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Α. ΓΔΝΗΚΑ 

 
Σν παξφλ ρέδην Aζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο (ΑΤ) ζπληάρζεθε απφ κειεηεηέο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ 
Τπεξεζηψλ θαη ζπλνδεχεη ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ «Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε 3

νπ 
& 4

νπ
 Γπκλαζίνπ & 

3
νπ

 Λπθείνπ Υαλίωλ (ρνιηθνύ πγθξνηήκαηνο Κνπκπέ Γήκνπ Υαλίωλ)». 
Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα επηθαηξνπνηήζεη θαη λα εκπινπηίζεη ην παξφλ θείκελν ψζηε λα 
ζπκβαδίδεη κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο ΔΤ. 
Οθείιεη επίζεο λα ην αλαπξνζαξκφδεη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ. Σν ΑΤ ηεξείηαη 
ζην εξγνηάμην κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 
 
Η λνκνζεζία πνπ ηζρχεη γηα ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ζην έξγν είλαη: 
A. NOMOI: 
N. 495/76, N. 1396/83, N.1430/84,N. 2168/93, N.2696/99, N. 3542/07, N. 3669/08, N. 3850/10, N. 
4030/12 
B. ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ: 
Π.Γ. 413/77, Π.Γ. 95/78, Π.Γ. 216/78, Π.Γ. 778/80, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 225/89, Π.Γ. 31/90, Π.Γ. 
70/90, Π.Γ. 85/91, Π.Γ. 499/91, Π.Γ. 395/94, Π.Γ. 396/94, Π.Γ. 397/94, Π.Γ. 105/95, Π.Γ. 455/95, 
Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 16/96, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 89/99, Π.Γ. 304/00, Π.Γ. 155/04, Π.Γ. 176/05, Π.Γ. 
149/06, Π.Γ. 2/06, Π.Γ. 212/06, Π.Γ. 82/10, Π.Γ. 57/10 
Γ. ΤΠΟΤΡΓΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ: 
ΤΑ 130646/84                      ΦΔΚ 154/Β/84          ΚΤΑ αξ.6952/11     ΦΔΚ 420/Β/11 
ΚΤΑ 3329/89                        ΦΔΚ 132/Β/89         ΤΑ 3046/304/89                ΦΔΚ 59/Γ/89 
ΚΤΑ 8243/1113/91               ΦΔΚ 138/Β/91         ΤΑ Φ.28/18787/1032/00   ΦΔΚ 1035/Β/00 
ΚΤΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/93 ΦΔΚ 187/Β/93         ΤΑ αξ. Οηθ. 433/2000       ΦΔΚ 1176/Β/00 
ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93  ΦΔΚ 765/Β/93         ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01        ΦΔΚ 686/Β/01 
ΚΤΑ αξ. 8881/94                 ΦΔΚ 450/Β/94         ΤΑ ΓΙΠΑΓ/νηθ/177/01        ΦΔΚ 266/Β/01 
ΤΑ αξ.νηθ. 31245/93            ΦΔΚ 451/Β/93         ΤΑ ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/02   ΦΔΚ 16/Β/03 
ΤΑ 3009/2/21-γ/94               ΦΔΚ 301/Β/94         ΤΑ ΓMEO/Ο/613/11     ΦΔΚ 905/Β/11 
ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94         ΦΔΚ 73/Β/94           ΤΑ 21017/84/09           ΦΔΚ 1287/Β/09 
ΤΑ 3131.1/20/95/95             ΦΔΚ 978/Β/95        Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 7, 
ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95     ΦΔΚ 677/Β/95         Απφθ. 7568.Φ.700.1/96  ΦΔΚ 155/Β/96                                                                    
ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96      ΦΔΚ 1035/Β/96 
Τ.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97    ΦΔΚ 113/Β/97 
ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99    ΦΔΚ 987/Β/99 
ΚΤΑαξ.νηθ.15085/593/03     ΦΔΚ 1186/Β/03 
ΚΤΑ αξ. Γ13ε/4800/03         ΦΔΚ 708/Β/03 
Γ. ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ: 
ΔΓΚΤΚΛΙΟ 27/03     ΑΡ.ΠΡΧΣ.ΓΔΔΠ  Π/208/12-9-03 
ΔΓΚΤΚΛΙΟ 6/08       ΑΡ.ΠΡΧΣ.ΓΙΠΑΓ/νηθ/215/31-3-08 
ΔΓΚΤΚΛΙΟ .ΔΠ.Δ  ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 
 
Δπίζεο εθαξκφδνληαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Γηάηαγκα, Απφθαζε, ζρεηηθή Δγθχθιηνο 
θ.ι.π.) πνπ αθνξά ζηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά 
παξαπάλσ. 
 
ηα παξαθάησ άξζξα αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ηα θχξηα λνκνζεηήκαηα πνπ έρνπλ εθαξκνγή θαηά 
πεξίπησζε. Καηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΑΤ ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά φιεο νη δηαηάμεηο πνπ 
εθαξκφδνληαη θαηά πεξίπησζε. 

 
Α.1. ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ & ΥΡΗΗ ΑΤΣΟΤ 

 

Σν έξγν αθνξά ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε «Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε 6
νπ 

Γπκλαζίνπ – Δζπεξηλνχ 
Γπκλαζίνπ & 4

νπ
 Λπθείνπ – Δζπεξηλνχ Λπθείνπ Υαλίσλ (ρνιηθνχ πγθξνηήκαηνο Ακπεξηάο Γήκνπ 

Υαλίσλ». 

 
Α.2.   ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηελ άδεηα  εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο ηεο Γ/λζεο Τπεξεζίαο 
Γφκεζεο Υαλίσλ. 
 
Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ ζπλνπηηθά πεξηιακβάλνπλ: 
 



 

  

 ηελ απνμήισζε ηεο πθηζηάκελεο ζεξκνκφλσζεο θαη ηνπνζέηεζεο λέαο  

 ηελ ηνπνζέηεζε πηζηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο  

 απνμήισζε πθηζηάκελσλ θνπθσκάησλ θαη αληηθαηάζηαζε ηνπο κε θνπθψκαηα αινπκηλίνπ  

 ηνπνζέηεζε λένπ ζπζηήκαηνο Κεληξηθήο Αεξφςπθηεο Αληιίαο Θεξκφηεηαο ε νπνία ζα 
ηξνθνδνηεί λέεο κνλάδεο fanc oil γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο θαη 

 ηνπνζέηεζε λένπ θαηλνηφκνπ απηφλνκνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ.  
 

Α.3. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

Κχξηνο ηνπ έξγνπ θαη Φνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ είλαη ν Γήκνο Υαλίσλ ελψ ν αλάδνρνο ζα πξνθχςεη 
κεηά απφ δεκφζην αλνηθηφ δηαγσληζκφ. 
 

Α.4.  ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
Σν θηήξην βξίζθεηαη ζηελ νδφ Απηέξσλ 2 θαη Απνθνξψλνπ. 

 
 

Α.5. ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ – ΤΠΟΥΡΔΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ ΑΤ 

 

 Ο ζπληνληζηήο ζηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ν νπνίνο θαηά ην 
άξζξν 6 παξ. 1 ηνπ Π.Γ .305/96 πξέπεη λα έρεη ηα πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ηερληθνχο 
αζθαιείαο ζην Ν. 3850/10 (άξζξα 11-13), ζα νξηζηεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ν νξηζκφο ηνπ ζα εγθξηζεί 
απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Ο ζπληνληζηήο ζηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο επηηξέπεηαη λα είλαη 
ζπγρξφλσο θαη Σερληθφο Αζθαιείαο ηνπ έξγνπ. 
 Ο ζπληνληζηήο ζηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζα είλαη ππφρξενο γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ. 
 

Α.6. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΔΧΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

 Οη θάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ δηαθξίλνληαη: 
 
  

 1
ε 
 ΦΑΗ: Απνμειψζεηο θνπθσκάησλ – πθηζηάκελεο ζεξκνκφλσζεο  

      2
ε
  ΦΑΗ : Σνηρνπνηίεο – Δπηρξίζκαηα- Καηαζθεπέο μχιηλεο θαη κεηαιιηθέο  

 3
ε 
 ΦΑΗ: Ηιεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

 4ε  ΦΑΗ: Δπελδχζεηο-Δπηζηξψζεηο – Υξσκαηηζκνί - Σειεηψκαηα 
 
Ο αλάδνρνο θαηά ηελ αλαζχληαμε ηνπ ΑΤ ζα αλαζεσξήζεη ηηο θάζεηο ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν 
ρξνλνδηάγξακκα ψζηε λα γίλεη ε ζσζηή εθηίκεζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ θαη ε πξφβιεςε ησλ 
απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ θαη κέηξσλ αζθαιείαο ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη 
ηαπηφρξνλα.  

 
 
 

Α.7.  ΣΟΥΟΙ - ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ 
     (ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ-ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΚΔΦΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ) 
 

Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη λα νινθιεξψζεη ην έξγν ρσξίο αηπρήκαηα ή επηπηψζεηο 
ζηελ πγεία θαλελφο. ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεξγνιάβνπο θαη ηνπο επηβιέπνληεο επί ηφπνπ ηνπ 
έξγνπ κεραληθνχο ζα δηαζθαιίζεη φηη ζα γίλνπλ πξνβιέςεηο γηα λα επηζεκαλζνχλ νη πηζαλνί θίλδπλνη 
θαη ζπγρξφλσο ζα ιάβεη κέηξα γηα ηελ απαινηθή ηνπο.  
Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιεθζεί πξέπεη λα έρεη εθπαηδεπζεί πξηλ αλαιάβεη ηα θαζήθνληα ηνπ 
ψζηε λα απνθεπρζνχλ νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο πνπ ίζσο ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνπο ίδηνπο ή ηξίηνπο. 
Κάζε εξγαδφκελνο πξηλ γίλεη δεθηφο ζην εξγνηάμην, πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη ην εθπαηδεπηηθφ 
πξφγξακκα, πνπ ζα δνζεί απφ ηνλ Τπεχζπλν  Αζθαιείαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ 
γλσζηνπνηνχληαη νη βαζηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο. πγρξφλσο ζα ππάξρεη δηαζέζηκν ζην εξγνηάμην 
ην παξφλ έγγξαθν (φπσο ζα αλαζεσξεζεί) κε ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη 
ζην εξγνηάμην. Όηαλ πξφθεηηαη λα εθηειεζζεί κία ζπγθεθξηκέλε εξγαζία κε εηδηθέο απαηηήζεηο, ν 
Γηεπζπληήο Δξγνηαμίνπ ζα ζπγθαιεί ζχζθεςε ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη φιν ην θχξην πξνζσπηθφ, 
ψζηε λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πεξί αζθαιείαο. 
Ο Σερληθφο Αζθαιείαο ζα εθηειεί πεξηνδηθνχο ειέγρνπο ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ ζπκκφξθσζε κε ηηο 
ξπζκίζεηο πεξί αζθαιείαο. Αλ ν Μεραληθφο Αζθαιείαο παξαηεξήζεη νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε, 
ζα ζπγθιεζεί ζχζθεςε κε ηελ παξνπζία φισλ ησλ κειψλ πνπ εκπιέθνληαη: Σν αληηθείκελν ηεο 
ζχζθεςεο ζα είλαη ε εμέηαζε ηεο κε ζπκκφξθσζεο θαη ε απφθαζε γηα ηελ δηνξζσηηθή ελέξγεηα πνπ 



 

  

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί. Αθνινχζσο αλ ν Μεραληθφο Αζθαιείαο βξίζθεη φηη ζηε δηάξθεηα ηεο 
Δπηζεψξεζεο νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, πξέπεη λα ην αλαθέξεη άκεζα 
ζηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ. 
Απφ ηνλ αλάδνρν ζα νξηζηεί ε εκεξνκελία κίαο ηνπιάρηζηνλ κεληαίαο ζχζθεςεο γηα ζέκαηα 
αζθάιεηαο κε ην ΠΓ 17/96 άξζξν ΙΙ, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ φινη νη εξγαδφκελνη θαηά ηνκείο θαη 
ελππφγξαθα ζα θάλνπλ φπνηεο παξαηεξήζεηο ζε ζέκαηα αζθαιείαο έρνπλ. Με ηελ έλαξμε ησλ 
εξγαζηψλ ν ηερληθφο αζθαιείαο κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηεπζπληή εξγνηαμίνπ ζα θαζνξίζνπλ ηα 
ζέκαηα ησλ ζπζθέςεσλ απηψλ. 
 
