον υπάρχουν  

Αμίανηος ζε ζωλήνες  Καρκινογόνο υλικό 

καηά ηην ειζπνοή ζε 

εργαζίες κοπής , 

διάηρηζης ,  

ανηικαηάζηαζη 

αγωγού  

Υρήζη αυηόνομης ζηολής 

. απομόνωζη χώρου , 

αργές κινήζεις , υγρή 

καηακράηηζη , ζυλλογή 

ζε ζάκους , αζθαλή ς 

απόθεζη  

Πολυαιθυλένιο  Πολυαιθυλένιο ζε 

επικαλύψεις καλωδίων  

Σε περίπηωζη 

πυρκαγιάς παράγει 

ηοξικά αέρια . 

Μεηαδίδει ηην 

πυρκαγιά  

Μέηρα πυροπροζηαζίας 

αποκαπνιζμού 

Ταλοβάμβακας  Ταλοβάμβακας ζε 

μονώζεις μεηαλλικών 

δεξαμενών και 

Δρεθιζηικό δέρμαηος 

( ανάλογα και με ηο 

ηύπο  

Μέηρα Αηομικής 

Προζηαζίας καηά ηον 

χειριζμό  
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ζωληνώζεων  

Αημοί ζυγκολλήζεων  Αημοί ζυγκολλήζεων 

από εργαζίες 

ζυνηήρηζης  

Κίνδυνος 

δηληηηρίαζης ζε 

κλειζηούς χώρους  

Καλός αεριζμός . 

Έλεγχος ζυνθηκών 

χώρου  

Φιάλες πεπιεζμένων 

αερίων  

Φιάλες οξυγόνου και 

αζεηελίνης ζηις 

εργαζίες 

οξυγονοκόλληζης ή 

οξυγονοκοπής 

Κίνδυνος πηώζης , 

ανάθλεξης ή έκρηξης  

Δθαρμογή ηων διαηάξεων 

, αποθήκευζης , χρήζης , 

διακινήζεις , πεπιεζμένων 

αερίων  

Συζκευή 

ηλεκηροκόλληζης 

Συζκευές 

ηλεκηροκόλληζης ζηις 

εργαζίες καηαζκευής 

μεηαλλικών 

καηαζκευών και 

ζωληνογραμμών 

 

 

 

 

 

 

Κίνδυνος 

ηλεκηροπληξίας ή 

εγκαυμάηων από μη 

ζωζηή γείωζη , 

μόνωζη ή χρήζη ηης 

ζυζκευής  

Δθαρμογή ηων διαηάξεων 

, αποθήκευζης , χρήζη ς , 

ζυνηήρηζης διακίνηζης , 

γείωζης και μονωζης ηων 

ζυζκευών  

Μεηαλλικά υλικά 

διάζπαρηα ζηο εργοηάξιο 

Τλικά ζιδηρού 

οπλιζμού, ήλων, 

επικαλύψεων 

μονώζεων από 

γαλβανιζμένη 

λαμαρίνα, μεηαλλικοί 

δοκοί κλπ 

Κίνδυνος ελαθρών ή 

βαριών 

ηραυμαηιζμών από 

πηώζη ηων υλικών, 

κόψιμο, πάηημα κλπ. 

Σηοίβαζη ηων υλικών, 

ηακηική περιζυλλογή, 

ζήμανζη, οριοθέηηζη, 

μέζα αηομικής 

προζηαζίας 

Μεηαλλικά ικριώμαηα  Καηαζκευή επιπέδων 

εργαζίας με χρήζη 

μεηαλλικών ικριωμάηων  

Κίνδυνος 

καηάρρευζης 

ζπαζίμαηος , 

αναηροπής  

Συναρμολόγηζη 

ζύμθωνα με ηις οδηγίες 

ηου καηαζκευαζηή , 

έλεγχος ηης ζηαθερόηηηας 

ηου επιπέδου έδραζης , 

έλεγχος ικανόηηηας 

θόρηωζης  
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3. ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔΣ ΣΣΖ ΣΣΑΣΗΚΖ ΓΟΜΖ, ΔΤΣΣΑΘΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΟΥΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ 

 

Δπιζημαίνονηαι οι ιδιαιηερόηηηες ηης ζηαηικής δομής ηου έργου καηά ηην καηαζκευή και ηην εν 

ζυνεχεία λειηουργία, καθορίζονηαι ηα χαρακηηριζηικά αυηών και ζυνοψίζονηαι ηα μέηρα προζηαζίας. 

