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 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) 
 
ΤΜΗΜ Α Α.   

Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν σχέδιο ασφάλειας και Υγείας συντάσσεται σύμφωνα με την εγκύκλιο Α.Π. 130159/7-5-97 

(παράρτημα Β) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την εγκύκλιο 30 του 

ΥΠΕΧΩΔΕ Αρ. Πρ. ΟΙΚ.Δ.Ε.Ε.Π.Π. 544/8-11-2000 και του Π.Δ. 305/96 (άρθρο 3 

παραγρ.3,4,5,6,8,9,10 ), αποτελεί τμήμα της τεχνικής μελέτης που υποβάλλεται για έγκριση, σε 

συνδυασμό με τις ρυθμίσεις της 433/2000 Απόφασης του ΥΠEΧΩΔΕ (ΦΕΚ1176 Β) με την οποία 

καθιερώνεται το Σ.Α.Υ - Φ.Α.Υ. ως απαραίτητο στοιχείο για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή 

κάθε δημόσιου έργου. 
 
Το παρόν σχέδιο καταρτίζεται και υπογράφεται από το μελετητή του συγκεκριμένου έργου (όπως 

προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο του προοιμίου του Α Παραρτήματος της 130159/97 εγκυκλίου του 

Υπουργείου εργασίας που αναφέρεται στην εφαρμογή του ΠΔ 305/96)  
 
Κατά τη σύνταξή του λήφθηκαν υπόψη εκτός από τις προβλέψεις του παραπάνω ΠΔ 305/96 και τα 

παρακάτω νομοθετήματα: 

 ΠΔ 78/80 περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών 

 ΠΔ 1073/81 περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και 

πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού. 

 Ν. 1430/84 Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 

 ΠΔ 225/89 Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα. 
  

Επίσης λήφθηκαν οι υπόψη οι γενικές αρχές πρόληψης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας όπως αυτές 

περιγράφονται στην παρ. 7 του άρθρου 7 του ΠΔ 17/96, οι κυριότερες των οποίων είναι  

 αποφυγή των κινδύνων 

 εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν 

 προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο, ειδικότερα όσον αφορά τη διαμόρφωση των 

θέσεων εργασίας, την επιλογή των εξοπλισμών εργασίας και των μεθόδων εργασίας κ.α. 

 αντικατάσταση του επικίνδυνου από το μη επικίνδυνο ή το ολιγότερο επικίνδυνο 

 προγραμματισμός της πρόληψης με στόχο ένα συνεκτικό σύνολο που να ενσωματώνει στην 

πρόληψη την τεχνική, την οργάνωση της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας και την επίδραση 

των παραγόντων του περιβάλλοντος στην εργασία. 

 καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους 

 προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής 

προστασίας 

 προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις 

 παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζόμενους. 
 
Το παρόν σχέδιο ασφάλειας και υγείας, θα αναπροσαρμόζεται με ευθύνη του αναδόχου του έργου σε 

συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που θα επέλθουν (όπως 

ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 3 του ΠΔ 305/96) Κατά την εκτέλεση του έργου θα τηρείται στο 

εργοτάξιο με ευθύνη του αναδόχου ολόκληρου του έργου (παρ. 10 του άρθρου 3 του ΠΔ 305/96)  
 
 
 
Α.2 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Σκοπός του Έργου  
Η παρούσα τεχνική περιγραφή συνοδεύει την μελέτη του έργου «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» και αφορά εργασίες αντικατάστασης υφιστάμενων υδρευτικών 
δικτύων εντός του σχεδίου πόλεως των Ανωγείων. Η αντικατάσταση των αγωγών πραγματοποιείται 
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λόγω περιορισμού της εσωτερικής διαμέτρου τους (συχνά και πλήρους έμφραξης αυτών) εξαιτίας της 
χρήσης νερού γεωτρήσεων πλούσιων σε άλατα (ιδίως πριν την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής 
Γονωμιού και του ταχυδιυλιστηρίου Ανωγείων). 
 
Περιγραφή του Έργου 
Το τεχνικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα μελέτη είναι : 
1. Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης διαμέτρου Φ125, Φ110, Φ90 και Φ32 και σύνδεση των νέων 
αγωγών με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης. Στο έργο περιλαμβάνονται και οι απαιτούμενες εργασίες 
για την εύρεση των υφιστάμενων δικτύων σύμφωνα με τις οδηγίες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου 
Ανωγείων αλλά και η σύνδεση με αυτά μετά το πέρας των δοκιμών των νέων δικτύων. 
2. Τοποθέτηση δικλείδων  ονομαστικής διαμέτρου Φ125, Φ110, Φ90 και Φ32, για τον έλεγχο 
επιμέρους τμημάτων του δικτύου και κατασκευή βανοφρεατίων στις θέσεις των δικλείδων. 
 
Συνολικά τοποθετούνται: 
1. 631,70 μέτρα αγωγού πολυαιθυλενίου εξωτερικής διαμέτρου 32mm, ονομαστικής πίεσης 10atm 

(PE Φ32 PN10). 
2. 2.559,30 μέτρα αγωγού πολυαιθυλενίου εξωτερικής διαμέτρου 90mm, ονομαστικής πίεσης 10atm 

(PE Φ90 PN10). 
3. 804,78 μέτρα αγωγού πολυαιθυλενίου εξωτερικής διαμέτρου 110mm, ονομαστικής πίεσης 10atm 

(PE Φ110 PN10). 
4. 1.570,99 μέτρα αγωγού πολυαιθυλενίου εξωτερικής διαμέτρου 125mm, ονομαστικής πίεσης 

10atm (PE Φ125 PN10). 
5. 236,35 μέτρα αγωγού πολυαιθυλενίου εξωτερικής διαμέτρου 32mm, ονομαστικής πίεσης 16atm 

(PE Φ32 PN16). 
6. 1.325,57 μέτρα αγωγού πολυαιθυλενίου εξωτερικής διαμέτρου 90mm, ονομαστικής πίεσης 16atm 

(PE Φ90 PN16). 
7. 632,87 μέτρα αγωγού πολυαιθυλενίου εξωτερικής διαμέτρου 110mm, ονομαστικής πίεσης 16atm 

(PE Φ110 PN16). 
8. 3 δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, ονομαστικής πιέσεως 16atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ50. 
9. 32 δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, ονομαστικής πιέσεως 10atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ80. 
10.  2 δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, ονομαστικής πιέσεως 16atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ100. 
11.  4 δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, ονομαστικής πιέσεως 16atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ125. 

Προβλέπεται επίσης σε καθορισμένες θέσεις, για συνδέσεις δικλίδων και σωλήνων η αντικατάσταση ή 
νέα κατασκευή ειδικών τεμαχίων από χαλυβδοσωλήνα εξωτερικής επένδυσης από πολυαιθυλένιο, 
πάχους 3mm για την υπόγεια τοποθέτηση ή με εποξειδική βαφή, συνολικού πάχους (όλων των 
απαιτουμένων στρώσεων) 200μm για την επιφανειακή τοποθέτηση  και  εσωτερικής επίστρωσης από 
εποξειδική βαφή, κατάλληλη για πόσιμο νερό, συνολικού πάχους (όλων των απαιτουμένων 
στρώσεων) 400μm, με τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια, φλάντζες κλπ αυτού.  
Επιπλέον προβλέπεται η αντικατάσταση ορισμένων φθαρμένων καλυμμάτων φρεατίων με νέα από 
ελατό χυτοσίδηρο, κλάσης Β125, C250, D400, ανάλογα με το φορτίο, κατά ΕΝ 124. 
  