Όηαλ δηαπηζηψλεηαη ε κε ζπκκφξθσζε σο πξνο ηελ αζθάιεηα, ν Σερληθφο Αζθαιείαο  δίλεη ηηο 
απαηηνχκελεο εληνιέο ζρεηηθά κε ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ. 
Ο παξαιήπηεο ηεο πξναλαθεξφκελεο εληνιήο πξέπεη λα πινπνηήζεη εληφο θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ ηηο 
ππνδεηθλπφκελεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Αθνινχζσο ν Σερληθφο Αζθαιείαο ή έλαο απφ ηνπο 
ζπλαδέιθνπο ηνπ ζα επηζεσξήζεη θαη ζα επηβεβαηψζεη φηη έρεη γίλεη ε δηνξζσηηθή ελέξγεηα. Σπρφλ κε 
ζπκκφξθσζε ηνπ ππεπζχλνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ άκεζε ζχληαμε αλαθνξάο κε ζπκκφξθσζεο 
απφ ηνλ Σερληθφ Αζθαιείαο θαη ζα αθνινπζείηαη ε πξναλαθεξφκελε ζρεηηθή δηαδηθαζία. 
Κάζε αηχρεκα πξέπεη λα αλαθεξζεί ζηνλ Σερληθφ Αζθαιείαο. Η θνηλνπνίεζε πξέπεη λα γίλεη ηελ ίδηα 
κέξα πνπ ζπλέβε ην αηχρεκα, ψζηε λα γίλνπλ νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο. 
Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ν Σερληθφο Αζθαιείαο πξέπεη λα είλαη ελήκεξνο ζρεηηθά κε ηελ 
ζπλνιηθή εξγαζία πνπ έρεη εθηειεζηεί θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αηπρεκάησλ πνπ ζπλέβεζαλ θαη 
ηηο ψξεο εξγαζίαο πνπ ράζεθαλ. 
Όια ηα έγγξαθα ζρεηηθά κε ζέκαηα αζθαιείαο αξρεηνζεηνχληαη, φια ηα αηπρήκαηα εμεηάδνληαη θαη 
αλαιχνληαη θαη ππνβάιιεηαη αλαθνξά γηα πεξαηηέξσ κειέηε πξφιεςεο θαη ιήςε απνθάζεσλ. 
Γηα ηα κέηξα αζθαιείαο θαη γηα φια ηα παξαπάλσ γίλνληαη νη ζρεηηθέο εγγξαθέο ζην Ηκεξνιφγην 
Μέηξσλ Αζθαιείαο πνπ ηεξείηαη ζην εξγνηάμην. 
 
 

Α.8. ΠΡΟΠΔΛΑΗ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ Δ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ 
 

Η πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην γίλεηαη απφ ην πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν.  
 

Β. ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΠΑΡΟΤΗΑΘΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 
ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 
 
Παξνπζηάδνληαη νκαδνπνηεκέλα νη βαζηθφηεξνη θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζζνχλ θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. ην Μέξνο –Δ– γίλεηαη ζπζρέηηζε ησλ θηλδχλσλ κε ηηο θάζεηο εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ. 
 
Β.1. ΑΠΟΞΗΛΧΔΙ  
 

 Πηψζεηο πιηθψλ – εξγαιείσλ απφ χςνο. 

 Πηψζε εξγαδνκέλνπ απφ χςνο ή εμαηηίαο κε πξνζπειάζηκνπ ρψξνπ. 

 Σξαπκαηηζκφο εξγαδνκέλσλ θαηά ηε ρξήζε θνξεηψλ κερ/ησλ (δηζθνηξνρνί, θνκπξεζέξ, 
αιπζνπξίνλα θιπ) 

 Ηιεθηξνπιεμία θαηά ηε ρξήζε ειεθηξηθψλ κεραλεκάησλ 

 Ππξθαγηά θαηά ηε ρξήζε ζπζθεπψλ νμπγφλνπ – ειεθηξνθίλεησλ ή βελδηλνθίλεησλ κερ/ησλ 

 
Β.2. ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΔ – ΔΠΙΥΡΙΜΑΣΑ- ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΙΝΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ - ΔΠΔΝΓΤΔΙ – 
ΔΠΙΣΡΧΔΙ – ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΔΛΔΙΧΜΑΣΑ 

 

 Πηψζε εξγαδνκέλνπ απφ χςνο ή εμαηηίαο κε πξνζπειάζηκνπ ρψξνπ. 

 Καηαπφλεζε ξάρεο θαη νζθπτθήο ρψξαο θαηά ηε ρεηξσλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ θνξηίσλ ή 
θαηά ηελ θαηεξγαζία βαξέσλ θνξηίσλ. 

 Σξαπκαηηζκφο – εγθαχκαηα εξγαδνκέλσλ θαηά ηε ρξήζε θνξεηψλ κερ/ησλ (θφθηεο, 
δηζθνηξνρνί, θνκπξεζέξ, αιπζνπξίνλα θιπ) 

 Ηιεθηξνπιεμία θαηά ηε ρξήζε ειεθηξηθψλ κεραλεκάησλ 

 Ππξθαγηά θαηά ηε ρξήζε ζπζθεπψλ νμπγφλνπ – ειεθηξνθίλεησλ ή βελδηλνθίλεησλ κερ/ησλ 

 Κίλδπλνη θαηά ηε ρξήζε δηαβξσηηθψλ – δηαιπηψλ θαη ινηπψλ ρεκηθψλ νπζηψλ. 



 

  

 
Β.3 ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ 
 

 Πηψζε εξγαδνκέλνπ απφ χςνο ή εμαηηίαο κε πξνζπειάζηκνπ ρψξνπ. 

 Καηαπφλεζε ξάρεο θαη νζθπτθήο ρψξαο θαηά ηε ρεηξσλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ θνξηίσλ ή 
θαηά ηελ θαηεξγαζία βαξέσλ θνξηίσλ. 

 Ηιεθηξνπιεμία (απφ πξνυπάξρνληα δίθηπα, θαηά ηε ρξήζε ειεθηξηθψλ κεραλεκάησλ,  απφ ηελ 
πξνζέγγηζε δηθηχσλ ΓΔΗ.)  
 

Γ. ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

 

Γ.1. ΓΔΝΙΚΑ 
 

Κάζε εξγαδφκελνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα γλσξίδεη: 

 Πνπ βξίζθνληαη θαη πσο ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζπζθεπέο ππξφζβεζεο ηνπ ηνκέα ηνπ. 

 Πνπ βξίζθεηαη θαη ηη πεξηέρεη γηα θάζε πεξίπησζε ην θηβψηην (θαξκαθείν) πξψησλ βνεζεηψλ. 
 

Γ.2. ΚΑΝΟΝΔ ΑΦΑΛΔΙΑ 
 

 Γελ ζα αλαηίζεηαη δνπιεηά ζε θαλέλα άηνκν αλ δελ είλαη ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά θαηάιιειν γη’ 
απηήλ. 

 Απαγνξεχεηαη ε θπθινθνξία ζηα κέησπα εξγαζίαο ρσξίο θξάλνο, άξβπια (παπνχηζηα 
αζθαιείαο) θαη θφξκα. 

 Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα ζηα κέησπα εξγαζίαο θαη ηηο απνζήθεο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 Απαγνξεχεηαη ζην πξνζσπηθφ λα αγγίδεη νπνηαδήπνηε ζπζθεπή ή κεράλεκα, εάλ δελ ηνπ έρεη 
αλαηεζεί νπνηαδήπνηε αξκνδηφηεηα απφ ηνλ πξντζηάκελν. 

 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε εξγαιείσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θαθή θαηάζηαζε. 

 Απαγνξεχεηαη ε εθθίλεζε νπνηαζδήπνηε ζπζθεπήο ή κεραλήκαηνο έλα δελ έρεη ηνπνζεηεζεί 
φινο ν πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο (αζθαιείαο) θαη εάλ δελ έρεη απνκαθξπλζεί φιν ην 
αλαξκφδην πξνζσπηθφ. 

 Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πεπηεζκέλνπ αέξα ρσξίο αθξνθχζην γηα θαζαξηζκνχο εδάθνπο, 
πάγθνπ εξγαζίαο θιπ. 

 Απαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε πιηθψλ, εξγαιείσλ θιπ. ζε δξφκνπο δηαθπγήο γηαηί πξέπεη λα 
δηαηεξνχληαη θαζαξνί θαη ειεχζεξνη γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ. 

 Απαγνξεχεηαη ε παξακνλή πξνζσπηθνχ θάησ απφ αησξνχκελα θνξηία. 

 Απαγνξεχεηαη ε επίζθεςε αηφκσλ ζηα κέησπα εξγαζίαο εάλ δελ πξνεγεζεί ζπλελλφεζε κε ηνλ 
αξκφδην πξντζηάκελν ή εξγνδεγφ. 

 Απαγνξεχεηαη νπνηνδήπνηε άηνκν λα ζέζεη ζε θίλεζε κηα κεραλή πξηλ βεβαησζεί φηη θαλέλα 
άιιν άηνκν δελ θάλεη επηζθεπή, θαζαξηζκφ ή ιίπαλζε ξχζκηζε ζηε κεραλή ή εξγάδεηαη θνληά ζ’ 
απηή θαη ζε επηθίλδπλε απφζηαζε. 

 Καηά ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ ή θαηαζθεπψλ, ζα παξέρνληαη αζθαιείο ρψξνη νη νπνίνη κπνξεί λα 
είλαη δάπεδα. (ηα νπνία ζα πξνζηαηεχνληαη κε θηγθιηδψκαηα), θαηαζηξψκαηα ή μπιφηππνη. 

 Όια ηα εμσηεξηθά ζπλεξγεία θαη νη εξγνιάβνη  νθείινπλ λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο. 
Καηά ηελ δηάξθεηα επηθίλδπλσλ εξγαζηψλ ην πξνζσπηθφ απηφ πξνεηδνπνηείηαη γηα θάζε 
ελδερφκελν θίλδπλν θαη λα έρεη πάξεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο ζπζηάζεηο θαη νδεγίεο αζθαιείαο 
απφ ηνπο αξκφδηνπο ηνπ εξγνηαμίνπ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ επίβιεςε. Δάλ 
νπνηνδήπνηε εμσηεξηθφ ζπλεξγείν ή εξγνιάβν θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ κέζα ζηνλ 
εξγνηαμηαθφ ρψξν παξαβαίλεη ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηηο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο, ζα γίλεη παξέκβαζε ακέζσο απφ ηνλ αξκφδην επηβιέπνληα 
ηνπ εξγνηαμίνπ κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ζπλεξγείνπ ή ηνπ εξγνιάβνπ κε ηηο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο αζθαιείαο. 

 Η επηρείξεζε είλαη ππεχζπλε γηα ην ζχζηεκα πξνζσξηλήο ειεθηξηθήο δηαλνκήο ζην έξγν θαζψο 
θαη γηα ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ. 
 

