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ΓΕΝΙΚΑ 

Ο κύριος σκοπός του παρόντος Σχεδίου  Ασφάλειας και Υγείας 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 υπόψιν τα παρακάτω νομοθετικά διατάγματα: 

 Υ.Α. 14867/825/2014 (ΦΕΚ 1241/Β`/15.5.2014) Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων 

για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα 

 Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α`/7.4.2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 

στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις 

 Εγκ. οικ. 24120/1336/2014 (ΦΕΚ --/15/7.2014) Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. με αριθ. 

14867/825/2014 (1241/Β) (ΑΔΑ: ΒΙΥΗΛ‐Τ1Γ) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για 

θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα» 

 Υ.Α. οικ. 55174/2013 (ΦΕΚ 2605/Β`/15.10.2013) Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας 

 Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ 122/Α`/31.5.2013) Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του 

περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

 Εγκ. 27/2012 (ΦΕΚ --/15/10.2012) Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (ΕΣΥ) των δημοπρατούμενων 

έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο» 

 Αρ. Πρωτ. 10201/2012 (ΦΕΚ --/27/3.2012) Θεώρηση σχεδίου και φακέλου ασφάλειας και 

υγείας 

 Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α`/25.11.2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου 

κατασκευών και λοιπές διατάξεις 

 Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 166/Α`/18.6.2008) Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας 

κατασκευής δημοσίων έργων 

 Εγκ. 6/2008 (ΦΕΚ --/31/3.2008) Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και 

Υγείας (ΣΑΥ) και την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) των Δημοσίων Έργων 

 Εγκ. 130115/2007 (ΦΕΚ --/6/7.2007) Εγκύκλιος εφαρμογής π.δ. 212/2006 (ΦΕΚ 

212/Α/9.10.2006) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 

οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου» 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=10234
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=10288
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=10297
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=9927
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=9856
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=9679
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=9384
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=9290
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=8524
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=8922
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=8115
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 Αρ. Πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/69/2007 (ΦΕΚ --/12/2.2007) Ελάχιστες απαιτήσεις Ασφάλειας και 

Υγείας των εργαζομένων που πρέπει να τηρούνται στα εργοτάξια, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία, και να περιλαμβάνονται σε ένα Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ) 

 Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (ΦΕΚ 16/Β`/14.1.2003) Πρόληψη και αντιμετώπιση του 

εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΣΑΥ- ΦΑΥ) 

 Υ.Α. ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 (ΦΕΚ 686/Β`/1.6.2001) Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφαλείας και 

Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την 

έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο 

Έργο 

 Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (ΦΕΚ 266/Β`/14.3.2001) Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη 

μελέτη του έργου 

 Εγκ. 130159/1997 (ΦΕΚ --/7/5.1997) Εγκύκλιος εφαρμογής του π.δ. 305/96 «Ελάχιστες 

προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 

εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» 

 Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α`/29.8.1996) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που 

πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

92/57/EOK 

 Π.Δ. 225/1989 (ΦΕΚ 106/Α`/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα 

 Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α`/29.2.1984) Δημόσια έργα και ρύθμιση συναφών θεμάτων 

 Ν. 716/1977 (ΦΕΚ 295/Α`/5.10.1977) Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως 

μελετών 

 Π.Δ. 696/1974 (ΦΕΚ 301/Α`/8.10.1974) Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, 

επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων, ως και 

Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών 

προδιαγραφών μελετών 

 

1.2.  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η μετατροπή του κτιριακού συγκροτήματος σε σχεδόν 

μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης μέσω της εφαρμογής συστημάτων παραγωγής θερμικής 

και ηλεκτρικής ενέργεας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ καλύπτοντας έτσι τις απαιτήσεις για τα δημόσια 

κτίρια που θα τεθούν σε ισχύ από το 2020 και μετά.  

 

1.3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η υφιστάμενη κατάσταση περιλαμβάνει δημοτικά κτίρια, τα οποία βρίσκονται σε γειτνιάζουσα οικοδομικά 

τετράγωνα του Δήμου Ορεστιάδας (ΟΤ372, ΟΤ560, ΟΤ560Α και ΟΤ559), αποτελώντας ουσιαστικά 

δημοτικό κτιριακό συγκρότημα. Τα δημοτικά κτίρια του συγκροτήματος δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Στόχος του προτεινόμενου έργου, όπως ειπώθηκε και παραπάνω, είναι η μετατροπή του συγκροτήματος 

σε σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης μέσω της εφαρμογής συστημάτων παραγωγής θερμικής 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=9682
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=2940
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=3115
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=3007
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=8064
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=2279
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=2395
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=3017
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=2680
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=3013
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και ηλεκτρικής ενέργεας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ καλύπτοντας έτσι τις απαιτήσεις για τα δημόσια κτίρια που 

θα τεθούν σε ισχύ από το 2020 και μετά. 

  

Κτίριο Αρ. ορόφων Ολική επιφάνεια (m2) 

8ο Δημοτικό Σχολείο 3 2.452,05 

9ο Νηπιαγωγείο 1 249,25 

2ο Γυμνάσιο 3 3.207,34 

Κλειστό Κολυμβητήριο 1 2.440,05 

Παλαιό Κλειστό Γυμναστήριο 1 1.616,44 

 

Οι παρεμβάσεις του έργου περιλαμβάνουν: 

 Εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας υψηλής απόδοσης 

(ΣΗΘΥΑ) με χρήση συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ηλεκτρικής ισχύος 450 kWe, στο 

κλειστό κολυμβητήριο.  

 Φωτοβολταϊκά συστήματα σε αυτόνομη λειτουργία στις στέγες των κτιρίων του 8ου Δημοτικού 

(30kW), του 9ου Νηπιαγωγείου (12kW), του 2ου Γυμνασίου (30kW), του παλαιού κλειστού 

γυμναστηρίου (40kW) και του Κλειστού Κολυμβητηρίου (100kW). 

 Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης 8ου δημοτικού σχολείου με αερόψυκτες αντλίες θερμότητας 

συνολικής ισχύος 360kWth και εγκατάσταση τεσσάρων νέων κυκλοφορητών για τον διαχωρισμό 

του κτιρίου σε 4 ανεξάρτητες ζώνες (με χρήση 4 θερμοστατών χώρου). 

 Εγκατάσταση καινοτόμου συστήματος παραγωγής θερμικής ενέργειας από ηλεκτρική (power to 

heat) με χρήση υλικών αλλαγής φάσης στο 9ο Νηπιαγωγείο προς αντικατάσταση του λέβητα 

πετρελαίου.  

 Αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας φωτιστικά LED σε 

όλα τα κτίρια του συγκροτήματος. 

 Αντικατάσταση του συνόλου των κουφωμάτων με νέα συνθετικά κουφώματα με δίδυμους 

ενεργειακούς υαλοπίνακες σε όλα τα κτίρια του συγκροτήματος. 

 Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης κελύφους σε όλα τα κτίρια του συγκροτήματος και 

θερμομόνωση στέγης στα κτίρια του παλαιού κλειστού γυμναστηρίου και του κλειστού 

κολυμβητηρίου. 

 Εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας από πολλαπλές πηγές (φ/β, 

ΣΗΘΥΑ) με ενσωματωμένο σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (μπαταρίες). 

 Εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού για την συνολική διαχείριση της θερμικής και ηλεκτρικής 

ενέργειας του συγκροτήματος. 

 Εργασίες και εξοπλισμός για την ηλεκτρική διασύνδεση των κτιρίων με το κεντρικό σύστημα 

διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας. 



Σελίδα | 5  

 

 Εργασίες και εξοπλισμός για την θερμική διασύνδεση των κτιρίων με την μονάδα ΣΗΘΥΑ (βάση 

παραγωγής θερμικής ενέργειας). Περιλαμβάνεται εξοπλισμός όπως εναλλάκτες θερμότητας, για 

την βέλτιστη λειτουργία του συστήματος.  

Η συνύπαρξη των κτιρίων αποτελεί ταυτόχρονα το πρόβλημα αλλά και τη λύση. Αποτελεί πρόβλημα λόγω 

της αυξημένης ενεργειακής κατανάλωσης, ωστόσο δημιουργεί τον ιδανικό καταναλωτή ενέργειας για την 

υλοποίηση ενός καινοτόμου, επιδεικτικού συστήματος παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ λόγω του 

διαφορετικού προφίλ ενεργειακής κατανάλωσης.  

 

1.4.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Ορεστιάδας με έδρα  την Ορεστιάδα. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Η Προισταμένη Αρχή του έργου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

1.5. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

Συντονιστής σε θέματα ασφάλειας και υγείας  έχει οριστεί  ο / η ………………………………………….. 

  

1.5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

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

λόγους συστηματοποίησης της περιγραφής – σε  έξι  (6) Φυσικά Μέρη ως εξής: 

 Φυσικό μέρος 1 – ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

 Φυσικό μέρος 2 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 Φυσικό μέρος 3 – ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

 Φυσικό μέρος 4 – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 

 Φυσικό μέρος 5 – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Φυσικό μέρος 6 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η/Μ 

  

1.6.  ΣΤΟΧΟΙ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ 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 οποιουδηποτε 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. 
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Η Εργοληπτική Επιχείρηση αντιμετωπίζει την Ασφάλεια και Υγιεινή με τον ίδιο συστηματικό τρόπο με τον 

οποίο αντιμετωπίζει την Ποιότητα. 

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,ι 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. 

 

1.7.  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. 

Οταν 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. 
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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. 

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. 

 

1.8. ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ 

Η προσπέλαση στο εργοτάξιο γίνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο & μέσω εργοταξιακών οδών.  Στη 

συμβολή των ανωτέρων οδών θα αναρτηθούν προειδοποιητικές πινακίδες “ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!  

ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ” και στα δύο ρεύματα της κυκλοφορίας. 

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

βρίσκονται επί της χάραξης  και των εργοταξιακών χώρων. 