Εργασίες κατασκευής αγωγών ύδρευσης – Αποκατάσταση οδικού δικτύου 
Όλοι οι αγωγοί ύδρευσης τοποθετούνται κάτω από υφιστάμενους δρόμους. Αρχικά ο Ανάδοχος θα 
χαράξει οριζοντιογραφικά και υψομετρικά τους αγωγούς στο κατάστρωμα των δρόμων, με εφαρμογή 
της Οριστικής Μελέτης των αγωγών και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη 
υφιστάμενα δίκτυα ΟΚΩ και λοιπά εμπόδια. Ακολούθως, μετά την εφαρμογή της χάραξης στο έδαφος, 
ο Ανάδοχος θα συντάξει πλήρη σχέδια οριζοντιογραφιών και μηκοτομών  και θα τα υποβάλει προς 
έγκριση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία (χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του αναδόχου). 

Μετά την έγκριση της χάραξης των αγωγών θα αρχίσει η εκσκαφή των ορυγμάτων τους. 

Πριν την έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιείται τομή του οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη για 
την αποφυγή βλαβών κατά την εκσκαφή των ορυγμάτων. Επιφάνεια του οδοστρώματος που θα 
καταστρέφεται εκατέρωθεν της ασφαλτοκοπής, θα αποκαθίσταται με ευθύνη του αναδόχου του έργου. 
Ο τρόπος αποκατάστασης ανά είδος επιφάνειας καθώς και λοιπά γεωμετρικά στοιχεία των 
ορυγμάτων ορίζονται αναλυτικά στα σχέδια του έργου.  



ΕΡΓΟ:  «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ -  ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»                                                                                                                                           Σελίδα 4 

 

Πριν την εκκίνηση των εργασιών αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης είναι απαραίτητη η έγκριση 
της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Ανωγείων, λόγω της ανάγκης τμηματικής εκτέλεσης τους για την 
διευκόλυνση των κινήσεων των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών εντός του οικισμού.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος: 

-Να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των μόνιμων κατοίκων και των 
επισκεπτών καθ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, μέχρι και την πλήρη αποκατάσταση του 
οδοστρώματος στην πρότερη του κατάσταση.  

-Να αποκαθιστά τις τομές στο συντομότερο δυνατό χρόνο  

-Να επισκευάζει άμεσα τυχόν βλάβες που ο ίδιος θα προκαλέσει σε δίκτυα ΟΚΩ. 

Για τη διακοπή της ροής του νερού στο δίκτυο, προκειµένου να γίνει η σύνδεση νέων τμημάτων, είναι 
υπεύθυνη η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων. Η σύνδεση γίνεται από τον ανάδοχο του έργου.   

Μετά την εκσκαφή των ορυγμάτων των αγωγών, ακολουθεί η τοποθέτηση υποστρώματος, πάχους 
0,10 m, από άμμο λατομείου, για την ασφαλή και ομοιόμορφη έδραση των σωλήνων, η τοποθέτηση 
των σωλήνων, η σύνδεση κάθε τμήματος με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης. Ακολούθως γίνεται ο 
εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο λατομείου, με πλήρωση του ορύγματος περιμετρικά των 
σωλήνων και μέχρι ύψος άνω του εξωραχίου του σωλήνα όπως καθορίζεται στα σχέδια του έργου και 
η επίχωση του υπολοίπου ορύγματος με επιλεγμένα υλικά εκσκαφών σε στρώσεις συμπυκνωμένου 
πάχους έως 0,25 m. Στο ανώτερο τμήμα της οδού τοποθετείται θραυστό υλικό λατομείου και 
πραγματοποιείται αποκατάσταση του οδοστρώματος στην πρότερή του κατάσταση. 

Τα παραπάνω υλικά λατομείου θα ληφθούν από το πλησιέστερο σε λειτουργία λατομείο.  

Σε επιλεγμένες θέσεις τοποθετούνται βάνες διακοπής και ελέγχου σύμφωνα με τα συμβατικά σχέδια 
και τις οδηγίες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ανωγείων. 

Όλες οι εργασίες κατασκευής των σωληνώσεων και φρεατίων όπως επίσης και αποκατάστασης των 
οδοστρωμάτων θα γίνουν όπως προβλέπονται στα συμβατικά Τεύχη και Σχέδια της Εργολαβίας. 
Μετά την εκσκαφή, την τοποθέτηση των νέων αγωγών και τον εγκιβωτισμό τους με άμμο, θα γίνεται 
άμεση φόρτωση των προϊόντων εκσκαφών (που δεν χρησιμοποιούνται  για την επίχωση των 
αγωγών) επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά και διάστρωση τους σε κατάλληλο χώρο απόθεσης ώστε 
να ελαχιστοποιείται η όχληση στον οικισμό. 

 

ΤΜΗΜ Α Β  

Β.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
Με βάση την τεχνική περιγραφή των εργασιών του έργου γίνεται ο παρακάτω καθορισμός φάσεων 
εκτέλεσης και προγραμματισμός – κατάταξη εργασιών (οι φάσεις θα είναι τμηματικά 
επαναλαμβανόμενες):  
 

Φάση 1: 

1. 1 Προετοιμασία εργοταξίου - Εκσκαφές 
 

1.2  Τοποθέτηση σωληνώσεων-δικλείδων 
 

1.3  Επιχώσεις-Αποκαταστάσεις 
 

Φάση 2: 

2. 1 Προετοιμασία εργοταξίου - Εκσκαφές 
 

2.2  Τοποθέτηση σωληνώσεων-δικλείδων 
 

2.3  Επιχώσεις-Αποκαταστάσεις 
Φάση 3: 

3. 1 Προετοιμασία εργοταξίου - Εκσκαφές 
 

3.2 Τοποθέτηση σωληνώσεων-δικλείδων 
3.3  Επιχώσεις-Αποκαταστάσεις 
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Β.2. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες που συντίθενται οριζόντια μεν από 

προκαταγεγραμμένες «πηγές κινδύνων» κατακόρυφα δε από μη προκαθορισμένες.«φάσεις και 

υποφάσεις εργασίας». 
 
Ο συντάκτης του Σ.Α.Υ. : 
 
-  Αντιστοιχίζει τις φάσεις/ υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του έργου και των εφαρμοζομένων 

μεθόδων εργασίας, όπως αυτές απαριθμούνται στον παρακάτω πίνακα φάσεων εργασιών σε 

θέσεις του πίνακα πηγών κινδύνων. 

-   Για κάθε επιμέρους 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 ) 
 
 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 κ.λπ.). 

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) πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυματισμών 

από ανατροπές υλικών σε οικοδομικό εργοτάξιο). 
 
ii) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα 

ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο) 
 
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 2 περιπτώσεις. 
 