Γ.3. ΠΔΡΙΦΡΑΞΗ – ΗΜΑΝΗ ΑΦΑΛΔΙΑ  
 

Ο ρψξνο ηνπ εξγνηαμίνπ ζα είλαη πεξηθξαγκέλνο θαη ζα απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζηνπο κε έρνληεο 
εξγαζία. 
Πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα είλαη ππνρξεσηηθά θαη ε επηρείξεζε κεξηκλά ψζηε ηέηνηα θαηάιιεια ζήκαηα 
λα αλαξηψληαη ζε νιφθιεξν ην ρψξν εξγαζίαο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 105/95. 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη κεξηθά ζεκεία πξνζνρήο: 



 

  

 Η ζήκαλζε πξέπεη λα είλαη έγθπξε θαη έγθαηξε. 

 ήκα απαγφξεπζεο εηζφδνπ ζην εξγνηάμην ζε ηξίηνπο ζε θάζε είζνδν ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 ήκα ππνρξεσηηθήο ρξήζεο θξάλνπο ζηε είζνδν ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 ήκαλζε εχθιεθησλ πιψλ 

 ήκαλζε νπζηψλ επηθίλδπλσλ γηα ην δέξκα. Τπνρξεσηηθή ρξήζε γαληηψλ. 

 Όηαλ ηνπνζεηείηαη πξνζσξηλή ζήκαλζε θαιχπηεηαη ή απνκαθξχλεηαη ε κφληκε. Μεηά ην 
πέξαο ησλ εξγαζηψλ απνκαθξχλεηαη θάζε ζήκα ηεο πξνζσξηλήο ζήκαλζεο θαη 
απνθαζίζηαηαη ε κφληκε. 

 Σα ζήκαηα πξέπεη λα ζπληεξνχληαη. 

 Όια ηα ζήκαηα πξέπεη λα είλαη αλαθιαζηηθά ή λα θσηίδνληαη. 

 Η επζηάζεηα ησλ ζεκάησλ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη  

 Δλδεηθηηθέο πηλαθίδεο απαηηνχληαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο. 
 

Γ.4. ΑΓΔΙΔ ΔΙΟΓΟΤ - ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΚΔΠΣΧΝ 
 

 Απαγνξεχεηαη ζε αλαξκφδηα πξφζσπα λα εηζέξρνληαη ζην εξγνηάμην 

 Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε εηζαγσγή θαη ρξήζε ζην εξγνηάμην νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, φπσο 
επίζεο θαη είζνδνο αηφκσλ κεζπζκέλσλ. 

 

Γ.5. ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟΤ 
 

 Δπαηζζεηνπνίεζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζέκα ηεο θαζαξηφηεηαο. 

 σζηφο πξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο 

 Αζθαιή δάπεδα έλαληη νιίζζεζεο 

 Σνπνζέηεζε ηθαλνχ αξηζκνχ θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη αλαθχθισζεο. 

 Ιθαλφο αξηζκφο επαξθψο εμνπιηζκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ αηνκηθήο θαζαξηφηεηαο. Βάζεη 
πξνδηαγξαθψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Αξρή.  

 
Γ.6. ΜΔΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ (ΜΑΠ) 
 

Γηα ηελ αζθάιεηα φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 396/94 επηβάιιεηαη ε πηζηή εθαξκνγή 
ησλ παξαθάησ νδεγηψλ: 

 Η επηινγή ησλ ΜΑΠ γίλεηαη, κεηά απφ εθηίκεζε ησλ εηδηθψλ θηλδχλσλ ζηε ζέζε εξγαζίαο θαη 
ησλ γεληθψλ θηλδχλσλ ζην εξγνηάμην, κε ηε βνήζεηα ηνπ Σερληθνχ αζθαιείαο ή θαη ηνπ Ιαηξνχ 
Δξγαζίαο. 

 Ο Αλάδνρνο δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ηθαλνπνηεηηθά 
απνζέκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ θεληξηθή απνζήθε. 

 Δίλαη απαξαίηεηε ε εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ρξεζηκφηεηα θαη 
ρξήζε ησλ ΜΑΠ. 

 Η ρξήζε ησλ ΜΑΠ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο είλαη ππνρξεσηηθή. 

 Πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ΜΑΠ. 

 Σα ΜΑΠ πξέπεη λα είλαη πξνζσπηθά. 

 Σα ΜΑΠ πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ θαιά ζηα αλζξσπνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ρξήζηε. 

 Όπνπ ρξεηάδεηαη πνιιαπιή πξνζηαζία επηιέγνληαη ΜΑΠ πνπ πξνζαξκφδνληαη ή ηαηξηάδνπλ 
ρσξίο λα δεκηνπξγνχλ θάπνην πξφβιεκα (άιιν θίλδπλν, κεησκέλε πξνζηαζία). 

 Σα ΜΑΠ θεθαιήο θαη ηα ΜΑΠ πνδηψλ πξέπεη λα θνξηνχληαη πάληα ζε έλα εξγνηάμην ζηηο 
ζέζεηο εξγαζίαο ή πξνζπέιαζεο ζε απηέο. 

 Σα ΜΑΠ πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε, λα ζπληεξνχληαη, λα αληηθαζίζηαληαη άκεζα ζε 
πεξίπησζε θζνξάο θαη λα θέξνπλ ην δηαθξηηηθφ CE.  

 Σα ΜΑΠ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ. 

 θφπηκνο είλαη ν έιεγρνο θαη ε επηζεψξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα. 

 Η απνζήθεπζε ησλ ΜΑΠ πξέπεη λα γίλεηαη ζε θαηάιιεινπο θαη θαζαξνχο ρψξνπο. 
 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 
 
1) Γπαιηά Αζθαιείαο 
Γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ζηα κάηηα, επηβάιιεηαη νη εξγαδφκελνη λα θνξνχλ γπαιηά αζθαιείαο. 
Οη δηάθνξνη ηχπνη γπαιηψλ είλαη νη εμήο: 
α) Γπαιηά εηδηθά γηα εξγαζίεο θνπήο κε ζπζθεπή νμπγφλνπ-αζεηηιίλεο. 



 

  

β) Γπαιηά ή κάζθα κε εηδηθφ γπαιί γηα εξγαζίεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο. 
2) Γάληηα  
ηε δηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ βξίζθνληαη γάληηα δηαθφξσλ ηχπσλ: 
α) Γεξκάηηλα γάληηα ησλ νπνίσλ ε ρξήζε είλαη ππνρξεσηηθή ζε εξγαζίεο ρεηξηζκνχ θνθηεξψλ θαη 
κπηεξψλ αληηθεηκέλσλ γηα λα πξνζηαηεχνληαη ηα δάθηπια θαη ηα ρέξηα απφ θνςίκαηα, ηξππήκαηα θαη 
ηξαπκαηηζκνχο γεληθά. 
β) Λαζηηρέληα γάληηα ειεθηξνιφγσλ (ηχπνπ ΓΔΗ) ησλ νπνίσλ ε ρξήζε είλαη ππνρξεσηηθή γηα 
ειεθηξνηερλίηεο πνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα εξγάδνληαη ζε θπθιψκαηα ππφ ηάζε. 
3) Παπνχηζηα αζθαιείαο 
α) Σα άξβπια είλαη ππνρξεσηηθά γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ δηαθηλνχληαη ζηνπο δξφκνπο θαη 
ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ. 
β) Οη κπφηεο είλαη ππνρξεσηηθέο ζε ρψξνπο κε λεξά, ιάζπεο θαη νπζίεο θαη γεληθά νπνπδήπνηε ε 
ρξήζε αξβχιαο ζα έθαλε πξνβιεκαηηθή θαη αλαζθαιή ηελ εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ. 
4) ηνιή εξγαζίαο 
Δίλαη ππνρξεσηηθή γηα φιν ην πξνζσπηθφ, ην νπνίν αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο 
εξγαζίαο πνπ εθηειεί, θνξά ηνλ θαηάιιειν ηχπν θφξκαο. Οη ηχπνη είλαη νη εμήο: 
α) Κνηλέο θφξκεο εξγαζίαο δηκεξείο. 
β) Αδηάβξνρεο έλαληη βξνρήο θιπ. 
5) Κξάλε 
Απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ή ε θπθινθνξία κέζα ζην εξγνηάμην ρσξίο θξάλνο αζθαιείαο. Γηα ηελ 
πξνζηαζία απφ πςεινχο ζνξχβνπο ηδίσο ζηα ππφγεηα έξγα, νη εξγαδφκελνη ζα ρξεζηκνπνηνχλ 
σηναζπίδεο. 
6) Μάζθεο γηα πξνζηαζία απφ ηε ζθφλε φηαλ απαηηείηαη θαη απαξαίηεηα θαηά ηηο θαζαηξέζεηο.. 
 

Γ.7. ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ - ΠΤΡΟΒΔΗ 
 

Α. Πξφιεςε Ππξθαγηάο 
 
 Απαγνξεχεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ην θάπληζκα θαη ην άλακκα θσηηάο ή ε εθηέιεζε εξγαζίαο 

πνπ πξνθαιεί ππεξζέξκαλζε ή ζπηλζήξα κέζα ζε πεξηνρέο ηνπ εξγνηαμίνπ ζηηο νπνίεο 
ππάξρνπλ ζρεηηθέο νδεγίεο θαη γεληθά ζε ρψξνπο φπνπ ππάξρνπλ εχθιεθηα πιηθά, 

 Απαγνξεχεηαη ή ρξήζε γπκλήο θιφγαο ή νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ πξνθαιεί ζπηλζήξα, θιφγα 
ή ζεξκφηεηα, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ ππεχζπλνπ εξγνδεγνχ. 

 Οη ρψξνη εξγαζίαο ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί (απνκαθξχλνληαη ακέζσο φια ηα 
ζθνππίδηα θαη ηα εχθιεθηα πιηθά φπσο ιάδηα, ζηνππηά, ραξηηά, πθάζκαηα, μχια θιπ.). 

 Πξέπεη λα ππάξρεη πάληνηε έμνδνο ειεχζεξε θαη ρσξίο εκπφδηα, γηα άκεζε απνκάθξπλζε, ζε 
πεξίπησζε πνπ θηλδπλεχεη ε δσή θάπνηνπ απφ ππξθαγηά. 

 

Β. Καηαπνιέκεζε Φσηηάο. 
 

Γενικά 
-Σν πιηθφ θαηαπνιέκεζεο θσηηάο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αλά πάζα ζηηγκή. Πξέπεη ινηπφλ λα 
παξακέλεη πάληνηε ειεχζεξν θαη λα είλαη πξνζηηφ. 
-Σν πιηθφ απηφ πξννξίδεηαη απζηεξά γηα ρξήζε κφλν ζε πεξίπησζε ππξθατάο. Απαγνξεχεηαη 
«απζηεξά» ε ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ δηαηεζεηκέλσλ κέζσλ αληηκεηψπηζεο ππξθατάο γηα άιινπο 
ζθνπνχο εθηφο εθείλσλ γηα ηνπο νπνίνπο  πξννξίδνληαη. 
 
Γιατεθειμένα μέσα κατάσβεσης πσρκαγιάς. 

 Ππξνζβεζηήξεο  CO2 γηα ζηεξεά, πγξά, αέξηα θαχζηκα θαη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 Ππξνζβεζηήξεο ζθφλεο γηα ζηεξεά, πγξά θαη αέξηα θαχζηκα θαηά θαλφλα. 

 Άκκνο γηα θαηάζβεζε ζηεξεψλ ή πγξψλ θαπζίκσλ. 

 θαπάλεο  θαη θηπάξηα. 
 
Αντιμετώπιση πσρκαγιάς 

 Πξέπεη λα είλαη γλσζηά ηα ππξνζβεζηηθά κέζα πνπ ππάξρνπλ ζην ρψξν εξγαζίαο, πνπ 
βξίζθνληαη, γηα πνηεο ππξθαγηέο είλαη θαηάιιεια θαη πσο ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 Απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ππξνζβεζηήξεο λεξνχ θαη γεληθά λεξφ ζε ειεθηξηθέο 
εγθαηαζηάζεηο ππφ ηάζε θαη πγξά θαχζηκα. 

