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1 ΓΕΝΙΚΑ 

Ο κύριος σκοπός του παρόντος Σχεδίου Ασφάλειας & Υγιεινής του Έργου είναι η ΠΡΟΛΗΨΗ των 

ατυχημάτων, ώστε να εξασφαλισθεί η Ζωή και η Υγεία των εργαζομένων στον τόπο εκτέλεσης του Έργου 

καθώς και η αποτροπή φθορών στα περιουσιακά στοιχεία του Κυρίου του Έργου και του Αναδόχου. 

Δηλαδή περιγράφει και διευκρινίζει τους πιθανούς κινδύνους και τα μέτρα πρόληψής τους λαμβάνοντας 

υπόψη τις ελάχιστες προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας. 

 

Επιπλέον, αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών τυχόν ατυχημάτων. 

Για τη σύνταξή του έχουν ληφθεί υπόψη τα παρακάτω διατάγματα και κανονισμοί: 

 

 Π.Δ. 305/96 “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται 

στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια” 

 Π.Δ. 17/96 “Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων 

κατά την εργασία” 

 Π.Δ. 16/96 “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους χώρους ασφαλείας” 

 Π.Δ. 105/95 “Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφαλείας και υγείας στην 

εργασία” 

 Π.Δ. 395/94 “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρησιμοποίηση από 

τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους.” 

 Π.Δ. 396/94 “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρήση από τους 

εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας” 

 Π.Δ. 397/94 “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας κατά την χειρονακτική 

διακίνηση φορτίων” 

 Π.Δ. 778/80 “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδομικών Έργασιών” 

 Π.Δ. 1073/81 “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια 

οικοδομικών και πάσης φύσεως έργα πολιτικού μηχανικού” 

 Π.Δ. 95/78 “Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουμένων εις εργασίας 

συγκολλήσεων” 

 Ν. 3850/10 “Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων” 
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3.1. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ  

 

Ο τίτλος του έργου είναι: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ». 

3.2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τεχνική περιγραφή του έργου:  

Το έργο « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ » προβλέπει τις ακόλουθες εργασίες: 

 

3.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κύριος του έργου είναι Δήμος Παλαμά. Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Παλαμά. Ανάδοχος του έργου, είναι η εργοληπτική επιχείρηση \ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Α.Υ. 

Ο ανάδοχος του έργου είναι η:  

Υπόχρεος εκπόνησης του Σ.Α.Υ. : 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το σύνολο των νέων έργων που αποτελούν το αντικείμενο της εργολαβίας, υποδιαιρείται - κυρίως για 

λόγους συστηματοποίησης της περιγραφής – σε Φάσεις ως εξής: 

 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Στην τ.κ Προαστίου  

 Καθαίρεση επικεράμωσης, με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεραμιδιών σε 

ποσοστό πάνω από 50%.    

 Καθαίρεση ενός τμήματος της ξύλινης στέγης 

 Κατασκευή ξύλινης στέγης  

 Σανίδωμα στέγης  

 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη  

 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθωρίων με τσιμεντοκονία  

 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό 

 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου      

Στην τ.κ Λεύκης  

 Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων  

 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο, για τις εισόδους   

 Μπαλκονόπορτα αλουμινίου, δίφυλλη, ανοιγόμενη , θερμομονωτική, σε χρώμα επιλογής 

της υπηρεσίας .  

 Υαλοστάσια αλουμινίου, δίφυλλα, ανοιγόμενα, θερμομονωτικά, σε χρώμα επιλογής της 

υπηρεσίας .  

 Υαλοπίνακες διπλοί , θερμομονωτικοί , ηχομονωτικοί , ανακλαστικοί, πάχους 18 χιλ. 

 Ρολλά αλουμινίου, σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας .   
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Α΄ Φάση– Οικοδομικές εργασίες 

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τα εξής: 

Στην τ.κ Προαστίου  

 Καθαίρεση επικεράμωσης, με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεραμιδιών σε 

ποσοστό πάνω από 50%.    

 Καθαίρεση ενός τμήματος της ξύλινης στέγης 

 Κατασκευή ξύλινης στέγης  

 Σανίδωμα στέγης  

 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη  

 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθωρίων με τσιμεντοκονία  

 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό 

 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου      

Στην τ.κ Λεύκης  

 Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων  

 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο, για τις εισόδους   

 Μπαλκονόπορτα αλουμινίου, δίφυλλη, ανοιγόμενη , θερμομονωτική, σε χρώμα επιλογής 

της υπηρεσίας .  

 Υαλοστάσια αλουμινίου, δίφυλλα, ανοιγόμενα, θερμομονωτικά, σε χρώμα επιλογής της 

υπηρεσίας .  

 Υαλοπίνακες διπλοί , θερμομονωτικοί , ηχομονωτικοί , ανακλαστικοί, πάχους 18 χιλ. 

 Ρολλά αλουμινίου, σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας .   

 .  
 

Β΄ Φάση – 
Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τα εξής: 
 

 
 
 
 

3.4. ΣΤΟΧΟΙ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

 

Ο αντικειμενικός σκοπός της Εργοληπτικής Επιχείρησης είναι να ολοκληρώσει το έργο χωρίς ατυχήματα 

ή επιπτώσεις στην υγεία οποιουδήποτε, και να αποτρέψει πιθανά συμβάντα τα οποία θα μπορούσαν να 

φθείρουν άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο οποιουδήποτε καθώς και να προκαλέσουν 

καθυστέρηση ή απρόβλεπτη διακοπή σε οποιοδήποτε διαδικασία, υπηρεσία ή λειτουργία με αποτέλεσμα 

να βλάψουν την αποτελεσματικότητα ή το καλό όνομά της Εργοληπτικής Επιχείρησης. 

Η Πολιτική της Εργοληπτικής επιχείρησης για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας έχει ως εξής: η Διοίκηση της 

Εργοληπτικής επιχείρησης θα παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους ώστε όλες οι εργασίες, οι 

οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, να πραγματοποιούνται με ασφάλεια, για τους εργαζόμενους και 

τα περιουσιακά της στοιχεία τηρώντας πάντα τους απαραίτητους όρους υγιεινής. 

Θα πρέπει η ασφάλεια να μην είναι θέμα τύχης αλλά κύρια υποχρέωση της Εργοληπτικής επιχείρησης να 

εμφυσήσει στους εργαζόμενους την συναίσθηση ευθύνης για την τήρηση των κανόνων Υγιεινής. 

Η Εργοληπτική Επιχείρηση αντιμετωπίζει την Ασφάλεια και Υγιεινή με τον ίδιο συστηματικό τρόπο με τον 

οποίο αντιμετωπίζει την Ποιότητα. 
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 Κάθε εργαζόμενος πριν γίνει δεκτός στο εργοτάξιο, πρέπει να έχει εκπαιδευτεί πριν αναλάβει τα 

καθήκοντά του ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ενέργειες που ίσως θέσουν σε κίνδυνο τον ίδιο ή 

τρίτους, να του έχουν γίνει γνωστές όλες οι απαιτούμενες ρυθμίσεις ασφαλείας και οι  μέθοδοι αποφυγής 

ατυχημάτων καθώς και οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας. Συγχρόνως, υπάρχει διαθέσιμο το παρόν 

έγγραφο με τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο. 

Όταν πρόκειται να εκτελεστεί μία συγκεκριμένη εργασία με ειδικές απαιτήσεις, ο Διευθυντής Έργου 

συγκαλεί σύσκεψη στην οποία συμμετέχει όλο το κύριο προσωπικό, ώστε να ενημερωθεί σχετικά με τα 

προβλήματα περί ασφάλειας. 

 

Ο Μηχανικός Ασφαλείας θα εκτελεί περιοδικούς ελέγχους ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 

περί ασφαλείας ρυθμίσεις. Αν ο Μηχανικός Ασφαλείας παρατηρήσει οποιαδήποτε μη συμμόρφωση, θα 

συγκληθεί σύσκεψη με την παρουσία όλων των μελών που  εμπλέκονται. Το αντικείμενο της σύσκεψης 

θα είναι η εξέταση της “μη συμμόρφωσης” και η απόφαση για τη διορθωτική ενέργεια που πρέπει να 

πραγματοποιηθεί. Ακολούθως, αν ο Μηχανικός Ασφαλείας εκτιμά ότι στη διάρκεια της Επιθεώρησης οι 

διορθωτικές ενέργειες δεν έχουν πραγματοποιηθεί, πρέπει να το αναφέρει άμεσα στη Διοίκηση. 

Σε μηνιαία βάση θα καθορίζονται συσκέψεις ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Π.Δ.17/96, στις 

οποίες συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι κατά τομείς, και δίνουν ενυπόγραφα όποιες παρατηρήσεις έχουν 

και αφορούν σε θέματα ασφαλείας. Με την έναρξη των εργασιών ο μηχανικός ασφαλείας με την σύμφωνη 

γνώμη του Εργοταξιάρχη θα καθορίσει τα θέματα των συσκέψεων αυτών. 

 

3.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Για την πραγματοποίηση όλων αυτών, ένα τεκμηριωμένο Σύστημα Ασφάλειας και Υγιεινής θα 

εφαρμόζεται στο Έργο. Το σύστημα αυτό θα τεκμηριώνεται, για όλα τα Διοικητικά και Οργανωτικά του 

θέματα, σε ένα Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας. 

Επίσης, γραπτές Οδηγίες Ασφάλειας θα συνταχθούν, ώστε να καλύπτουν όλες τις εργασίες στο 

Εργοτάξιο. Αυτές οι γραπτές οδηγίες θα είναι πάντοτε στην διάθεση των εργαζομένων του Εργοταξίου. 

Όταν διαπιστώνεται μια μη συμμόρφωση ως προς την ασφάλεια, ο Μηχανικός Ασφαλείας ενεργεί 

σύμφωνα με τις διαδικασίες ………./ΔΠ/……… “Χειρισμός μη συμμορφώσεων” του Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας της Εργοληπτικής Επιχείρησης, περιγράφει τη διαπιστωμένη κατάσταση και δίνει 

τις απαιτούμενες εντολές σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει εκτελεσθούν. 

Ο παραλήπτης της προαναφερόμενης εντολής πρέπει να υλοποιήσει εντός του καθορισμένου χρόνου τις 

υποδεικνυόμενες διορθωτικές ενέργειες. Ακολούθως ο Μηχανικός Ασφαλείας ή ένας από τους 

συναδέλφους του θα επιθεωρήσει και θα επιβεβαιώσει ότι έχει γίνει η διορθωτική ενέργεια. 

 

Τυχόν μη συμμόρφωση του υπεύθυνου έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση σύνταξη αναφοράς “μη-

συμμόρφωσης” από τον Μηχανικό Ασφαλείας και θα ακολουθείται η προαναφερόμενη σχετική 

διαδικασία. 

Κάθε ατύχημα, πρέπει να αναφερθεί αμέσως στον Μηχανικό Ασφαλείας. Η κοινοποίηση πρέπει να γίνει 

την ίδια μέρα που συνέβη το ατύχημα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ο Μηχανικός Ασφαλείας θα πρέπει να είναι ενήμερος σχετικά με τη 

συνολική εργασία που έχει εκτελεστεί, το συνολικό αριθμό των ατυχημάτων που συνέβησαν, και τις ώρες 

εργασίας που χάθηκαν. 
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Ο μηχανικός Ασφαλείας θα συντάξει δηλαδή μία στατιστική ετήσια αναφορά σχετικά με τα ατυχήματα που 

συνέβησαν στη διάρκεια του έργου. Η Διοίκηση και οι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση του έργου θα 

λαμβάνουν ένα αντίγραφο της προαναφερόμενης αναφοράς, ώστε να βελτιώνεται η μεθοδολογία 

εργασίας πρόληψης ατυχημάτων. 

Όλα τα έγγραφα σχετικά με θέματα ασφαλείας αρχειοθετούνται. Όλα τα ατυχήματα εξετάζονται και 

αναλύονται και η αναφορά υποβάλλεται στη Διοίκηση για περαιτέρω μελέτη και λήψη αποφάσεων. 