 

2. ΚΙΝΔΥΝΟΙ  ΠΟΥ  ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ  ΝΑ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ  ΚΑΤΑ  ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

2.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατά  την  εκτέλεση  των  χωματουργικών  εργασιών  ενδέχεται  να  παρουσιαστούν  οι  εξής  

κίνδυνοι: 

 κίνδυνος  εμπλοκής  εργαζόμενου  με  μηχανήματα 

 κίνδυνος  εμπλοκής  μηχανημάτων  μεταξύ  τους 

 κίνδυνος  καταπλάκωσης  από  κατακρήμνηση  του  χείλους ή  των  παρειών  της  τάφρου 

 κίνδυνος  αστοχίας  τυχόν  στοιχείων  υποστήριξης / αντιστήριξης 

 κίνδυνος  ατυχήματος  από  πτώση  βράχων,  υλικών   ή  υπερκείμενων  αντικειμένων 

 κίνδυνος  πτώσης  από  ύψος 

 κίνδυνος  εισπνοής  σκόνης 

 κίνδυνος  έκθεσης  σε  θορύβους 

 κίνδυνος  ανατροπής  μηχανήματος 

 κίνδυνος  από  την  ύπαρξη  δικτύων 

 

2.2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 

Κατά τη φάση της τοποθέτησης σιδηρού οπλισμού οι κίνδυνοι που ενδέχονται να παρουσιαστούν 

είναι οι εξής: 

1. Ο κίνδυνος εμπλοκής με μηχάνημα. 

2. Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος. 
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3. Ο κίνδυνος από ηλεκτροπληξίας με την τυχόν  χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης. 

4. Ο κίνδυνος πτώσης εργαζομένων από ύψος. 

5. Ο κίνδυνος άστοχης τοποθέτησης υλικών επί της σκαλωσιάς. 

6. Ο κίνδυνος άστοχης ολίσθησης της σκαλωσιάς. 

7. Ο κίνδυνος υπερφόρτωσης της σκαλωσιάς. 

8. Ο κίνδυνος τραυματισμού από αφύλακτες αναμονές του οπλισμού. 

Κατά τη φάση της σκυροδέτησης οι κίνδυνοι που ενδέχονται να παρουσιαστούν είναι οι εξής: 

1. Ο κίνδυνος εμπλοκής με κινούμενο μέρος μηχανήματος. 

2. Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος. 

3. Ο κίνδυνος πτώσης εργαζομένων από ύψος. 

4. Ο κίνδυνος τραυματισμού από αφύλακτες αναμονές του οπλισμού. 

5. Ο κίνδυνος από  θόρυβο 

6. Ο κίνδυνος επαφής τσιμέντου με τα μάτια. 

7. Ο κίνδυνος αστοχίας των στοιχείων υποστήριξης. 

8. Ο κίνδυνος υπερφόρτωσης της σκαλωσιάς. 

 

2.3.  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

Κατά τη φάση των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών οι κίνδυνοι που ενδέχονται να παρουσιαστούν 

είναι οι εξής: 

1. Ο  κίνδυνος  ηλεκτροπληξίας 

2. Ο κίνδυνος πτώσης υλικών 

3. Ο κίνδυνος τραυματισμού    εξαιτίας  μη  προσπελάσιμου  χώρου 

4. Ο  κίνδυνος  ατυχήματος  από  εμπλοκή  με  καλώδια,  μηχανήματα  ή  εξαρτήματα. 

 

2.4. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Εκτός των πιο πάνω κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση της κάθε φάσης εργασίας 

υπάρχουν και κίνδυνοι λόγω εκτέλεσης παράλληλων εργασιών. Επίσης θα πρέπει να εντοπιστούν 

έγκαιρα οι κίνδυνοι που τυχόν προκύπτουν από τον συνδυασμό εργασιών.  

Αναλυτικά οι κίνδυνοι είναι οι εξής: 

1. Ο κίνδυνος έκθεσης των εργαζομένων σε υψηλούς θορύβους 

2. Ο κίνδυνος λόγω επιβαρυμένου περιβάλλοντος εργασίας σε καυσαέρια και σκόνη 

3. Ο κίνδυνος σύνθλιψης εγαζομένων από μηχανήματα ή οχήματα 

4. Ο κίνδυνος παρακώλησης της συγκοινωνίας  

5. Ο κίνδυνος πτώσης αντικειμένων από ύψος 

6. Ο κίνδυνος ολίσθησης  λόγω  άσχημων  καιρικών  συνθηκών 

7. Ο κίνδυνος από τον κακό συντονισμό όλων των εργασιών που εκτελούνται ταυτόχρονα 
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(1) Χωματουργικά 11 Προετoιμασία εργοταξίου Χωματουργικά  

12 Πασσαλώσεις 

13 Εκσκαφή -Αντιστήριξη σκάμματος 

14 Εξυγίανση εδάφους 

(2) Κατασκευή κυρίως κτίσματος  21 Σκυροδετήσεις  

22 Τοιχοποιίες 

23 Επιχρίσματα 

24 Επενδύσεις επιστρώσεις 

25 Μονώσεις - Στεγανώσεις 

(3) Τελειώματα 31 Κλίμακες  

32 Υαλοπίνακες  

33 Ξυλουργικά 

34 Χρωματισμοί 

(4) Εγκαταστάσεις 41 Υδραυλικά  

42 Είδη υγιεινής  

43 Θέρμανση  

44 Κλιματισμός - Εξαερισμός  

45 Ηλεκτρολογικά 

 

  Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 
Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ25 Φ31 Φ32 Φ33 Φ34 Φ41 Φ42 Φ43 Φ44 Φ45 

01000 Αστοχίες Εδάφους 

01100 Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση απουσία/ ανεπάρκεια υποστήριξης                   

01102 Αποκολλήσεις Απουσία / ανεπάρκεια                   

01103 Στατική επιφόρτιση εγκαταστάσεις εξοπλισμός                   

01104 Δυναμική επιφόρτιση φυσική αιτία                   

01105 Δυναμική επιφόρτιση ανατινάξεις                    

01106 Δυναμική επιφόρτιση κινητός εξοπλισμός                   

01200 Τεχνητά πρανή και 
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   2                

01300 Υπόγειες εκσκαφές 01301 Καταπτώσεις οροφής/ παρειών. Ανυποστύλωτα τμήματα                   

01302 Καταπτώσεις οροφής /παρειών. Ανεπαρκής υποστύλωση                   

01303 Καταπτώσεις οροφής /παρειών. Καθυστερημένη υποστύλωση                   

01304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής                   

01400 Καθιζήσεις 01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές                   

01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή                   

01403 Διάνοιξη υπογείου κατασκευή                   

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 Άλλη πηγή 01501                    

01502                    
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(1) Χωματουργικά 11 Προετoιμασία εργοταξίου Χωματουργικά  

12 Πασσαλώσεις 

13 Εκσκαφή -Αντιστήριξη σκάμματος 

14 Εξυγίανση εδάφους 

(2) Κατασκευή κυρίως κτίσματος  21 Σκυροδετήσεις  

22 Τοιχοποιίες 

23 Επιχρίσματα 

24 Επενδύσεις επιστρώσεις 

25 Μονώσεις – Στεγανώσεις 

(3) Τελειώματα 31 Κλίμακες  

32 Υαλοπίνακες  

33 Ξυλουργικά 

34 Χρωματισμοί 

(4) Εγκαταστάσεις 41 Υδραυλικά  

42 Είδη υγιεινής  

43 Θέρμανση  

44 Κλιματισμός - Εξαερισμός  

45 Ηλεκτρολογικά 

 

  Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ25 Φ31 Φ32 Φ33 Φ34 Φ41 Φ42 Φ43 Φ44 Φ45 

02000 Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό  

02100 Κίνηση οχημάτων 
και μηχανημάτων 

02101 Σύγκρουση οχήματος – οχήματος                   

02102 Σύγκρουση οχήματος – προσώπων                   

02103 Σύγκρουση οχήματος – σταθερού εμποδίου                   

02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος – οχήματος                   

02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος – σταθερού εμποδίου                   

02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση βλάβες συστημάτων  1                 

02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση Ελλιπής ακινητοποίηση  1                 

02108 Μέσα σταθερής τροχιάς – Ανεπαρκής προστασία                   

02109 Μέσα σταθερής τροχιάς – εκτροχιασμός                   

02200 Ανατροπή 
οχημάτων και 

μηχανημάτων  

02201 Ασταθής έδραση  2                 

02202 Υποχώρηση εδάφους /δαπέδου  2                 

02203 Έκκεντρη φόρτωση  2                 

02204 Εργασία σε πρανές                   

02205 Υπερφόρτωση                   

02206 Μεγάλες ταχύτητες                   

02300 Υπόγειες εκσκαφές 02301 Στενότητα χώρου                   

02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης     1              

02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων– πτώσεις                   

02304 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων– παγίδευση μελών                   

02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα και τμήματά τους                   

02400 Καθιζήσεις 02401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές                   

02402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή                   

02403 Διάνοιξη υπογείου κατασκευή                   

02500 Άλλη πηγή 02501                    

02502                    
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(1) Χωματουργικά 11 Προετoιμασία εργοταξίου Χωματουργικά  

12 Πασσαλώσεις 

13 Εκσκαφή -Αντιστήριξη σκάμματος 

14 Εξυγίανση εδάφους 

(2) Κατασκευή κυρίως κτίσματος  21 Σκυροδετήσεις  

22 Τοιχοποιίες 

23 Επιχρίσματα 

24 Επενδύσεις επιστρώσεις 

25 Μονώσεις - Στεγανώσεις 

(3) Τελειώματα 31 Κλίμακες  

32 Υαλοπίνακες  

33 Ξυλουργικά 

34 Χρωματισμοί 

(4) Εγκαταστάσεις 41 Υδραυλικά  

42 Είδη υγιεινής  

43 Θέρμανση  

44 Κλιματισμός - Εξαερισμός  

45 Ηλεκτρολογικά 

 

  Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ25 Φ31 Φ32 Φ33 Φ34 Φ41 Φ42 Φ43 Φ44 Φ45 

03000 Πτώσεις από ύψος 

03100 Οικοδομές- 
κτίσματα 

03101 Κατεδαφίσεις 1                  

03102 Κενά τοίχων     1 1             

03103 Κλιμακοστάσια                   

03104 Εργασία σε στέγες     3 2 2            

03200 Δάπεδα εργασίας-

προσπελάσεις 

03201 Κενά δαπέδων     3 3 3 3           

03202 Πέρατα δαπέδων      3              

03203 Επικλινή δάπεδα                   

03204 Ολισθηρά δάπεδα     3 2             

03205 Ανώμαλα δάπεδα                   

03206 Αστοχία υλικού δαπέδου                   

03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες                    

03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες     2 2 2 2           

03209 Αναρτημένα δάπεδα- αστοχία ανάρτησης     2 2 2 2           

03210 Κινητά δάπεδα αστοχία μηχανισμού                   

03211 Κινητά δάπεδα Προσκρουση                   

03300 Ικριώματα 03301 Κενά ικριωμάτων       3 1           

03302 Ανατροπή αστοχία συναρμολόγησης                   

03303 Ανατροπή αστοχία έδρασης                   

03304 Κατάρρευση αστοχία υλικού ικριώματος                   

03305 Κατάρρευση ανεμοπίεση                   

03400 Τάφροι /φρέατα  03401 Φρέαρ ανελκυστήρων     3 3 3            

03402                    

03500 Άλλη πηγή 03501                    

03502                    
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(1) Χωματουργικά 11 Προετoιμασία εργοταξίου Χωματουργικά  