 
 

ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΣΑΣΗΑΣ 
Καηολιζθαίνονηα 

πρανή 

Σμήμαηα δικηύου διερχόμενα πληζίον 

ζηέψης από καηολιζθαίνονηα πρανή 

Να πραγμαηοποιείηαι επιθεώρηζη 

δικηύου και επιθανείας για ζυνθήκες 

και πρόδρομα ζημεία επικείμενης 

αζηοχίας 

Δπιχώμαηα οδού Σμήμαηα δικηύου διερχόμενα από 

επιχώμαηα οδού μεγάλου ύψους 

Να πραγμαηοποιείηαι επιθεώρηζη 

πρανούς επιχώμαηος, ανίχνευζη 

πρόδρομων ζημείων αζηοχίας 

Έκχωμα ζε επίχωμα Σμήμαηα δικηύου διερχόμενα από 

έκχωμα ζε επίχωμα και ανηιζηρόθως 

Συχνόηερη επιθεώρηζη 

οδοζηρώμαηος και αγωγού για ίχνη 

καθίζηζης 

Γεωλογικές κινήζεις Σμήμαηα διερχόμενα από περιοχές 

υποκείμενες ζε ευρύηερης εκηάζεις 

γεωλογικές κινήζεις 

Συνεχείς παρακολούθηζη με 

κλιζιόμεηρα ή δίκηυο 

παρακολούθηζης μεηαηοπίζεων, 

επιθεώρηζη, επιζκευές. 

Καθιζάνονηα Σμήμαηα δικηύου οδού εδραζόμενα 

ζε καθιζάνονηα εδάθη  

Κλήζη για έλεγχο μεηά από κάθε 

ένηονη ζειζμική δραζηηριόηηηα ζηην 

περιοχή. Σακηικός έλεγχος εξέλιξης 

παραμορθώζεων. 

Ανύψωζη υδροθόρου 

ορίζονηα 

Σμήμαηα δικηύου περιοχών με 

θέρουζα ικανόηηηα επηρεαζόμενη 

από ηην ανύψωζη υδροθόρου 

ορίζονηα 

Σακηικός έλεγχος ζηάθμης, 

επιθεώρηζη δικηύου 

Γιογκούμενα εδάθη Σμήμαηα δικηύου περιοχών με 

διογκούμενα εδάθη  

Συχνόηερη επιθεώρηζη δικηύου για 

ίχνη βλάβης 

Ρευζηοποιούμενα 

εδάθη 

Σμήμαηα δικηύου περιοχών με 

ρευζηοποιούμενα εδάθη 

Κλήζη για έλεγχο μεηά από κάθε 

ένηονη ζειζμική δραζηηριόηηηα ζηην 

περιοχή 

Κίνηζη υδάηων  Σμήμαηα δικηύου περιοχών με κίνηζη 

υδάηων υπογείων, καηείζδηζης ή 

διαρροής 

Παρακολούθηζη για ηυχόν 

απόπλυζη λεπηού υλικού 

επιχώμαηος και ζπηλαίωζη 

Συνθήκες ηοποθέηηζης Σμήμαηα δικηύου με ηροποποίηζη 

ζηις ζυνθήκες ηοποθέηηζης και 

επομένως ηων θορηίων επιχώζεως 

Παρακολούθηζη για ενδεχόμενο 

βλαβών 
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Μείωζη επιχώμαηος Σμήμαηα δικηύου με μείωζη 