 

3.6. ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ 

Η προσπέλαση στο εργοτάξιο γίνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. 

Η πρόσβαση στις θέσεις εργασίας γίνεται μέσα απ΄την κύρια χάραξη του έργου. Όλες οι εγκαταστάσεις 

βρίσκονται επί της χάραξης και των εργοταξιακών χώρων. 



- 7 - 

ΤΜΗΜΑ Β 

 

 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες "πηγές κινδύνων", κατακόρυφα δε από μη 

προκαθορισμένες "φάσεις και υποφάσεις εργασίας". 

 

Ο συντάκτης του ΣΑΥ: 

1. Αντιστοιχίζει τις φάσεις / υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του μελετώμενου έργου, όπως αυτές απαριθμούνται στο παραπάνω σημείο Α.6 

του ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων φάσεων 

/ υποφάσεων, θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρμογή του πινακιδίου). 

2. Για κάθε επί μέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνει τους κινδύνους που, κατά την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήμανση 

γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1, 2, ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι 

υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων. 

 Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 

είτε (i) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / υποφάση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή 

θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή), 

είτε (ii) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων, (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών 

εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας, ή υδροφορεί, κλπ.), 

είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης 

ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων). 

Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: 

είτε (i) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών, σε οικοδομικό 

εργοτάξιο), 

είτε (ii) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο), 

είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε 

συνθήκες καύσωνα). 

 

Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως "ενδιάμεσες" των 1 και 3 περιπτώσεις. 
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ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

2.1  
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  Φάση 

1η 

Φάση 

2η 

Φάση 
 

3η 

Φάση  
 
4η 

Φάσ
η  
 
5η 

Φάσ
η  
 
6η 

Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 Φ 
5.1 

Φ 
6.1 

01000. Αστοχίες εδάφους         

01100. Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση. Απουσία / ανεπάρκεια 

υποστήριξης 

      

01102 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια 

προστασίας 

      

01103 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / 

εξοπλισμός 

      

01104 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία        

01105 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις       

01106 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός       

01200. Τεχνητά πρανή & 

Εκσκαφές 

01201 Κατάρρευση. Απουσία / ανεπάρκεια 

υποστήριξης 
  

    

01202 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια 

προστασίας 
  

    

01203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση  

 
    

01204 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / 

εξοπλισμός 

 

 
    

01205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία   

 
    

01206 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις  

 
    

01207 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός  

 
    

01300. Υπόγειες 

εκσκαφές 

01301 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. 

Ανυποστήλωτα τμήματα 

      

01302 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. 

Ανεπαρκής υποστύλωση 
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01303 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. 

Καθυστερημένη υποστ. 

      

01304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής       

01400. Καθιζήσεις 01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές       

01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή       

01403 Διάνοιξη υπογείου έργου       

01404 Ερπυσμός       

01405 Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές       

01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα       

01407 Υποσκαφή / απόπλυση       

01408 Στατική επιφόρτιση       

01409 Δυναμική καταπόνηση - φυσική αιτία       

01410 Δυναμική καταπόνηση - ανθρωπογενής 

αιτία 

      

01500. Κατεδαφίσεις 01501 Κατάρρευση. Απουσία / ανεπάρκεια 

υποστήριξης 
 

     

01502 Καταπτώσεις οροφής / ανεπαρκής 

υποστύλωση 
 

     

01503 Καταπτώσεις / ανυποστύλωτα τμήματα 

 

  
 

   

 

 

 

  Φάση 

1η 

Φάση 

2η 

Φάση 
3η 

Φάση 
4η 

Φάσ
η 5η 

Φάσ
η 6η 

02100. Κίνηση οχημάτων 

και μηχανημάτων 

  Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 Φ 
5.1 

Φ 
6.1 

02101 Συγκρούσεις οχήματος – οχήματος 
1     

 
 

 Συγκρούσεις οχήματος - προσώπων 1 1 1 1  1 
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02102    

02103 Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού 

εμποδίου 1  

1    

 

  
02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - οχήματος       

02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - σταθερού 

εμποδίου 
  

    

02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων       

02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής 

ακινητοποίηση 
  

    

02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής 

προστασία 
  

    

02109 Μέσα σταθερής τροχιάς. Εκτροχιασμός       

02200. Ανατροπή 

οχημάτων και 

μηχανημάτων 

02201 Ασταθής έδραση       

02202 Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου       

02203 Έκκεντρη φόρτωση       

02204 Εργασία σε πρανές       

02205 Υπερφόρτωση  1 1 1   

02206 Μεγάλες ταχύτητες       

02300. Μηχανήματα με 

κινητά μέρη 

02301 Στενότητα χώρου  1    1 

02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης       

02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων 

- πτώσεις 

      

02304 Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τμημάτων - 

παγιδεύσεις μελών 

      

02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά 

τους 

      

02400. Εργαλεία χειρός 02401 Ηλεκτροσυγκόλληση       

02402 Αλυσοπρίονα       

02403 Πιστολέτο Α/Σ       

02404 Δίσκοι – Τροχοί  1     

02405 Δονητές       

02406 Πιστολέτο βαφής       

02407 Τρυπάνια       

02408 Χλοοκοπτική       

02500. Άλλη πηγή 02501        

02502        

02503        
 

 

 

03000. Πτώσεις από 

ύψος 

  Φάση 

1η 

Φάση 

2η 

Φάση  
3η 

Φάση 
4η 

Φάσ
η 5η 

Φάσ
η 6η 
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   Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 Φ 
5.1 

Φ 
6.1 

03100. Οικοδομές - 

κτίσματα 

03101 Κατεδαφίσεις     

 

 
 

 

 
 03102 Κενά τοίχων      

 03103 Κλίμακα       

 03104 Εργασία σε στέγες       

03200. Δάπεδα εργασίας 

– προσπελάσεις 

03201 Κενά δαπέδων       

 03202 Πέρατα δαπέδων       

 03203 Επικλινή δάπεδα       

 03204 Ολισθηρά δάπεδα       

 03205 Ανώμαλα δάπεδα       

 03206 Αστοχία υλικού δαπέδου        

 03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες       

 03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες       

 03209 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης       

 03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού       

 03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση       
03300. Ικριώματα 03301 Κενά ικριωμάτων  1 1 1   

 03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης  1 1 1   

 03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης       

 03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος       

 03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση       

03400. Τάφροι / φρέατα 03401 Πτώσεις εντός αφύλακτου σκάμματος       

 
03402 Πτώσεις εντός αφύλακτου φυσικού 

ανοίγματος 

      

03500. Άλλη πηγή 03501        

 03502        

 03503        
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04000. Εκρήξεις - 

Εκτοξευόμενα υλικά - 

θραύσματα 

  Φάση 

1η 

Φάση 

2η 

Φάση 
3η 

Φάση 
4η 

Φάσ
η 5η 

Φάσ
η 6η 

04100. Εκρηκτικά - 

Ανατινάξεις 

04101 Ανατινάξεις βράχων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 Φ 
5.1 

Φ 
6.1 

04102 Ανατινάξεις κατασκευών       

04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων       

04104 Αποθήκες εκρηκτικών       

04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών       

04106 Διαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & 

μιγμάτων 

      

04200. Δοχεία και δίκτυα 

υπό πίεση 

04201 Φιάλες ασετιλίνης / οξυγόνου       

04202 Υγραέριο       

04203 Υγρό άζωτο       

04204 Αέριο πόλης       

04205 Πεπιεσμένος αέρας       

04206 Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης λυμάτων       

04207 Δίκτυα ύδρευσης       

04208 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα       
04300. Αστοχία υλικών 

υπό ένταση 

04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη       

04302 Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων       

04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων       

04304 Συρματόσχοινα       

04305 Εξολκεύσεις       

04306 Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων       
04400. Εκτοξευόμενα 

υλικά 

04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα       

04402 Αμμοβολές       

04403 Υδροβολές       

04404 Αεροβολές       

04405 Τροχίσεις / λειάνσεις       

04406 Ψεκασμός χρώματος       

04500. Άλλη πηγή 04501        

04502        

04503        
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05000. Πτώσεις - 

μετατοπίσεις υλικών & 

αντικειμένων 

  Φάση 

1η 

Φάση 

2η 

Φάση 
3η 

Φάση 
4η 

Φάσ
η 4η 

Φάσ
η 4η 

   Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 Φ 
5.1 

Φ 
6.1 

05100. Κτίσματα - φέρων 

οργανισμός 

05101 Αστοχία. Γήρανση       

05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση       

05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση       

05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική 

καταπόνηση 

      

05105 Κατεδάφιση       

05106 Κατεδάφιση παρακειμένων       

05200. Οικοδομικά 

στοιχεία 

05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων       

05202 Διαστολή - συστολή υλικών       

05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων   1    

05204 Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα       

05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση       

05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση       

05207 Κατεδάφιση       

05208 Αρμολόγηση / απαρμολόγηση προκατασκ. 

στοιχείων 
  

    

05300. Μεταφερόμενα 

υλικά - Εκφορτώσεις 

05301 Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα / 

ανεπάρκεια 
1 1 

1 1  1 

05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη 1 1 1 1  1 

05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση 1 1 1 1  1 

05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής 

έδραση 
  

    

05305 Ατελής / έκκεντρη φόρτωση       

05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου  1 1 1   

05307 Πρόσκρουση φορτίου       

05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους       

05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων       

05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση       

05311 Εργασία κάτω από σιλό       

05312 Πτώση υλικού/κακός χειρισμός       
05400. Στοιβασμένα 

υλικά 

05401 Υπερστοίβαση       

05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού 

σωρού 

      

05403 Ανορθολογική απόληψη       
05500. Άλλη πηγή 05501        

05502        

 

   Φάση Φάση Φάση 
3η 

Φάση 
4η 

Φάσ
η 5η 

Φάσ
η 6η 
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06000. Πυρκαγιές 1η 2η  

   Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 Φ 
5.1 

Φ 
6.1 

06100. Εύφλεκτα υλικά 06101 Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων       

06102 Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων       

06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα       

06104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας       

06105 Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά       

06106 Αυτανάφλεξη - απορρίμματα       

06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής 

προστασία 

      

06200. Σπινθήρες & 

βραχυκυκλώματα 

06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση       

06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση       

06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση       

06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό 

σπινθήρα 

      

06300. Υψηλές 

θερμοκρασίες 

06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις       

06302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις       

06303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις       

06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις       

06305 Πυρακτώσεις υλικών       

06400. Άλλη πηγή 06401 Περιβάλλοντες Θάμνοι       

06402        

06403        
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07000. Ηλεκτροπληξία   Φάση 

1η 

Φάση 

2η 

Φάση 
3η 

Φάση 
4η 

Φάσ
η 5η 

Φάση 
6η 

   Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 Φ 5.1 Φ 6.1 

07100. Δίκτυα - 

εγκαταστάσεις 

07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα       

07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα       

07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα       

07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα   1 1   

07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου  1  1  1 

07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία       
07200. Εργαλεία-

μηχανήματα 

07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα 1 1 1 1  1 

07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία    1   

07300. Άλλη πηγή 

 

 

07301        

07302     
 

   

 

 

08000. Πνιγμός / Ασφυξία 

  Φάση 

1η 

Φάση 

2η 

Φάση 
3η 

Φάση 
4η 

Φάση 
5η 

Φάση 
6η 

   Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 Φ 5.1 Φ 6.1 

08100. Νερό 08101 Υποβρύχιες εργασίες       

08102 Εργασίες εν πλω - πτώση       

08103 Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου       

08104 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση       

08105 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Ανατροπή 

μηχανήματος 

      

08106 Υπαίθριες λεκάνες  / Δεξαμενές. Πτώση       

08107 Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. Ανατροπή 

μηχανήματος 

      

08108 Πλημμύρα / Κατάκλυση έργου       
08200. Ασφυκτικό 

περιβάλλον 

08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι       

08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί       

08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη , κλπ.       