12 Πασσαλώσεις 

13 Εκσκαφή -Αντιστήριξη σκάμματος 

14 Εξυγίανση εδάφους 

(2) Κατασκευή κυρίως κτίσματος  21 Σκυροδετήσεις  

22 Τοιχοποιίες 

23 Επιχρίσματα 

24 Επενδύσεις επιστρώσεις 

25 Μονώσεις - Στεγανώσεις 

(3) Τελειώματα 31 Κλίμακες  

32 Υαλοπίνακες  

33 Ξυλουργικά 

34 Χρωματισμοί 

(4) Εγκαταστάσεις 41 Υδραυλικά  

42 Είδη υγιεινής  

43 Θέρμανση  

44 Κλιματισμός - Εξαερισμός  

45 Ηλεκτρολογικά 

 

  Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ25 Φ31 Φ32 Φ33 Φ34 Φ41 Φ42 Φ43 Φ44 Φ45 

04000 Εκρήξεις Εκτοξευμένα υλικά θραύσματα 

04100 Εκρηκτικά – 
ανατινάξεις 

04101 Ανατινάξεις βράχων                   

04102 Ανατινάξεις κατασκευών                   

04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων                   

04104 Αποθήκες εκρηκτικών                   

04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών                   

04106 Διαφυγή-έκλυση εκρηκτικών αερίων και μιγμάτων                   

04200 Δοχεία και δίκτυα 

υπό πίεση 

04201 Φιάλες ασετυλίνης /οξυγόνου                   

04202 Υγραέριο                   

04203 Υγρό άζωτο                   

04204 Αέριο πόλης                   

04205 Πεπιεσμένος αέρας                   

04206 Δίκτυα ύδρευσης                   

04207 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                   

04400 Εκτοξευμένα υλικά 04401 Εκτοξευμένο σκυρόδεμα     3 1 1 1           

04402 Αμμοβολές                   

04403 Τροχίνσεις /λειάνσεις                   

04500 Άλλη πηγή 04501                    

04502                    

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Σελίδα | 5  

 

 

 
 

Φ 
Α 

Σ 
Ε 
Ι 

Σ 
 

Ε 
Ρ 
Γ 

Α 
Σ 

Ι 
Α 
Σ 

(1) Χωματουργικά 11 Προετoιμασία εργοταξίου Χωματουργικά  

12 Πασσαλώσεις 

13 Εκσκαφή -Αντιστήριξη σκάμματος 

14 Εξυγίανση εδάφους 

(2) Κατασκευή κυρίως κτίσματος  21 Σκυροδετήσεις  

22 Τοιχοποιίες 

23 Επιχρίσματα 

24 Επενδύσεις επιστρώσεις 

25 Μονώσεις - Στεγανώσεις 

(3) Τελειώματα 31 Κλίμακες  

32 Υαλοπίνακες  

33 Ξυλουργικά 

34 Χρωματισμοί 

(4) Εγκαταστάσεις 41 Υδραυλικά  

42 Είδη υγιεινής  

43 Θέρμανση  

44 Κλιματισμός - Εξαερισμός  

45 Ηλεκτρολογικά 

 

  Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ25 Φ31 Φ32 Φ33 Φ34 Φ41 Φ42 Φ43 Φ44 Φ45 

05000 Πτώσεις μετατοπίσεις υλικών και αντικειμένων 

05100 Κτίσματα – φέρων 
οργανισμός  

05101 Αστοχία γήρανση 1                  

05102 Αστοχία στατική επιφόρτιση                   

05103 Αστοχία φυσική δυναμική καταπόνηση                   

05104 Αστοχία ανθρωπογενείς δυναμική καταπόνηση                   

05105 Κατεδάφιση                   

05106 Κατεδάφιση παρακειμένων                   

05200 Οικοδομικά 
στοιχεία 

05201 Κατάρρευση απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης                   

05202 Αποκολλήσεις απουσία/ ανεπάρκεια προστασίας                    

05203 Στατική επιφόρτιση υπερύψωση                   

05204 Στατική επιφόρτιση εγκαταστάσεις εξοπλισμός                   

05205 Δυναμική επιφόρτιση φυσική αιτία                   

05206 Δυναμική επιφόρτιση ανατινάξεις                   

05207 Δυναμική επιφόρτιση κινητός εξοπλισμός                   

05208 Αρμολόγηση /απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων                    

05300 Μεταφερόμενα 
υλικά εκφορτώσεις 

05301 Μεταφ. Μηχάνημα ακαταλληλότητα /ανεπάρκεια                   

05302 Μεταφορικό μηχάνημα βλάβη                   

05303 Μεταφορικό μηχάνημα υπερφόρτωση                   

05304 Απόκλιση μηχανήματος ανεπαρκής έδραση                   

05305 Ατελής /έκκεντρη φόρτωση   1                

05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου                   

05307 Πρόσκρουση φορτίου                   

05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους                   

05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων 1    1 1 1    3  1   2 1  

05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση                   

05311 Εργασία κάτω από σιλό                   

05400 Στοιβασμένα υλικά 05401 Υπερστοίβαση                   

05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού                   

05403 Ανορθολογική απόληψη                   

05500 Άλλη πηγή 05501                    
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(1) Χωματουργικά 11 Προετoιμασία εργοταξίου Χωματουργικά  

12 Πασσαλώσεις 

13 Εκσκαφή -Αντιστήριξη σκάμματος 

14 Εξυγίανση εδάφους 

(2) Κατασκευή κυρίως κτίσματος  21 Σκυροδετήσεις  

22 Τοιχοποιίες 

23 Επιχρίσματα 

24 Επενδύσεις επιστρώσεις 

25 Μονώσεις - Στεγανώσεις 

(3) Τελειώματα 31 Κλίμακες  

32 Υαλοπίνακες  

33 Ξυλουργικά 

34 Χρωματισμοί 

(4) Εγκαταστάσεις 41 Υδραυλικά  

42 Είδη υγιεινής  

43 Θέρμανση  

44 Κλιματισμός - Εξαερισμός  

45 Ηλεκτρολογικά 

 

  Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ25 Φ31 Φ32 Φ33 Φ34 Φ41 Φ42 Φ43 Φ44 Φ45 

06000 Πυρκαϊές 

06100 Εύφλεκτα υλικά 06101 Έκλυση /διαφυγή εύφλεκτων αερίων                   

06102 Δεξαμενές /αντλίες καυσίμων                   

06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα         1          

06104 Ασφαλτοστρώσεις /χρήση πίσσας         1          

06105 Αυτανάφλεξη – εδαφικά υλικά                   

06106 Αυτανάφλεξη - απορρίμματα                   

06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία                   

06200 Οικοδομικά 
στοιχεία 

06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση  1   3              

06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση 1 1                 

06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση                   

06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα                   

06300 Μεταφερόμενα 
υλικά - εκφορτώσεις 

06301 Χρήση φλόγας – οξυγονοκολλήσεις                   

06302 Χρήση φλόγας – κασσιτεροκολλήσεις                   

06303 Χρήση φλόγας – χυτεύσεις                   

06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις  3                 

06305 Πυρακτώσεις υλικών                   

06400 Άλλη πηγή 06401                    

06402                    

06403                    

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Σελίδα | 7  

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
Φ 

Α 
Σ 
Ε 

Ι 
Σ 

 
Ε 
Ρ 

Γ 
Α 

Σ 
Ι 

Α 
Σ 

(1) Χωματουργικά 11 Προετoιμασία εργοταξίου Χωματουργικά  

12 Πασσαλώσεις 

13 Εκσκαφή -Αντιστήριξη σκάμματος 

14 Εξυγίανση εδάφους 

(2) Κατασκευή κυρίως κτίσματος  21 Σκυροδετήσεις  

22 Τοιχοποιίες 

23 Επιχρίσματα 

24 Επενδύσεις επιστρώσεις 

25 Μονώσεις - Στεγανώσεις 

(3) Τελειώματα 31 Κλίμακες  

32 Υαλοπίνακες  

33 Ξυλουργικά 

34 Χρωματισμοί 

(4) Εγκαταστάσεις 41 Υδραυλικά  

42 Είδη υγιεινής  

43 Θέρμανση  

44 Κλιματισμός - Εξαερισμός  

45 Ηλεκτρολογικά 

 

  Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ25 Φ31 Φ32 Φ33 Φ34 Φ41 Φ42 Φ43 Φ44 Φ45 

07000 Ηλεκτροπληξία  

07100 Δίκτυα - 
εγκαταστάσεις 

07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα  1   3              

07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 1                  

07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα 1                  

07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα            1  1   1 1 

07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου                   

07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία 1 1   1 1 1 1 1   1 1 1  1 1 1 

07200 Τεχνητά πρανή και 
εκσκαφές 

07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα 1 1   1 1 1 1    1 1 1  1 1 1 

07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία                   

07300 Άλλη πηγή 07301                    

07302                    
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(1) Χωματουργικά 11 Προετoιμασία εργοταξίου Χωματουργικά  

12 Πασσαλώσεις 

13 Εκσκαφή -Αντιστήριξη σκάμματος 

14 Εξυγίανση εδάφους 

(2) Κατασκευή κυρίως κτίσματος  21 Σκυροδετήσεις  

22 Τοιχοποιίες 

23 Επιχρίσματα 

24 Επενδύσεις επιστρώσεις 

25 Μονώσεις - Στεγανώσεις 

(3) Τελειώματα 31 Κλίμακες  

32 Υαλοπίνακες  

33 Ξυλουργικά 

34 Χρωματισμοί 

(4) Εγκαταστάσεις 41 Υδραυλικά  

42 Είδη υγιεινής  

43 Θέρμανση  

44 Κλιματισμός - Εξαερισμός  

45 Ηλεκτρολογικά 

 

  Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ25 Φ31 Φ32 Φ33 Φ34 Φ41 Φ42 Φ43 Φ44 Φ45 

08000 Πνιγμός /ασφυξία  

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 μηχαν.                   

08106 Υπαίθριες λεκάνες /δεξαμενές. Πτώση.                   

08107 Υπαίθριες λεκάνες /δεξαμενές. Ανατροπή μηχαν.                   