Σύμφωνα με τις φάσεις κατασκευής του έργου που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα ,  οι  πιθανοί 

κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν εμφανίζονται στους επισυναπτόμενους πιο κάτω πίνακες . 
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   ΚΙΝΔΥΝΟΙ   

ΑΣΤΟΧΙΕΣ 

  ΚΩΔΙΚΟΣ   

 

  ΠΗΓΕΣ    

 

Φάση 1 

 

Φάση 2 

 

Φάση 3 

   

 

 ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1.1 

 

1.2 

 

  1.3 2.1 

 

2.2 

 

2.3 

 

3.1 

 

3.2 

 

3.2 

 
 02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό      

 

02400. Εργαλεία 

χειρός 

 

 

 

 

 

 

 

01100.  

Φυσικά πρανή 

 

  2401 Ηλεκτροπληξία 2 

  
2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

  
2 

2 

   2402 Προστατευτικά καλύμματα  2 

  
2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

  
2 

2 

   2403 Φθορά μόνωσης 2 

  
2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

  
2 

2 

 02100. Κίνηση 

οχημάτων και 

μηχανημάτων 

 

 

 

 

 

 

 

01100.  

Φυσικά πρανή 

 

  2102 Συγκρούσεις οχήματος-

προσώπων 

2 

  
2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

  
2 

2 

 
  2104 Συγκρούσεις οχήματος-

οχήματος 

2 

  
2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

  
2 

2 

 
  2105 Συγκρούσεις οχήματος-

σταθερού εμποδίου 

2 

  
2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

  
2 

2 

 
 
03000. Πτώσεις από ύψος      

 

03100. Οικοδομές 

– κτίσματα  

 

 

       3101 

2102 
Κατεδαφίσεις    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        3102 

 
Κενά τοίχων           

       3103 

 
Κλιμακοστάσια           

       3104 

 
Εργασία σε στέγες     

2 

 

 

     
03200. Δάπεδα 

εργασίας -

προσπελάσεις 

       3201 

2102 
Κενά δαπέδων          

    3202 

2102 

Πέρατα δαπέδων          
    3204 

 

Ολισθηρά δάπεδα          
    3208 

 

Κινητές σκάλες           
 

03300. Ικριώματα 

 

 

 

 

 

 

01100.  

Φυσικά πρανή 

 

02100. Κίνηση 

οχημάτων και 

μηχανημάτων 

 

 

 

01100.  
Φυσικά πρανή 

 

 

 

 

 

01100.  

Φυσικά πρανή 

 

       3301 

2102 
Κενά ικριωμάτων          

       3302 

 
Ανατροπή. Αστοχία 

συναρμολόγησης 

         

       3303 

 
Ανατροπή. Αστοχία έδρασης          

       3304 

 
Κατάρρευση. Αστοχία υλικού 

ικριώματος 

         

03400. Τάφροι/  

φρέατα 

       3401 Πτώση σε τάφρο ή φρέαρ 

 
         

04000. Εκρήξεις. Εκτοξευόμενα υλικά-θραύσματα      

 

04200. Δοχεία και 

δίκτυα υπό πίεση 

 

 

    4201 

Φιάλες ασετυλίνης 

/οξυγόνου 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

    4207 Δίκτυα ύδρευσης          

05000. Πτώσεις-μετατοπίσεις υλικών και αντικειμένων      

 

05200. Οικοδομικά 

στοιχεία 

 

 

   5204 Αναρτημένα στοιχεία & 

εξαρτήματα 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

   5206 

 

Ανθρωπογενής δυναμική 

καταπόνηση 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

   5208 Αρμολόγηση/αποαρμολόγηση 

προκατασκ. στοιχείων 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

05300. 

Μεταφερόμενα 

υλικά- 

Εκφορτώσεις 

 

 

   5301 Μεταφορικό μηχάνημα. 

Ακαταλληλότητα/ανεπάρκει

α 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

   5302 

 

Μεταφορικό μηχάνημα. 

Βλάβη 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

   5303 Μεταφορικό μηχάνημα. 

Υπερφόρτωση 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

   5305 Ατελής /έκκεντρη φόρτωση 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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   5309 Χειρωνακτική μεταφορά 

βαρέων φορτίων 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

06000. Πυρκαϊές      

 

06300. Υψηλές 

θερμοκρασίες 

 

   6301 Χρήση φλόγας-

οξυγονοκολλήσεις 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

   6304 

 

Ηλεκτροσυγκολλήσεις 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
 

   ΚΙΝΔΥΝΟΙ   

ΑΣΤΟΧΙΕΣ 

  ΚΩΔΙΚΟΣ   

 

  ΠΗΓΕΣ    

 

Φάση 1 

 

Φάση 2 

 

Φάση 3 

   

 

 ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1.1 

 

1.2 

 

  1.3 2.1 

 

2.2 

 

2.3 

 

3.1 

 

3.2 

 

3.2 

 
07000. Ηλεκτροπληξία      

 

07100. Δίκτυα-

εγκαταστάσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01100.  

Φυσικά πρανή 

 

 7101 Προϋπάρχοντα υπόγεια 

δίκτυα 

         

 7103 Προϋπάρχοντα 

εντοιχισμένα δίκτυα 

         

 7104 Προϋπάρχοντα.επίτοιχα 

δίκτυα 

         

  7105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης 

έργου 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  7106 Ανεπαρκής αντικεραυνική 

προστασία 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

2 

 

2 

 
07200. Εργαλεία-

μηχανήματα 

 

 

 

 

 

7201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα 
2   2   2 2 2   2 2 

2 
   

2 
 

7202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 
2   2 2 2 2 1 2 2 1 

09000. Εγκαύματα      

09100. Υψηλές 

θερμοκρασίες 

εγκαταστάσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01100.  

Φυσικά πρανή 

 

9101 Συγκολλήσεις/συντήξεις 
1 1 1 1 1 1 1 1 1   2 

 

 

 

 

2 

 
10000. Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες      

 

10100. Φυσικοί 

παράγοντες 

   10102 Θόρυβος - δονήσεις 2 

  
2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

  
2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

   10103 Σκόνη 2 

  
2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

  
2 

2 

 

2 

 

2 

  

10200. Χημικοί 

παράγοντες 

   10205 Αναθυμιάσεις 

υγρών/βερνίκια, κόλλες, 

μονωτικά, διαλύτες 

2 

  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

   

2 

 

2 

 

2 

 

   10208 Συγκολλήσεις          

 
 
Β.3  ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ  

ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 
Οι φάσεις θα είναι τμηματικά επαναλαμβανόμενες. 
 

Φάση 1: 

1. 1 Προετοιμασία εργοταξίου - Εκσκαφές 
 

1.2  Τοποθέτηση σωληνώσεων-δικλείδων 
 

1.3  Επιχώσεις-Αποκαταστάσεις 
 

Στη φάση 1.1, 1.2, 1.3 συναντάμε τους παρακάτω κινδύνους ανά κατηγορία :  
 

 Εργαλεία χειρός - Κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων - Δάπεδα εργασίας –προσπελάσεις -
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Ικριώματα -   Μεταφερόμενα υλικά - Εκφορτώσεις 
 

Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι τα παρακάτω :  
 
- Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα Μ.Ε. (Μηχανήματα Εργοταξίου). Οι μη έχοντες 

εργασία πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των Μ.Ε.. (Π.Δ. 1073/1981). 
 
- Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν τα Μ.Ε. εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης, δεν 

πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε Μ.Ε. (Π.Δ. 1073/1981). 
 
- Ο χειρισμός των Μ.Ε. πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης, 

επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται Μ.Ε., υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριμένες 

ώρες. Οι χειριστές των Μ.Ε. πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Ομάδας και Κατηγορίας (Π.Δ. 

31/1990, Π.Δ. 1073/1981). 
 
- Οι εργαζόμενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των Μ.Ε. πρέπει να φορούν ανακλαστικό 

ρουχισμό (Π.Δ. 396/1994). 
 
- Όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία τους, τόσο για τους 

ίδιους, όσο και για τους γύρω τους (Π.Δ. 1073/1981). 
 
- Ο αριθμός των εργαζομένων που επιβλέπεται από κάθε επικεφαλής δεν ξεπερνά τα 10 άτομα (Π.Δ. 

1073/1981). 
 
- Για την αποφυγή σκόνης πρέπει να γίνεται διαβροχή με λάστιχο (Π.Δ. 1073/1981). 
 
- Το προσωπικό πρέπει να κάνει χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) 
 
- Τα παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) για το προσωπικό σύμφωνα με ΕΝ 345 

(S3) 

- Γάντια ) για το προσωπικό, σύμφωνα ΕΝ 388 

- Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ) για το προσωπικό σύμφωνα ΕΝ 397 

- Φόρμα εργασίας) για το προσωπικό, σύμφωνα ΕΝ 465 

- Ανακλαστικό γιλέκο ) για το προσωπικό, σύμφωνα ΕΝ 471 (class 2) 
 
- Τα Μ.Ε. πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να φέρουν την 

ένδειξη «CE» (Π.Δ. 395/1994, Π.Δ. 89/1999, Π.Δ. 304/2000). 
 
- Τα Μ.Ε. πρέπει να συνοδεύονται με ενημερωμένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης 

(στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισμός τους πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προβλέψεις του 

εγχειριδίου και της Νομοθεσίας (ακόμη και κατά την ακινητοποίησή τους) (Π.Δ. 395/1994, Π.Δ. 

1073/1981). 
 
- Η λειτουργία των Μ.Ε. πρέπει να επιβλέπεται από αρμόδιο πρόσωπο (σύμφωνα με το Β.Δ. 4/1951). 

Οι διατάξεις ασφαλείας (π.χ. κουμπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήμα οπισθοπορείας) καθώς και 

τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να 

βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταμπλό χειρισμού πρέπει να λειτουργούν, όπως 

επίσης και οι διατάξεις σήμανσης (φώτα, φάρος) (Π.Δ. 1073/1981, Π.Δ. 395/1994, Π.Δ. 89/1999, Π.Δ. 

304/2000). 
 
- Τα Μ.Ε. καθώς και τα κινούμενα μέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίησή τους. 

Επίσης, δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (π.χ. κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία 

κάθε Μ.Ε. πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (Π.Δ. 1073/1981). 
 
- Οι χειριστές να μην εγκαταλείπουν τα Μ.Ε. χωρίς να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα εξασφάλισής τους 

(Π.Δ. 1073/1981). 
 
- Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π.Δ. 395/1994). 
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- Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και εξοπλισμό. 
 
- Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (Π.Δ. 1073/1981). 
 
- Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος, 

οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (Π.Δ. 1073/1981). 
 
- Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές-συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν έχουν 

εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π.Δ. 1073/1981, Π.Δ. 395/1994). 
 
- Αποφυγή παραμονής κάτω από φορτία (Π.Δ. 1073/1981). 

- Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι 

εφικτό (Π.Δ. 397/1994). 
 
- Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του 

φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (Π.Δ. 397/1994). 
 
- Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του 

εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, 

θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (Π.Δ. 397/1994). 
 
- Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της 

εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός εργασίας) (Π.Δ. 397/1994). 
 
- Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης, η 

κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν προβλήματα 

στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (Π.Δ. 397/1994). Ενημέρωση των εργαζομένων για τα 

μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης, η κατάσταση της υγείας τους και η σωματική 

τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών 

(Π.Δ. 397/1994). 
 
- Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον 

γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π.Δ. 397/1994, Π.Δ. 17/1996, Ν. 1568/1985). 
 
- Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (Π.Δ. 1073/1981, Π.Δ.395/1994). 

- Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π.Δ. 1073/1981). 
 
- Αποφυγή εκτέλεσης ¨θερμών¨ εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά 

σε εύφλεκτα υλικά (Π.Δ. 1073/1981, ΠΔ 95/1978). 
 
- Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π.Δ. 1073/1981). 
 
- Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των πυροσβεστήρων 

συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα πυροσβεστικά μέσα 

πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (Π.Δ. 1073/1981, ΠΔ 95/1978). 
 
- Τοποθέτηση πηγών θορύβου (π.χ. γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (Π.Δ. 85/1991). 
 
- Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (Π.Δ. 85/1991). 
 
- Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (π.χ. χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (Π.Δ. 

85/1991). 
 

- Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (Π.Δ. 

85/1991, Π.Δ. 395/1994). 
 
- Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π.Δ. 395/1994) 
 
- Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (Π.Δ.85/1991). 
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- Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου 

εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ 85/1991) 
 
-    Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 

εργασίας της επιχείρησης (Π.Δ. 85/1991, Π.Δ. 17/1996, Ν. 1568/1981) 
 
- Χρήση Μ.Α.Π. (Μέσων Ατομικής Προστασίας) (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994) 
 
- Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 
 
- Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου 

εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας). 
 
- Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό 

εργασίας της επιχείρησης (Π.Δ. 17/1996, Ν. 1568/1985). 
 
- Απόσταση ασφαλείας από τα μηχανήματα συμπύκνωσης-δόνησης (Π.Δ. 395/1994, Π.Δ. 89/1999) 

 

 
Φάση 2: 
 

2. 1 Προετοιμασία εργοταξίου - Εκσκαφές 
 

2.2  Τοποθέτηση σωληνώσεων-δικλείδων 
 

2.3  Επιχώσεις-Αποκαταστάσεις 
 

Στη φάση 1.1, 1.2, 1.3 συναντάμε τους παρακάτω κινδύνους ανά κατηγορία :  
 

 Εργαλεία χειρός - Κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων - Δάπεδα εργασίας –προσπελάσεις -

Ικριώματα -   Μεταφερόμενα υλικά - Εκφορτώσεις 
 

Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι τα παρακάτω :  
 
- Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα Μ.Ε. (Μηχανήματα Εργοταξίου). Οι μη έχοντες 

εργασία πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των Μ.Ε.. (Π.Δ. 1073/1981). 
 
- Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν τα Μ.Ε. εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης, δεν 

πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε Μ.Ε. (Π.Δ. 1073/1981). 
 
- Ο χειρισμός των Μ.Ε. πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης, 

επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται Μ.Ε., υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριμένες 

ώρες. Οι χειριστές των Μ.Ε. πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Ομάδας και Κατηγορίας (Π.Δ. 

31/1990, Π.Δ. 1073/1981). 
 