08204 Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια 

οξυγόνου 

      

08300. Άλλη πηγή 08301        

08302     
 

   

08303        
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09000. Εγκαύματα   Φάση 

1η 

Φάση 

2η 

Φάση 
3η 

Φάση 
4η 

Φάση 
5η 

Φάση 
6η 

   Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 Φ 5.1 Φ 6.1 

09100. Υψηλές 

θερμοκρασίες 

09101 Συγκολλήσεις / συντήξεις    1   

09102 Υπέρθερμα ρευστά        

09103 Πυρακτωμένα στερεά       

09104 Τήγματα μετάλλων       

09105 Άσφαλτος / πίσσα       

09106 Καυστήρες       

09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών       

09200. Καυστικά υλικά 09201 Ασβέστης       

09202 Οξέα       

09203 Αλκαλικά       

09300. Άλλη πηγή 09301        

09302        

09303     
 

   

 

 

10000. Έκθεση σε 

βλαπτικούς παράγοντες 

  Φάση 

1η 

Φάση 

2η 

Φάση 
3η 

Φάση 
4η 

Φάση 
5η 
 

 
Φάση 
6η 

   Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 Φ 5.1 Φ 6.1 

10100. Φυσικοί 

παράγοντες 

10101 Ακτινοβολίες       

10102 Θόρυβος / δονήσεις 1 1 1 1   

10103 Σκόνη 1 1 1 1   

10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός 1 1 1 1 1 1 

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας  1     

10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας       

10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας       

10108 Υγρασία χώρου εργασίας       

10109 Υπερπίεση / υποπίεση       

10110        

10111        
10200. Χημικοί 

παράγοντες 

10201 Δηλητηριώδη αέρια       

10202 Χρήση τοξικών υλικών       

10203 Αμίαντος       

10204 Ατμοί τηγμάτων       

10205 Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, 

μονωτικά, διαλύτες 

 

 

  1   

10206 Καπναέρια ανατινάξεων       

10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτ. καύσης       

10208 Συγκολλήσεις    1   

10209 Καρκινογόνοι παράγοντες       
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10210      

10211        

10212        

10300. Βιολογικοί 

παράγοντες 

10301 Μολυσμένα εδάφη       

10302 Μολυσμένα κτίρια       

10303 Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, 

βιολογικούς καθαρισμ. 

      

10304 Χώροι υγιεινής       

10305 Δαγκώματα, τσιμπήματα ζώων       

10400 Άλλη πηγή 
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ΤΜΗΜΑ Γ 

 

 Γ’ - ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 Για κάθε “πηγή κινδύνων” που έχει επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β 

(στήλη 1), καταγράφονται οι φάσεις / υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα 

εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 

που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3), και συμπληρώνονται τα 

κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που 

επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4). 

 

(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά 

μέτρα 

(**) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την 

προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία ή η πρόβλεψη 

δεν είναι επαρκής για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν 

και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς 

κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 305/96) 
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 

ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

 

01101  Π.Δ.1073/81  

01103  Π.Δ.1073/81  

01104  Π.Δ.1073/81  

01201 1.1,2.1,3.1,4.1 Π.Δ.1073/81, Π.Δ.225/89, ΥΑ 3046/89 Κ-003, Κ-004,Κ-006,Κ-014 

01202 1.1,2.1,3.1,4.1 Π.Δ.1073/81, Π.Δ.225/89, ΥΑ 3046/89 Κ-003, Κ-004,Κ-006,Κ-014 

01203  Π.Δ.1073/81, ΥΑ 3046/89  

01204  Π.Δ.1073/81, ΥΑ 3046/89  

01205 1.1,2.1,3.1,4.1 Π.Δ.1073/81, ΥΑ 3046/89 Κ-003, Κ-004,Κ-006,Κ-014 

01207  Π.Δ.1073/81, Π.Δ.305/96, ΥΑ 3046/89  

01401  Π.Δ.1073/81, ΥΑ 3046/89  

01402  Π.Δ.1073/81, ΥΑ 22/05/93  

01408   Π.Δ.1073/81  

01409   Π.Δ.1073/81  

01410   Π.Δ.1073/81  

02101 1.1, 2.1,3.1,4.1 Ν.1430/84, Ν.2094/92, Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, Κ-015, Κ-016, Κ-031 
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 Π.Δ.225/89, Π.Δ.31/90, ΥΑ 19846/79, ΥΑ 22/05/93, 

ΥΑΒΜΠ/30058/83, ΥΑΒΜΠ/30428/80 

02102 1.1, 2.1,3.1,4.1 Ν.1430/84, Ν.2094/92, Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, 

Π.Δ.225/89, Π.Δ.31/90, ΥΑ 19846/79, ΥΑ 22/05/93, 

ΥΑΒΜΠ/30058/83, ΥΑΒΜΠ/30428/80 

Κ-015, Κ-016, Κ-018, Κ-031 

02103 1.1, 2.1,3.1,4.1 Ν.1430/84, Ν.2094/92, Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, 

Π.Δ.225/89, Π.Δ.31/90, ΥΑ 19846/79, ΥΑ 22/05/93, 

ΥΑ ΒΜΠ/30058/83, ΥΑ ΒΜΠ/30428/80 

K-015, K-016,K-017, K-018, K-020,K-027,K-031 

02104  Ν.1430/84, Ν.2094/92, Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, 

Π.Δ.225/89, Π.Δ.31/90, ΥΑ 19846/79, ΥΑ 22/05/93, 

ΥΑΒΜΠ/30058/83, ΥΑΒΜΠ/30428/80 

 

02105  Ν.1430/84, Ν.2094/92, Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, 

Π.Δ.225/89, Π.Δ.31/90, ΥΑ 19846/79, ΥΑ 22/05/93, 

ΥΑΒΜΠ/30058/83, ΥΑΒΜΠ/30428/80 

 

02106  Ν.1430/84, Ν.2094/92, Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, 

Π.Δ.225/89, Π.Δ.31/90, ΥΑ 19846/79, ΥΑ 22/05/93, 

ΥΑ ΒΜΠ/30058/83, ΥΑ ΒΜΠ/30428/80 

 

02203 1.1, 2.1,3.1,4.1 Ν.2094/92, Π.Δ. 225/89, Π.Δ.305/96, Π.Δ.31/90 Κ-026, Κ-027, Κ-028, K-029, K-034 

02204  Ν.2094/92, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.31/90  

02205 1.1, 2.1,3.1,4.1 Ν.2094/92, Π.Δ. 225/89, Π.Δ.305/96, Π.Δ.31/90 K-027, Κ-028, Κ-029,K-034 

02305  Ν.2094/92, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.31/90  

02401  Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.225/89, Π.Δ.307/86, 

Π.Δ.395/94, Π.Δ.396/94, Π.Δ.95/78, ΥΑ 22/05/93, ΥΑ 

470/85 
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02402  Ν.1430/84, Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.225/89, 

Π.Δ.307/86, Π.Δ.377/93, Π.Δ.395/94, Π.Δ.396/94, ΥΑ 

22/05/93, ΥΑ 470/85 

 

02405  Ν.1430/84, Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.225/89, 

Π.Δ.307/86, Π.Δ.377/93, Π.Δ.395/94, Π.Δ.396/94, ΥΑ 

22/05/93 

 

02407  Ν.1430/84, Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.225/89, 

Π.Δ.307/86, Π.Δ.377/93, Π.Δ.395/94, Π.Δ.396/94, ΥΑ 

22/05/93 

 

02408  Ν.1430/84, Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.225/89, 

Π.Δ.307/86, Π.Δ.377/93, Π.Δ.395/94, Π.Δ.396/94, ΥΑ 

22/05/93 

 

03104  Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.225/89, Π.Δ.305/96, 

Π.Δ.778/80, Π.Δ.396/94, ΥΑ 22/05/93, ΥΑ3046/89 

 

03202  Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.225/89, Π.Δ.305/96, 

Π.Δ.778/80, Π.Δ.396/94, ΥΑ 22/05/93, ΥΑ3046/89 

 

03203  Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.225/89, Π.Δ.305/96, 

Π.Δ.778/80, Π.Δ.396/94, ΥΑ 22/05/93, ΥΑ3046/89 

 

03205  Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.225/89, Π.Δ.305/96, 

ΥΑ 22/05/93, ΥΑ3046/89 

 

03206  Π.Δ.105/95, Π.Δ.305/96, Π.Δ.778/80, ΥΑ 22/05/93, 

ΥΑ3046/89 

 

03209  Ν.1430/84, Π.Δ.105/95, Π.Δ.778/80, Π.Δ.305/96, 

ΥΑ3046/89 
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03301  Ν.1430/84, Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.225/89, 

Π.Δ.778/80, ΥΑ 16440/Φ10.4/445/93, ΥΑ 22/05/93, 

ΥΑ3046/89 

 

03302  Ν.1430/84, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.225/89, Π.Δ.778/80, 

ΥΑ 16440/Φ10.4/445/93, ΥΑ 22/05/93, ΥΑ3046/89 

 

03303  Ν.1430/84, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.225/89, Π.Δ.305/96, 

Π.Δ.778/80, ΥΑ 16440/Φ10.4/445/93, ΥΑ 22/05/93, 

ΥΑ3046/89 

 

03304  Ν.1430/84, Π.Δ.225/89, Π.Δ.305/96, Π.Δ.778/80, ΥΑ 

16440/Φ10.4/445/93, ΥΑ 22/05/93, ΥΑ3046/89 

 

03305  Ν.1430/84, Π.Δ.225/89, Π.Δ.778/80, ΥΑ 

16440/Φ10.4/445/93, ΥΑ 22/05/93, ΥΑ3046/89 

 

03401  Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.225/89, Π.Δ.396/94, 

ΥΑ 22/05/93 

 

03402  Π.Δ.105/95, Π.Δ.225/89, Π.Δ.396/94, ΥΑ 22/05/93  

04207  Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.225/89, Π.Δ.305/96, 

ΥΑ 22/05/93 

 

05104  Ν.2094/92, Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.225/89, 

Π.Δ.31/90, ΥΑΒΜΠ/30058/83, ΥΑΒΜΠ30428/80 

 

05203  Ν.2094/92, Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.225/89, 

Π.Δ.31/90, ΥΑΒΜΠ/30058/83, ΥΑΒΜΠ30428/80 

 

05204  Ν.2094/92, Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.225/89, 

Π.Δ.31/90, ΥΑΒΜΠ/30058/83, ΥΑΒΜΠ30428/80 
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05206  Ν.2094/92, Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.225/89, 

Π.Δ.31/90, ΥΑΒΜΠ/30058/83, ΥΑΒΜΠ30428/80 

 

05301 1.1, 2.1,3.1,4.1 Ν.2094/92, Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.225/89, 

Π.Δ.31/90, ΥΑ ΒΜΠ/30058/83, ΥΑ ΒΜΠ30428/80 

Κ-021, Κ-027, Κ-028, Κ-029,K-031, K-033, K-034 

05302 1.1, 2.1,3.1,4.1 Ν.2094/92, Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.225/89, 

Π.Δ.31/90, ΥΑΒΜΠ/30058/83, ΥΑΒΜΠ30428/80 

Κ-021, Κ-027, Κ-028, Κ-029,K-031, K-033, K-034 

05303 1.1, 2.1,3.1,4.1 Ν.2094/92, Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.225/89, 

Π.Δ.31/90, ΥΑ ΒΜΠ/30058/83, ΥΑ ΒΜΠ30428/80 

Κ-021, Κ-027, Κ-028, Κ-029,K-031, K-033, K-034 

05305  Ν.2094/92, Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.225/89, 

Π.Δ.31/90, ΥΑΒΜΠ/30058/83, ΥΑΒΜΠ30428/80 

 

05306  Ν.2094/92, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.31/90  

05307  Ν.2094/92, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.31/90  

05309  Ν.2094/92, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.31/90  

05310  Ν.2094/92, Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.225/89, 

Π.Δ.31/90, ΥΑΒΜΠ/30058/83, ΥΑΒΜΠ30428/80 

 

05401  Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.225/89, Π.Δ.396/94, 

ΥΑ 22/05/93, ΥΑ3046/89 

 