08108 Πλημμύρα /Κατάκληση 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                    
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(1) Χωματουργικά 11 Προετoιμασία εργοταξίου Χωματουργικά  

12 Πασσαλώσεις 

13 Εκσκαφή -Αντιστήριξη σκάμματος 

14 Εξυγίανση εδάφους 

(2) Κατασκευή κυρίως κτίσματος  21 Σκυροδετήσεις  

22 Τοιχοποιίες 

23 Επιχρίσματα 

24 Επενδύσεις επιστρώσεις 

25 Μονώσεις - Στεγανώσεις 

(3) Τελειώματα 31 Κλίμακες  

32 Υαλοπίνακες  

33 Ξυλουργικά 

34 Χρωματισμοί 

(4) Εγκαταστάσεις 41 Υδραυλικά  

42 Είδη υγιεινής  

43 Θέρμανση  

44 Κλιματισμός - Εξαερισμός  

45 Ηλεκτρολογικά 

 

  Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ25 Φ31 Φ32 Φ33 Φ34 Φ41 Φ42 Φ43 Φ44 Φ45 

09000 Εγκαύματα 

09100 Υψηλές 

θερμοκρασίες 

09101 Συγκολλήσεις /συντήξεις              1  1 1  

09102 Υπέρθερμα ρευστά                   

09103 Πυρακτωμένα στερεά                   

09104 Τήγματα μετάλλων              1  1   

09105 Άσφαλτος πίσσα         2          

09106 Καυστήρες                2   

09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών                   

09200 Καυστικά υλικά 09201 Ασβέστης                   

09202 Οξέα                   

09203                    

09300 Άλλη πηγή  09301                    

09302                    

09303                    
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(1) Χωματουργικά 11 Προετoιμασία εργοταξίου Χωματουργικά  

12 Πασσαλώσεις 

13 Εκσκαφή -Αντιστήριξη σκάμματος 

14 Εξυγίανση εδάφους 

(2) Κατασκευή κυρίως κτίσματος  21 Σκυροδετήσεις  

22 Τοιχοποιίες 

23 Επιχρίσματα 

24 Επενδύσεις επιστρώσεις 

25 Μονώσεις - Στεγανώσεις 

(3) Τελειώματα 31 Κλίμακες  

32 Υαλοπίνακες  

33 Ξυλουργικά 

34 Χρωματισμοί 

(4) Εγκαταστάσεις 41 Υδραυλικά  

42 Είδη υγιεινής  

43 Θέρμανση  

44 Κλιματισμός - Εξαερισμός  

45 Ηλεκτρολογικά 

 

  Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η 

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ21 Φ22 Φ23 Φ24 Φ25 Φ31 Φ32 Φ33 Φ34 Φ41 Φ42 Φ43 Φ44 Φ45 

10000 Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες 

10100 Φυσικοί 
παράγοντες  

10101 Ακτινοβολίες                   

10102 Θόρυβος /δονήσεις  1 1     1           

10103 Σκόνη 1  1   1 1            

10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός                   

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας    1  1 1 1            

10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας                   

10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας                   

10108 Εργασία χώρου                   

10109 Υπερπίεση /υποπίεση                   

10110                    

10111                    

10200 Χημικοί 

παράγοντες 

10201 Δηλητηριώδη αέρια                   

10202 Χρήση τοξικών              1  1   

10203 Αμίαντος                   

10204 Ατμοί τηγμάτων              1  1   

10205 Αναθυμιάσεις υγρών /βερνίκια, κόλλες              1  1   

10206 Καπναέρια ανατινάξεων         1    1      

10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτερικής καύσεως 1 1 1  1 1 1            

10300 Βιολογικοί 

παράγοντες  

10301 Μολυσμένα εδάφη                   

10302 Μολυσμένα κτίρια              1  1   

10303 Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς                   

10304 Χώροι υγιεινής                   

10400 Άλλη πηγή 10401                    

10402                    



 

 

 

 

 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:   

    Σελ. 11 

 

3. ΜΕΤΡΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΛΗΨΗ  ΚΑΙ  ΑΠΟΤΡΟΠΗ  ΤΩΝ  ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

3.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να γνωρίζει: 

 Πού βρίσκονται και πως χρησιμοποιούνται οι συσκευές πυρόσβεσης του τομέα του. 

 Που βρίσκεται, τι περιέχει και για κάθε περίπτωση το κιβώτιο (φαρμακείο) πρώτων βοηθειών του 

τμήματός του. 

3.2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 Απαγορεύεται η κυκλοφορία στα μέτωπα εργασίας χωρίς κράνος, παπούτσια ασφαλείας (άρβυλα), και 

φόρμα. 

 Απαγορεύεται το κάπνισμα στα μέτωπα εργασίας και τις αποθήκες του εργοταξίου. 

 Απαγορεύεται στο προσωπικό να αγγίξει οποιαδήποτε συσκευή ή μηχάνημα, εάν δεν του έχει ανατεθεί 

οποιαδήποτε αρμοδιότητα από τον προϊστάμενό του. 

 Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων, τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση. 

 Απαγορεύεται η εκκίνηση οποιασδήποτε συσκευής ή μηχανήματος εάν δεν έχει τοποθετηθεί όλος ο 

προστατευτικός εξοπλισμός (ασφαλείας) και εάν δεν έχει απομακρυνθεί όλο το αναρμόδιο προσωπικό. 

 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου αέρα χωρίς ακροφύσιο για καθαρισμούς εδάφους, πάγκου 

εργασίας κ.λ.π.  

 Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων κ.λ.π. σε δρόμους διαφυγής γιατί πρέπει να διατηρούνται 

καθαροί και ελεύθεροι για την αποφυγή ατυχημάτων. 

 Απαγορεύεται η παραμονή προσωπικού κάτω από αιωρούμενα φορτία. 

 Απαγορεύεται η επίσκεψη ατόμων στα μέτωπα εργασίας εάν δεν προηγηθεί συνεννόηση με τον αρμόδιο 

προϊστάμενο ή εργοδηγό. 

 Απαγορεύεται σ’ οποιοδήποτε άτομο να περνάει στο εσωτερικό μέρος των προστατευτικών διατάξεων και 

περιφράξεων των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. 

 Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άτομο να θέσει σε κίνηση μια μηχανή πριν βεβαιωθεί ότι κανένα άλλο 

άτομο δεν κάνει επισκευή, καθαρισμό ή λίπανση, ρύθμιση στη μηχανή ή εργάζεται κοντά σ’ αυτή και σε 

επικίνδυνη απόσταση. 

 

Κατά την ανέγερση κτιρίων ή κατασκευών, θα παρέχονται ασφαλείς χώροι εργασίας οι οποίοι μπορεί να είναι 

δάπεδα (τα οποία θα προστατεύονται με κιγκλιδώματα), καταστρώματα ή ξυλότυποι. 

Όλα τα εξωτερικά συνεργεία και οι εργολάβοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια 

επικίνδυνων εργασιών το προσωπικό αυτό προειδοποιείται για κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο και να έχει πάρει 

όλες τις απαιτούμενες συστάσεις και οδηγίες ασφαλείας από τους αρμόδιους του εργοταξίου που είναι 

επιφορτισμένοι με την επίβλεψη. 
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Εάν οποιοδήποτε εξωτερικό συνεργείο ή εργολάβος κατά τη διάρκεια των εργασιών του μέσα στον 

εργοταξιακό χώρο παραβαίνει τους κανονισμούς ασφαλείας του εργοταξίου και τις σχετικές διατάξεις 

ασφαλείας της Ελληνικής Νομοθεσίας, θα γίνεται παρέμβαση αμέσως από τον αρμόδιο επιβλέποντα του 

εργοταξίου με σκοπό τη συμμόρφωση του συνεργείου ή του εργολάβου με τις ισχύουσες διατάξεις 

ασφαλείας. 

3.3. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω 

μέτρα ασφάλειας και υγείας: 

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με ιδιαίτερη 

προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV 

μέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, 

ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-

79),ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2). 

γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κλπ) και 

τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών: Π Δ 

1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης 

και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση 

πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ.: ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-

96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων 

πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ): ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 

(αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους όπως : 

προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, 

εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο 

εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 

(αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 

396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 
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3.3.1. Γυαλιά ασφαλείας 

Για την αποφυγή ατυχημάτων στα μάτια, επιβάλλεται οι εργαζόμενοι να φορούν γυαλιά ασφαλείας. Οι 

διάφοροι τύποι γυαλιών είναι οι εξής: 

1. Γυαλιά ειδικά για εργασίες κοπής με συσκευή οξυγόνο-ασετιλίνης. 

2. Γυαλιά ή μάσκα με ειδικό γυαλί για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης.  

3.3.2. Γάντια  

Στη διάθεση του προσωπικού βρίσκονται γάντια διαφόρων τύπων: 

1. Δερμάτινα γάντια των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική σε εργασίες χειρισμού κοφτερών και μυτερών 

αντικειμένων για να προστατεύονται τα δάκτυλα και τα χέρια από κοψίματα, τρυπήματα και 

τραυματισμούς γενικά. 

2. Λαστιχένια γάντια ηλεκτρολόγων (τύπου ΔΕΗ) των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική για 

ηλεκτροτεχνίτες που είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται σε κυκλώματα υπό τάση. 

3.3.3. Παπούτσια ασφαλείας 

 Τα άρβυλα είναι υποχρεωτικά για όλους τους εργαζομένους που διακινούνται στους δρόμους και τις 

εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 

 Οι μπότες είναι υποχρεωτικές σε χώρους με νερά, λάσπες και ουσίες και γενικά οπουδήποτε η χρήση 

άρβυλου θα έκανε προβληματική και ανασφαλή την εργασία του προσωπικού. 

3.3.4. Στολή εργασίας 

Είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό, το οποίο ανάλογα με το είδος και την επικινδυνότητα της εργασίας 

που εκτελεί, φορά τον κατάλληλο τύπο φόρμας. 

Οι τύποι αυτοί είναι οι εξής: 

1. Κοινές φόρμες εργασίας διμερείς. 

2. Αδιάβροχες έναντι βροχής κτλ. 

3.3.5. Κράνη 

Απαγορεύεται η εργασία ή η κυκλοφορία μέσα στο εργοτάξιο χωρίς κράνος ασφαλείας. 

Για την προστασία από υψηλούς θορύβους ιδίως στα υπόγεια έργα, οι εργαζόμενοι θα χρησιμοποιούν 

ωτασπίδες. 

 

3.4. ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

 Απαγορεύεται σε αναρμόδια πρόσωπα να εισέρχονται στο εργοτάξιο.  