 Γηαηεξνχκε ην ρψξν θαζαξφ απφ ραξηηά θαη εχθιεθηα πιηθά θαη πεξηνδηθά θάλνπκε απνςίισζε 
ηνπ ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ. 



 

  

 Σν λεξφ λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαηάζβεζε θσηηάο ζε ζηεξεά. Γηα ειαθξά ζηεξεά πιηθά φπσο 
ραξηηά, ρφξηα, ζηνππηά θιπ. λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε ππξνζβεζηήξσλ ζθφλεο ή CO2. Η 
θαιχηεξε ιχζε είλαη ην λεξφ. 

 

Γ. Οδεγίεο επέκβαζεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο. 
 

Δάλ αληηιεθζείηε θσηηά ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εξγνηαμίνπ ζα πξέπεη 
ακέζσο λα εηδνπνηήζεηε: 

 Σν ηκήκα πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζην ζεκείν θσηηάο. ηε ζπλέρεηα πξνζπαζήζηε λα 
ζβήζεηε ή λα πεξηνξίζεηε φζν είλαη δπλαηφλ ηε θσηηά ρξεζηκνπνηψληαο φια ηα θαηάιιεια γηα 
ηελ πεξίπησζε κέζα ππξνζβεζηηθά. 

Σν πξνζσπηθφ ππξαζθάιεηαο θαη ην θχιαθα. 

 Δάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ απαληά ην ηειέθσλν ηνπ θχιαθα θαιέζηε ακέζσο ηελ 
Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία (199). 

 
ΠΡΟΟΥΖ 
Όιεο νη ελέξγεηεο επέκβαζεο πξέπεη λα θαηεπζύλνληαη από ηνλ ππεύζπλν βάξδηαο ή ηνλ 
Δξγνηαμηάξρε. 
 

Γ.8. ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 
 

Ο επηθεθαιήο θάζε βάξδηαο -(επηζηάηεο θαη εξγνδεγφο)- ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γεληθφ Δξγνδεγφ, ηνλ 
Σερληθφ Αζθαιείαο, πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ 
αλαγθψλ, φπσο απηά αλαθέξνληαη παξαθάησ. 
 

Α) Δξγαηηθφ Αηχρεκα. 
 

ην εξγνηάμην είλαη ππνρξεσηηθφ λα ππάξρεη θαξκαθείν εμνπιηζκέλν θαηάιιεια κε φια ηα 
απαξαίηεηα θάξκαθα θαη πιηθά γεληθά γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 
ε πεξίπησζε ειαθξνχ αηπρήκαηνο: 
Μεηά απφ θάζε ειαθξχ ηξαχκα ν ηξαπκαηίαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη βαζηθά κέηξα ζεξαπείαο θαη 
θπξίσο θαζάξηζκα θαιφ (αληηζεπηηθφ) θαη ελδερνκέλσο επίδεζκν. 
Δάλ ε θαηάζηαζε ηνπ ηξαχκαηνο απαηηεί ηελ άκεζε επηκέιεηα λνζνθφκνπ, ν εξγνδεγφο βάξδηαο ζα 
ελεξγήζεη γηα ηελ κεηαθνξά ζην ηαηξείν ηνπ εξγνηαμίνπ. ε πεξίπησζε ζνβαξνχ αηπρήκαηνο: 
Δίλαη απαξαίηεην λα δνζνχλ ζηνλ ηξαπκαηία φιεο νη ζηνηρεηψδεηο πξψηεο βνήζεηεο ζηνλ ηφπν ηνπ 
αηπρήκαηνο πξνηνχ κεηαθεξζεί ζην Ννζνθνκείν. 
 

Β) Γηαδηθαζία εθθέλσζεο ηνπ εξγνηαμίνπ. 
 

ε θάζε θάζε εξγαζηψλ ζα ζπληάζζεηαη ζρέδην εθθέλσζεο ηνπ εξγνηαμίνπ γηα ην νπνίν ζα 
ελεκεξψλνληαη θαηάιιεια νη εξγαδφκελνη. 
 

Γ) Αλαθνξά έθηαθηεο αλάγθεο ζην Δξγνηάμην 
 
Όπνηνο εληνπίζεη πξψηνο ηελ αλάγθε ζα ελεκεξψζεη ηνλ Δξγνηαμηάξρε ην ηαρχηεξν δπλαηφ 
(νλνκαηεπψλπκν θαη ζέζε ηνπ ζπκβάληνο) ή αλ απηφο απνπζηάδεη ηνλ αληηθαηαζηάηε ηνπ. 
 

Γ) Αλαγγειία αηπρήκαηνο. 
 
1. Αλ κε ηελ αξρηθή αληηκεηψπηζε ελφο αηπρήκαηνο δηαπηζησζεί πσο ν ηξαπκαηίαο πξέπεη λα 

κεηαθεξζεί ζε πιεζίνλ Ννζνθνκείν ή Κιηληθή, ε κεηαθνξά γίλεηαη ακέζσο κε απηνθίλεην ηνπ 
Δξγνηαμίνπ είηε θαιείηαη αζζελνθφξν θαηά πεξίπησζε. 

2. Μεηά ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αηπρήκαηνο εηδνπνηείηαη. 
       α. Ο ηερληθφο αζθαιείαο. 
       β. Ο Πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο φπνπ αλήθεη ν ηξαπκαηίαο.  
3. Ο Πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο πξνβαίλεη θαηά πεξίπησζε ζηηο εμήο ελέξγεηεο. 

 Δάλ πξφθεηηαη γηα ειαθξχ αηχρεκα πνπ ζα ζπλεπάγεηαη νιηγφσξε απνπζία ηνπ αηπρεκαηία - 
κηθξφηεξε απφ 8 ψξεο - απφ ηελ εξγαζία, ζπκβνπιεχεηαη ηελ Έθζεζε Σερληθψλ Αζθαιείαο θαη 
πξνηείλεη ιχζεηο ή θάλεη ζπζηάζεηο (αλάινγα κε ηελ αηηία) έηζη ψζηε λα κελ επαλαιεθζεί 
παξφκνην αηχρεκα. 

 Πξνηείλεη ιχζεηο ή θάλεη ζπζηάζεηο (αλάινγα κε ηα αίηηα) ψζηε λα κελ επαλαιεθζνχλ παξφκνηα 
αηπρήκαηα. 

 πκπιεξψλεη ηε Γήισζε αηπρήκαηνο ζε φζα ζεκεία αθνξνχλ θαη ηελ κνλνγξάθεη. 
 



 

  

 Δλεκεξψλεη ακέζσο ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεη ηε δήισζε αηπρήκαηνο ζηα 
ζεκεία πνπ ηνλ αθνξνχλ. 

 

Γ.9. ΣΗΡΗΗ ΔΝΣΤΠΧΝ ΔΠΙ ΣΟΠΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

 Ηκεξνιφγην κέηξσλ αζθαιείαο. Σεξείηαη ζην εξγνηάμην θαη ζπκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 
λνκνζεζία. 

 Έληππα πξνο αλαθνίλσζε δηα ηνηρνθνιιήζεσο: 
ην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ αλαξηνχληαη έληππα πνπ θαζνδεγνχλ θαη ελεκεξψλνπλ εξγαδνκέλνπο 
ζε δεηήκαηα αζθαιείαο θαη πγηεηλήο. 

 

Γ.10. ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ έρεη δνζεί ε κε αξ. πξση.  235220/9-10-2018 Απαιιαγή απφ Απφθαζε 
Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, φπνπ νξίδνληαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ 
πξέπεη λα ηεξεί ν αλάδνρνο. 
 
 
 

Γ.11. ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ – ΔΞΟΠΛΙΜΟ – ΟΡΓΑΝΧΗ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟΤ 
 

Γ.11.1. ΓΔΝΙΚΑ ΗΜΔΙΑ ΠΡΟΟΥΗ 

 Όινο ν ηδηφθηεηνο θηλεηφο εμνπιηζκφο ηεο εηαηξία, ηα κεραλήκαηα ησλ ππεξγνιάβσλ θαη γεληθά 
φζα απαζρνινχληαη ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ φπσο επίζεο πιηθά θαη εξγαιεία είλαη 
θαηαρσξεκέλα, εθνδηαζκέλα κε άδεηα, αζθαιηζκέλα θαη δηαηεξεκέλα ζε θαιή θαηάζηαζε.  

 Οη κεραλέο θέξνπλ δηαθξηηηθά αζθαινχο ιεηηνπξγίαο θαη πνηφηεηαο CE 

 Καζνξηζκφο αζθαιψλ δηαδηθαζηψλ ρεηξηζκνχ ησλ κεραλψλ 

 Δθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ αζθαιή ρεηξηζκφ ησλ κεραλψλ 

 Υξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ κεραλψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο 

 Γείσζε ησλ ειεθηξηθψλ κεραλψλ 

 Δπαξθήο εμαεξηζκφο ζε θιεηζηφ ρψξν ιεηηνπξγίαο κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο. 

 Όιεο νη κεραλέο είλαη εθνδηαζκέλεο κε εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζηα ειιεληθά 

 Η εγθαηάζηαζε ησλ κεραλψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. 
Απαγνξεχνληαη ηξνπνπνηήζεηο, πξνζαξκνγέο ή κεηαζέζεηο ηκεκάησλ ησλ κεραλψλ πνπ δελ 
πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο. 

 
Γ.11.2. Απηνθίλεηα 
 

 Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη Άδεηα θπθινθνξίαο θαη λα είλαη αζθαιηζκέλν. 

 Σν φρεκα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν ηνπ ΚΣΔΟ. 

 Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη θηβψηην Α’ Βνεζεηψλ. 

 Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη ππξνζβεζηήξα. 

 Σν φρεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε θακπίλα πξνζηαζίαο, κε ερεηηθή θφξλα θαη θσηεηλφ 
ζήκα θαηά ηελ φπηζζελ. 

 Τπάξρεη ην δειηίν θαηαιιειφηεηαο θάζε κεραλήκαηνο ην νπνίν ειέγρεηαη θαη αλαζεσξείηαη θαη ην 
δειηίν ζπληήξεζεο ην νπνίν ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ ζπληεξεηή ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 Ο νδεγφο ηνπ απηνθηλήηνπ θέξεη θαη ηελ επζχλε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ηνπ νρήκαηνο θαη 
ελεκεξψλεη ππεχζπλα άηνκα ηνπ ζπλεξγείνπ γηα ηπρφλ επηζθεπέο. 

 Πξέπεη λα γίλεηαη ηαθηηθφο έιεγρνο ζηα θξέλα, ηελ θφξλα, ηα θψηα ηνπο παινθαζαξηζηήξεο θαη 
ηα ινηπά ζπζηήκαηα αζθαιείαο. 

 Πξέπεη λα δέλνληαη κε αζθάιεηα ηα θνξηία πξηλ μεθηλήζεη ην φρεκα. 

 Απαγνξεχεηαη ε επηβίβαζε θαη απνβίβαζε απφ ην απηνθίλεην φηαλ απηά δελ έρνπλ ζηακαηήζεη 
ηειείσο. 

 Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα φηαλ γίλεηαη αλεθνδηαζκφο ζε θαχζηκα θαη ε κεραλή πξέπεη λα είλαη 
ζβεζηή. 

 Απαγνξεχεηαη ε θφξησζε ησλ νρεκάησλ πεξηζζφηεξν απφ ην κέγηζην επηηξεπφκελν. 

 Πξέπεη λα γίλεη ηδηαίηεξνο έιεγρνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ θξέλσλ θαη ηεο θφξλαο. 

 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ησλ νρεκάησλ γηα άιιεο εξγαζίεο απ’ απηέο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ 
θαηαζθεπαζζεί. 