επιχώμαηος και επομένως αύξηζη 

ηου ζυνηελεζηή κρούζης οχημάηων 

Να παρακολουθείηαι ηο δίκηυο για 

ενδεχόμενο βλαβών 

Φορηία κυκλοθορίας Σμήμαηα δικηύου ζε οδό όπου 

αυξήθηκαν ηα θορηία κυκλοθορίας 

(διέλευζη, θορηίο αξόνων) 

Να παρακολουθείηαι ηο δίκηυο για 

ενδεχόμενο βλαβών 

Τψηλή πίεζη Σμήμαηα δικηύου ζε οδό όπου 

υπάρχει ενδεχόμενο λειηουργίας υπό 

εζωηερική υψηλή πίεζη 

Παρακολούθηζη για ενδεχόμενο 

βλαβών 

Μεγάλη κλίζη Σμήμαηα δικηύου (θρεάηια) όπου 

ζυμβάλουν κλάδοι αγωγών με 

μεγάλη κλίζη 

Παρακολούθηζη για ενδεχόμενο 

βλαβών από ανάπηυξη ηάζεων εξ 

ολοζθήζεως 

Ηζχυρές δυνάμεις Σημεία όπου αναπηύζζονηαι ιζχυρές 

δυνάμεις ζηο δίκηυο (ζηηρίγμαηα, 

αγκυρώζεις πλήγμα κ.λ.π.) 

Προγράμμαηα ηακηικών ελέγχων για 

πρόδρομα ζηοιχεία αζηοχιών Ορθή 

και προβλεπόμενη λειηουργία ηου 

δικηύου 

 

Αρμός  Σμήμαηα δικηύου με αρμό 

ανηιζειζμικό ή διαζηολή 

Θα ελέγχεηαι περιοχή ζηο θρεάηιο 

για θραύζεις, υπερβολικές 

μεηαηοπίζεις, ζηροθές, διαρροές 

από ηα κολάρα ζηεγανόηηηας 

Σειζμός  Γιακοπή ή ελάηηωζη ροής μεηά από 

ηο ζειζμό 

Θα ελέγχονηαι ηαχέως όλες οι 

περιοχές για ενηοπιζμό ηων 

θραύζεων ηαχεία αποκαηάζηαζη 

ηων βλαβών χωρίς να 

παρακωλύεηαι ιδιαίηερα η 

κυκλοθορία 
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4.ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔΣ ΜΖΥΑΝΗΚΔΣ ΓΡΑΣΔΗΣ ΣΣΟ ΔΡΓΟ 

 
Οι επικίνδυνες μηχανικές δράζεις καηά ηην καηαζκευή και ηην εν ζυνέχεια λειηουργία ηου και ηα 

μέζα προζηαζίας επιζημαίνονηαι ζηον παρακάηω πίνακα 

 

ΓΡΑΣΖ ΚΗΝΓΤΝΟΣ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΣΑΣΗΑΣ 

Πηώζη από ύψος Πηώζη από ύψος αηόμων ή 

επιζκευαζηών από 

απροζηάηευηους χώρους 

Μέηρα αζθαλείας ζηις 

εργαζίες. Αποκλειζμός 

περιοχής με θορηηά 

κιγκλιδώμαηα 

Πηώζη ζηο ίδιο ύψος Πηώζη ζηο ίδιο ύψος αηόμων 

λόγω υλικών ζηο δάπεδο ή 

ολιζθηρόηηηας χώρων 

Όχι καηάληψη ή απόρριψη 

υλικών ζηο δάπεδο. Σακηική 

ζυλλογή υλικών και 

υπολειμμάηων 

Σύγκρουζη οχήμαηος ή με 

άλλο όχημα ή εμπόδιο 

Σύγκρουζη οχήμαηος 

ζυνεργείου ελέγχου, 

ζυνηήρηζης, επιζκευών με 

άλλο όχημα ή εμπόδιο 

Σακηική ζυνηήρηζη 

οχήμαηος, ηήρηζη κανόνων 

αζθαλούς οδήγηζης - ορίων 

ηαχύηηηας, αμυνηική 

οδήγηζη, ζήμανζη εμποδίων 

Ανυψωηικός εξοπλιζμός Πηώζη υλικών από βλάβη ή 

κακή θόρηωζη ηου 

ανυψωηικού εξοπλιζμού 

Σακηική ζυνηήρηζη, άγκιζηρα 

αζθαλείας, καζηάνιες, 

αζθαλή ζυρμαηόζχοινα και 

ζυνδέζεις κλπ. 