 Απαγορεύεται αυστηρά η εισαγωγή και χρήση στο εργοτάξιο οινοπνευματωδών ποτών, όπως επίσης και 

η είσοδος ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση μέθης. 
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 Οταν  παρουσιάζεται ένας επισκέπτης, ο αρμόδιος εργοδηγός της βάρδιας έχει καθήκον να τηλεφωνήσει 

στο πρόσωπο που θα δεχθεί την επίσκεψη για να έχει την επιβεβαίωση. 

 Το προσωπικό του Αναδόχου, του ΚτΕ και της Επίβλεψης που περιμένει επίσκεψη τρίτων, έχει την 

υποχρέωση να ειδοποιεί το αρμόδιο προσωπικό από πριν, ώστε με αυτόν τον τρόπο να κερδίζεται χρόνος 

από τους ελέγχους και τους νεκρούς χρόνους. 

 Πρέπει  να σημειώνεται  στο βιβλίο επισκεπτών την ώρα της εξόδου και το ονοματεπώνυμο του 

επισκέπτη. 

 Ο ανάδοχος θα διατηρήσει την ασφάλεια των εργοταξιακών χώρων αποτελεσματικά   

συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού και των εγκαταστάσεων και θα τους  εφοδιάσει  με βιβλίο 

επισκεπτών και 10 κράνη, τουλάχιστον, αν απαιτείται. 

 Οι Υπεργολάβοι πρέπει να ειδοποιούν τον εκάστοτε αρμόδιο του εργοταξίου  σε περίπτωση αναμονής 

επισκέπτη και να ενημερώνεται  ο  Εργοταξιάρχης. 

 

3.5. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ – ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ, ΦΟΡΤΩΣΗ - 

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ – ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΘΟΡΥΒΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΙ, ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΛΠ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και 

των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με: 

- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» 

(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή 

διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που 

προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» 

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού: 

Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης 

τμήματος οδού και πεζοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44).  

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις 

ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, 

των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 

305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ. IVμέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 

αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-

91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και μέρος 

Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.30). 
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ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν: 

α) κραδασμούς: ΠΔ 176/05, β) θόρυβο: ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της 

ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και 

βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 

3.6. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

3.6.1. Πρόληψη Πυρκαϊάς 

Για την πρόληψη της πυρκαγιάς ισχύουν αυστηρά οι παρακάτω κανόνες: 

 Απαγορεύεται στους εργαζομένους το κάπνισμα και το άναμμα φωτιάς ή η εκτέλεση εργασίας που 

προκαλεί υπερθέρμανση ή σπινθήρα μέσα σε περιοχές του εργοταξίου στις οποίες υπάρχουν σχετικές 

οδηγίες και γενικά σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. 

 Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας ή οποιαδήποτε εργασία που προκαλεί σπινθήρα, φλόγα ή 

θερμότητα, χωρίς την άδεια του υπεύθυνου εργοδηγού.  

Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί (απομακρύνοντας αμέσως όλα τα σκουπίδια και τα 

εύφλεκτα υλικά όπως λάδια, στουπιά, χαρτιά, υφάσματα, ξύλα κλπ). 

Πρέπει να υπάρχει πάντοτε έξοδος ελεύθερη και χωρίς εμπόδια, για άμεση απομάκρυνση, σε περίπτωση που 

κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαϊά. 

 

3.6.2.  Καταπολέμηση φωτιάς. 

3.6.2.1. Γενικά 

Το υλικό καταπολέμησης φωτιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Πρέπει λοιπόν να παραμένει 

πάντοτε ελεύθερο και να είναι προσιτό. 

Το υλικό αυτό προορίζεται αυστηρά για χρήση μόνο σε περίπτωση πυρκαϊάς. Απαγορεύεται «αυστηρά» η 

χρησιμοποίηση όλων των διατεθειμένων μέσων αντιμετώπισης πυρκαϊάς για άλλους σκοπούς εκτός εκείνων 

για τους οποίους προορίζονται. 

3.6.2.2. Διατεθειμένα μέσα κατάσβεσης πυρκαϊάς. 

1. Πυροσβεστήρες για στερεά, υγρά, αέρια καύσιμα και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

2. Άμμος για  κατάσβεση στερεών ή  υγρών καυσίμων. 

3. Σκαπάνες και φτυάρια. 

 

3.6.2.3. Αντιμετώπιση πυρκαϊάς 

Πρέπει να είναι γνωστά τα πυροσβεστικά μέσα που υπάρχουν στο χώρο εργασίας, που βρίσκονται, για ποιες 

πυρκαϊές είναι κατάλληλα και πως χρησιμοποιούνται. 

Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται πυροσβεστήρες νερού και γενικά νερό σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπό 

τάση, καθώς και υγρά καύσιμα. 
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Ο χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός από χαρτιά και εύφλεκτα υλικά και να γίνονται περιοδικά 

αποψιλώσεις του χώρου του εργοταξίου. 

Το νερό πρέπει να χρησιμοποιείται για: 

1. κατάσβεση φωτιάς σε στερεά 

2. Για ελαφρά στερεά υλικά όπως χαρτιά, χόρτα, στουπιά κλπ  να αποφεύγεται η χρήση πυροσβεστήρων 

σκόνης ή CO2. Η καλύτερη λύση είναι το νερό. 

3.6.3. Οδηγίες επέμβασης σε περίπτωση πυρκαϊάς. 

Εάν κάποιος αντιληφθεί φωτιά σε οποιοδήποτε σημείο εντός και εκτός των εγκαταστάσεων του εργοταξίου 

θα πρέπει αμέσως να ειδοποιήσει: 

1. Το τμήμα που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο φωτιάς. Στη συνέχεια να  προσπαθήσει να σβήσει ή να 

περιορίσει όσο είναι δυνατόν τη φωτιά χρησιμοποιώντας όλα τα κατάλληλα για την περίπτωση μέσα 

πυροσβεστικά. 

2. Το προσωπικό πυρασφάλειας. 

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν απαντά το τηλέφωνο των  παραπάνω, να  καλείται αμέσως η 

πυροσβεστική Υπηρεσία (199). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Όλες οι ενέργειες επέμβασης πρέπει να κατευθύνονται από τον υπεύθυνο βάρδιας ή τον Εργοταξιάρχη. 

 

3.7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Ο επικεφαλής κάθε βάρδιας (επιστάτης ή εργοδηγός) σε συνεργασία με τον Γενικό Εργοδηγό, τον Μηχανικό 

Ασφαλείας, πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως αυτά 

αναφέρονται παρακάτω. 

3.7.1. Εργατικό Ατύχημα 

Σε κάθε εργατικό ατύχημα αμέσως ειδοποιείται η ομάδα ασφαλείας και ο σαμαρείτης προσφέρει τις πρώτες 

βοήθειες και αν ο τραυματισμός είναι σοβαρής μορφής υποχρεούται να φροντίσει για  την μεταφορά του 

τραυματισμένου στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας ή στο Γενικό Νοσοκομείο  Θηβών. 

Κάθε τμήμα είναι υποχρεωμένο να έχει φαρμακείο εξοπλισμένο κατάλληλα με όλα τα απαραίτητα φάρμακα 

και υλικά γενικά για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος. Σε περίπτωση ελαφρού 

ατυχήματος: 

Μετά από κάθε ελαφρύ τραύμα ο ατυχηματίας πρέπει να χρησιμοποιήσει βασικά μέτρα θεραπείας και κυρίως 

καθάρισμα καλό (αντισηπτικό) και ενδεχομένως επίδεσμο. 

Εάν η κατάσταση του τραύματος απαιτεί την άμεση επιμέλεια νοσοκόμου, ο εργοδηγός βάρδιας θα ενεργήσει 

για την μεταφορά του ατυχηματία στο πλησιέστερο νοσοκομείο. 
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Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος: 

 Είναι απαραίτητο να δοθούν στον ατυχηματία όλες οι στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες στον τόπο του 

ατυχήματος πριν  μεταφερθεί στο Νοσοκομείο. 

 

3.7.2.   Διαδικασία εκκένωσης του εργοταξίου 

Η διαδικασία φέρεται εις πέρας από κοινού σε συνεργασία με την υπάρχουσα διαδικασία που ακολουθεί η 

υπηρεσία. 

3.8. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

Οι άνθρωποι που θα εντοπίσουν πρώτοι την κατάσταση έκτακτης ανάγκης οφείλουν να ενημερώσουν τον 

Εργοταξιάρχη το ταχύτερο δυνατό (ονοματεπώνυμο ατυχηματία και θέση του συμβάντος) ή τον 

αντικαταστάτη του σε περίπτωση απουσίας του πρώτου. 

Στη συνέχεια όλοι οι εργαζόμενοι συγκεντρώνονται σε προκαθορισμένα σημεία για περαιτέρω οδηγίες. 

Η διοίκηση της Εργοληπτικής Επιχείρησης εξουσιοδοτεί  προς αποφυγή οποιουδήποτε εργατικού ατυχήματος:  

τον συντονιστή σε θέματα ασφαλείας, τον Μηχανικό Ασφαλείας, τον Ιατρό Εργασίας, τους Σαμαρείτες (ένας 

τουλάχιστον σε κάθε βάρδια) και οργανώνεται μια “Ομάδα Έκτακτης Ανάγκης” με επικεφαλής το Μηχανικό 

Ασφαλείας  και από 10 άτομα και θα είναι κατάλληλα οργανωμένα, ώστε επαρκής αριθμός μελών της να είναι 

διαθέσιμος για δράση και βοήθεια οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

Η υπ’ όψη ομάδα θα εκπαιδευτεί από ειδικευμένο προσωπικό. Κάθε μέλος της ομάδας θα είναι ικανό να δώσει 

πρώτες βοήθειες, να λειτουργήσει τους εξοπλισμούς των αναπνευστικών συσκευών και τον εξοπλισμό 

πυρόσβεσης και να έχει δυνατότητα άμεσης προσπέλασης των μετώπων εργασίας. 

Ο Μηχανικός Ασφαλείας του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα προς 

τις ισχύουσες περί ασφαλείας διατάξεις και τις προδιαγραφές του Κτ Ε. 

 

3.8.1. Τα καθήκοντα της Ομάδας Έκτακτης Ανάγκης είναι: 

1. Παροχή Πρώτων Βοηθειών. 

2. Παροχή και διανομή Μ.Α.Π.  

3. Ενημέρωση προσωπικού. 

4. Ορισμός ενός τουλάχιστον σαμαρείτη σε κάθε βάρδια εργασίας. 

5. Εξασφάλιση και συντήρηση των παρακάτω υλικών. 