 



 

  

Γ.11.3. Φνξησηέο 
 

 Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη Άδεηα θπθινθνξίαο θαη λα είλαη αζθαιηζκέλν. 

 Σν φρεκα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν ηνπ ΚΣΔΟ. 

 Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη θηβψηην Α’ Βνεζεηψλ. 

 Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη ππξνζβεζηήξα. 

 Σν φρεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε θακπίλα πξνζηαζίαο κε ερεηηθή θφξλα θαη θσηεηλφ 
ζήκα θαηά ηελ φπηζζελ. 

 Τπάξρεη ην δειηίν θαηαιιειφηεηαο θάζε κεραλήκαηνο ην νπνίν ειέγρεηαη θαη αλαζεσξείηαη θαη ην 
δειηίν ζπληήξεζεο ην νπνίν ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ ζπληεξεηή ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 
Γ.11.4. Γεξαλνί 
 
 Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη Άδεηα θπθινθνξίαο θαη λα είλαη αζθαιηζκέλν. 

 Σν φρεκα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν ηνπ ΚΣΔΟ. 

 Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη θηβψηην Α’ Βνεζεηψλ. 

 Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη ππξνζβεζηήξα. 

 Σν φρεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε θακπίλα πξνζηαζίαο, κε ερεηηθή θφξλα θαη θσηεηλφ 
ζήκα θαηά ηελ φπηζζελ. 

 Τπάξρεη ην δειηίν θαηαιιειφηεηαο θάζε κεραλήκαηνο ην νπνίν ειέγρεηαη θαη αλαζεσξείηαη θαη ην 
δειηίν ζπληήξεζεο ην νπνίν ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ ζπληεξεηή ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 Δμαζθάιηζε αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο. 
Η ζσζηή ρξήζε ησλ γεξαλψλ εμαζθαιίδεηαη φηαλ ειέγρνληαη θαηάιιεια ηα αθφινπζα ζεκεία: 

 Γηαγξάκκαηα αζθαινχο θνξηίνπ. 

 Ιθαλφηεηα ησλ κεραληθψλ βαξνχιθσλ. 

 Φχζε ηνπ εδάθνπο. 

 Καηξηθέο ζπλζήθεο: άπλνηα, θιπ. 

 Γηαηεξνχληαη πάληα ζε επάξθεηα φια ηα κεραληθά θαη ειεθηξηθά βαξνχιθα ησλ γεξαλψλ θαη 
ζπληεξνχληαη ζπζηεκαηηθά ηα κεραλήκαηα. 

 Διέγρεηαη θαζεκεξηλά ε θαηάζηαζε ησλ ζπξκαηφζθνηλσλ θαη αληηθαζηζηψληαη κε ηελ πξψηε 
έλδεημε θζνξάο. 

 Όηαλ ην αησξνχκελν κπξάηζν είλαη έηνηκν, λα ππνινγίδεηαη ην λεθξφ ζεκείν θαη λα γίλεηαη 
αθξηβήο εθηίκεζε γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή έδξαζε ηνπ γεξαλνχ. 

 Όινη νη γάληδνη πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ κεραληζκνχο αζθαιείαο έλαληη επηθίλδπλσλ 
ραιαξψζεσλ ησλ αλαξηήζεσλ. 

 
Γ.11.5. ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΥΔΙΡΟ 
 
 Υξεζηκνπνίεζε ηνπ θαηάιιεινπ εξγαιείνπ γηα θάζε δνπιεηά. 

 σζηή ζπληήξεζε, θαζαξηζκφο θαη απνζήθεπζε 

 Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε κε κνλσκέλσλ εξγαιείσλ θνληά ζε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο 

 Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε εξγαιείσλ πάλσ ζε θξάζπεδν ή θάγθεια ή άιιν ζεκείν απφ φπνπ 
κπνξνχλ λα πέζνπλ ζε ρακειφηεξν επίπεδν. 
   

Γ.11.6. ΙΚΡΙΧΜΑΣΑ 
 

 Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηθξησκάησλ έρνπλ εθαξκνγή:  

 ε. Απνθ-Γ17α/116/4/ΦΝ429/00  (ΦΔΚ-1239/Β/6-11-00) «Έγθξηζε Διιεληθνχ Καλνληζκνχ 
γηα ηελ Μειέηε θαη Καηαζθεπή 'Έξγσλ απφ Χπιηζκέλν θπξφδεκα ΔΚΧ 2000 

 ν Ν-1430/84  (ΦΔΚ-49/Α/18-4-84)«Κχξσζε ηεο 62 Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο πνπ 
αθνξά ηηο δηαηάμεηο αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία θαη ξχζκηζε Θεκάησλ πνπ έρνπλ 
άκεζε ζρέζε κ' απηή». 

 Σν ΠΓ-1073/81 (ΦΔΚ-260/Α/16-9-81) 

 ΠΓ-778/80 (ΦΔΚ-193/Α/26-8-80) 
πλνπηηθά αλαθέξνληαη κεξηθά ζεκεία πξνζνρήο. 

 Πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα θαθέινπ ηθξησκάησλ (βεβαηψζεηο, κειέηε θιπ). 

 Καηαζθεπή ζθαισζηάο ζχκθσλα κε ηε κειέηε (νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή εηδηθή κειέηε). 
Έλαξμε ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο κεηά απφ άδεηα ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ. 



 

  

 Μφλν έκπεηξν πξνζσπηθφ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο εξγαζίεο αλέγεξζεο, ηξνπνπνίεζεο θαη 
απνζπλαξκνιφγεζεο ησλ ηθξησκάησλ. 

 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ζπλαξκνιφγεζε ζθαισζηάο απφ πηψζεηο απφ χςνο. 

 Οη θάζεηεο βάζεηο ησλ ζθαισζηψλ ζα βξίζθνληαη ζε ζηαζεξή βάζε. 

 Όιεο νη ζθαισζηέο ζα είλαη εθνδηαζκέλεο κε θηγθιηδψκαηα αζθαιείαο ζηηο αλνηρηέο πιεπξέο 
ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

 Αζθαιή κέζα πξφζβαζεο ζα παξέρνληαη ζε φια ηα επίπεδα εξγαζίαο ηεο ζθαισζηάο. Οη θηλεηέο 
ζθάιεο πξέπεη λα ζηεξεψλνληαη γηα λα απνθεχγεηαη ε αθνχζηα κεηαηφπηζή ηνπο. 

 Αζθαιείο ζέζεηο εξγαζίαο. 

 Ο ρψξνο θάησ απφ ηε ζθαισζηά πξέπεη λα πεξηθξάδεηαη θαη λα απαγνξεχεηαη ε θπθινθνξία 
αηφκσλ εληφο απηνχ. 

 Οη ζαλίδεο ησλ ζθαισζηψλ πξέπεη λα επηζεσξνχληαη θαη λα δνθηκάδνληαη πξηλ απφ θάζε 
εγθαηάζηαζε: 

 Θα εγθαζίζηαληαη πξνζηαηεπηηθά γείζα ζηηο αλνηρηέο πιεπξέο ησλ ζθαισζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 
απνθεχγεηαη ε πηψζε ησλ εξγαιείσλ , πιηθψλ ή ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 Γελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζθαισζηά πνπ έρεη ππνζηεί δεκίεο κέρξη φηνπ επηζθεπαζηεί θαη εληζρπζεί. 

 ηε ζθαισζηά ζα ππάξρεη πάληα κφλν ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηε ζηηγκή εθείλε θαη πνηέ 
δελ ζα ππεξθνξηψλεηαη. 

 Έιεγρνη ηεο ζθαισζηάο φπσο πξνβιέπνληαη. 

  

 

Γ.11.7. πληήξεζε Μεραλεκάησλ θαη Δμνπιηζκνχ. 
 
Γηα ηε δηαδηθαζία ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηζρχνπλ: 

 Τπάξρεη ην δειηίν θαηαιιειφηεηαο θάζε κεραλήκαηνο ην νπνίν ειέγρεηαη θαη αλαζεσξείηαη, θαη 
ην δειηίν ζπληήξεζεο ην νπνίν ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ ζπληεξεηή ηνπ εξγνηαμίνπ ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ θαηαζθεπαζηψλ. 

 πληήξεζε κεραληζκνχ ή εμνπιηζκνχ ζε θίλεζε απαγνξεχεηαη φπνπ ε επαθή κε ηα θηλνχκελα 
κέξε κπνξεί λα ηξαπκαηίζεη ηνπο εξγαδφκελνπο. 

 Οη αθφινπζεο πξνθπιάμεηο επηβάιινληαη φπνπ απαηηείηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζπληήξεζεο λα 
παξακέλεη ζε ιεηηνπξγία ν εμνπιηζκφο: 
(Ι) Οη εξγαδφκελνη πνπ αζρνινχληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο απηέο ζα είλαη πιήξσο εθπαηδεπκέλνη θαη 
εμνπζηνδνηεκέλνη λα εθηειέζνπλ ηελ δηαδηθαζία απηή. 
(ΙΙ) Θα θαζνξηζηεί κηα αζθαιήο δηαδηθαζία γηα θάζε πεξίπησζε ζα είλαη δηαζέζηκε θαη λα είλαη 
άκεζα δηαζέζηκε. 

 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε εξγαιεηνκεραλψλ (ηφξλνο, θξέδεο, πξηνλνθνξδέιεο, πιάλα θιπ.) απφ 
πξφζσπα κε εμαζθεκέλα θαη αθαηάιιεια γηα ην ρεηξηζκφ ηνπο. 

 Απαγνξεχεηαη ε νμπγνλνθφιιεζε θαη ε ειεθηξνζπγθφιιεζε αλ απηφο πνπ ηελ εθηειεί δελ έρεη 
πξνεγνπκέλσο εθνδηαζζεί κε φια ηα αηνκηθά πξνζηαηεπηηθά κέζα (γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
καηηψλ, ηνπ πξνζψπνπ, ησλ ρεξηψλ, ησλ πνδηψλ θαη ηνπ ζψκαηνο), θαηά ηεο θσηηάο, ηεο 
αθηηλνβνιίαο θαη ησλ ππξαθησκέλσλ ηεκαρίσλ εθπαηδεπκέλα, αξκφδηα θαη εμνπζηνδνηεκέλα. 

 Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε εθηέιεζε ειεθηξνινγηθήο εξγαζίαο ζε ειεθηξηθά δίθηπα, 
εγθαηαζηάζεηο, ζπζθεπέο θιπ. αλ δελ βεβαησζεί απφιπηα ε αζθαιήο δηαθνπή ηνπ ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο. 

 
 

Γ.11.8. Υεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ 
 
 Μείσζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηεο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ κε ππνθαηάζηαζή 

ηεο απφ κεραληθά κέζα. 

 Τπνβνήζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ δηαθίλεζεο θνξηίσλ κε κεραληθά κέζα. 

 Δθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξζφ ηξφπν ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ θαη 
επίβιεςε γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ θαη ηερληθψλ. 

 Δπηζήκαλζε ζηνπο εξγαδφκελνπο ησλ επηθίλδπλσλ παξακέηξσλ θαη ησλ ζεκείσλ ηδηαίηεξεο 
πξνζνρήο θαηά ηε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε γηα απνθπγή ηνπο. 

 Οη εξγαδφκελνη λα είλαη ζε θαηάιιειε θπζηθή θαη ζσκαηηθή θαηάζηαζε. 

 Απνθεχγνληαη ρεηξσλαθηηθέο κεηαθηλήζεηο φηαλ απαηηνχληαη ζηξνθέο ηνπ θνξκνχ, ζηάζε 
πξνβφινπ, ζπγθξάηεζε θνξηίνπ ζε ηελησκέλα ρέξηα ζηελ έθηαζε θαη γεληθά ζέζεηο ηνπ ζψκαηνο 
νη νπνίεο επηβαξχλνπλ ζεκαληηθφηαηα ην κπνζθειεηηθφ ζχζηεκα. 
 