- Οι εργαζόμενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των Μ.Ε. πρέπει να φορούν ανακλαστικό 

ρουχισμό (Π.Δ. 396/1994). 
 
- Όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία τους, τόσο για τους 

ίδιους, όσο και για τους γύρω τους (Π.Δ. 1073/1981). 
 
- Ο αριθμός των εργαζομένων που επιβλέπεται από κάθε επικεφαλής δεν ξεπερνά τα 10 άτομα (Π.Δ. 

1073/1981). 
 
- Για την αποφυγή σκόνης πρέπει να γίνεται διαβροχή με λάστιχο (Π.Δ. 1073/1981). 
 
- Το προσωπικό πρέπει να κάνει χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) 
 
- Τα παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) για το προσωπικό σύμφωνα με ΕΝ 345 

(S3) 

- Γάντια ) για το προσωπικό, σύμφωνα ΕΝ 388 

- Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ) για το προσωπικό σύμφωνα ΕΝ 397 
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- Φόρμα εργασίας) για το προσωπικό, σύμφωνα ΕΝ 465 

- Ανακλαστικό γιλέκο ) για το προσωπικό, σύμφωνα ΕΝ 471 (class 2) 
 
- Τα Μ.Ε. πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να φέρουν την 

ένδειξη «CE» (Π.Δ. 395/1994, Π.Δ. 89/1999, Π.Δ. 304/2000). 
 
- Τα Μ.Ε. πρέπει να συνοδεύονται με ενημερωμένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης 

(στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισμός τους πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προβλέψεις του 

εγχειριδίου και της Νομοθεσίας (ακόμη και κατά την ακινητοποίησή τους) (Π.Δ. 395/1994, Π.Δ. 

1073/1981). 
 
- Η λειτουργία των Μ.Ε. πρέπει να επιβλέπεται από αρμόδιο πρόσωπο (σύμφωνα με το Β.Δ. 4/1951). 

Οι διατάξεις ασφαλείας (π.χ. κουμπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήμα οπισθοπορείας) καθώς και 

τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να 

βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταμπλό χειρισμού πρέπει να λειτουργούν, όπως 

επίσης και οι διατάξεις σήμανσης (φώτα, φάρος) (Π.Δ. 1073/1981, Π.Δ. 395/1994, Π.Δ. 89/1999, Π.Δ. 

304/2000). 
 
- Τα Μ.Ε. καθώς και τα κινούμενα μέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίησή τους. 

Επίσης, δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (π.χ. κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία 

κάθε Μ.Ε. πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (Π.Δ. 1073/1981). 
 
- Οι χειριστές να μην εγκαταλείπουν τα Μ.Ε. χωρίς να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα εξασφάλισής τους 

(Π.Δ. 1073/1981). 
 
- Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π.Δ. 395/1994). 
 
- Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και εξοπλισμό. 
 
- Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (Π.Δ. 1073/1981). 
 
- Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος, 

οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (Π.Δ. 1073/1981). 
 
- Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές-συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν έχουν 

εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π.Δ. 1073/1981, Π.Δ. 395/1994). 
 
- Αποφυγή παραμονής κάτω από φορτία (Π.Δ. 1073/1981). 

- Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι 

εφικτό (Π.Δ. 397/1994). 
 
- Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του 

φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (Π.Δ. 397/1994). 
 
- Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του 

εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, 

θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (Π.Δ. 397/1994). 
 
- Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της 

εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός εργασίας) (Π.Δ. 397/1994). 
 
- Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης, η 

κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν προβλήματα 

στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (Π.Δ. 397/1994). Ενημέρωση των εργαζομένων για τα 

μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης, η κατάσταση της υγείας τους και η σωματική 

τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών 

(Π.Δ. 397/1994). 
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- Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον 

γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π.Δ. 397/1994, Π.Δ. 17/1996, Ν. 1568/1985). 
 
- Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (Π.Δ. 1073/1981, Π.Δ.395/1994). 

- Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π.Δ. 1073/1981). 
 
- Αποφυγή εκτέλεσης ¨θερμών¨ εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά 

σε εύφλεκτα υλικά (Π.Δ. 1073/1981, ΠΔ 95/1978). 
 
- Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π.Δ. 1073/1981). 
 
- Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των πυροσβεστήρων 

συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα πυροσβεστικά μέσα 

πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (Π.Δ. 1073/1981, ΠΔ 95/1978). 
 
- Τοποθέτηση πηγών θορύβου (π.χ. γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (Π.Δ. 85/1991). 
 
- Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (Π.Δ. 85/1991). 
 
- Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (π.χ. χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (Π.Δ. 

85/1991). 
 

- Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (Π.Δ. 

85/1991, Π.Δ. 395/1994). 
 
- Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π.Δ. 395/1994) 
 
- Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (Π.Δ.85/1991). 
 
- Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου 

εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ 85/1991) 
 
-    Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 

εργασίας της επιχείρησης (Π.Δ. 85/1991, Π.Δ. 17/1996, Ν. 1568/1981) 
 
- Χρήση Μ.Α.Π. (Μέσων Ατομικής Προστασίας) (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994) 
 
- Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 
 
- Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου 

εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας). 
 
- Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό 

εργασίας της επιχείρησης (Π.Δ. 17/1996, Ν. 1568/1985). 
 
- Απόσταση ασφαλείας από τα μηχανήματα συμπύκνωσης-δόνησης (Π.Δ. 395/1994, Π.Δ. 89/1999) 

 

Φάση 3: 
 

3. 1 Προετοιμασία εργοταξίου - Εκσκαφές 
 

3.2 Τοποθέτηση σωληνώσεων-δικλείδων 
3.3  Επιχώσεις-Αποκαταστάσεις 

 
Στη φάση 1.1, 1.2, 1.3 συναντάμε τους παρακάτω κινδύνους ανά κατηγορία :  

 
 Εργαλεία χειρός - Κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων - Δάπεδα εργασίας –προσπελάσεις -

Ικριώματα -   Μεταφερόμενα υλικά - Εκφορτώσεις 
 

Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι τα παρακάτω :  
 
- Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα Μ.Ε. (Μηχανήματα Εργοταξίου). Οι μη έχοντες 

εργασία πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των Μ.Ε.. (Π.Δ. 1073/1981). 
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- Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν τα Μ.Ε. εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης, δεν 

πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε Μ.Ε. (Π.Δ. 1073/1981). 
 
- Ο χειρισμός των Μ.Ε. πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης, 

επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται Μ.Ε., υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριμένες 

ώρες. Οι χειριστές των Μ.Ε. πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Ομάδας και Κατηγορίας (Π.Δ. 

31/1990, Π.Δ. 1073/1981). 
 
- Οι εργαζόμενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των Μ.Ε. πρέπει να φορούν ανακλαστικό 

ρουχισμό (Π.Δ. 396/1994). 
 
- Όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία τους, τόσο για τους 

ίδιους, όσο και για τους γύρω τους (Π.Δ. 1073/1981). 
 
- Ο αριθμός των εργαζομένων που επιβλέπεται από κάθε επικεφαλής δεν ξεπερνά τα 10 άτομα (Π.Δ. 

1073/1981). 
 