Πηώζη υλικών  Πηώζη υλικών, εργαλείων, 

εξοπλιζμού 

Σο προζωπικό να θέρει 

κράνος αζθαλείας 

Παράζυρζη εργαζομένων Παράζυρζη εργαζομένου 

από διερχόμενο όχημα 

 

Σήμανζη έργων επί ηης οδού, 

ανακλαζηικό χιηώνιο 

Δκηίναξη υλικού Σραυμαηιζμός αηόμου από 

εκηίναξη υλικού λόγω 

διερχόμενου οχήμαηος 

Καθαριόηηηα οδοζηρώμαηος, 

μη απόρριψη υλικών, 

ρύθμιζη διερχόμενης 

κυκλοθορίας, αποζηάζεις 

αζθαλείας 

Τδραυλική δοκιμή Δκηίναξη δικηύου, 

ηραυμαηιζμοί 

Γιαηήρηζη ηης πίεζης ζηα 

επιθυμηηά επίπεδα, 

προζωρινή επίχωζη ηων 

ζκαμμάηων, όηι άλλο 

αναθέρεηαι ζηις 

προδιαγραθές ηου έργου 
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Πιάζιμο άκρων Πιάζιμο άκρων ή άλλος 

ηραυμαηιζμός καηά ηον 

χειριζμό καλύμμαηος ή 

εζχάρας θρεαηίου 

Ο χειριζμός να γίνεηαι με 

ειδικά κλειδιά όχι ηζινέηια, 

κικούνια ή λοζηοί. Γάνηια, 

υποδήμαηα αζθαλείας 

υποχρεωηικά 

Σραυμαηιζμός από θραύζη Σραυμαηιζμός από θραύζη 

ζηοιχείου ηου δικηύου λόγω 

υπερπίεζης, πλήγμαηος, 

απαγκίρωζης, υδραυλικής 

δοκιμής 

Συχνή ζυνηήρηζη δικηύου, 

ηήρηζη διαδικαζιών, 

αζθαλείς και ελεγχόμενοι 

χειριζμοί, ακρόαζη δικηύου 

Ζλεκηροπληξία  Ζλεκηροπληξία καηά ηις 

δοκιμές ηου εξοπλιζμού 

Έλεγχος παρουζίας ηάζεως 

ή ρεύμαηος, αρμόδιο 

προζωπικό, καηάλληλος 

εξοπλιζμός και εργαλεία 

Δγκαύμαηα Δγκαύμαηα καηά ηις 

ζυγκολλήζεις ηων μεηαλλικών 

καηαζκευών 

Αποθυγή επαθής ηων 

ζυγκολλημένων προζθάηως 

μεηαλλικών καηαζκευών, 

χρήζη μέζων αηομικής 

προζηαζίας 

 
 
 

5.ΟΓΟΗ ΓΗΑΦΤΓΖΣ ΚΑΗ ΔΞΟΓΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

Γενικά πρόκειηαι για έργο που θα εκηελεζηεί ζε ελεύθερο χώρο, οπόηε η διαθυγή είναι δεδομένη. 

 

6.  ΠΔΡΗΟΥΔΣ ΔΚΠΟΜΠΖΣ ΗΟΝΣΗΕΟΤΣΑΣ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑΣ 

Θα ζυμπληρωθεί  μεηά ηο πέρας ηης καηαζκευής . 