 

  

Γ.11.9. Αλπςσηηθέο εξγαζίεο 
 
Πιελ ησλ φζσλ αθνξνχλ ηε θαιή θαηάζηαζε ησλ αλπςσηηθψλ κεραλψλ πνπ αλαθέξζεθαλ 
παξαπάλσ αλαθέξνληαη επηπιένλ ζεκεία πξνζνρήο: 

 Ο αλπςσηηθφο κεραληζκφο είλαη ν θαηάιιεινο γηα ηελ εξγαζία, θαη έρεη ειεγρζεί πξηλ ηε ρξήζε. 

 Οη ρεηξηζηέο έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη εκπεηξία. 

 Η πεξηνρή είλαη απνθιεηζκέλε θαη κε θαηάιιειε ζεκαηνδφηεζε. 

 Οη εξγαδφκελνη ζε γεηηνληθά ζεκεία έρνπλ ελεκεξσζεί 

 Τπάξρεη ζπλερψο θαιή νξαηφηεηα ηνπ θνξηίνπ απφ ηνλ ρεηξηζηή ή ππάξρεη έκπεηξνο 
θνπκαληαδφξνο. 

 Απαγνξεχνληαη: ε ειεχζεξε αηψξεζε θνξηίνπ, ε πξνζπάζεηα πιάγηαο κεηαθνξά θνξηίνπ, ε 
απφηνκε αλχςσζε/θαηέβαζκα, ε δηαθίλεζε θνξηίσλ πάλσ απφ εξγαδφκελνπο, ε ππεξθφξησζε 
ηνπ αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ. 

 Πξνζνρή φηαλ πεξηζζφηεξνη αλπςσηηθνί κεραληζκνί θηλνχληαη ζηνλ ίδην ρψξν. 
 

Γ.11.10. ΚΑΛΔ 
 
Οη ζθάιεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζα πξφζβαζεο ή εμφδνπ ελφο εξγνηαμίνπ ή σο 
βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο ζηελ εξγαζία, εθφζνλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην, έρνληαο ιάβεη ππφςε ηα 
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνπιεηάο φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ηε δηάξθεηα ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο θαη 
ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπο. ε θακία πεξίπησζε νη θνξεηέο ζθάιεο δελ 
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο κφληκν κέζν πξφζβαζεο ή εμφδνπ. Οη θνξεηέο ζθάιεο πξέπεη λα 
είλαη αλζεθηηθέο θαη θαηάιιειεο γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη θαη θαηά ηε ρξήζε ηνπο πξέπεη: 

 Να ζηεξεψλνληαη ζε ζηαζεξφ θαη νξηδφληην έδαθνο 

 Να ζηεξεψλνληαη καθξηά απφ αλνίγκαηα ή εθζθαθέο, θαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ 
πξνθαινχλ θάπνην θίλδπλν ή λα πθίζηαηαη θίλδπλνο πξφζθξνπζεο θαη απνζηαζεξνπνίεζήο 
ηνπο. 

 Η γσλία ζηήξημεο λα είλαη 75
ν  

ή φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξε ζε απηή (ε αλαινγία χςνπο 
ζηήξημεο κε απφζηαζε ηεο βάζεο απφ ηελ θαηαθφξπθν λα είλαη 4 πξνο 1) 

 Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζθάιεο ν θαζέλαο μερσξηζηά θαη λα έρνπλ ηα ρέξηα 
ειεχζεξα γηα λα πηάλνληαη 

 Οη ζθάιεο πξέπεη λα πξνεμέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξν απφ ην ζεκείν φπνπ επηζπκνχκε λα 
αλέβνπκε ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζή καο ζε απηφ. 

 Οη ζθάιεο πξέπεη λα επηζεσξνχληαη θαη λα ειέγρνληαη ζπρλά γηα ηπρφλ θζνξέο. 
 



 

  

 

Γ. ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΑΝΑ ΔΡΓΑΗΑ 

 
Παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθφηεξα κέηξα αλά εξγαζία. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε βξίζθεηαη ζην Δ. Μέξνο 
ηνπ παξφληνο. 
 

Γ.1. ΔΚΚΑΦΔ  
ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 1073/81. 
Κχξηα ζεκεία πξνζνρήο: 

 Σα πξαλή ησλ εθζθαθψλ πξέπεη λα είλαη εμαζθαιηζκέλα απφ πηψζε ( κε θαηάιιειε θιίζε ή 
αληηζηήξημε) 

 Η αληηζηήξημε (φπνπ απαηηείηαη) πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη έγθαηξα. 

 Οη εθζθαθέο ζα πεξηθξάζζνληαη πιήξσο ζε θαηάιιειε απφζηαζε απφ ην ρείινο ηνπ 
πξαλνχο. 

 Έμνδνη απφ ηηο εθζθαθέο (π.ρ. ζθάιεο) πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε απνζηάζεηο κηθξφηεξεο απφ 
24κ. κεηαμχ ηνπο. 

 Απαγνξεχνληαη απνζέζεηο πιηθψλ θαη εξγαιείσλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 60εθ. απφ ην 
ρείινο ηνπ πξαλνχο. 

 
 

Γ.2. ΔΡΓΑΙΔ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 
Ιζρχνπλ φζα έρνπλ ήδε αλαθεξζεί γηα ηα ηθξηψκαηα θαη ηα επί πιένλ (ζπλνπηηθά) ζεκεία πξνζνρήο: 

 Τπάξρεη παληνχ πξνζηαζία απφ πηψζε απφ χςνο θαη δελ έρεη αθαηξεζεί γηα ηε 
ζθπξνδέηεζε θαλέλα πξνζηαηεπηηθφ ζηνηρείν. 

 Κάζε ζεκείν ζθπξνδέηεζεο είλαη πξνζβάζηκν κε αζθάιεηα θαη γίλεηαη έιεγρνο γηα ηελ 
αζθάιεηα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε φιεο ηηο θάζεηο (θαινχπσκα, ζηδέξσκα, ζθπξνδέηεζε 
θιπ) 

 Σα κεραλήκαηα ( πξέζζα, βαξέια, γεξαλφο θιπ) έρνπλ ζηαζκεχζεη θαηάιιεια, ρσξίο λα 
δεκηνπξγνχλ θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα. 

 Η πξνζθφκηζε ησλ πιηθψλ ζηνπο νξφθνπο γίλεηαη κε αλπςσηηθά κέζα. 

 Η αλάπηπμε ηεο κπνχκαο δελ έξρεηαη ζε επαθή κε ελαέξηα θαιψδηα 

 Η επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ ρεηξηζηή ηεο κπνχκαο θαη ηνπ ζεκείνπ ζθπξνδέηεζεο είλαη 
εμαζθαιηζκέλε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. 

 Σν πξνζσπηθφ ρξεζηκνπνηεί ηα θαηάιιεια ΜΑΠ. 

 Ο δνλεηήο είλαη θαηάιιεινο, ε κεηαθνξά θαη ε εξγαζία ζε απηφλ είλαη άλεηε θαη αζθαιήο, 
θαη πάληα ηνλ ρεηξίδνληαη δχν άηνκα. 

 Πάληα δχν άηνκα θξαηνχλ ηε κπνχκα. 

 Θα πξνζηαηεχνληαη θαηάιιεια νη άθξεο ησλ νπιηζκψλ (αλακνλέο) 
 

Γ.3. ΛΟΙΠΔ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 
Γηα ηηο ινηπέο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ηζρχνπλ φζα έρνπλ αλαθεξζεί ζηα πξνεγνχκελα γηα ηελ 
εηδίθεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, αζθάιεηα ησλ ηθξησκάησλ, ηηο αλπςσηηθέο εξγαζίεο, θιπ. πλνπηηθά 
αλαθέξνληαη ζεκεία πξνζνρήο: 

 Όιν ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα δηαζέηεη παπνχηζηα αζθαιείαο, γάληηα εξγαζίαο, θαη 
πξνζηαηεπηηθφ θξάλνο. Οη ζπγθνιιεηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ επηπιένλ δεξκάηηλα γάληηα θαη 
πνδηά, γηα πξνζηαζία απφ θαςίκαηα θαη αθηηλνβνιία, θαζψο θαη ηελ εηδηθή κάζθα 
ζπγθφιιεζεο. Οη ειαηνρξσκαηηζηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ επηπιένλ κάζθα. 

 Οη κεραλέο ζπγθφιιεζεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε, ρσξίο θζαξκέλεο 
κνλψζεηο θαισδίσλ θαη αθξνδεθηψλ. Φζαξκέλα θαιψδηα, ζπαζκέλνη αθξνδέθηεο ή 
ζπαζκέλεο ηζηκπίδεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη ακέζσο κα 
θαηλνχξγηα. 

 Μπνπθάιεο νμπγφλνπ θαη αζεηηιίλεο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξά δεκέλεο ζηα εηδηθά θαξφηζηα 
κεηαθνξάο ή ζε κεηαιιηθά δνθάξηα. Απαγνξεχεηαη νη κπνπθάιεο λα ηνπνζεηνχληαη θνληά ζε 
πεγέο αλάθιεμεο. Σα θαιψδηα αεξίνπ δελ πξέπεη λα έρνπλ θζνξέο ή δηαξξνέο. ην ηέινο 
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο πξέπεη λα θιείλνληαη νη βαιβίδεο παξνρήο αεξίνπ , πνπ βξίζθνληαη 
πάλσ ζηηο κπνπθάιεο θαη ηα θαιψδηα αεξίσλ πξέπεη λα ηπιίγνληαη πξνζεθηηθά θαη φρη λα 
παξακέλνπλ πεηακέλα ζην πάησκα. Οη κπνπθάιεο πξέπεη λα βξίζθνληαη πάληα ζε φξζηα 
ζέζε. Μπνπθάιεο νμπγφλνπ θαη αζεηηιίλεο δελ πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζηνλ ίδην ρψξν. 



 

  

 

 
Γ.5. Η/Μ ΔΡΓΑΙΔ 

 Οη Η/Μ εξγαζίεο ζα γίλνληαη κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα κε ηελ θαηάιιειε 
εμεηδίθεπζε. 

 Οη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη ζε χςνπο ζα επηηξέπνληαη κφλν εθφζνλ ε ζθαισζηά εξγαζίαο 
πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πεξί ζθαισζηψλ, φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ.  

 Θα παξέρεηαη αζθαιήο πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ν ρψξνο εξγαζίαο ζα 
θαζαξίδεηαη κε ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ. 

 Πξηλ απφ θάζε εξγαζία ζα δηαθφπηεηαη ε παξνρή ξεχκαηνο ψζηε νη εξγαζίεο λα γίλνληαη κε 
αζθάιεηα. 

 Γελ ζα εθηίζεληαη θαιψδηα θαη αγσγνί ππφ ηάζε. 

 Θα ηνπνζεηεζνχλ πηλαθίδεο πνπ ζα αλαγξάθνπλ «ΚΙΝΓΤΝΟ - ΤΦΗΛΗ ΣΑΗ» θνληά ζηνλ 
ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ πνπ είλαη πξνζηηφο ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ιεηηνπξγνχλ κε πςειή θαη 
κέζε ηάζε. 

 Γελ ζα απνζεθεχνληαη ή ηνπνζεηνχληαη εχθιεθηα πιηθά θνληά ζε ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ 

 Οη επηδηνξζψζεηο γελλεηξηψλ ξεχκαηνο θαη θάζε κεραληζκνχ κε ειεθηξηθά πξνβιήκαηα, ζα 
γίλνληαη κφλν απφ ππεχζπλνπο ηνπ έξγνπ ειεθηξνιφγνπο. 