06103  Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.225/89, Π.Δ.305/96, 

Π.Δ.307/86, Π.Δ.329/83 

 

06104  Π.Δ.105/95, Π.Δ.225/89, Π.Δ.305/96, ΥΑ19846/79  

06204  Ν.1430/84, Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.225/89  

06304  Π.Δ.105/95, Π.Δ.225/89, Π.Δ.395/94, Π.Δ.396/94  

06401  Π.Δ.105/95, Π.Δ.225/89, Π.Δ.395/94, Π.Δ.396/94  
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07104  Ν.1430/84, Π.Δ .105/95, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.305/96 

Π.Δ.396/94, ΥΑ 4373/1205/11-3-93 

 

07105  Ν.1430/84, Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.225/89, 

Π.Δ.396/94, ΥΑ 4373/1205/11-3-93 

 

07202  Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.396/94, ΥΑ 470/85  

09105  Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.225/89, Π.Δ.396/94  

10102 1.1, 2.1,3.1,4.1 Ν.2094/92, Π.Δ.105/95, Π.Δ.225/89, Π.Δ.395/94, 

Π.Δ.396/94, Π.Δ.85/91, ΥΑ 22/05/93, ΥΑ Α5/2375/78 

Κ-004, Κ-034,Κ-131 

10103 1.1, 2.1,3.1,4.1 Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.225/89, Π.Δ.305/96, 

Π.Δ.307/86, Π.Δ.395/94, Π.Δ.396/94, Π.Δ. 94/87, ΥΑ 

22/05/93 

Κ-004, Κ-034,Κ-132 

10104 1.1, 2.1,3.1,4.1 Π.Δ.225/89, Π.Δ.305/96, ΥΑ 22/05/93 Κ-034, Κ-133 

10105  Π.Δ.225/89, Π.Δ.305/96, ΥΑ 22/05/93  

10106 1.1, 2.1,3.1,4.1 Π.Δ.225/89, Π.Δ.305/96, ΥΑ 22/05/93 Κ-034, Κ-133 

10107  Εγκ.130427/90, Π.Δ.225/89, Π.Δ.305/96, ΣΣΕ 

ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 

 

10202  Π.Δ.105/95, Π.Δ.225/89, Π.Δ.305/96, Π.Δ.307/86, 

Π.Δ.329/83, Π.Δ.396/94, Π.Δ.94/87, ΥΑ 22/05/93 

 

10205  Π.Δ.105/95, Π.Δ.225/89, Π.Δ.305/96, Π.Δ.307/86, 

Π.Δ.329/83, Π.Δ.396/94, Π.Δ.94/87, ΥΑ 22/05/93 

 

10207  Ν.2094/92, Π.Δ.105/95, Π.Δ.1073/81, Π.Δ.225/89, 

Π.Δ.305/96, Π.Δ.307/86, Π.Δ.396/94, ΥΑ 18477/92, 

ΥΑ 22/05/93, ΥΑ Β17081/2964 

 

10208  Π.Δ.105/95, Π.Δ.225/89, Π.Δ.305/96, Π.Δ.307/86,  
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Π.Δ.395/94, Π.Δ.396/94, Π.Δ.94/87, Π.Δ.95/78, ΥΑ 

22/05/93 

10301  Π.Δ.105/95, Π.Δ.186/95, Π.Δ.396/94  

10302  Π.Δ.105/95, Π.Δ.186/95, Π.Δ.396/94  
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 
Κ-001: Έλεγχος ευστάθειας των γαιωδών επιφανειών. Θα προηγείται της ανάληψης εργασιών και αν απαιτείται θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα 

Κ-002: Συχνές, τακτικές επιθεωρήσεις θα διενεργούνται για πρόδρομα σημεία αστοχίας γαιωδών επιφανειών και ανα απαιτείται και των τεχνικών μέσων 

εξασφάλισής τους. 

Κ-003: Συχνή, τακτική επιθεώρηση των γαιωδών επιφανειών για επισφαλείς χαλαρούς όγκους, τοπικές συγκεντρώσεις τάσεων, επικείμενες 

αποσφηνώσεις ή θραύσεις, ταχείες εξαλλοιώσεις, πρόσφατες εκριζώσεις, ξένα σώματα, αλλαγή σχηματισμού και λοιπά σχετικά. Θα προηγείται της 

ανάληψης εργασιών πλησίον πρανών και ανα απαιτείται θα επιχειρείται ξεσχάρωμα. 

Κ-004: Θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού πλησίον της δραστηριότητας. 

Κ-005: Η άνευ προηγουμένου σχετικού ελέγχου υπέρβαση επιφόρτισης πρανών, επιφανειών θεμελίωσης ή προσωρινών χωμάτινων επιφανειών, με 

συσσώρευση υλικών πάσης φύσης και εξοπλισμού θα απαγορεύεται. 

Κ-006: Έκτακτη επιθεώρηση των πρανών και αν απαιτείται λήψη τεχνικών μέτρων εξασφάλισης θα διενεργείται μετά από βίαια φυσικά φαινόμενα 

Κ-008: Η άνευ προηγουμένου σχετικού ελέγχου επιβολή δονήσεων εκ μηχανημάτων στα πρανή θα απαγορεύεται. 

Κ-011: Κατάτην επιλογή ή εφαρμογή της μεθόδου θεμελίωσης θα λαμβάνονται υπόψη τυχόν επηρεάζουσες πλησίον κατασκευαστικές δραστηριότητες. 

Κ-012: Επιτόπιος έλεγχος και ανεύρεση σχετικών σχεδίων Ο.Κ.Ω. θα διενεργείται πριν την ανάληψη οποιασδήποτε νέας κατασκευαστικής 

δραστηριότητας. 

Κ-014: Κατά την επιλογή ή εφαρμογή της μεθόδου εργασίας θα λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εδάφους και η επίδρασή τους σε 

κάθε κατασκευαστική φάση. 

 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
Κ-015: Σαφής κυκλοφοριακή ρύθμιση θα υφίστανται σε κάθε φάση κατασκευής του έργου αναφορικά με την έξω και έσω κυκλοφορία του έργου , 

μηχανοκίνητης , πεζής και υλικών. 

Κ-016: Θα διαμορφώνεται πάντοτε σαφές σύστημα διαχωρισμού κυκλοφορίας πεζών – οχημάτων και αντιθέτως κινούμενων οχημάτων 

Κ-017:Θα αποφεύγεται η ύπαρξη και η άνευ αδείας τοποθέτηση σταθερών εμποδίων στους χώρους κυκλοφορίας και αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν τότε 

τα εμπόδια θα σημαίνονται κατάλληλα. 

Κ-018 :Θα αποφεύγεται η χωρίς λόγο κίνηση του προσωπικού μεταξύ των οχημάτων. 

Κ-020:Η κίνηση μηχανοκίνητου ή τηλεχειριζόμενης μηχανής σε περίπτωση ελλιπούς ορατότητας χωρίς βοηθό θα απαγορεύεται. 
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Κ-021:Όλα τα εμπλεκόμενα στην κατασκευαστική δραστηριότητα οχήματα , μηχανήματα , πλωτά μέσα , μηχανές και εργαλεία θα φέρουν τις νόμιμες 

άδειες και εξοπλισμό , θα έχουν  υποστεί όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους και θα διατηρούνται συνεχώς συντηρημένα και σε καλή κατάσταση.  

Κ-024:Ελάχιστη απόσταση και διαστήματα ασφαλείας θα προβλέπονται πλησίον του κινούμενου εξοπλισμού. 

Κ-025:Οι αμφιβόλου ευστάθειας επιφάνειες του έργου θα σημαίνονται κα θα απομονώνονται απαγορευμένης της πρόσβασης οχημάτων σ΄ αυτές. 

Κ-026: Η μονόπλέυρη φόρτωση βαρέων φορτίων και τα φορτία υψηλού κέντρου βάρους χωρίς ειδικά μέτρα θα απαγορεύονται. 

Κ-027: Η είσοδος και έξοδος στο εργοτάξιο οχημάτων με προβληματική φόρτωση θα ελέγχεται. 

Κ-028: Η εργασία φόρτωσης θα επιβλέπεται από εργοδηγό ή άλλο κατάλληλο άτομο . 

Κ-029: Η φόρτωση οχημάτων ή μηχανημάτων καθ΄ υπέρβαση των ορίων που προβλέπει ο κατασκευαστής θα απαγορεύεται. 

Κ-031: Ο χώρος του εργοταξίου θα σημαίνεται καταλλήλως. 

Κ-030: Οι χρόνοι μετάβασης και επιστροφής και εν γένει οι ταχύτητες των οχημάτων θα ελέγχονται συνεχώς. 

Κ-033: Θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού πλησίον  της επικίνδυνης δραστηριότητας. 

Κ-034: Η ορθή και συνεχής χρήση των καταλλήλων Μέσων Ατομικής Προστασίας θα ελέγχεται συνεχώς. 

 

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ 
Κ-035: Για κάθε υψομετρική διαφορά >1.00 μ. επιφανειών εντός του εργοταξίου θα λαμβάνεται μέριμνα για κατάλληλα μέτρα προστασίας έναντι πτώσης 

, ήτοι απομόνωση περιοχής ή απαγόρευση προσπέλασης ή κάλυψη ή περίφραξη ή ζώνες ασφαλείας ή κεκλιμένα πετάσματα ή δίκτυα. 

Κ-036: Τα κενά τοίχων θα παραμένουν γενικώς φραγμένα, ενώ κατά τη διάρκεια εργασίας μέσω αυτών θα τηρούνται άλλα εξίσου πρόσφορα μέτρα 

ασφαλείας. 

Κ-038: Σε κάθε κεκλιμένη επιμήκη επιφάνεια όπου ενδεχόμενη απλή πτώση θα επιφέρει και μεγάλες ταχύτητες καθόδου θα λαμβάνονται τα ίδια μέτρα 

όπως και στις πτώσεις από ύψη. 

Κ-039: Μέτρα για άρση της ολισθηρότητας των περιοχών προσπέλασης του εργοταξίου θα λαμβάνονται και σε περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας θα 

προβλέπεται κατάλληλη σήμανση και χρήση αντιολισθηρών υποδημάτων από τους εργαζομένους. 

Κ-040: Δημιουργία προσβάσιμων επιφανειών εργοταξίου ανώμαλης γεωμετρίας ή ατάκτως συσσωρευμένων υλικών θα αποφεύγεται και αν αυτό δεν 

είναι εφικτό κατάλληλα μέτρα θα λαμβάνονται . 

Κ-041: Συνεχής προσπάθεια θα καταβάλλεται στο εργοτάξιο από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για ευταξία ως προς την μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση 

υλικών και εξοπλισμού. 

Κ-042: Θα υφίστανται συνεχής επίβλεψη εργοδηγού. 
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Κ-043: Κάθε επιφάνεια εργασίας θα ελέγχεται ως προς τη φέρουσα ικανότητά της για τη συνήθη και ορθή χρήση πριν να επιτραπεί η εργασία σε αυτή. 

Κ-044: Κάθε ειδική δίοδος (μαδέρια, ελαφρές πεζογέφυρες, πασαρέλες, ψηλές ράμπες, λαμαρίνες κτλ) και εφόσον απαιτείται θα είναι κατασκευασμένη 

ορθώς, με επαρκή γεωμετρία και αντοχή, αντιολισθηρή, ασφαλώς εδραζόμενη, κατάλληλα σημασμένη, με προστασία έναντι πτώσης και ολίσθησης.  

Κ-045: Μόνο τυποποιημένος εξοπλισμός εγκεκριμένων κατασκευαστών θα χρησιμοποιείται στην εργασία αυτή. 

Κ-046: Μόνο έμπειρο, καταρτισμένο και εφυές προσωπικό θα χρησιμοποιείται στην εργασία αυτή. 

Κ-047: Θα γίνεται χρήση αεροπερατών επενδύσεων στις πρσόψεις των ικριωμάτων 

 

ΕΚΡΗΞΕΙΣ , ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ , ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ 
Κ-049: Θα απαγορεύεται το κάπνισμα και η χρήση γυμνής φλόγας εντός της επικίνδυνης περιοχής. 