 Μία (1) μάλλινη κουβέρτα 

 Μία (1) φιάλη οξυγόνου 

 Υλικά για επίδεση τραυμάτων, απολύμανση κ.λ.π 

 Ενέσεις αναλγητικές. 

 Αναπνευστικές συσκευές για την παρακράτηση σκόνης. 
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 Τρεις (3) λαμπτήρες ανθεκτικοί σε έκρηξη. 

 συντήρηση ενός σετ φαρμακείου στα κύρια μέτωπα εργασιών. 

6. Συντήρηση και επιθεώρηση των μέσων πυρόσβεσης, την καταλληλότητα αυτών και την διανομή τους 

όταν χρειαστούν. 

 

3.8.2. Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων 

ασφάλειας και υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμενους 

σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω 

εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της 

επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να 

συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται 

εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται 

δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 

 

3.8.3. Τα καθήκοντα και οι εξουσίες του Μηχανικού Ασφαλείας είναι: 

1. Μαζί με την ομάδα ασφαλείας του Έργου, να έχει άμεση επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, όπως 

τροχαία-αστυνομία, πρώτες βοήθειες, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς, φορείς μαζικής 

ενημέρωσης. 

2. Πρόγνωση και λύση προβλημάτων που προκύπτουν στο έργο, όπως επικοινωνίες, ανασφαλείς συνθήκες 

στο εργασιακό περιβάλλον, τοπικές δυσκολίες για την ασφάλεια του έργου και των εργαζομένων. 

3. Να συσκέπτεται με τον διευθυντή  και μηχανικούς πληροφορώντας τους για το βαθμό των μέτρων 

ασφαλείας που εφαρμόζονται. 

4. Να οργανώνει ελέγχους ασφαλείας στο τμήμα για το οποίο είναι υπεύθυνος, ώστε να επιβεβαιώνεται η 

διατήρηση και επιβολή των μέτρων ασφαλείας. 

5. Να επιβεβαιώνει την ύπαρξη του κατάλληλου προσωπικού εξοπλισμού ασφαλείας για κάθε εργαζόμενο 

και να επιβλέπει την ορθή χρήση αυτών. 

6. Να ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών, να επισκέπτεται τακτικά το εργοτάξιο και να αναφέρει τις όποιες 

αποκλίσεις επισημαίνονται. 

7. Να ερευνά τα ατυχήματα και να διατηρεί ένα ημερολόγιο καταγραφής τους για την αποφυγή άλλων 

παρομοίων. 

8. Να επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο σχετικά με τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να 

παρέχονται. 
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3.8.4  Αναγγελία Ατυχήματος 

Αν με την αρχική αντιμετώπιση ενός ατυχήματος διαπιστωθεί πως ο τραυματίας πρέπει να μεταφερθεί σε 

πλησίον Νοσοκομείο ή Κλινική, η μεταφορά γίνεται αμέσως με  αυτοκίνητο του Εργοταξίου. 

Μετά την αντιμετώπιση του ατυχήματος ειδοποιείται: 

1. Ο τεχνικός ασφαλείας. 

2. Ο Προϊστάμενος του τμήματος όπου ανήκει ο ατυχηματίας. 

Οι τεχνικοί ασφαλείας του Εργοταξίου προβαίνουν σε έρευνα και ανάλυση του Ατυχήματος προκειμένου να 

διαπιστωθούν τα αίτια. 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος στο οποίο ανήκει ο ατυχηματίας, προβαίνει κατά περίπτωση στις εξής ενέργειες: 

 Εάν πρόκειται για ελαφρύ ατύχημα που θα συνεπάγεται ολιγόωρη απουσία του ατυχηματία -μικρότερη 

από 8 ώρες- από την εργασία, συμβουλεύεται την Έκθεση Τεχνικών Ασφαλείας και προτείνει λύσεις ή 

κάνει συστάσεις (ανάλογα με τα αίτια) έτσι ώστε να μην επαναληφθεί παρόμοιο ατύχημα. 

 Εάν πρόκειται για σοβαρό ατύχημα που θα έχει σαν αποτέλεσμα μια διακοπή εργασίας-από πλευράς 

ατυχηματία-μεγαλύτερη από 8 ώρες, ο Προϊστάμενος του ατυχηματία: 

1. Ενημερώνει το γραφείο προσωπικού μέσα σε 24 ώρες το αργότερο από τη στιγμή του 

ατυχήματος αφού ερευνήσει τα αίτια και συμβουλευθεί τη σχετική έκθεση των Τ.Α. 

2. Προτείνει λύσεις  ή κάνει συστάσεις (ανάλογα με τα αίτια) ώστε να μην επαναληφθούν 

παρόμοια ατυχήματα. 

3. Συμπληρώνει τη Δήλωση ατυχήματος σε όσα σημεία τον αφορούν και την μονογράφει. 

 

Το γραφείο προσωπικού μετά την αναγγελία ατυχήματος από τον Προϊστάμενο Τμήματος, ενημερώνει 

ΑΜΕΣΩΣ την Επιθεώρηση Εργασίας και συμπληρώνει τη δήλωση ατυχήματος στα σημεία που τον αφορούν. 

 

3.9.  ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3.9.1.  Σύμφωνα με τον Νόμο 1396/83, άρθρο 8, τηρούνται: 

 Επί τόπου του έργου τηρείται ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας το οποίο είναι θεωρημένο από την 

τοπική Επιθεώρηση εργασίας και «βιβλίο γραπτών υποδείξεων Τ.Α & Γ.Ε.» στο οποίο 

αναγράφονται από τον Μηχανικό Ασφαλείας περιστατικά παράβασης των κανόνων ασφαλείας από 

τους εργαζόμενους καθώς και υποδείξεις για το τι πρέπει να γίνει από τον Εργοταξιάρχη. 

 Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 

υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 

(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).  
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 Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις 

τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού 

ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. Αν 

ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 

3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή 

Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι 

αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά 

επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 

 

 Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει 

στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα μέτρα που λαμβάνονται για την 

αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού 

ασφαλείας. Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 

αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο 

εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα u949 εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού 

τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για 

εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

 

 Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας 

μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

 

 Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται 

εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο 

εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) 

Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, 

Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του 

αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή 

δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως 

ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) 

ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

 

 Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το ΗΜΑ. 

Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός 
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του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / 

διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο 

στόχος της πρόληψης του ατυχήματος. 

3.9.2.  Έντυπα προς ανακοίνωση δια τοιχοκολλήσεως: 

Στο χώρο  του εργοταξίου αναρτούνται έντυπα που καθοδηγούν και ενημερώνουν τους εργαζόμενους σε 

ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής. 

 

3.10.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ν. 1650/86) 

Ως περιβάλλον νοείται τόσο το Φυσικό Περιβάλλον όσο και το Ανθρωπογενές. 

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι μεγίστης σημασίας για τον Ανάδοχο. 

Ο σχεδιασμός των έργων γίνεται πάντα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται: 

1. Η μέγιστη δυνατή εναρμόνιση του Έργου στο περιβάλλον. 

2. Η ελάχιστη δυνατή διατάραξη του περιβάλλοντος. 

Οι παραπάνω στόχοι ικανοποιούνται: 

 Τόσο κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. 

 Όσο και κατά τη διάρκεια κατασκευής του. 

 

3.11. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Π.Δ.1073/81 ΤΜΗΜΑ IV ΚΕΦ.Α’) 

Ο μηχανικός εξοπλισμός ενός εργοταξίου περιλαμβάνει μηχανήματα που εξυπηρετούν διάφορες εργασίες. 

Όσον αφορά στα χωματουργικά έργα χρησιμοποιούνται οι φορτωτές, οι εκσκαφείς, οι προωθητές, οι 

οδοστρωτήρες, οι ισοπεδωτές και τα ανατρεπόμενα φορτηγά. Στο χώρο του εργοταξίου γενικά 

χρησιμοποιούνται: γερανοί, γεννήτριες και λεωφορεία ή επιβατικά. 

Όλος ο ιδιόκτητος κινητός εξοπλισμός της εταιρείας, όπως φορτηγά, γερανοί, ηλεκτροσυγκολλήσεις και άλλα 

παρόμοια όπως επίσης υλικά και εργαλεία, είναι καταχωρημένα, εφοδιασμένα με άδεια, ασφαλισμένα και 

διατηρημένα σε καλή κατάσταση. 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών 

και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών 

και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα 

ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ): ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 

499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 

305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, 

Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) 

και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία: 
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1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 

2. Άδεια κυκλοφορίας 

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ, παρ. 

8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 

Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση, καλή 

λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων 

σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο 

συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ.3 και αρ.4. παρ.7). 

 

3.11.1. Αυτοκίνητα 

Υπάρχει το “δελτίο καταλληλότητας” κάθε οχήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το “δελτίο 

συντήρησης” το οποίο ενημερώνεται απ τον συντηρητή του εργοταξίου.  

 Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο. 

 Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει  κιβώτιο Α’ Βοηθειών. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

 Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα κατά 

την όπισθεν. 

Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρει και την ευθύνη της καλής κατάστασης του οχήματος και ενημερώνει 

υπεύθυνα άτομα του συνεργείου για τυχόν επισκευές. 

Πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος στα φρένα, την κόρνα, τα φώτα τους υαλοκαθαριστήρες και τα λοιπά 

συστήματα ασφαλείας. 

Πρέπει να δένονται με ασφάλεια τα φορτία πριν ξεκινήσει το όχημα. Επίσης πρέπει να τηρούνυαι οι 

παρακάτω κανόνες: 

 Απαγορεύεται να πηδάτε από οχήματα ή να ανεβαίνετε όταν αυτά δεν έχουν σταματήσει τελείως. 

 Απαγορεύεται το κάπνισμα κατά τον  ανεφοδιασμό σε καύσιμα. Την ώρα αυτή η μηχανή πρέπει να είναι 

σβηστή. 

 Απαγορεύεται η φόρτωση των οχημάτων περισσότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο. 

 Πρέπει να γίνει ιδιαίτερος έλεγχος για την καλή λειτουργία των φρένων και της κόρνας. 

 Απαγορεύεται η χρήση των οχημάτων για άλλες εργασίες εκτός απ’ αυτές για τις οποίες έχουν 

κατασκευασθεί. 
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3.11.2   Φορτωτές 

Υπάρχει το “δελτίο καταλληλότητας” κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το “δελτίο 

συντήρησης” το οποίο ενημερώνεται απ τον συντηρητή του εργοταξίου.  

Οι φορτωτές αυτοί για την μείωση των καυσαερίων έχουν καταλύτη και φέρουν φίλτρο νερού. 