- Για την αποφυγή σκόνης πρέπει να γίνεται διαβροχή με λάστιχο (Π.Δ. 1073/1981). 
 
- Το προσωπικό πρέπει να κάνει χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) 
 
- Τα παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) για το προσωπικό σύμφωνα με ΕΝ 345 

(S3) 

- Γάντια ) για το προσωπικό, σύμφωνα ΕΝ 388 

- Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ) για το προσωπικό σύμφωνα ΕΝ 397 

- Φόρμα εργασίας) για το προσωπικό, σύμφωνα ΕΝ 465 

- Ανακλαστικό γιλέκο ) για το προσωπικό, σύμφωνα ΕΝ 471 (class 2) 
 
- Τα Μ.Ε. πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να φέρουν την 

ένδειξη «CE» (Π.Δ. 395/1994, Π.Δ. 89/1999, Π.Δ. 304/2000). 
 
- Τα Μ.Ε. πρέπει να συνοδεύονται με ενημερωμένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης 

(στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισμός τους πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προβλέψεις του 

εγχειριδίου και της Νομοθεσίας (ακόμη και κατά την ακινητοποίησή τους) (Π.Δ. 395/1994, Π.Δ. 

1073/1981). 
 
- Η λειτουργία των Μ.Ε. πρέπει να επιβλέπεται από αρμόδιο πρόσωπο (σύμφωνα με το Β.Δ. 4/1951). 

Οι διατάξεις ασφαλείας (π.χ. κουμπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήμα οπισθοπορείας) καθώς και 

τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να 

βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταμπλό χειρισμού πρέπει να λειτουργούν, όπως 

επίσης και οι διατάξεις σήμανσης (φώτα, φάρος) (Π.Δ. 1073/1981, Π.Δ. 395/1994, Π.Δ. 89/1999, Π.Δ. 

304/2000). 
 
- Τα Μ.Ε. καθώς και τα κινούμενα μέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίησή τους. 

Επίσης, δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (π.χ. κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία 

κάθε Μ.Ε. πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (Π.Δ. 1073/1981). 
 
- Οι χειριστές να μην εγκαταλείπουν τα Μ.Ε. χωρίς να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα εξασφάλισής τους 

(Π.Δ. 1073/1981). 
 
- Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π.Δ. 395/1994). 
 
- Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και εξοπλισμό. 
 
- Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (Π.Δ. 1073/1981). 
 
- Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος, 

οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (Π.Δ. 1073/1981). 
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- Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές-συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν έχουν 

εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π.Δ. 1073/1981, Π.Δ. 395/1994). 
 
- Αποφυγή παραμονής κάτω από φορτία (Π.Δ. 1073/1981). 

- Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι 

εφικτό (Π.Δ. 397/1994). 
 
- Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του 

φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (Π.Δ. 397/1994). 
 
- Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του 

εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, 

θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (Π.Δ. 397/1994). 
 
- Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της 

εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός εργασίας) (Π.Δ. 397/1994). 
 
- Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης, η 

κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν προβλήματα 

στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (Π.Δ. 397/1994). Ενημέρωση των εργαζομένων για τα 

μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης, η κατάσταση της υγείας τους και η σωματική 

τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών 

(Π.Δ. 397/1994). 
 
- Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον 

γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π.Δ. 397/1994, Π.Δ. 17/1996, Ν. 1568/1985). 
 
- Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (Π.Δ. 1073/1981, Π.Δ.395/1994). 

- Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π.Δ. 1073/1981). 
 
- Αποφυγή εκτέλεσης ¨θερμών¨ εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά 

σε εύφλεκτα υλικά (Π.Δ. 1073/1981, ΠΔ 95/1978). 
 
- Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π.Δ. 1073/1981). 
 
- Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των πυροσβεστήρων 

συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα πυροσβεστικά μέσα 

πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (Π.Δ. 1073/1981, ΠΔ 95/1978). 
 
- Τοποθέτηση πηγών θορύβου (π.χ. γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (Π.Δ. 85/1991). 
 
- Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (Π.Δ. 85/1991). 
 
- Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (π.χ. χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (Π.Δ. 

85/1991). 
 

- Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (Π.Δ. 

85/1991, Π.Δ. 395/1994). 
 
- Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π.Δ. 395/1994) 
 
- Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (Π.Δ.85/1991). 
 
- Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου 

εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ 85/1991) 
 
-    Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 

εργασίας της επιχείρησης (Π.Δ. 85/1991, Π.Δ. 17/1996, Ν. 1568/1981) 
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- Χρήση Μ.Α.Π. (Μέσων Ατομικής Προστασίας) (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994) 
 
- Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 
 
- Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου 

εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας). 
 
- Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό 

εργασίας της επιχείρησης (Π.Δ. 17/1996, Ν. 1568/1985). 
 
- Απόσταση ασφαλείας από τα μηχανήματα συμπύκνωσης-δόνησης (Π.Δ. 395/1994, Π.Δ. 89/1999) 

 

ΤΜΗΜ Α Γ  

Γ.1 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να παραδώσει μαζί με το Σ.Α.Υ – Φ.Α.Υ του έργου, σχεδιάγραμμα 

του έργου ( κατόψεις – διάγραμμα κάλυψης ) στα οποία θα παρουσιάζονται με χαρακτηριστικό και  

αντιληπτό τρόπο (π.χ. διαφορετικό χρώμα, διαφορετικό είδος ή πάχος γραμμών κ.λπ.) ή και 

περιγραφικά,  τα παρακάτω στοιχεία 
 
-. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας 
 
- Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου 
 
- Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού 
 
- Χώροι αποθήκευσης 
 
- Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο τρόπος αποκομιδής 

τους). 
 
- Χώροι υγιεινής , εστίασης και πρώτων βοηθειών 
 
- Άλλα σημεία , χώροι ή ζώνες πού απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων 
 
Επίσης αν απαιτηθεί η χρήση ικριωμάτων, ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει 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 

 
Για την σύνταξη αυτών και τον κανονισμό λειτουργίας πρέπει να ισχύουν :  
 
Δ.1.1 Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας. 
 
Στο εργοτάξιο θα κυκλοφορούν μονάχα οι εργαζόμενοι, το προσωπικό της ανάδοχου εταιρείας και 

το προσωπικό Επίβλεψης και παρακολούθησης του έργου. Αν απαιτηθεί τμήμα από τις κτιριακές 

εγκαταστάσεις για τους ιδιοκτήτες και εργαζόμενους του κτιρίου αυτόι θα γίνει σε ανεξάρτητο τομέα 

από την περιοχή εργασιών. 
 
Δ.1.2. 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. Ιδίως απαγορεύεται η παραμονή 

προσωπικού και τρίτων κοντά στα πρανή των εκσκαφών . 
 
Δ.1. 3. Έλεγχος κυκλοφορίας. 

Κατά τις φορτοεκφορτώσεις στον προαύλιο χώρο του κτιρίου θα υπάρχει έλεγχος της κυκλοφορίας 

όπου η ακανόνιστη κίνηση οχημάτων αποτελεί κίνδυνο για τους εργαζομένους. Αυτό 

συμπεριλαμβάνει  σηματοδότες, πινακίδες, κώνους, προσωπικό για τη ρυθμίση της κυκλοφορίας ή 

άλλες τεχνικές ή όργανα σύμφωνα με τις περιστάσεις. 
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Οι εργαζόμενοι ως ρυθμιστές κυκλοφορίας θα ασχολούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

εξοπλισμός που ίσως φράζουν μερικώς ή ολικώς τον δρόμο. 