 

7.  ΆΛΛΔΣ ΕΧΝΔΣ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

Θα ζυμπληρωθεί  μεηά ηο πέρας ηης καηαζκευής . 
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ΣΜΖΜΑ  Γ 

 

ΟΓΖΓΗΔΣ ΚΑΗ ΥΡΖΣΗΜΑ ΣΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ  

Γενικόηερα να απαγορευηεί η χωρίς λόγω παραμονή προζώπων άζχεηων με ηην επέμβαζη ζηους 

χώρους καηαζκευής ηου έργου. 

 

ΘΔΣΖ/ΔΡΓΑΣΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΣΗΑ 

Δργαζίες ζε θέζεις δικηύου, 
δεξαμενών - θρεαηίων 

Οι εργαζόμενοι να χρηζιμοποιούν ανηιολιζθηρά 

υποδήμαηα 

Κάθε εργαζία να ζημανθεί καηάλληλα, ηα άηομα να 

θορούν ανηανακλαζηικά χιηώνια, ζηις περιπηώζεις 

κάλυψης οδοζηρώμαηος να εθαρμοζηεί η προβλεπόμενη 

ζημαηοδοηημένη ζθήνα εκηροπής και να ρυθμιζηεί η 

ηαχύηηηα με πινακίδες. 

Να δοθεί προζοχή ώζηε να μην καηαληθθούν οι έξοδοι, οι 

διάδρομοι πεζών και οι κλίμακες από υλικά 

Να ληθθούν όλα ηα απαραίηηηα μέηρα για ηην αποθυγή 

πηώζεως από ύψος και πηώζεως ανηικειμένων. 

Ζ κάθε εργαζία να γίνεηαι μόνο από έμπειρο προζωπικό 

με ηην καηάλληλη πάνηα επίβλεψη 

Δργαζίες πλεζίον 
επικίνδυνων πρανών 

Πριν ηην έναρξη ηων εργαζιών να γίνεηαι έλεγχος ηης 

ευζηάθειας ηης επιθάνειας ηου πρανούς. Οι ηυχόν 

επιζθαλείς όγκοι να καηαριθθούν αζθαλώς για ηους 

εργαζομένους. Σην εργαζία να ηην αναλάβει έμπειρο 

άηομο ώζηε να αποθευχθεί η υπονόμευζη ηου πρανούς 

Να απαγορευηεί ηο ζκαρθάλωμα και η χρήζη ζηενών 

μονοπαηιών 

Ζ εργαζία να ζημανθεί προς ηην κυκλοθορία καηάλληλα 

Ανυψώζεις θορηίων 

Όηι αναθέρεηαι ζηο μέρος Γ’ 

Γεν θα αναλαμβάνεηαι εργαζία αν δεν γίνεηαι εξαζθάλιζη 

ηων εργαζομένων και ηης διερχόμενης κυκλοθορίας 

Αζθαλής και κενηραριζμένη ζηήριξη ηου ηρίποδα πάνω 

από ηο θρεάηιο 

Καηαγράθονηαι (ενδεικηικά και όχι περιοριζηικά) ζηοιχεία που αποζκοπούν ζηην πρόληψη και αποθυγή 

κινδύνων καηά ηις ενδεχόμενες μεηαγενέζηερες εργαζίες (ζυνηήρηζης, καθαριζμού, επιζκευής, κλπ) 

καθ΄ όλη ηη διάρκεια ηης ζωής ηου έργου και δίνονηαι οδηγίες για ηον αζθαλή ηρόπο εκηέλεζης ηων 

εργαζιών.  
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Σο ζηήζιμο ηου ζυνεργείου να γίνεηαι έηζι ώζηε να 