Κ-066: Θα τηρείται αυστηρό πρόγραμμα συντηρήσεων του εξοπλισμού 

 

ΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
Κ-079: Τα προς αποξήλωση στοιχεία θα φέρονται συνεχώς καθ’ όσον χρόνο θα διαρκεί η διαδικασία αφαίρεσής των 

Κ-081: Θα απαγορεύεται η διακίνηση μη χύδην υλικών που δεν θα είναι σταθερά προσδεδεμένα στο πήγμα του οχήματος ή εξασφαλισμένα έναντι 

μετακίνησης. 

Κ-082: Κατά την ανυψωτική δραστηριότητα υλικών θα λαμβάνεται κάθε πρόσφορο μέσο για να αποφευχθεί η πρόσκρουση του φορτίου (ασύστροφα 

συρματόσχοινα, οδηγά σχοινιά, επαρκής ανυψωτική ικανότητα και ύψος, χώρος ελεύθερος εμποδίων). 

Κ-083: Τα υλικά που μεταφέρονται σε παλέτες θα μετακινούνται κατόπιν ελέγχου της συσκευασίας τους. 

Κ-084: Θα υφίσταται καλός συντονισμός σε περίπωση συνδυασμένης ανύψωσης φορτίων από δύο ανυψωτικές διατάξεις. 

Κ-085: Η πρόσδεση φορτίου για ανύψωση θα γίνεται ή επιβλέπεται από έμπειρο άτομο (σαμπανιαδόρο) 

Κ-086: Όλο το προσωπικό που θα εμπλέκεται σε χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων θα έχει εκπαιδευτεί επ’ αυτού. 

Κ-087: Θα απαγορέυεται η απ’ ευθείας χειρωνακτική μετακίνηση υλικών που δεν προσφέρουν σταθερή λαβή. 

Κ-088: Θα απαγορεύεται η υπερστοίβαση υλικών χύδην ή μη, ειδικά αυτών που δεν προσφέρουν σταθερή βάση έδρασης ή που δίνουν σωρούς 

ασταθείς. 

Κ-089: απόθεση σωρών χύδην υλικών με προσωρινές γωνίες πρανών μεγαλύτερες από τη φυσική δεν θα επιτρέπεται. 

Κ-090: Απόληψη υλικού από στοίβα ή σωρό με τρόπο που να υπονομεύει την ευστάθεια τους θα απαγορεύεται. 
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ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ  
Κ-091: Πλησίον επικίνδυνων για πυρκαγιά δραστηριοτήτων θα υπάρχει πάντοτε κατάλληλη πυροσβεστική διάταξη. 

Κ-094: Μέριμνα θα λαμβάνεται ώστε το καύσιμο φορτίο πλησίον να είναι το ελάχιστο δυνατόν. 

Κ-097: Εργασία πλησίον εναέριων ηλεκτρικών αγωγών , που πρέπει να παραμείνουν υπό τάση , θα εκτελείται με μέγιστη προσοχή και με τα κατάλληλα 

μέτρα ασφαλείας. 

Κ-098: Θα γίνεται προσπάθεια μη συνύπαρξης σε κοντινή απόσταση ηλεκτροφόρων γραμμών , κατασκευαστική δραστηριότητα και καύσιμο φορτίο. 

Κ-099: Πριν την έναρξη εργασιών θα επιχειρείται εντοπισμός πιθανής κοντινής διέλευσης ρευματοφόρου γραμμής και η δυνατόν διακοπή της. 

Κ-100: Θα απαγορευεται η παρουσία εύφλεκτων υλών πλησίον της δραστηριότητας αυτής. 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ 
Κ-101:Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην περίπτωση εναέριων ηλεκτροφόρων γραμμών , όταν εκτελούνται εργασίες με ανυψούμενα υλικά ή εξοπλισμο. 

Κ-109: Θα απαγορεύεται η επέμβαση προς επισκευή ή συντήρηση σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 

Κ-110: Θα απαγορεύεται η οποιαδήποτε μετασκευή τυποποιημένου εξοπλισμού. 

 

ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 
Κ-121:Ο χειρισμός μιγμάτων εξ ασβέστου θα γίνεται με μεγάλη προσοχή και ει δυνατόν σε κλειστό κύκλωμα. 

Κ-124:Θα υφίσταται πλησίον της διεργασίας αυτής δυνατότητα πλύσης με άφθονο νερό. 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΒΛΑΠΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
Κ-131: Μέριμνα θα λαμβάνεται ώστε οι θορυβώδεις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες να επιλέγονται κατάλληλα ή να τροποποιούνται ή να τίθενται 

μακριά ή να απομονώνονται και αν αυτό δεν είναι εφικτό θα τίθεται σήμανση στην περιοχή και θα ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζομένων.  

Κ-132: Θα επιλέγονται μέθοδοι εργασίας που παράγουν την κατά το δυνατό λιγότερη σκόνη και αν αυτό δεν είναι εφικτό θα ελαχιστοποιείται η έκθεση 

των εργαζομένων. 

Κ-133: Σε εργασία ακραίων θερμοκρασιών θα ακολουθείται ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης. 

Κ-134: Η έκθεση των εργαζόμενων σε υγρά περιβάλλοντα πρέπει να ελαχιστοποιείται ενώ μέριμνα θα λαμβάνεται για μείωση των επιπτώσεων (στολές 

αερισμός, στραγγίσεις, απορροές, υποβιβασμός υδροφόρου ορίζοντα κτλ) 

Κ-136: Κάθε υλικό που θα εισέρχεται στο εργοτάξιο θα είναι αναγνωρισμένο και θα φέρει επισήμανση, ενώ η έκθεση στα τοξικά υλικά θα ελέγχεται 

συνεχώς. 
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Κ-139: Οι χώροι αποθήκευσης ή εφαρμογής τέτοιων υλικών θα είναι καλά αεριζόμενοι 

Κ-141: Η έκθεση του προσωπικού στα καυσαέρια των οχημάτων , μηχανημάτων και μηχανών θα ελαχιστοποιείται. 

Κ-142: Μέριμνα θα λαμβάνεται για τον επαρκή αερισμό των κλειστών θέσεων συγκόλλησης (έντονος αερισμός, ορθή απαγωγή αερίων, αυτόνομες 

συσκευές προσαγωγής αέρα). 

Κ-143: Πριν την έναρξη των εργασιών συγκόλλησης θα μελετάται η περιεκτικότητα σε επικίνδυνα στοιχεία ή συνδυασμούς αυτών των ηλεκτροδίων και 

του μετάλλου 

Κ-147: Θα επιχειρείται απολύμανση ή εξουδετέρωση των μολυσμένων περιοχών αλλιώς θα αποφεύγεται η επαφή γυμνών μερών του σώματος με 

μολυσμένα υλικά, όπως επίσης η άμεση εισπνοή και το κάπνισμα 

Κ-148: Απαγορεύεται η εστίαση εντός μολυσμένων χώρων 
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ΤΜΗΜΑ Δ 

 

 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας 

Η προσπέλαση στο έργο είναι άμεση από τους υπάρχοντες περιμετρικούς δρόμους. 

 2. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου 

Η διέλευση και παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από το 

εξουσιοδοτημένο για την κατασκευή προσωπικό του έργου. Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά την 

διάρκεια των εργασιών θα γίνεται από τους υπάρχοντες περιμετρικούς δρόμους. 

 3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού 

Τα βαριά εργαλεία ασφαλίζονται επί τόπου ενώ τα μικρότερα (εργαλεία χειρός, μικροσυσκευές κλπ.) 

αποθηκεύονται στους διαμορφωμένους χώρους αποθήκευσης με ευθύνη των εργατών που τα 

χρησιμοποιούν. 

 4. Χώροι αποθήκευσης 

Δεν προβλέπεται η δημιουργία αποθηκών καυσίμων, λιπαντικών κλπ. Οι μικρές ποσότητες που 

απαιτούνται θα παραδίδονται καθημερινά από τα τοπικά πρατήρια καυσίμων.Στο συνημμένο σχέδιο 

Γενικής Διάταξης φαίνονται οι θέσεις γραφείων του Αναδόχου, αποθήκευσης υλικών, σιδηρού 

οπλισμού και μηχανικού εξοπλισμού. 

 5. Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο τρόπος 

αποκομιδής τους) 

Θα τοποθετηθούν μεταλλικοί κάδοι άχρηστων υλικών (μπαζών, σωλήνων κλπ.), έξω από το 

εργοτάξιο που με την πλήρωσή τους θα απομακρύνονται με ειδικό αυτοκίνητο. 

 6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών 

Οι χώροι εργασίας θα ανεφοδιάζονται με πόσιμο νερό, ενώ θα χρησιμοποιηθού οι υπάρχουσες 

εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, οι οποίες κρίνονται επαρκείς.  

Στο εργοτάξιο θα υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών. Η ιατρική κάλυψη των εκτάκτων περιστατικών θα 

γίνεται από το Νοσοκομείο Καρδίτσας. 

 7. Άλλα σημεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των 

εργαζομένων. 

Δεν υπάρχουν. 

 8. Στο τμήμα αυτό ενσωματώνεται επίσης η μελέτη για την κατασκευή ικριωμάτων, εφόσον 

αντιμετωπίζεται περίπτωση κατά την οποία αυτά πρέπει να είναι ειδικής μορφής για τις 

ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών, άλλης από αυτή που περιγράφεται στις ισχύουσες 

διατάξεις περί ικριωμάτων (π.δ. 778/80 και π.δ. 1073/81). 

Τα ικριώματα του έργου θα είναι συνήθη, συνεπώς δεν γίνεται επιπλέον μελέτη γι΄ αυτά. 
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ΤΜΗΜΑ Ε 

 

 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 (Συμπληρωματικά των νομοθετικών διατάξεων στους οποίους γίνεται αναφορά στον πίνακα 

Γ, καταχωρίζονται εδώ φωτοαντίγραφα δοκιμασμένων πρακτικών και λύσεων για την 

βελτίωση της Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων). 

1. Πρώτες Βοήθειες 

Ο τεχνικός ασφαλείας και υγείας φροντίζει για την εκπαίδευση δύο τουλάχιστον εργοδηγών σε θέματα 

πρώτων βοηθειών, ώστε να παρέχονται πρώτες βοήθειες σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

Θα υπάρχουν φαρμακεία με επαρκή εφόδια πρώτων βοηθειών, για την περίπτωση μικροατυχημάτων στο 

εργοτάξιο. Τουλάχιστον ένα στα γραφεία του αναδόχου και ένα στην περιοχή φύλαξης και συντήρησης 

του εξοπλισμού. Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών σε απομακρυσμένη περιοχή εντός του εργοταξίου, 

πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο μικρό φαρμακείο επί τόπου. 

Αν ένας εργαζόμενος τραυματισθεί ή προκύψει άλλο σοβαρό πρόβλημα υγείας, πρέπει να κληθεί 

κατάλληλη βοήθεια με τηλέφωνο ή άλλο τρόπο. 

Αν διαπιστωθεί ότι η αιτία του ατυχήματος είναι ηλεκτροπληξία ή φωτιά, ο σχετικός κίνδυνος θα 

απομακρυνθεί πριν την παροχή βοήθειας στο θύμα. 

Διαπιστώνεται η κατάσταση του θύματος ως προς τις αισθήσεις του. Πρέπει να αποφεύγεται όσο το 

δυνατόν η μετακίνησή του εκτός αν πρέπει να απομακρυνθεί από κάποιο κίνδυνο. 

Ο παθών διατηρείται ζεστός και στεγνός και ελέγχεται ο σφυγμός του. 

Αν διαπιστωθεί ότι το θύμα αναπνέει με δυσκολία, πρέπει να εφαρμοστεί πίεση στην πληγή. 

Αν η αιμορραγία είναι από πόδι ή χέρι, πρέπει το άκρο να βρίσκεται σε ύψος για να μειωθεί η αιμορραγία. 