 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 και 

παρεμποδίζουν την κυκλοφορία. 

 Όταν εργαζόμενοι ή εξοπλισμός απασχολούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας σε οποιαδήποτε θέση 

όπου επερχόμενα οχήματα δεν έχουν επαρκή προειδοποίηση  

 Για προστασία έκτακτης ανάγκης, όπου άλλα όργανα ρύθμισης. κυκλοφορίας δεν είναι άμεσα 

διαθέσιμα. 

 Σε κάθε περίπτωση όπου δεν παρέχεται επαρκής προστασία σε εργαζόμενους, εξοπλισμός και 

κυκλοφορίας 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 αόρατοι μεταξύ 

τους  

 φακό κατά τη διάρκεια της νύχτας 
 
Δ.1. 4. Σήμανση . 

Στις θέσεις λειτουργίας μηχανημάτων θα τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση.. 
 
Δ.1.5. Μηχανήματα εργοταξίων. 

-   Οι ενδείξεις λειτουργίας και ασφάλειας όλων των μηχανημάτων, συσκευών και εργαλείων 

πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα. Στην Ελληνική γλώσσα επίσης πρέπει να υπάρχουν 

οδηγίες λειτουργίας συντήρησης και ασφάλειας (άρθρο 45,ΠΔ 1073/81). 

-   Όλα τα μηχανήματα πρέπει να έχουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά και σήμανση που 

προβλέπονται από τη νομοθεσία και να διαθέτουν : 

i)  ηλεκτρική συσκευή ακουστικών σημάτων  

ii) προβολείς για εμπρόσθια και οπίσθια κίνηση 

iii) φρένα και χειρόφρενα  

iv) φανούς ουράς 

v) σιγαστήρες 

v). προειδοποιητική σήμανση (άρθρο 9, παράρτημα Ι ΠΔ 105/95)   
 

-  Ο χειρισμός των μηχανημάτων πρέπει να διενεργείται μόνον από άτομα άνω των 18 ετών που 

έχουν επαρκή εμπειρία και άδεια χειριστού εφ’ όσον αυτή απαιτείται (άρθρο 46, ΠΔ 1073/81)  

-  Προ της ενάρξεως οποιαδήποτε εργασίας επισκευής, συντήρησης, καθαρισμού ή ρυθμίσεως 

πρέπει τα μηχανήματα να ακινητούν, η δε ακινησία τους εξασφαλίζεται δια μανδαλώσεως . 

Επίσης θα καταβιβάζονται ιστοί, κάδοι φόρτωσης και λοιπά κινητά μέρη. (άρθρο 48, ΠΔ 

1073/81) 

-  Όταν το μηχάνημα τελειώσει την εργασία της ημέρας αφήνεται εντελώς ακινητοποιημένο και 

χωρίς φορτίο (άρθρο 50, ΠΔ 1073/81). 

-  Η κίνηση και λειτουργία των μηχανημάτων γίνεται μακράν είτε καθ’ ύψος είτε περιμετρικά 

ηλεκτροφόρων αγωγών ασχέτου τάσεως. Σε αντίθετη περίπτωση λαμβάνονται πρόσθετα ειδικά 

μέτρα ασφαλείας (άρθρο 78, ΠΔ 1073/81) 

-  Τα ανυψωτικά μηχανήματα πρέπει να φέρουν μεταλλική πινακίδα στην οποία ν’ αναγράφεται η 

επωνυμία του κατασκευαστή και πλήρη τεχνικά στοιχεία στην Ελληνική γλώσσα ( άρθρο 52, ΠΔ 

1073/81). 
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-  Κοντά στο χειριστήριο των ανυψωτικών μηχανημάτων πρέπει να υπάρχουν πινακίδες που να 

γράφουν τα διάφορα όρια ασφαλείας του μηχανήματος, όπως μέγιστο φορτίο, κλίση της 

κεραίας, αντίβαρο κλπ. (άρθρο 53, ΠΔ 1073/81). 

-  Τα ανυψωτικά μηχανήματα τοποθετούνται σε θέσεις τέτοιες ώστε όλα τα κινητά ή ακίνητα μέρη 

τους να βρίσκονται μακράν ηλεκτροφόρων αγωγών ασχέτου τάσεως. (άρθρο 56, ΠΔ 1073/81) 

-  Τα ανυψωτικά μηχανήματα κινητά ή σταθερά τοποθετούνται επί επιφανείας στηρίξεως επαρκούς 

αντοχής. Η ευστάθεια τους πρέπει να εξασφαλίζεται διαρκώς (άρθρο 54, ΠΔ 1073/81). Ο χώρος 

λειτουργίας τους απομονώνεται δια καταλλήλων περιφραγμάτων (άρθρο 55, ΠΔ 1073/81). Στα 

κινητά μέρη τους (ιμάντες κλπ) τοποθετούνται προφυλακτήρες. Γίνεται τακτικός έλεγχος 

σχοινιών, συρματόσχοινων, ράουλων, συνδέσμων, τροχαλιών, τυμπάνων βαρούλκων.αρτάνων, 

αγκίστρων, κλπ. (άρθρο 60, ΠΔ 1073/81). 

- Η εγκατάσταση, ο έλεγχος και η συντήρηση του συνόλου των στοιχείων των ανυψωτικών 

μηχανημάτων εκτελείται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Ο χειριστής πρέπει να έχει 

εκπαιδευτεί επαρκώς στη χρήση τους και να γνωρίζει τους κινδύνους που προέρχονται απ’ 

αυτήν. Ο χειριστής κατά τη διάρκεια λειτουργίας των ανυψωτικών μηχανημάτων ευρίσκεται σε 

θέση εκ της οποίας έχει πλήρη ορατότητα και εποπτεία φορτώσεως και εκφορτώσεως και της 

όλης διαδρομής των. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλήρης ορατότητα, τοποθετείται έτερος 

εργαζόμενος για να κατευθύνει με σήματα τους χειρισμούς (άρθρο 64, ΠΔ 1073/81). 

-  Δεν πρέπει να εγκαταλείπεται το μηχάνημα με φορτίο ανυψωμένο ή αιωρούμενο (άρθρο 66,ΠΔ 

1073/81). 

-  Απαγορεύεται η μεταφορά ανθρώπου δια μηχανημάτων και οχημάτων που δεν προορίζονται για 

το σκοπό αυτό (άρθρο 39, ΠΔ 1073/81). 

-  Ο έλεγχος των ανυψωτικών μηχανημάτων πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά το έτος και 

οπωσδήποτε προ της ενάρξεως εργασιών μετά από κάθε νέα εγκατάσταση (άρθρο 67, ΠΔ 

1073/81). 