 Οη αγσγνί ζα αλαξηνχληαη καθξηά απφ δίθηπα λεξνχ θαη αέξα, πξνθπιαγκέλα απφ επαθή κε 
κεραλήκαηα θαη αλζξψπνπο. Καιψδηα θαη ζχλδεζκνη νη νπνίνη έρνπλ θζαξεί ζα 
επηζθεπάδνληαη ακέζσο. 

 Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ν νπνίνο είλαη ειεθηξνθίλεηνο ζα γεηψλεηαη (απηφο ή ν 
ππνζηαζκφο) πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο. 

 Όινη νη δηαθφπηεο δηαλνκήο θαη ειέγρνπ ζα ζεκεηψλνληαη θαζαξά ψζηε λα θαίλνληαη ηα 
κεραλήκαηα ή ν εμνπιηζκφο πνπ εμππεξεηνχλ. 

 
 
 

Δ.  ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ  -  ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ 
ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

 
Οη πίλαθεο είλαη ζπκπιεξσκέλνη (ελδεηθηηθά) κε ηξφπν ψζηε λα αληηζηνηρίδνληαη νη νξηδφληηεο 
γξακκέο (ελδερφκελνη θίλδπλνη)  κε ηηο θαηαθφξπθεο (θάζεηο θαη ππνθάζεηο ηνπ έξγνπ) θαη ζα 
επηθαηξνπνηεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν θαηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΑΤ. 
 
Ο αξηζκφο 3 ραξαθηεξίδεη ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ: 
 - ε πεγή θηλδχλνπ είλαη ζπλερψο παξνχζα θαηά ηελ εμεηαδφκελε θάζε -ππνθάζε ηνπ έξγνπ 

 - νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ δεκηνπξγνχλ απμεκέλε πηζαλφηεηα επηθίλδπλσλ 
θαηαζηάζεσλ 

 - ν θίλδπλνο είλαη πνιχ ζνβαξφο , έζησ θαη αλ ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί είλαη πεξηνξηζκέλε 

 
 
Ο αξηζκφο 1 ραξαθηεξίδεη ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ: 
            - ε πεγή θηλδχλνπ εκθαλίδεηαη πεξηνδηθά ή κε ρξνληθά δηαιείπνληα ηξφπν  
            - δελ ζπληξέρνπλ εηδηθέο αηηίεο αχμεζεο ησλ θηλδχλσλ 

            - ν θίλδπλνο δελ είλαη ζνβαξφο , έζησ θαη αλ ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί είλαη κεγάιε 

 
Ο Αξηζκφο 2 ραξαθηεξίδεη ηηο ελδηάκεζεο θαηαζηάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ 1 θαη 3
 
 
 



 

 

         

 

 

 

 

(1)   
1.1 

 
Α΄ Φάση –   Απνμειψζεηο  

 

(2)   
2.1 

 
Β΄ Φάση –  Σνηρνπνηίεο – Δπηρξίζκαηα- Καηαζθεπέο μχιηλεο θαη κεηαιιηθέο - Δπελδχζεηο – επηζηξψζεηο – ρξσκαηηζκνί - 

ηειεηψκαηα 

 

(3)   
3.1 

 
Γ΄ Φάση –  Ηιεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο  

 

   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε 

Κίλδπλνη 
 Πεγέο θηλδύλωλ 

Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

01000. Αζηνρίεο εδάθνπο      

01100. Φπζηθά πξαλή 01101 Καηνιίζζεζε. Απνπζία / αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο    

 01102 Απνθνιιήζεηο. Απνπζία / αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο    

 01103 ηαηηθή επηθφξηηζε. Δγθαηαζηάζεηο / εμνπιηζκφο    

 01104 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Φπζηθή αηηία     

 01105 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Αλαηηλάμεηο    

 01106 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Κηλεηφο εμνπιηζκφο    

01200. Τερλεηά πξαλή & Δθζθαθέο 01201 Καηάξξεπζε. Απνπζία / αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο    

 01202 Απνθνιιήζεηο. Απνπζία / αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο    

 01203 ηαηηθή επηθφξηηζε. Τπεξχςσζε    

 01204 ηαηηθή επηθφξηηζε. Δγθαηαζηάζεηο / εμνπιηζκφο    

 01205 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Φπζηθή αηηία     

 01206 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Αλαηηλάμεηο    

 01207 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Κηλεηφο εμνπιηζκφο    

01300. Υπόγεηεο εθζθαθέο 01301 Καηαπηψζεηο νξνθήο / παξεηψλ. Αλππνζηήισηα ηκήκαηα    

 01302 Καηαπηψζεηο νξνθήο / παξεηψλ. Αλεπαξθήο ππνζηχισζε    

 01303 Καηαπηψζεηο νξνθήο / παξεηψλ. Καζπζηεξεκέλε ππνζηχισζε    

 01304 Καηάξξεπζε κεηψπνπ πξνζβνιήο    

01400. Καζηδήζεηο 01401 Αλππνζηήξηθηεο παξαθείκελεο εθζθαθέο    

 01402 Πξνυπάξρνπζα ππφγεηα θαηαζθεπή    

 01403 Γηάλνημε ππνγείνπ έξγνπ    

 01404 Δξππζκφο    

 01405 Γεσινγηθέο / γεσρεκηθέο κεηαβνιέο    

 01406 Μεηαβνιέο πδξνθφξνπ νξίδνληα    

 01407 Τπνζθαθή / απφπιπζε    

 01408 ηαηηθή επηθφξηηζε    

 01409 Γπλακηθή θαηαπφλεζε - θπζηθή αηηία    

 01410 Γπλακηθή θαηαπφλεζε - αλζξσπνγελήο αηηία    

01500. Άιιε πεγή 01501     

 01502     

  

   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε 

Κίλδπλνη 
 Πεγέο θηλδύλωλ 

Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 

  



 

 
 

   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε 

Κίλδπλνη 
 Πεγέο θηλδύλωλ 

Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 

  

   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε 

Κίλδπλνη 
 Πεγέο θηλδύλωλ 

Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 

  

03000. Πηώζεηο από ύςνο       

03100. Οηθνδνκέο - θηίζκαηα 03101 Καηεδαθίζεηο    

 03102 Κελά ηνίρσλ    

 03103 Κιίκαθα 1 1  

 03104 Δξγαζία ζε ζηέγεο 1 1  

03200. Γάπεδα εξγαζίαο-  
 

03201 Κελά δαπέδσλ 1 1  

πξνζπειάζεηο 03202 Πέξαηα δαπέδσλ 1   

 03203 Δπηθιηλή δάπεδα    

 03204 Οιηζζεξά δάπεδα    

 03205 Αλψκαια δάπεδα    

 03206 Αζηνρία πιηθνχ δαπέδνπ     

 03207 Τπεξπςσκέλεο δίνδνη θαη πεδνγέθπξεο    

 03208 Κηλεηέο ζθάιεο θαη αλεκφζθαιεο    

 03209 Αλαξηεκέλα δάπεδα. Αζηνρία αλάξηεζεο    

 03210 Κηλεηά δάπεδα. Αζηνρία κεραληζκνχ    

 03211 Κηλεηά δάπεδα. Πξφζθξνπζε    

03300. Ιθξηώκαηα 03301 Κελά ηθξησκάησλ 1 1 1 

 03302 Αλαηξνπή. Αζηνρία ζπλαξκνιφγεζεο 1 1 1 

 03303 Αλαηξνπή. Αζηνρία έδξαζεο 1 1 1 

 03304 Καηάξξεπζε. Αζηνρία πιηθνχ ηθξηψκαηνο 1 1 1 

 03305 Καηάξξεπζε. Αλεκνπίεζε    

03400. Τάθξνη / θξέαηα 03401 

Πτώση μελών στην εκσκαφή 
   

 03402     

03500. Άιιε πεγή 03501     

 03502     

 03503     

  



 

 
 
 
 

04000. Δθξήμεηο - Δθηνμεπόκελα πιηθά 
- ζξαύζκαηα 

     

04100. Δθξεθηηθά - Αλαηηλάμεηο 04101 Αλαηηλάμεηο βξάρσλ    

 04102 Αλαηηλάμεηο θαηαζθεπψλ    

 04103 Αηειήο αλαηίλαμε ππνλφκσλ    

 04104 Απνζήθεο εθξεθηηθψλ    

 04105 Υψξνη απνζήθεπζεο ππξνκαρηθψλ    

 04106 Γηαθπγή - έθιπζε εθξεθηηθψλ αεξίσλ & κηγκάησλ    

04200. Γνρεία θαη δίθηπα ππό πίεζε 04201 Φηάιεο αζεηηιίλεο / νμπγφλνπ    

 04202 Τγξαέξην    

 04203 Τγξφ άδσην    

 04204 Αέξην πφιεο    

 04205 Πεπηεζκέλνο αέξαο    

 04206 Τπνζαιάζζηνο αγσγφο δηάζεζεο ιπκάησλ    

 04207 Γίθηπα χδξεπζεο    

 04208 Διαηνδνρεία / πδξαπιηθά ζπζηήκαηα    

04300. Αζηνρία πιηθώλ ππό έληαζε 04301 Βξαρψδε πιηθά ζε ζιίςε    

 04302 Πξνεληάζεηο νπιηζκνχ / αγθπξίσλ    

 04303 Καηεδάθηζε πξνεληεηακέλσλ ζηνηρείσλ    

 04304 πξκαηφζρνηλα    

 04305 Δμνιθεχζεηο    

 04306 Λαμεχζεηο / ηεκαρηζκφο ιίζσλ    

04400. Δθηνμεπόκελα πιηθά 04401 Δθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα    

 04402 Ακκνβνιέο    

 04403 Σξνρίζεηο / ιεηάλζεηο    

04500. Άιιε πεγή 04501     

 04502     

 04503     

   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε 

Κίλδπλνη 
 Πεγέο θηλδύλωλ 

Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 

  



 

 
 
 

05000. Πηώζεηο - κεηαηνπίζεηο πιηθώλ 
& αληηθεηκέλσλ 

     

05100. Κηίζκαηα - θέξσλ νξγαληζκόο 05101 Αζηνρία. Γήξαλζε    

 05102 Αζηνρία. ηαηηθή επηθφξηηζε    

 05103 Αζηνρία. Φπζηθή δπλακηθή θαηαπφλεζε    

 05104 Αζηνρία. Αλζξσπνγελήο δπλακηθή θαηαπφλεζε    

 05105 Καηεδάθηζε    

 05106 Καηεδάθηζε παξαθεηκέλσλ    

05200. Οηθνδνκηθά ζηνηρεία 05201 Γήξαλζε πιεξσηηθψλ ζηνηρείσλ    

 05202 Γηαζηνιή - ζπζηνιή πιηθψλ    

 05203 Απνμήισζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ    

 05204 Αλαξηεκέλα ζηνηρεία & εμαξηήκαηα 1 1  

 05205 Φπζηθή δπλακηθή θαηαπφλεζε    

 05206 Αλζξσπνγελήο δπλακηθή θαηαπφλεζε    

 05207 Καηεδάθηζε    

 05208 Αξκνιφγεζε / απαξκνιφγεζε πξνθαηαζθ. ζηνηρείσλ    

05300. Μεηαθεξόκελα πιηθά - 
Δθθνξηώζεηο 

05301 Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. Αθαηαιιειφηεηα / αλεπάξθεηα    

Δθθνξηώζεηο 05302 Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. Βιάβε 1 1 1 

 05303 Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. Τπεξθφξησζε    

 05304 Απφθιηζε κεραλήκαηνο. Αλεπαξθήο έδξαζε    

 05305 Αηειήο / έθθεληξε θφξησζε    

 05306 Αζηνρία ζπζθεπαζίαο θνξηίνπ  1  

 05307 Πξφζθξνπζε θνξηίνπ    

 05308 Γηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ κεγάινπ κήθνπο  1  

 05309 Υεηξσλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ θνξηίσλ  1  

 05310 Απφιπζε ρχδελ πιηθψλ. Τπεξθφξησζε    

 05311 Δξγαζία θάησ απφ ζηιφ    

05400. Σηνηβαζκέλα πιηθά 05401 Τπεξζηνίβαζε    

 05402 Αλεπάξθεηα πιεπξηθνχ πεξηνξηζκνχ ζσξνχ    

 05403 Αλνξζνινγηθή απφιεςε    

05500. Άιιε πεγή 05501     

 05502     

 05503     

 