2. Πινακίδες και Σήματα Ασφαλείας 

Τα κατάλληλα προειδοποιητικά σήματα και αφίσες τοποθετούνται στις θέσεις εργασίας. 

Οι εργαζόμενοι θα ενημερώνονται μέσω αυτών των σημάτων και αφισών, για τους κινδύνους που 

αφορούν στην εργασία τους. 

Οι αφίσες ασφαλείας θα είναι σε μορφή σκίτσων, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας. 

3. Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός 

Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός κάθε εργαζόμενου πρέπει να είναι τέτοιου τύπου  και σε 

κατάσταση τέτοια, ώστε να μην τον εκθέτει σε κινδύνους. 

Όταν υπάρχει κίνδυνος επαφής με κινούμενα μέρη μηχανημάτων ή με ενεργοποιημένο εξοπλισμό, ή 

όπου η διαδικασία εργασίας είναι τέτοια που υπάρχει παρόμοιος κίνδυνος: 

- Τα ρούχα των εργαζομένων θα εφαρμόζουν στο σώμα 

- Κολιέ, βραχιόλια, ρολόγια χειρός, δακτυλίδια ή παρόμοια αντικείμενα δεν θα φοριούνται 

- Μαλλιά κεφαλής και προσώπου θα περιορίζονται ή θα έχουν τέτοιο μήκος ώστε να 

αποφεύγεται η περίπτωση να πιαστούν στη διάρκεια εργασίας 

Οι εργαζόμενοι που χειρίζονται μηχανήματα κάτω από συνθήκες όπου υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού 

των ποδιών, θα φορούν προστατευτικά υποδήματα. 

Οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε κίνδυνο κινούμενων οχημάτων θα φέρουν ευδιάκριτη ένδυση σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις. 
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Όλοι οι εργαζόμενοι θα φέρουν υποδήματα κατάλληλα για την προστασία τους. Η σόλα, τα τακούνια των 

παπουτσιών θα είναι από κατάλληλο υλικό, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ολίσθησης. Υποδήματα που 

έχουν φθάσει σε σημείο φθοράς τέτοιο που δεν παρέχουν την απαιτούμενη προστασία, δεν θα 

χρησιμοποιούνται. 

Όλοι οι εργαζόμενοι θα φέρουν προστατευτικά κράνη σε όλους τους χώρους όπου ενδέχεται να 

παρουσιαστεί κάποιος κίνδυνος πτώσης ή εκτόξευσης αντικειμένων. 

Όταν οι εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, θα φέρουν μη αγώγιμο προστατευτικό 

εξοπλισμό στο κεφάλι, που θα έχει την κατάλληλη αντίσταση για την υπάρχουσα τάση. 

Όπου οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε δυνατούς ανέμους ή άλλες συνθήκες που ίσως επιφέρουν την 

απώλεια του εξοπλισμού αυτού, θα δένονται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά του. 

Όλα τα άτομα που χειρίζονται υλικά που ενδεχομένως τραυματίσουν ή ερεθίσουν τα χέρια, θα φέρουν 

προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό, κατάλληλο για την αποφυγή τέτοιων τραυματισμών. 

Χοντρά γυαλιά, προστατευτικά καλύμματα προσώπου ή άλλου τέτοιου είδους προστασία για τα μάτια, 

κατάλληλα για την εργασία που εκτελείται, είναι υποχρεωτικά για κάθε εργαζόμενο που : 

- χειρίζεται ή εκτίθεται σε υλικό το οποίο ενδεχομένως να προκαλέσει τραυματισμό ή 

ερεθισμό ματιών 

- ασχολείται με εργασία όπου υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των ματιών 

Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός θα διατηρείται σε καλή κατάσταση από άποψη υγιεινής και 

λειτουργίας. 

(Στο παράρτημα παρατίθενται πίνακες με τα μέρη του σώματος που μπορεί να εκτεθούν σε κάποιον 

κίνδυνο καθώς και τα είδη του προστατευτικού ατομικού εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.) 

4. Μηχανήματα και Εξοπλισμός 

Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός θα φέρουν κατάλληλη προστασία, ώστε να αποφεύγεται η επαφή των 

εργαζομένων με κινούμενα τμήματα αυτών και να παρεμποδίζεται η πρόσβαση των εργαζομένων σε 

χώρους λειτουργίας που θεωρούνται επικίνδυνοι. 

Τα προστατευτικά μέσα θα είναι σχεδιασμένα, κατασκευασμένα, εγκατεστημένα και συντηρημένα ώστε να 

είναι ικανά να εκτελούν αποδοτικά τις λειτουργίες για τις οποίες προορίζονται. 

Περιστρεφόμενοι άξονες, σύνδεσμοι και δακτύλιοι, βίδες και κοχλίες, θα προστατεύονται όπου είναι 

ενδεχόμενη η επαφή με εργαζομένους. 

Όλοι οι τροχοί λείανσης θα φέρουν προστατευτικό κάλυμμα επαρκούς αντοχής. 

Σε εργασίες τροχίσματος-μονταρίσματος σωλήνων επιβάλλεται η χρήση ειδικών γαντιών και μασκών. 

Η συντήρηση μηχανισμού ή εξοπλισμού σε κίνηση απαγορεύεται  όταν η επαφή με τα κινούμενα μέρη 

μπορεί να τραυματίσει τους εργαζόμενους. 

Οι μεταφερόμενες κλίμακες θα επιθεωρούνται πριν τη χρήση και δεν θα χρησιμοποιούνται κλίμακες με 

χαλαρά ή σπασμένα σκαλοπάτια ή άλλες επικίνδυνες ατέλειες. 

5. Κινητός Εξοπλισμός 

Ο κινητός εξοπλισμός θα διατηρείται σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας. Η λειτουργία, επιθεώρηση, 

επισκευή, συντήρηση, και τροποποίηση θα εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Συντήρηση και επισκευή κινητού εξοπλισμού θα γίνεται μόνο όταν ο εξοπλισμός δεν είναι σε λειτουργία, 

εκτός όπου η συνεχής λειτουργία του εξοπλισμού είναι απαραίτητη για τη διαδικασία συντήρησης και 

αφού παρέχονται ασφαλή μέσα γι΄ αυτό. 

Ο κινητός εξοπλισμός θα είναι εφοδιασμένος με: 

Ευδιάκριτο προειδοποιητικό σήμα 
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Τρόπο φωτισμού της διαδρομής που διανύει, μπροστά και πίσω, όταν λειτουργεί κατά τις περιόδους 

ανεπαρκούς φωτισμού και δυσμενών ατμοσφαιρικών συνθηκών 

Πρόσθετα φώτα όπου είναι απαραίτητα για τον επαρκή φωτισμό του χώρου εργασίας γύρω από τον 

ειδικό εξοπλισμό 

Έναν καθρέπτη ή καθρέπτες, παρέχοντας στον χειριστή μη παραποιημένη θέα πίσω από το όχημα ή 

σύμπλεγμα οχημάτων 

Το δάπεδο του κινητού εξοπλισμού θα διατηρείται ελεύθερο από υλικά, εργαλεία ή αντικείμενα τα οποία: 

(α) αποτελούν κίνδυνο για πτώση 

(β) παρεμποδίζουν τον έλεγχο του οχήματος 

(γ) αποτελούν κίνδυνο για το χειριστή ή άλλους επιβάτες στην περίπτωση ατυχήματος 

Κανένας εργαζόμενος δεν θα επιβιβάζεται, ούτε θα εγκαταλείπει όχημα, ενώ αυτό βρίσκεται σε κίνηση, 

εκτός σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Κανένας εργαζόμενος δεν θα χειρίζεται κινητό εξοπλισμό, εκτός αν ο χειριστής: 

(α) είναι κάτοχος άδειας οδήγησης κατάλληλης κατηγορίας όπου αυτό απαιτείται από νομοθετικές 

διατάξεις 

(β) γνωρίζει τις οδηγίες λειτουργίας που αφορούν το όχημα και  

(γ) έχει ειδικευτεί να χειρίζεται τον εξοπλισμό 

Όταν ο χειριστής έχει εύλογο λόγο να πιστεύει ότι ο εξοπλισμός ή το φορτίο είναι επικίνδυνο, πρέπει να 

λάβει τα κατάλληλα μέτρα. 

6. Ανυψωτικά Μέσα και Μηχανισμοί 

a. Γενικές διατάξεις 

Οι εργοδότες πρέπει να διαθέτουν ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα ασφάλειας που να εξασφαλίζει ότι 

όλα τα ανυψωτικά μέσα και μηχανισμοί επιλέγονται, εγκαθίστανται, εξετάζονται, δοκιμάζονται, 

συντηρούνται, λειτουργούν και αποσυναρμολογούνται: 

(α) με σκοπό την αποφυγή πιθανού ατυχήματος 

(β) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εθνικών νόμων, κανονισμών και προδιαγραφών 

Κάθε ανυψωτικό μέσο μαζί με τα δομικά στοιχεία του, προσαρτήσεις, αγκυρώσεις και υποστηρίγματα θα 

πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται σωστά, να είναι από σταθερό υλικό και να έχει επαρκή 

αντοχή για το σκοπό που χρησιμοποιείται. 

Κάθε ανυψωτικό μέσο και μηχανισμός όταν αγοράζεται θα πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης 

και πιστοποιητικό ελέγχου από αρμόδιο πρόσωπο ή εγγύηση συμφωνίας με τους εθνικούς νόμους και 

κανονισμούς που αφορούν: 

το μέγιστο φορτίο ασφαλούς εργασίας 

τα ασφαλή φορτία εργασίας για διάφορες ακτίνες, εάν η ανυψωτική μηχανή έχει μεταβλητή ακτίνα 

τις συνθήκες χρήσης, στις οποίες το μέγιστο ή διάφορα φορτία ασφαλούς εργασίας μπορούν να 

μετακινούνται 

Κάθε ανυψωτικό μέσο και μηχανισμός που έχει ένα μοναδικό φορτίο ασφαλούς εργασίας πρέπει να το 

αναγράφει καθαρά σε εμφανές σημείο σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς. 

Κάθε ανυψωτικό μέσο και μηχανισμός που έχει μεταβλητό ασφαλές φορτίο εργασίας πρέπει να 

εφοδιάζεται με δείκτη φορτίου και άλλα μέσα, που να δείχνουν καθαρά στο χειριστή κάθε μέγιστο 

ασφαλές φορτίο εργασίας και τις συνθήκες που αυτό εφαρμόζεται.‘Όλα τα ανυψωτικά μέσα πρέπει να 

υποστηρίζονται επαρκώς και ασφαλώς. Τα χαρακτηριστικά αντοχής βάρους του εδάφους, πάνω στο 

οποίο λειτουργεί η ανυψωτική συσκευή, πρέπει να εξετάζονται πριν τη χρήση. 
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b. Εγκατάσταση 

Σταθερά ανυψωτικά μέσα πρέπει να εγκαθίστανται: 

(α) από αρμόδια πρόσωπα 

(β) έτσι, ώστε να μην μπορεί να μετακινηθούν από φορτίο, δόνηση ή άλλες επιδράσεις 

(γ) έτσι ώστε ο χειριστής να μην εκτίθεται σε κίνδυνο από φορτία, συρματόσχοινα ή τύμπανα 

(δ) έτσι, ώστε ο χειριστής να μπορεί να έχει ορατότητα της ζώνης των εργασιών ή να επικοινωνεί μέσω 

τηλεφώνου, σημάτων ή άλλων κατάλληλων μέσων με όλα τα σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης 

Ανάλογα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις θα υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 60cm ή περισσότερο 

μεταξύ των κινουμένων τμημάτων ή των φορτίων των ανυψωτικών μέσων και : 

σταθερών αντικειμένων στον περιβάλλοντα χώρο, όπως τοίχων και στύλων 

ηλεκτρικών αγωγών 

Η απόσταση από ηλεκτρικούς αγωγούς πρέπει να είναι μεγαλύτερη σε υψηλές τάσεις σύμφωνα με τους 

εθνικούς νόμους και κανονισμούς. 