παρακωλύεηαι ζηο ελάχιζηο η κυκλοθορία 

Γεν θα επιηρέπονηαι οι υπερβολικές ηαλανηώζεις, η 

υπέρβαζη ηης ανυψωηικής ικανόηηηας, οι απόηομές 

κινήζεις –θρεναρίζμαηα 

Απαιηείηαι καλή ζυνηήρηζη ηων μηχανημάηων ανύψωζης 

Σα μηχάνημα επέμβαζης πρέπει να απέχουν ηουλάχιζηον 

5μέηρα καθ΄ ύψος από ηυχόνηα εναέρια δίκηυα ηης ΓΔΖ. Ζ 

ίδια απόζηαζη πρέπει να ηηρείηαι περιμεηρικά ηων 

εγκαηαζηάζεων για ηα κινηηά μέρη ηων μηχανημάηων 

(γερανοί κλπ) 

Δργαζίες επί οδών  

 

Πριν από ηην έναρξη ηων εργαζιών να εθαρμοζηούν για 

ηην προειδοποίηζη, εκηροπή κυκλοθορίας, ρύθμιζη 

ηαχύηηηας και αποκαηάζηαζη ροής που είναι και ηα 

προβλεπόμενα από ηις εγκυκλίους ΤΓΔ ΒΜ5/304/1980 για 

οδούς καηοικημένων περιοχών και ΤΓΔ ΒΜ5/58/1983 για 

οδούς ενηός καηοικημένων περιοχών 

Όλα ηα άηομα καηά ηην εργαζία ηους επι ηων οδών να 

θορούν ανηανακλαζηικό χιηώνιο. 

Πριν από κάθε εργαζία ο χώρος να περιθράζεηαι 

Καηά ηις νυχηερινές ώρες μα παραμένει ο θωηιζμός 

αζθαλείας και να ενιζχύεηαι η περίθραξη 

Δργαζίες εκζκαθών 

Όηι αναθέρεηαι ζηο μέρος Γ’ 

Οι ηροχοί ηων ικριωμάηων θα εξαζθαλίζονηαι πριν ηην 

εργαζία 

Σα μεηαλλικά ζηοιχεία ηων ικριωμάηων θα πληρούν ηις 

προδιαγραθές ΔΛΟΣ 

Δργαζίες επί ικριωμάηων 

Μέηρα ένανηι πηώζης από ικρίωμα με προζηαηευηικό 

κιγκλίδωμα ή ζώνες 

Οι εργαζόμενοι θα χρηζιμοποιούν ανηιολιζθηρά 

υποδήμαηα 

Θα ακολουθούν οι οδηγίες περί εργαζίας ζε ύψη 

 

Δργαζίες ζε κλειζηό χώρο 
δεξαμενών, ζυγκολλήζεις, 

βαθές εζωηερικές 
επιθεωρήζεις 

Ζ εργαζία θα αναλαμβάνεηαι πάνηα από δύο άηομα με 

ζυνεχή επίβλεψη ηου αηόμου που εργάζεηαι ενηός 

Προηγείηαι η αναγνώριζη ηου επικίνδυνου παράγονηα από 

ηον Μηχανικό 
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Αν απαιηείηαι μηχανικός εξοπλιζμός για ηη υποζηήριξη 

ζωής αυηός θα είναι ζε καλή καηάζηαζη και ελεγμένος 

πριν ηην έναρξη ηης εργαζίας 

Ζ εργαζία θα αναλαμβάνεηαι από έμπειρο άηομο που θα 

επιβλέπεηαι ζυνεχώς από άλλο αρμόδιο άηομο που θα 

βρίζκεηαι εκηός ηου επικίνδυνου χώρου για ηην άμεζη 

παροχή πρώηων βοηθειών και με ηον καηάλληλα Μέζα 

Αηομικής Προζηαζίας και διάζωζης 

Αν απαιηείηαι, ηο εργαζόμενο άηομο θα είναι δεμένο για 

γρήγορη και γρήγορη ανάζυρζη. Σα εργαλεία και ο 

εξοπλιζμός εργαζίας θα είναι επίζης δεμένα ώζηε να είναι 

εύκολη η ανάζυρζη ακριβού εξοπλιζμού μεηά από πηώζη. 