Έχει αναρτημένους προβολείς που και χρησιμοποιεί. 

Η χρήση των φορτωτών αυτών είναι μόνο για την εργασία που προβλέπεται (μεταφορά και φόρτωση 

προϊόντων) και γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα (χειριστής). 

Απαγορεύεται η μεταφορά του προσωπικού μέσα στον κάδο, παρά μόνο εάν ο φορτωτής είναι εφοδιασμένος 

με ειδικό καλάθι το οποίο πληροί τις προδιαγραφές (κουπαστή, καλή κατασκευή, σωστό στερέωμα επάνω 

στον φορτωτή).  

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του κάδου για φρενάρισμα παρά μόνο σε μεγάλη ανάγκη. 

Επιθεωρείται καθημερινά η στάθμη του νερού και συμπληρώνεται. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο. 

 Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α’ Βοηθειών. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

 Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα κατά 

την όπισθεν. 

 

3.11.3   Γερανοί 

 Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο. 

 Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει  κιβώτιο Α’ Βοηθειών. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

 Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα κατά 

την όπισθεν. 

Υπάρχει το “δελτίο καταλληλότητας” κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το “δελτίο 

συντήρησης” το οποίο ενημερώνεται απ τον συντηρητή του εργοταξίου. 

Η σωστή χρήση των γερανών εξασφαλίζεται όταν ελέγχονται κατάλληλα τα ακόλουθα σημεία : 

1. Διαγράμματα ασφαλούς φορτίου. 

2. Ικανότητα των μηχανικών βαρούλκων. 

3. Φύση του εδάφους. 

4. Καιρικές συνθήκες (άπνοια, κλπ) 

Πρέπει να διατηρούνται πάντα σε επάρκεια όλα τα μηχανικά και ηλεκτρικά βαρούλκα των γερανών και 

συντηρεί συστηματικά τα μηχανήματα. 
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Πρέπει να ελέγχεται καθημερινά  την κατάσταση των συρματόσχοινων και τα αντικαθιστά με την πρώτη 

ένδειξη φθοράς. 

Οταν το αιωρούμενο μπράτσο είναι έτοιμο, να υπολογίζεται το νεκρό σημείο και να γίνεται ακριβής εκτίμηση 

για την σωστή και ασφαλή έδραση του γερανού.  

Όλοι οι γάντζοι πρέπει να συνοδεύονται από μηχανισμούς ασφάλειας έναντι επικινδύνων χαλαρώσεων των 

αναρτήσεων. 

 

3.11.4  Σκαλωσιές 

Οι κάθετες βάσεις των σκαλωσιών θα βρίσκονται σε σταθερή βάση. 

Όλες οι σκαλωσιές με ύψος 3m ή περισσότερο πάνω από το έδαφος θα είναι εφοδιασμένες με κιγκλιδώματα 

ασφαλείας στις ανοιχτές πλευρές τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 

Ασφαλή μέσα πρόσβασης θα παρέχονται σε όλα τα επίπεδα εργασίας της σκαλωσιάς. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα Π.Δ. 447/75 και 778/80 οι σανίδες των σκαλωσιών πρέπει να επιθεωρούνται και να 

δοκιμάζονται πριν από κάθε εγκατάσταση. 

Θα εγκαθίστανται προστατευτικά γείσα στις ανοιχτές πλευρές των σκαλωσιών, προκειμένου να αποφεύγεται 

η πτώση των εργαλείων, υλικών ή του εξοπλισμού. 

Δεν θα χρησιμοποιείται σκαλωσιά που έχει υποστεί ζημιές μέχρις ότου επισκευαστεί και ενισχυθεί. 

Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει ώστε όλες οι σκαλωσιές που χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους της να 

βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση.  

Στη σκαλωσιά θα υπάρχει πάντα μόνο το υλικό που χρησιμοποιείται τη στιγμή εκείνη και ποτέ δεν θα 

υπερφορτώνεται. 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η χρήση ικριωμάτων θα εκδοθεί έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας (Υ.Α 

55174/ΦΕΚ 2605Β/15-10-2013) 

 

3.11.5. Πρέσσες σκυροδέματος  

 Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α’ Βοηθειών. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

 Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα κατά 

την όπισθεν. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει τριγωνικό σήμα προειδοποίησης και φωτεινό φάρο. 

Υπάρχει το “δελτίο καταλληλότητας” κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το “δελτίο 

συντήρησης” το οποίο ενημερώνεται απ τον συντηρητή του εργοταξίου. 

Πριν από κάθε χρήση το όχημα επιθεωρείται προσεκτικά, δοκιμάζονται τα κινητά του μέρη, λιπαίνονται και 

συντηρούνται κατά τη διάρκεια παύσης του μηχανήματος. 
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Σε όλες τις περιπτώσεις η θεμελίωση της πρέσας θα είναι σωστή ώστε σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται η 

εργασία. 

Απαγορεύεται δε να βρίσκονται εργαζόμενοι μέσα στη ζώνη εργασίας ειδικά κάτω απ΄τα κινητά μέρη της 

μπούμας. Όπου αυτό δε είναι δυνατό οι εργασίες συντονίζονται από έμπειρο εργοδηγό. 

 

3.11.6.  Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού 

Για τον εξοπλισμό της διαδικασίας συντήρησης ισχύουν oι οδηγίες και οι προδιαγραφές των κατασκευαστών: 

- Υπάρχει το “δελτίο καταλληλότητας” κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται, και το “δελτίο 

συντήρησης” το οποίο ενημερώνεται απ’ τον συντηρητή του εργοταξίου. 

- Απαγορεύεται η χρήση εργαλειομηχανών (τόρνος, φρέζες, πριονοκορδέλες, πλάνα, κλπ) από πρόσωπα μη 

εξασκημένα και ακατάλληλα για το χειρισμό τους. 

- Απαγορεύεται η οξυγονοκόλληση και ηλεκτροκόλληση αν αυτός που την εκτελεί δεν έχει προηγουμένως 

εφοδιαστεί με όλα τα ατομικά προστατευτικά μέσα (για την προστασία των ματιών, του προσώπου, των 

χεριών, των ποδιών και του σώματος), κατά της φωτιάς, της ακτινοβολίας και των πυρακτωμένων τεμαχίων 

εκπαιδευμένα, αρμόδια και εξουσιοδοτημένα. 

- Απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση ηλεκτρολογικής εργασίας σε ηλεκτρικά δίκτυα, εγκαταστάσεις, συσκευές 

κλπ, αν δεν βεβαιωθεί απόλυτα η ασφαλής διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος. 

- Συντήρηση μηχανισμού ή εξοπλισμού σε κίνηση απαγορεύεται όπου η επαφή με τα κινούμενα μέρη μπορεί 

να τραυματίσει τους εργαζόμενους. 

- Ακόλουθες προφυλάξεις επιβάλλονται όπου απαιτείται από τη διαδικασία συντήρησης να παραμένει σε 

λειτουργία ο εξοπλισμός: 

1. Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με τις διαδικασίες αυτές θα είναι πλήρως εκπαιδευμένοι και 

εξουσιοδοτημένοι να εκτελέσουν την διαδικασία αυτή. 

2. Θα καθοριστεί μια ασφαλής διαδικασία για κάθε περίπτωση και η διαδικασία θα είναι διαθέσιμη και αν 

είναι πρακτικό, θα υπάρχει δίπλα στον μηχανισμό. 

 

4. ΠΡΟΣΘΕΤΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

4.1. ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ 

Τα σχέδια και οι προδιαγραφές των ξυλοτύπων θα κρατούνται στο εργοτάξιο ενόσω κατασκευάζονται ή 

χρησιμοποιούνται οι ξυλότυποι. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα εξουσιοδοτούνται από τον υπεύθυνο μηχανικό. 

Οι ξυλότυποι θα κατασκευάζονται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να είναι εγγυημένη η αντοχή τους στη  

φόρτιση του νωπού σκυροδέματος, τόσο στον πυθμένα όσο και στους τοίχους. 

Την ώρα της σκυροδέτησης, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να βρίσκονται κάτω από τους ξυλότυπους, θα 

βρίσκονται σε θέσεις όπου δεν έχει τοποθετηθεί σκυρόδεμα. 
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Κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης, χρησιμοποιούνται δονητές σκυροδέματος αποκλειστικά τύπου 

πεπιεσμένου αέρα ή ηλεκτρικού. 

Κατά τη φάση της σκυροδέτησης λαμβάνουν χώρα ξυλότυποι, για τις σκυροδετήσεις των θεμελίων και 

μεταλλότυποι για την σκυροδέτηση του θόλου. 

Η σκυροδέτηση των θεμελίων δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα διότι ο όγκος εργασίας είναι μικρός και 

το επίπεδο εργασίας είναι η ερυθρά της σήραγγας. Η σκυροδέτηση του θόλου γίνεται με μεταλλότυπους 

ολομέτωπης φάσης  και σκυροδετούνται τμήματα των 12m. 

Επίπεδο εργασίας αποτελεί κινητή πλατφόρμα παρόμοια αυτής των εργασιών τοποθέτησης μεμβράνης και 

σιδηρού οπλισμού. 

Δεν θα εφαρμόζονται φορτία σε σκυρόδεμα που δεν έχει σκληρύνει, εκτός εάν επιτρέπεται από τις 

προδιαγραφές των ξυλοτύπων. 

Όπου παρατηρείται αδυναμία, καθίζηση ή παραμόρφωση των ξυλοτύπων, θα σταματήσει αμέσως η 

φόρτωση και δεν θα ξαναρχίσει μέχρις ότου επισκευαστεί ή ενισχυθεί ο ξυλότυπος. Διορθωτικές ενέργειες θα 

εκτελούνται υπό την άμεση επίβλεψη του υπεύθυνου μηχανικού, ο οποίος θα εξασφαλίζει ότι οι εργασίες να 

εκτελούνται χωρίς κίνδυνο για οποιονδήποτε. 

Οι άκρες του οπλισμού που προεξέχουν και αποτελούν κίνδυνο για τους εργαζόμενους θα φυλάσσονται 

κατάλληλα. 

4.2. ΕΚΣΚΑΦΕΣ  -  ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

Οι εκσκαφές & επιχώσεις γίνονται με χρήση μηχανικών μέσων. Οι χειριστές θα φροντίζουν ώστε τα 

μηχανήματα και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν επιθεωρηθεί και να είναι σωστά 

συντηρημένα. Για τον λόγο αυτό υπάρχει το βιβλίο συντήρησης το οποίο ενημερώνεται και ελέγχεται από 

τον Μηχανικό Ασφαλείας. 