Η αντοχή και η σταθερότητα των ανυψωτικών μέσων πρέπει να προβλέπει και την επίδραση των 

δυνάμεων του ανέμου, στις οποίες μπορεί να εκτεθούν. 

Καμία μεταβολή στην κατασκευή ή επισκευή δεν μπορεί να γίνει σε τμήμα του ανυψωτικού μέσου, η 

οποία μπορεί να επηρεάσει την ασφάλειά του, χωρίς την άδεια και επίβλεψη αρμόδιου προσώπου. 

Έλεγχοι και δοκιμές 

Τα ανυψωτικά  μέσα και τμήματα ανυψωτικού μηχανισμού, όπως ορίζεται στις νομοθετικές διατάξεις, 

πρέπει να εξετάζονται και να δοκιμάζονται από αρμόδιο πρόσωπο: 

(α) πριν χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά 

(β) μετά την ανέγερση σε εργοτάξιο 

(γ) σε διαστήματα καθορισμένα από εθνικούς νόμους και κανονισμούς 

(δ) μετά από κάθε σημαντική μετατροπή ή επισκευή 

Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να διεξάγονται οι έλεγχοι και οι δοκιμές από το αρμόδιο πρόσωπο και τα 

φορτία δοκιμής που πρέπει να εφαρμόζονται για τα διάφορα είδη ανυψωτικών μέσων και μηχανισμών 

πρέπει να είναι σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς. 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων και δοκιμών στα ανυψωτικά μέσα και μηχανισμούς πρέπει να 

καταγράφονται σε καθορισμένη μορφή και σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς, να είναι 

διαθέσιμα στην αρμόδια αρχή, στους εργοδότες και τους εργαζόμενους ή τους αντιπροσώπους τους. 

c. Χειρισμός 

Κανένα ανυψωτικό μέσο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από εργαζόμενο που: 

(α) είναι κάτω από 18 ετών 

(β) δεν θεωρείται κατάλληλος από ιατρικής άποψης 

(γ) δεν έχει εκπαιδευτεί επαρκώς σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς ή δεν έχει τα 

κατάλληλα προσόντα 

Το ανυψωτικό μέσο ή μηχανισμός δεν πρέπει να επιβαρύνεται πάνω από το ασφαλές φορτίο εργασίας 

του, εκτός από την περίπτωση ελέγχου, όπως ορίζεται από αρμόδιο πρόσωπο ή κάτω από την 

καθοδήγησή του. 

Όπου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για πιθανό κίνδυνο, τα ανυψωτικά μέσα δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται χωρίς την πρόβλεψη κατάλληλης σηματοδότησης. 
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Κανένα άτομο δεν πρέπει να μεταφέρεται με τα ανυψωτικά μέσα, εκτός αν έχουν κατασκευαστεί, 

εγκατασταθεί και χρησιμοποιούνται γι΄αυτό το σκοπό, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανόνες, 

εκτός από την περίπτωση εκτάκτου ανάγκης στην οποία; 

(α) μπορεί αν συμβεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός 

(β) το ανυψωτικό μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια 

Κάθε τμήμα του φορτίου για να ανυψωθεί ή να κατέβει σωστά θα πρέπει να αναρτάται ή να υποστηρίζεται 

κατάλληλα, για την αποφυγή κινδύνων. 

Οι πλατφόρμες ή οι υποδοχείς που χρησιμοποιούνται για ανύψωση πλίνθων, πλακιδίων, πλακών ή 

άλλων ελεύθερων υλικών πρέπει να καλύπτονται έτσι, ώστε να εμποδίζεται η πτώση υλικών 

Φορτωμένα καρότσια τοποθετημένα απ΄ευθείας σε πλατφόρμα για ανύψωση ή κάθοδο πρέπει να 

ασφαλίζονται, ώστε να μην μπορούν να μετακινηθούν και η πλατφόρμα πρέπει να καλύπτεται κατάλληλα, 

για να αποφεύγεται η πτώση των περιεχόμενων υλικών. 

Ανυψώνοντας καρότσι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ο τροχός σαν μέσο ανύψωσης, εκτός εάν ληφθούν 

μέτρα που να εμποδίζουν τον άξονα να ολισθήσει έξω από το έδρανο. 

Για την αποφυγή του κινδύνου, μακριά αντικείμενα, όπως δοκάρια, πρέπει να καθοδηγούνται με 

συρματόσχοινο κατά την ανύψωση και την κάθοδο. 

Οι χώροι επί του εδάφους πρέπει να σχεδιάζονται και να ρυθμίζονται έτσι, ώστε οι εργαζόμενοι να μην 

υποχρεούνται να σκύβουν σε κενό χώρο για φόρτωμα ή ξεφόρτωμα. 

Η ανύψωση φορτίων σε μέρη κανονικής κυκλοφορίας οχημάτων, πρέπει να γίνεται σε περιφραγμένο 

χώρο, ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό (π.χ ογκώδη αντικείμενα), να λαμβάνονται μέτρα προσωρινής 

διακοπής ή εκτροπής της κυκλοφορίας, για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί. 

7. Μεταφορά Υλικών 

Όπου μεταφέρονται υλικά και εξοπλισμός, θα φορτώνονται και ασφαλίζονται κατά τρόπο ώστε να 

αποφεύγεται η οποιαδήποτε κίνηση του φορτίου, δημιουργώντας κίνδυνο για τους εργαζομένους. 

Τα μέσα πρόσδεσης του φορτίου θα είναι ικανά να αποτρέπουν τη μετατόπιση του φορτίου σε σχέση με 

το μεταφορέα υπό συνθήκες φρεναρίσματος  ή έκτακτης ανάγκης. 

Όπου ένα φορτίο μεταφέρεται με τη βοήθεια ανυψωτικού οχήματος, το φορτίο δεν θα εξέχει απόσταση 

μεγαλύτερη από το μισό ύψος του από τη βάση του οχήματος και την πίσω έδρασή του. 

Κάθε φορτίο το οποίο υπόκειται σε μετατόπιση κατά τη μεταφορά θα προσδένεται αν η οποιαδήποτε 

μετατόπισή του θα συντελούσε στην αστάθειά του. 

 

8. Εκσκαφές, Φρέατα, Χωματουργικά 

a. Γενικές διατάξεις 

Πρέπει να λαμβάνονται επαρκείς προφυλάξεις σε κάθε εργασία εκσκαφής, φρέατος, χωματουργικών 

όπως: 

 (α)κατάλληλη αντιστήριξη ή άλλος τρόπος, για την αποφυγή του κινδύνου της πτώσης των 

εργαζομένων ή μετακίνησης εδάφους, βράχων ή άλλου υλικού. 

 (β)αποφυγή κινδύνων που προκύπτουν από την πτώση ατόμων, υλικών ή αντικειμένων ή την 

εισροή νερού στην εκσκαφή, το φρέαρ, τα χωματουργικά. 

Η αντιστήριξη ή άλλη στήριξη για κάθε τμήμα εκσκαφής, φρέατος ή χωματουργικών, δεν πρέπει να 

ανεγείρεται, να μετατρέπεται ή να αποσυναρμολογείται, παρά μόνο κάτω από την επίβλεψη αρμόδιου 

προσώπου. 



- 38 - 

Οι εργασίες δεν πρέπει να ξεκινούν, αν δεν έχει πραγματοποιηθεί επιθεώρηση του χώρου της εργασίας 

από αρμόδιο άτομο, όπως καθορίζεται από τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς και αν δεν έχει 

θεωρηθεί ασφαλές για εργασία το τμήμα της εκσκαφής, του φρέατος και των χωματουργικών. 

b. Εκσκαφές 

Πριν αρχίσει η εκσκαφή στο εργοτάξιο πρέπει: 

 (α) όλη η εργασία εκσκαφής να έχει σχεδιασθεί και να έχει αποφασισθεί η μέθοδος της εκσκαφής 

και το είδος της απαιτούμενης εργασίας υποστήριξης. 

 (β) να έχει επαληθευθεί η σταθερότητα του εδάφους από αρμόδιο πρόσωπο. 

 (γ) να έχει ελεγχθεί από αρμόδιο πρόσωπο ότι τα εφαπτόμενα κτίρια, οι κατασκευές ή οι δρόμοι 

δεν θα επηρεασθούν από την εκσκαφή. 

 (δ) ο εργοδότης θα επαληθεύσει τη  θέση όλων των εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, όπως 

υπόγειοι αποχετευτικού αγωγοί, αγωγοί αερίου, νερού και ηλεκτρικοί αγωγοί, που είναι δυνατόν να 

προκαλέσουν επικίνδυνες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

 (ε) εφ΄ όσον είναι απαραίτητο για την αποφυγή κινδύνων, να διακοπεί ή να αποσυνδεθεί η 

παροχή αερίου, νερού, ηλεκτρισμού. 

 (στ) αν οι υπόγειοι αγωγοί, οι καλωδιώσεις δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθούν ή να αποσυνδεθούν, 

να περιφραχθούν, να απομονωθούν και να σημειωθούν κατάλληλα ή να προστατευθούν με άλλο τρόπο. 

 (ζ) να καθορισθεί η θέση των γεφυρών, προσωρινών δρόμων και των σωρών που έχουν 

εκσκαφθεί. 

 (η)αν είναι αναγκαίο για την αποφυγή κινδύνου, το έδαφος να καθαρίζεται από δέντρα, 

ογκόλιθους και άλλα εμπόδια. 

 (θ) ο εργοδότης να διαπιστώσει ότι η γη που θα εκσκαφθεί δεν είναι μολυσμένη από βλαβερά 

χημικά ή αέρια ή κάποια άλλη επικίνδυνη χημική ουσία, όπως ο αμίαντος. 

Όλες οι εργασίες εκσκαφών πρέπει να επιβλέπονται από αρμόδιο πρόσωπο και πρέπει να δίνονται 

σαφείς οδηγίες στους χειριστές που εκτελούν την εργασία. 

Οι πλευρές της εκσκαφής πρέπει να επιθεωρούνται προσεκτικά: 

 (α) καθημερινά, πριν από κάθε βάρδια και μετά από διακοπή εργασίας για διάστημα μεγαλύτερο 

της μιας ημέρας. 

 (β) μετά από κάθε ανατίναξη. 

 (γ) μετά από απροσδόκητη κατακρήμνιση εδάφους. 

 (δ) μετά από σημαντική βλάβη των υποστηριγμάτων. 

 (ε) μετά από δυνατή βροχόπτωση, παγετό ή χιόνι. 

 (στ) όταν απαντώνται σχηματισμοί βράχων. 

Δεν πρέπει να τοποθετούνται ή να μετακινούνται φορτία, εγκαταστάσεις ή εξοπλισμός κοντά στα άκρα της 

εκσκαφής, όπου είναι πιθανόν να προκαλέσουν την κατάρρευσή της, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο κάποια 

άτομα, εκτός εάν έχουν ληφθεί μέτρα, όπως αντιστήριξη ή πασσάλωση, για να μην υποχωρούν οι 

πλευρές. 

Οι πλευρές της εκσκαφής πρέπει να είναι εφοδιασμένες με αγκυρωμένους προσκρουστήρες και 

φράγματα για να εμποδίζουν την είσοδο των οχημάτων στην εκσκαφή. Δεν επιτρέπονται βαριά οχήματα 

κοντά στην εκσκαφή εκτός και αν οι εργασίες στήριξης το επιτρέπουν. 

Εάν μια εκσκαφή είναι πιθανόν να επηρεάζει την ασφάλεια μιας κατασκευής, στην οποία βρίσκονται 

εργαζόμενοι, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της κατασκευής από κατάρρευση. 

Οι πλευρές εκσκαφών, όπου οι εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο από κινούμενο έδαφος, πρέπει 

να ασφαλίζονται μέσω κλίσης, αντιστήριξης, φορητής περίφραξης ή άλλων αποτελεσματικών μέσων. 
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Όλη η εργασία υποστήριξης πρέπει να ελέγχεται τακτικά, για να εξασφαλίζεται ότι τα υποστηρίγματα, 

σφήνες κ.λ.π. είναι σταθερά και δεν παρατηρείται υπερβολική κάμψη ή παραμόρφωση. 