Μεηά ηην έξοδο θα επακολουθεί καθαριζμός ηων αηόμων 

και ηου εξοπλιζμού 

 

 

 
Γοκιμές ή εργαζίες ζε 
ελεκηρικό εξοπλιζμό 

Θα ακολουθεί διακοπή ηλεκηρικού ρεύμαηος με 

προειδοποίηζη 

Όλες οι επεμβάζεις ζε Ζ/Μ εγκαηαζηάζεις (εκηός ηων 

προβλεπόμενων απλών χειριζμών) γίνονηαι αποκλειζηικά 

από εκπαιδευμένο προζωπικό που διαθέηει ηην ανάλογη 

καηάλληλη άδεια εγκαηάζηαζη 

Σε περίπηωζη κοινών εργαζιών θα προηγείηαι κλήζη ηου 

αδειούχου εξουζιοδοηημένου ηλεκηρολόγου. 

 

 
Συνηερήζεις 

Οι προγραμμαηιζμένες (όχι έκηακηες) επεμβάζεις 

ζυνηήρηζης κλπ θα πρέπει θα γίνονηαι ζε περιόδους και 

ώρες μη λειηουργίας ή μη αιχμής ηων εγκαηαζηάζεων 

Θα απαγορεύεηαι η χωρίς λόγο παραμονή προζώπων 

άζχεηων με ηην επέμβαζη ζηους χώρους ηων επεμβάζεων 
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ΣΜΖΜΑ  Δ 

Συνηάζζεηαι από ηον καηαζκευαζηή και περιέχει  οδηγίες για ηη ζυνηήρηζη ή /και ηη λειηουργία 

ημημάηων ηου έργου .Σηο πρόγραμμα αυηό ενζωμαηώνονηαι οδηγίες και ζυζηάζεις που παρέχουν 

οι προμηθευηές ζυζηημάηων και εγκαηαζηάζεων . 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΗΧΝ ΔΠΗΘΔΧΡΖΣΔΧΝ ΚΑΗ ΣΤΝΣΖΡΖΣΔΧΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

Ζμ/νία 
ζυνηήρηζης 

Σμήμα που 
ζυνηηρήθηκε 

Σύπος 
ζυνηήρηζης 

Σηοιχεία 
υπεύθυνου 
ζυνηήρηζης 

Τπογραθή 
αρμοδίου 

     
     
     
 
Ο παραπάνω πίνακας θα ζυμπληρώνεηαι μόλις ηελειώνει κάθε επιμέρους ημήμα ζυνηήρηζης. 
 
 
 
 
 
 

ΣΣΑΤΡΟΣ, 12-04-2021 ΣΣΑΤΡΟΣ, 16-04-2021 ΣΣΑΤΡΟΣ, 19-04-2021 
ΣΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

 Ζ ΑΝ. ΠΡΟΨΣΣΑΜΔΝΖ Ζ ΑΝ. ΠΡΟΨΣΣΑΜΔΝΖ 

 ΣΜΖΜΑΣΟΣ Σ.Δ.Σ. & Π.Π. Γ/ΝΣΖΣ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΣΗΧΝ 

   
   

ΣΑΚΑΣΕΟΓΛΟΤ ΖΡΑΚΛΖΣ ΚΑΠΔΣΑΝΗΚΟΛΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΓΗΑΛΗΓΟΤ ΑΝΓΡΗΑΝΖ 
ΠΟΛΗΣΗΚΟΣ ΜΖΥΑΝΗΚΟΣ ΠΔ ΠΟΛΗΣΗΚΟΣ ΜΖΥΑΝΗΚΟΣ ΠΔ ΠΟΛΗΣΗΚΟΣ ΜΖΥΑΝΗΚΟΣ  ΠΔ 

 

 
ΣΣΑΤΡΟΣ, 12- 04-2021 

ΣΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 
 
 
 
 

ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖΣ ΚΧΝ/ΝΟΣ 
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΖΥΑΝΗΚΟΣ Π.Δ. 

 