Τα ορύγματα γίνονται με εκσκαφείς και φορτηγά μεταφοράς.  

Τα μηχανήματα (τσάπες, φορτηγά μεταφοράς, φορτωτές κλπ)  θα είναι εφοδιασμένα με καμπίνα τύπου 

ROBS και με ηχητικό και φωτεινό σήμα κατά την οπισθοδρόμηση. Θα έχουν εφοδιαστεί ασφαλώς με 

πυροσβεστήρα, και η χρήση τους θα γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. 

Τα μέτρα ασφαλείας ειδικά για τον εξοπλισμό αναφέρονται σε άλλη παράγραφο. 

Όταν εγκαθίσταται υποστήριγμα ή αφαιρείται στη φάση των εκσκαφών, η εργασία θα γίνεται κατά τρόπο 

ώστε να μην εκτίθεται σε κίνδυνο οι εργαζόμενοι. Οι κλίσεις των πρανών είναι τέτοιες που απαγορεύουν την 

κατολίσθηση εδάφους. Παρ’ όλα αυτά όπου ανακαλύπτεται χαλαρή ζώνη θα σταματούν οι εργασίες 

εκσκαφής έως ότου σταθεροποιηθεί το έδαφος. 

Ο χώρος εργασίας θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι λειτουργικός, ασφαλής, προσπελάσιμος, και η επιλογή 

των μηχανημάτων θα γίνεται πάντα με τεχνικά κριτήρια απ΄τον υπεύθυνο μηχανικό κατασκευής. Τα όρια της 

εκσκαφής χαράσσονται επ ακριβώς απ΄το τοπογραφικό συνεργείο. 
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Κατά την φάση της εργασίας αυτής επιθεωρούνται καθημερινά τα στοιχεία της έτσι ώστε να υλοποιείται η 

σωστή και ασφαλής κατασκευή. 

Όπου τα πρανή εγκυμονούν κινδύνους  κατολίσθησης, θα λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης (προστατευτικά 

γείσα κτλ). 

Όπου απαιτείται θα κατασκευάζεται κουπαστή ασφαλείας, ενώ όπου δεν εκτελούνται εργασίες, θα 

τοποθετείται ταινία ασφαλείας. 

 

4.3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Οι Η/Μ εργασίες θα γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. Οι εργασίες που γίνονται σε ύψος θα 

επιτρέπονται μόνο εφόσον η σκαλωσιά εργασίας πληροί τις προϋποθέσεις περί σκαλωσιών, όπως αναφέρεται 

παραπάνω. Ο χώρος προσπέλασης θα επιμελείται έτσι ώστε να παρέχεται ασφαλή πρόσβαση και ο χώρος 

εργασίας θα καθαρίζεται με το πέρας των εργασιών. 

Πριν από κάθε εργασία θα διακόπτεται η παροχή ρεύματος ώστε οι εργασίες να γίνονται με ασφάλεια. 

Δεν θα εκτίθονται καλώδια και αγωγοί υπό τάση. 

 

4.3.1.   Διανομή 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για το σύστημα προσωρινής ηλεκτρικής διανομής στο έργο καθώς και για τα 

μέτρα ασφαλείας που σχετίζονται με αυτό.  

Τα καλώδια που βρίσκονται επί τόπου υποβάλλονται σχεδόν αναπόφευκτα σε σκληρή μεταχείριση. Πριν από 

την ενεργοποίηση οποιουδήποτε μέρους ενός νεοεγκατεστημένου ηλεκτρολογικού συστήματος ή του 

εξοπλισμού του, αυτό πρέπει να ελέγχεται διεξοδικά. Η ασφάλεια εξασφαλίζεται από τακτική επιθεώρηση και 

διατήρηση. 

Θα τοποθετούνται πινακίδες που θα αναγράφουν “ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ” κοντά στον ηλεκτρολογικό 

εξοπλισμό που είναι προσιτός στους εργαζομένους και λειτουργούν με υψηλή και μέση τάση. 

Δεν θα αποθηκεύονται ή τοποθετούνται εύφλεκτα υλικά κοντά σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. 

Όλοι οι διακόπτες διανομής και ελέγχου θα σημειώνονται καθαρά ώστε να φαίνονται τα μηχανήματα ή ο 

εξοπλισμός που εξυπηρετούν. 

Σε όλα τα επικίνδυνα μηχανήματα θα υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες που θα καταγράφουν 

“ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟ” “ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ”. 

Όλα τα ηλεκτρικά μηχανήματα δεν θα εγκαταλείπονται ΠΡΙΝ την αποσύνδεσή τους από το ηλεκτρικό δίκτυο. 

Στα μηχανήματα που τροφοδοτούνται με μέση τάση η ζεύξη και η απόζευξη, γίνεται άνευ φορτίου και πάντα 

από εξουσιοδοτημένο άτομο. 

 

 

 



 

 

 

 

 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:   

    Σελ. 28 

 

4.4.  ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

Όλο το προσωπικό πρέπει να διαθέτει παπούτσια ασφαλείας, γάντια εργασίας, και προστατευτικό κράνος. 

Επιπλέον, οι συγκολλητές πρέπει να διαθέτουν δερμάτινα γάντια και ποδιά, για προστασία από καψίματα και 

ακτινοβολία, καθώς και την ειδική μάσκα συγκόλλησης. 

Οι πίνακες διανομής ισχύος πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, πλήρεις, με τις ασφάλειες τους, χωρίς 

σπασμένους διακόπτες, χωρίς γυμνά καλώδια, χωρίς σπασμένους ακροδέκτες και γειωμένοι. Τα καλώδια 

τροφοδοσίας υποπινάκων, ηλεκτρικών εργαλείων, ηλεκτρικού φούρνου προθέρμανσης ηλεκτροδίων και 

ηλεκτροσυγκολλήσεων πρέπει να μην έχουν φθορές στη μόνωση τους και να μην έχουν σπασμένους 

ακροδέκτες. Ο υπεύθυνος του συνεργείου υποχρεούται να αντικαταστήσει αμέσως φθαρμένα καλώδια και 

ακροδέκτες, με άλλα χωρίς φθορές. 

Οι μηχανές συγκόλλησης πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, χωρίς φθαρμένες μονώσεις καλωδίων και 

ακροδεκτών. Φθαρμένα καλώδια, σπασμένοι  ακροδέκτες ή σπασμένες τσιμπίδες ηλεκτροσυγκόλλησης 

πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως με καινούργια. 

Μπουκάλες οξυγόνου και ασετιλίνης πρέπει να είναι σταθερά δεμένες στα ειδικά καρότσια μεταφοράς ή σε 

μεταλλικά δοκάρια. 

Απαγορεύεται οι μπουκάλες να τοποθετούνται κοντά σε πηγές ανάφλεξης. Τα καλώδια αερίου δεν πρέπει 

να έχουν φθορές ή διαρροές. Στο τέλος της λειτουργίας τους πρέπει να κλείνονται οι βαλβίδες παροχής 

αερίου, που βρίσκονται πάνω στις μπουκάλες, και τα καλώδια αερίων πρέπει να τυλίγονται προσεκτικά και όχι 

να παραμένουν πεταμένα στο πάτωμα. Οι μπουκάλες πρέπει να βρίσκονται πάντα σε όρθια θέση. Μπουκάλες 

οξυγόνου και ασετιλίνης δεν πρέπει να αποθηκεύονται στον ίδιο χώρο. 

Ο χώρος του συνεργείου  διαθέτει κατάλληλους πυροσβεστήρες.  

εργασιες οδοπιοιας - ασφαλτικα 

Η εργασία αυτή απαιτεί ταυτόχρονη λειτουργία πολλών μηχ/των. Τα μέτρα προστασίας ειδικά για τον 

εξοπλισμό αναφέρεται σε άλλη παράγραφο. 

Η εργασία αυτή συντονίζεται από έμπειρο εργοδηγό. Ως προς τη φύση της δεν αποτελεί ιδιαίτερα επικίνδυνη 

εργασία, εφόσον τηρούνται τα ελάχιστα μέτρα ασφαλείας των μηχανημάτων. 

Ο χώρος εργασίας διατηρείται καθαρός, προσπελάσιμος και λειτουργικός. 

 

5. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα 

μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα: 

5.1. Κατεδαφίσεις: 



 

 

 

 

 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:   

    Σελ. 29 

 

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, 

ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα II, 

παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, 

ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

 

5.2. Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: 

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή 

κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος 

Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ). 

 

5.3. Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες 

σε ύψος, Εργασίες σε στέγες. 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ 

παρ.4-6,14 ). 

 

5.4. Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 

Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

 

5.5. Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.) 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 

305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12). 

 

5.6. Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και 

εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε 

στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 

3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 

3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ 

παρ.10). 



 

 

 

 

 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:   

    Σελ. 30 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 

A. ΝΟΜΟΙ 

α/α Νόμος ΦΕΚ 

1 Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 

2 Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 

3 Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 

4 Ν. 2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93 

5 Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 

6 Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 

7 Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 

8 Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 

9 Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 

 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

α/α Π.Δ. ΦΕΚ 

1 Π. Δ. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 

2 Π. Δ. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 

3 Π. Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 

4 Π. Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 

5 Π. Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/A/81 

6 Π. Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 

7 Π. Δ. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 

8 Π. Δ. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 

9 Π. Δ. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 

10 Π. Δ. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 

11 Π. Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

12 Π. Δ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

13 Π. Δ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 

14 Π. Δ. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 

15 Π. Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 

16 Π. Δ. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 

17 Π. Δ. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

18 Π. Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 



 

 

 

 

 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:   

    Σελ. 31 

 

19 Π. Δ. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 

20 Π. Δ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

21 Π. Δ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

22 Π. Δ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

23 Π. Δ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

24 Π. Δ. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

25 Π. Δ. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

α/α ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ 

1 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

2 ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

3 ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

4 ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 

5 ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 

6 ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 

7 ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93 

8 ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 

9 ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94 

10 ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95 

11 ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95 

12 ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96 

13 Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97 

14 ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99 

15 ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03 

16 ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03 

17 ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11 

18 ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89 

19 ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00 

20 ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00 

21 ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01 

22 ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01 

23 ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03 

24 ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11 



 

 

 

 

 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:   

    Σελ. 32 

 

 ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09 

25 Πυροσβεστική διάταξη 7, 

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ 155/Β/96 

 

 

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

α/α ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ 

1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ Π/208/12-9-03 

2 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ οικ/215/31-3-08 

3 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

 

Ορεστιάδα, 2/4/2020 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Λυμπερόπουλος Κων/νος                                    Καλεντζίδης Βλασάκης 

Μηχανολόγος Μηχανικός                                     Χημικός Μηχανικός 
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