Όλη η ξυλεία που υπόκειται σε μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες πρέπει να ελέγχεται τακτικά για 

ξηρασία, συρρίκνωση και σάπισμα. 

9. Δομικοί Σκελετοί, Ξυλότυποι και Εργασίες Σκυροδέματος 

a. Γενικές διατάξεις 

Η ανέγερση, η κατεδάφιση ή αποσυναρμολόγηση κτιρίων, κατασκευών, έργων πολιτικού μηχανικού, 

ξυλοτύπων, ψευδοκατασκευών, υποστηρίξεων πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους εργαζόμενους και 

μόνο κάτω από την επίβλεψη αρμόδιου προσώπου. 

Πρέπει να λαμβάνονται επαρκείς προφυλάξεις έναντι του κινδύνου που μπορεί να προκύψει για τους 

εργαζομένους από κάθε προσωρινή κατάσταση εξασθένισης ή αστάθειας μιας κατασκευής. 

Ξυλότυποι, ψευδοκατασκευές και υποστηρίξεις πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να 

συντηρούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να υποστηρίζουν με ασφάλεια όλα τα φορτία που μπορούν να 

εφαρμοσθούν σ΄αυτά. 

Οι ξυλότυποι πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι, ώστε οι πλατφόρμες εργασίας, τα 

μέσα πρόσβασης, οι ενισχύσεις και τα μέσα χειρισμού και σταθεροποίησης να εφαρμόζονται εύκολα στην 

κατασκευή ξυλοτύπων. 

b. Κατασκευές με Επί Τόπου Ρίψη Χυτού Σκυροδέματος 

Η κατασκευή μεγάλων και πολυόροφων κατασκευών με επί τόπου ρίψη χυτού σκυροδέματος πρέπει να 

βασίζεται σε σχέδια τα οποία: 

 (α)  περιλαμβάνουν προδιαγραφές για το χάλυβα, το σκυρόδεμα και τα άλλα χρησιμοποιούμενα 

υλικά, όπως και για τεχνικές μεθόδους για την ασφαλή τοποθέτηση και χειρισμό 

 (β)  δείχνουν καθαρά τη θέση και την τοποθέτηση των οπλισμών στα στοιχεία της κατασκευής 

 (γ)  παρέχουν, αν είναι αναγκαίο, τους υπολογισμούς για τη φέρουσα ικανότητα της κατασκευής 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής μεγάλων και πολυόροφων κατασκευών με επί τόπου ρίψη χυτού 

σκυροδέματος πρέπει να γίνεται καθημερινή αναφορά της προόδου των εργασιών, περιλαμβάνοντας τις 

ενδείξεις όλων των στοιχείων που μπορεί να επηρεάσουν τη σκλήρυνση του σκυροδέματος. 

Πρέπει να είναι προετοιμασμένες ακριβείς διαδικασίες για όλα τα στάδια της ανέγερσης και να ορισθεί 

αρμόδιο άτομο για να συντονίζει την εργασία και να ελέγχει τις διαδικασίες. 

Κατά τη διάρκεια της έγχυσης οι ξυλότυποι και τα υποστηρίγματά τους πρέπει συνεχώς να 

παρακολουθούνται για τυχόν ατέλειες. 

Τα  φορτία δεν πρέπει να ξεφορτώνονται με ανατροπή ή να τοποθετούνται σε σκυρόδεμα υπό πήξη. 

c. Ξυλότυποι 

Όλοι οι ξυλότυποι πρέπει να σχεδιάζονται κατάλληλα. 

Πρέπει να σχεδιάζονται κατανοητές και σύντομες διαδικασίες που να καλύπτουν όλα τα στάδια εργασίας. 

Πρέπει να ορισθεί ένα αρμόδιο πρόσωπο για το συντονισμό της εργασίας και τον έλεγχο εφαρμογής των 

διαδικασιών. 

Δεν πρέπει να γίνεται καμιά αλλαγή χωρίς συνεννόηση με το συντονιστή. 
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Όλα τα υλικά και οι σκαλωσιές πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά και να ελέγχονται με βάση τα σχέδια 

πριν χρησιμοποιηθούν. 

Τα θεμέλια πρέπει να ελέγχονται, για να διαπιστωθεί ότι η κατάσταση του εκσκαμμένου εδάφους 

συμφωνεί με την αρχική αναφορά εδάφους. 

Ο ξυλότυπος πρέπει να εξετάζεται, να ανεγείρεται και να αποσυναρμολογείται κάτω από την επίβλεψη 

ικανών και έμπειρων ατόμων και εφ΄ όσον είναι δυνατό, από εργαζομένους, που γνωρίζουν την εργασία. 

Οι απαραίτητες πληροφορίες για την ανέγερση του ξυλοτύπου, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών 

της τοποθέτησης των κλιμακοφόρων και των υποστηριγμάτων τους, πρέπει να παρέχονται στους 

εργαζομένους υπό μορφή σκίτσων ή σχεδίων υπό κλίμακα. 

Η ξυλεία και τα στηρίγματα για τον ξυλότυπο πρέπει να είναι κατάλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τα φέροντα 

φορτία, τα ανοίγματα, τη θερμοκρασία τοποθέτησης και την ταχύτητα έγχυσης. Όπου χρειάζεται για την 

αποφυγή κινδύνων, πρέπει να παρέχεται επαρκής αντιστήριξη για την υποστήριξη των πλακών και 

δοκών σαν προστασία από τα υπερτιθέμενα φορτία. 

Η αντιστήριξη πρέπει να ασφαλίζεται στη θέση της μετά τη ρύθμιση. 

Η αντιστήριξη πρέπει να είναι έτσι τοποθετημένη, ώστε όταν αφαιρεθεί, να μπορούν να παραμείνουν 

επαρκή υποστηρίγματα στη θέση τους για να παρέχουν την αναγκαία στήριξη για την αποφυγή του 

κινδύνου. 

Η αντιστήριξη πρέπει να προστατεύεται επαρκώς από κινούμενα οχήματα, αιωρούμενα φορτία κ.λ.π 

Η αντιστήριξη πρέπει να παραμένει στη θέση της μέχρι να αποκτήσει το σκυρόδεμα αρκετή αντοχή για να 

στηρίζει με ασφάλεια όχι μόνο το δικό του βάρος, αλλά και κάθε εφαρμοζόμενο φορτίο.  Δεν πρέπει να 

αφαιρείται παρά μόνο όταν δοθεί έγκριση από αρμόδιο πρόσωπο. 

Η αντιστήριξη πρέπει να είναι επαρκώς στηριγμένη ή δεμένη για την αποφυγή παραμόρφωσης ή 

μετατόπισης. 

Για την αποφυγή κινδύνων λόγω πτώσης τεμαχίων κατά την αφαίρεση του ξυλοτύπου, πρέπει εφ΄ όσον 

είναι εφικτό, αυτός να αφαιρείται συνολικά ή αλλιώς τα παραμένοντα τμήματα να στηρίζονται. 

Μηχανικές, υδραυλικές ή συσκευές ανύψωσης πεπιεσμένου αέρα για τη διαχείριση των ξυλοτύπων, 

πρέπει να είναι εφοδιασμένες με αυτόματες συσκευές συγκράτησης για την αποφυγή κινδύνων, εάν 

διακοπεί η παροχή ισχύος του ανυψωτικού μηχανισμού. 

Οι ανυψωτικές συσκευές κενού πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε λείες, καθαρές επιφάνειες. 

Οι ανυψωτήρες κενού πρέπει να εφοδιάζονται με αυτόματο διακόπτη για την αποφυγή απώλειας σε 

περίπτωση ανεπάρκειας της ισχύος ή του εξοπλισμού. 

10. Έλεγχος Κυκλοφορίας 

Θα υπάρχει έλεγχος κυκλοφορίας όπου η ακανόνιστη κίνηση οχημάτων αποτελεί κίνδυνο για τους 

εργαζομένους. Αυτό συμπεριλαμβάνει οχήματα τροχαίας, σηματοδότες, πινακίδες, κώνους, φράγματα, 

παρακάμψεις, ρυθμίσεις κυκλοφορίας ή άλλες τεχνικές ή όργανα σύμφωνα με τις περιστάσεις. 

Φράγματα, κώνοι ή άλλα εξαρτήματα θα τοποθετούνται σε κανονικά διαστήματα στην άμεση περιοχή των 

εργασιών και σε θέση τέτοια ώστε να δίνουν επαρκή προειδοποίηση στους οδηγούς για να αποφεύγεται η 

ανάγκη απότομου φρεναρίσματος. Εργασίες ή εξοπλισμός που βρίσκονται στο δρόμο θα προστατεύονται 

με κατάλληλες πινακίδες, φώτα, φράγματα, ρυθμίσεις κυκλοφορίας ή άλλους τρόπους. Τα όργανα 

ελέγχου θα τίθενται σε λειτουργία πριν την έναρξη των εργασιών και θα απομακρύνονται όταν δεν 

υπάρχει ανάγκη προστασίας. 

Οι εργαζόμενοι ως ρυθμιστές κυκλοφορίας θα απασχολούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 όταν απαιτείται να περάσουν αυτοκίνητα σε περιοχές όπου υπάρχουν οχήματα εργασίας ή 

εξοπλισμός που ίσως φράζουν μερικώς ή ολικώς το δρόμο 
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 όταν υπάρχει ανάγκη μονοδρόμησης στην περιοχή κατασκευής, όπου οι όγκοι κυκλοφορίας είναι 

μεγάλοι, οι ταχύτητες προσέγγισης είναι μεγάλες και δεν χρησιμοποιείται σύστημα σηματοδότησης 

 όταν δεν μπορεί να γίνει συντονισμός της κυκλοφορίας με το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας, όταν 

δεν επαρκεί το υπάρχον σύστημα σηματοδότησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας ή όταν υλικά που 

απαιτούνται για την κατασκευή του έργου ή κατασκευές, προεξέχουν σε μία διασταύρωση και έτσι 

παρεμποδίζουν την κυκλοφορία 

 όταν εργαζόμενοι ή εξοπλισμός απασχολούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας σε οποιαδήποτε θέση όπου 

επερχόμενα οχήματα δεν έχουν επαρκή προειδοποίηση 

 σε περιοχές μεγάλων ταχυτήτων και όγκου κυκλοφορίας, όπου απαιτείται προσωρινή προστασία 

ενόσω όργανα ρύθμισης κυκλοφορίας δεν είναι άμεσα διαθέσιμα. 

 σε κάθε περίπτωση όπου δεν παρέχεται επαρκής προστασία σε εργαζομένους, εξοπλισμό και 

κυκλοφορία μέσω άλλων τρόπων ρύθμισης κυκλοφορίας. 

Κάθε ρυθμιστής κυκλοφορίας θα είναι εφοδιασμένος και θα χρησιμοποιεί: 

 κατάλληλη ένδυση με φωσφορίζουσα ταινία. 

 κράνος με φωσφορίζουσα ταινία. 

 τρόπο επικοινωνίας με άλλους ρυθμιστές κυκλοφορίας της ομάδας όπου δεν είναι ορατοί μεταξύ 

τους. 

 φακό κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

 

11. Φύλαξη του Εργοταξίου 

Ο υπεύθυνος εργοδηγός θα περιφράσσει το χώρο εργασιών μετά το τέλος της εργασίας με ανακλαστικό 

κόκκινο πλέγμα και θα τοποθετούνται οι κατάλληλες σημάνσεις για την κυκλοφορία στην περιοχή, αν 

απαιτείται.  Θα εξασφαλίζεται ο περιορισμός των μηχανημάτων και του εξοπλισμού και γενικότερα των 

υλικών του έργου σε ασφαλείας χώρους εντός του κόκκινου πλέγματος. 

Το παρόν σχέδιο, θα ενημερώνεται και θα τροποποιείται με την εξέλιξη του έργου περιέχοντας όλα τα 

σημεία, χώρους ή ζώνες που απαιτούνται για την Ασφάλεια και την Υγεία των  εργαζομένων. 
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