   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε 

Κίλδπλνη 
 Πεγέο θηλδύλωλ 

Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 

  



 

 
 

 
 
 
 

06000. Ππξθατέο      

06100. Δύθιεθηα πιηθά 06101 Έθιπζε / δηαθπγή εχθιεθησλ αεξίσλ    

 06102 Γεμακελέο / αληιίεο θαπζίκσλ    

 06103 Μνλσηηθά, δηαιχηεο, PVC θιπ. εχθιεθηα  1  

 06104 Αζθαιηνζηξψζεηο / ρξήζε πίζζαο    

 06105 Απηαλάθιεμε - εδαθηθά πιηθά    

 06106 Απηαλάθιεμε - απνξξίκκαηα    

 06107 Δπέθηαζε εμσγελνχο εζηίαο. Αλεπαξθήο πξνζηαζία    

06200. Σπηλζήξεο & βξαρπθπθιώκαηα 06201 Δλαέξηνη αγσγνί ππφ ηάζε    

 06202 Τπφγεηνη αγσγνί ππφ ηάζε    

 06203 Δληνηρηζκέλνη αγσγνί ππφ ηάζε    

 06204 Δξγαιεία πνπ παξάγνπλ εμσηεξηθφ ζπηλζήξα  1  

06300. Υςειέο ζεξκνθξαζίεο 06301 Υξήζε θιφγαο - νμπγνλνθνιιήζεηο  1  

 06302 Υξήζε θιφγαο - θαζζηηεξνθνιιήζεηο    

 06303 Υξήζε θιφγαο - ρπηεχζεηο    

 06304 Ηιεθηξνζπγθνιιήζεηο  1  

 06305 Ππξαθηψζεηο πιηθψλ    

06400. Άιιε πεγή 06401 Πεξηβάιινληεο Θάκλνη    

 06402     

 06403     

07000. Ηιεθηξνπιεμία      

07100. Γίθηπα - εγθαηαζηάζεηο 07101 Πξνυπάξρνληα ελαέξηα δίθηπα    

 07102 Πξνυπάξρνληα ππφγεηα δίθηπα    

 07103 Πξνυπάξρνληα εληνηρηζκέλα δίθηπα 1   

 07104 Πξνυπάξρνληα επίηνηρα δίθηπα 1   

 07105 Γίθηπν ειεθηξνδφηεζεο έξγνπ 1 1 1 

 07106 Αλεπαξθήο αληηθεξαπληθή πξνζηαζία    

07200. Δξγαιεία-κεραλήκαηα 07201 Ηιεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα 1 1 1 

 07202 Ηιεθηξνθίλεηα εξγαιεία 1 1 1 

07300. Άιιε πεγή 07301     

 07302     

 07303     

   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε 

Κίλδπλνη 
 Πεγέο θηλδύλωλ 

Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 

  



 

 

 

 

 
 

08000. Πληγκόο / Αζθπμία      

08100. Νεξό 08101 Τπνβξχρηεο εξγαζίεο    

 08102 Δξγαζίεο ελ πισ - πηψζε    

 08103 Βχζηζε / αλαηξνπή πισηνχ κέζνπ    

 08104 Παξφρζηεο / παξάιηεο εξγαζίεο. Πηψζε    

 08105 Παξφρζηεο / παξάιηεο εξγαζίεο. Αλαηξνπή κεραλήκαηνο    

 08106 Τπαίζξηεο ιεθάλεο  / Γεμακελέο. Πηψζε    

 08107 Τπαίζξηεο ιεθάλεο / Γεμακελέο. Αλαηξνπή κεραλήκαηνο    

 08108 Πιεκκχξα / Καηάθιπζε έξγνπ    

08200. Αζθπθηηθό πεξηβάιινλ 08201 Βάιηνη, ηιείο, θηλνχκελεο άκκνη    

 08202 Τπφλνκνη, βφζξνη, βηνινγηθνί θαζαξηζκνί    

 08203 Βχζηζε ζε ζθπξφδεκα, αζβέζηε , θιπ.    

 08204 Δξγαζία ζε θιεηζηφ ρψξν - αλεπάξθεηα νμπγφλνπ    

08300. Άιιε πεγή 08301     

 08302     

 08303     

09000. Δγθαύκαηα      

09100. Υςειέο ζεξκνθξαζίεο 09101 πγθνιιήζεηο / ζπληήμεηο    

 09102 Τπέξζεξκα ξεπζηά     

 09103 Ππξαθησκέλα ζηεξεά    

 09104 Σήγκαηα κεηάιισλ    

 09105 Άζθαιηνο / πίζζα    

 09106 Καπζηήξεο    

 09107 Τπεξζεξκαηλφκελα ηκήκαηα κεραλψλ    

09200. Καπζηηθά πιηθά 09201 Αζβέζηεο    

 09202 Ομέα    

 09203     

09300. Άιιε πεγή 09301     

 09302     

 09303     

 

 
 

   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε 

Κίλδπλνη 
 Πεγέο θηλδύλωλ 

Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 

  



 

 
 
 
 

 
 

10000. Έθζεζε ζε βιαπηηθνύο 
παξάγνληεο 

     

10100. Φπζηθνί παξάγνληεο 10101 Αθηηλνβνιίεο    

 10102 Θφξπβνο / δνλήζεηο 1   

 10103 θφλε 1   

 10104 Τπαίζξηα εξγαζία. Παγεηφο    

 10105 Τπαίζξηα εξγαζία. Καχζσλαο    

 10106 Υακειή ζεξκνθξαζία ρψξνπ εξγαζίαο    

 10107 Τςειή ζεξκνθξαζία ρψξνπ εξγαζίαο    

 10108 Τγξαζία ρψξνπ εξγαζίαο    

 10109 Τπεξπίεζε / ππνπίεζε    

 10110     

 10111     

10200. Φεκηθνί παξάγνληεο 10201 Γειεηεξηψδε αέξηα    

 10202 Υξήζε ηνμηθψλ πιηθψλ    

 10203 Ακίαληνο    

 10204 Αηκνί ηεγκάησλ    

 10205 Αλαζπκηάζεηο πγξψλ / βεξλίθηα, θφιιεο, κνλσηηθά, δηαιχηεο    

 10206 Καπλαέξηα αλαηηλάμεσλ    

 10207 Καπζαέξηα κεραλψλ εζση. θαχζεο    

 10208 πγθνιιήζεηο    

 10209 Καξθηλνγφλνη παξάγνληεο    

 10210     

 10211     

 10212     

10300. Βηνινγηθνί παξάγνληεο 10301 Μνιπζκέλα εδάθε    

 10302 Μνιπζκέλα θηίξηα    

 10303 Δξγαζία ζε ππνλφκνπο, βφζξνπο, βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο    

 10304 Υψξνη πγηεηλήο    

 10305     

 10306     

 10307     

   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε 

Κίλδπλνη 
 Πεγέο θηλδύλωλ 

Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 

  



 

 

 
 

  

ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΑΝΑ ΦΑΖ 

ΔΡΓΑΗΧΝ 

  

ΟΓΖΓΗΔ ΤΝΣΑΞΖ 

 Γηα θάζε “πεγή θηλδχλσλ” πνπ έρεη επηζεκαλζεί ζηνπο παξαπάλσ πίλαθεο Β (ζηήιε 1), θαηαγξάθνληαη νη θάζεηο / ππνθάζεηο φπνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο (ζηήιε 2), αλαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ πξνβιέπνπλ ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο (ζηήιε 3), θαη 

ζπκπιεξψλνληαη ηα θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληάθηε αλαγθαία πξφζζεηα ή εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ή απαηηήζεηο 

ηνπ έξγνπ (ζηήιε 4). 

 

(*) Αλαθέξνληαη νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ πεξηέρνπλ ηα απαηηνχκελα θάζε θνξά κέηξα 

(**) Πεξηγξάθνληαη κέηξα πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληάθηε απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά δελ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία ή ε 

πξφβιεςε δελ είλαη επαξθήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Δπίζεο εδψ πξέπεη λα πεξηγξαθνχλ θαη ηα εηδηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηηο εξγαζίεο 

πνπ ελέρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο (βι. άξζξν 3, παξ.5 ηνπ Π.Γ. 305/96). 

  



 

 
 

Σ. ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 
1. Γίνδνη πξνζπέιαζεο ζην εξγνηάμην θαη πξόζβαζεο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο 

Η πξνζπέιαζε ζην έξγν είλαη άκεζε απφ ηελ νδφ Απηέξσλ.  

2. Γίνδνη θπθινθνξίαο πεδώλ θαη νρεκάηωλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ 

Η δηέιεπζε θαη παξακνλή αηφκσλ ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ απαγνξεχεηαη, εθηφο απφ ην 
εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ θαηαζθεπή πξνζσπηθφ ηνπ έξγνπ. Η θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ θαηά ηελ 
δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ δελ επεξεάδεηαη. 

3. Υώξνη εγθαηάζηαζεο ηνπ βαζηθνύ κεραληθνύ εμνπιηζκνύ 

Σα βαξηά εξγαιεία αζθαιίδνληαη επί ηφπνπ ελψ ηα κηθξφηεξα (εξγαιεία ρεηξφο, κηθξνζπζθεπέο θιπ.) 
απνζεθεχνληαη ζηνπο δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο κε επζχλε ησλ εξγαηψλ πνπ ηα 
ρξεζηκνπνηνχλ. 

4. Υώξνη απνζήθεπζεο 

Γελ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία απνζεθψλ θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ θιπ. Οη κηθξέο πνζφηεηεο πνπ 
απαηηνχληαη ζα παξαδίδνληαη θαζεκεξηλά απφ ηα ηνπηθά πξαηήξηα θαπζίκσλ. 

5. Υώξνη ζπιινγήο αρξήζηωλ θαη επηθίλδπλωλ πιηθώλ (ζα πεξηγξάθεηαη θαη ν ηξόπνο 
απνθνκηδήο ηνπο) 

Απαηηείηαη ν Αλάδνρνο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ θαηαζθεπή πεξηθξαγκέλνπ ρψξνπ απνζήθεπζεο πιηθψλ 
(κπαδψλ, ζσιήλσλ θιπ.)  

6. Υώξνη πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη πξώηωλ βνεζεηώλ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ ησλ ρψξσλ εξγαζίαο κε πφζηκν λεξφ 
θαη επαξθείο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο θαη λα πξνβιέςεη θαηάιιεινπο ρψξνπο 
εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ππφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο (ςχρνο, βξνρή, θαχζσλαο). 
ην εξγνηάμην ζα ππάξρεη θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ. Η ηαηξηθή θάιπςε ησλ εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ ζα 
γίλεηαη απφ ην πιεζηέζηεξν Ννζνθνκείν 

7. ην ηκήκα ζα ελζωκαηωζεί επίζεο ε κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηθξηωκάηωλ, εθόζνλ 
αληηκεηωπίδεηαη πεξίπηωζε θαηά ηελ νπνία απηά πξέπεη λα είλαη εηδηθήο κνξθήο γηα ηηο 
αλάγθεο εθηέιεζεο ηωλ εξγαζηώλ, άιιεο από απηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηζρύνπζεο 
δηαηάμεηο πεξί ηθξηωκάηωλ (π.δ. 778/80 θαη π.δ. 1073/81). 

 
 

Υαληά Οθηώβξηνο  2019 
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