-  Τα ειδικά κιβώτια που χρησιμοποιούνται για την ανύψωση υλικών, πρέπει να είναι 

προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της εργασίας και να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά 

υλικά. Κατά τη φόρτωση τους δεν πρέπει το φορτίο να εξέχει των χείλεων του κιβωτίων. Τα 

υλικά πρέπει να είναι τοποθετημένα με επιμέλεια και τάξη, ώστε να αποφεύγεται η μετατόπιση 

του κέντρου - βάρους των κατά την ανύψωση (άρθρο 59, ΠΔ 1073/81). 

-  Τα κινητά ανυψωτικά μηχανήματα (γερανοί) καθώς και τα αυτοκίνητα μηχανήματα εκχύσεως δια 

πιέσεως έτοιμου σκυροδέματος και κονιαμάτων (αντλίες) στηρίζονται κατά το δυνατό σε 

οριζόντια θέση αφού εξομαλυνθούν οι τυχόν υπάρχουσες ανωμαλίες του εδάφους. 

Τοποθετούνται σε θέσεις που επιτρέπουν το ελεύθερο άνοιγμα των βραχιόνων (ποδαρικών) 

στήριξης ώστε η σταθεροποίηση τους να γίνεται ασφαλώς. Στις περιπτώσεις που η αντοχή του 

εδάφους και της επιφάνειας στήριξης των πελμάτων δεν είναι επαρκής τοποθετείται κατάλληλο 

υπόβαθρο προς επαρκή αύξηση της επιφάνειας στήριξής των (άρθρο 72, ΠΔ 1073/81). 

-  Η τοποθέτηση των αυτοκινήτων αυτών πρέπει να γίνεται στον τυχόν, ελεύθερο εναέριων 

αγωγών, χώρο (άρθρο 73, ΠΔ 1073/81). 

-  Στους εργαζόμενους που ασχολούνται πλησίον μηχανημάτων που προκαλούν υπερβολικό 

θόρυβο, χορηγούνται μέσα ατομικής προστασίας της ακοής. (άρθρο 102, ΠΔ 1073/81) 

-  Ο χειρισμός μηχανημάτων πεπιεσμένου αέρα επιτρέπεται μόνον από υγιή άτομα μεγαλύτερα 

των 18 ετών (άρθρο 51, ΠΔ 1073/81). 

-  Τα ηλεκτροκίνητα μηχανήματα ακόμη και τα ηλεκτροκίνητα φορητά εργαλεία ελέγχονται πριν τη 

χρήση τους και ιδιαίτερα ως προς την κατάσταση μόνωσης των καλωδίων τροφοδοσίας και να 

έχουν απαραιτήτως καλή γείωση (άρθρο 47 και 49, ΠΔ 1073/81). 

-   Ο ανάδοχος μεριμνά έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση βλάβης του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού 

να διαθέτει τα μέσα της άμεσης επισκευής ή και αντικατάστασής του με εφεδρικό εξοπλισμό έτσι 

ώστε πάντοτε να αποφεύγετε οποιαδήποτε καθυστέρηση ολοκλήρωσης των φάσεων του έργου 

σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα . 
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Δ.1.6 . Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις –Φωτισμός 
 

-  Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου θα ακολουθούν τις διατάξεις του ισχύοντος 

«Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» (άρθρο 75, 1073/81). 

-  Όλες οι Η/Μ εργασίες θα εκτελούνται αποκλειστικά από προσωπικό που κατέχει την ανάλογη 

άδεια εγκαταστάτου . 

-  Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά των Η/Μ εγκαταστάσεων θα είναι κατάλληλα για την 

προβλεπόμενη χρήση και θα έχουν την ανάλογη άδεια – πιστοποίησης τύπου που απαιτείται 

κατά περίπτωση από αρμόδιο όργανο της Ε.Ε. 

-  Η συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του εργοταξίου πραγματοποιείται μόνον από 

εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο Αδειούχο Ηλεκτροτεχνίτη (άρθρο 76, 1073/81). 

-  Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής και τροφοδοσίας πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί στεγανού 

τύπου και πρέπει να έχουν δυνατότητα ασφαλίσεως (κλειδώματος). Οι πίνακες αυτοί γειώνονται 

καταλλήλως με μόνιμη σταθερή εγκατάσταση γείωσης. Τα κλειδιά των πινάκων αυτών 

φυλάσσονται υπό υπευθύνου προσώπου. Οι πίνακες αυτοί πρέπει να φέρουν αυτόματο 

προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας-αντιηλεκτροπληξιακός αυτόματος) η 

λειτουργία του οποίου ελέγχεται καθημερινώς (άρθρο 77, 1073/81).  

-  Οι φορητές λυχνίες (μπαλαντέζες) πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και να 

τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα, χαμηλής τάσης μέχρι 42 volt, μέσω ειδικού 

μετασχηματισμού (άρθρο 80, 1073/81). 

-  Κατά τη χρήση φορητών ηλεκτρικών συσκευών, κινητών προβολέων και μηχανημάτων που 

λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, τάσεως 220/380 volt πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: 

-  Τα καλώδια τροφοδοσίας να ακολουθούν διαδρομές στις οποίες δεν δημιουργούνται κίνδυνοι 

από συνήθεις διακινήσεις προσωπικού, οχημάτων, υλικών κλπ.  

-  Οι διαδρομές και οι θέσεις. των καλωδίων πρέπει να επισημαίνονται. 

-  Κατά την εγκατάσταση καλωδίων τροφοδοσίας επί δαπέδων, τα δάπεδα πρέπει να είναι 

ελεύθερα από χαλίκια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα, λάδια, πετρελαιοειδή κ.α εύφλεκτα υλικά.. 

-  Στις θέσεις συνήθους διέλευσης οχημάτων –μηχανημάτων τα διερχόμενα καλώδια τροφοδοσίας 

τοποθετούνται εντός ειδικών προστατευτικών δαπέδων επικαλύψεως. 

-  Οι ρευματολήπτες και ρευματοδότες πρέπει να είναι στεγανού τύπου. 

-  Η όλη εγκατάσταση και τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να περιλαμβάνουν αγωγό γείωσης 

.(άρθρο 81, 1073/81) 
 
7. Χώροι αποθήκευσης υλικών και τρόπος αποκομιδής αχρήστων. 
 

-  Τα υλικά θα αποθηκεύονται στο ύπαιθρο σε επιλεγμένες θέσεις και τα άχρηστα θα 

απομακρύνονται με φορτηγά οχήματα. 

-  Τα άχρηστα αντικείμενα , υπολείμματα υλικών , φθαρμένα υλικά κλπ θα συλλέγονται σε 

ενοικιαζόμενο container . Το container θα απομακρύνεται κατά διαστήματα και θα 

αντικαθίσταται με άλλο κενό . 
 
 
8. Χώροι υγιεινής εστίασης και πρώτων βοηθειών . 
 

-  Θα δημιουργηθούν στο εργοτάξιο αντίστοιχοι πρόχειροι χώροι, πριν την έναρξη των εργασιών, 

καθώς και αποθήκη υλικών και εργαλείων . Στο χώρο αυτό θα υπάρχει φορητό φαρμακείο με τα 

απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών και ψυγείο. 

-  Σε εμφανή θέση δίπλα στο φορητό φαρμακείο θα αναγράφονται η διεύθυνση και το τηλέφωνο 

του πλησιέστερου φαρμακείου και του Υποκαταστήματος του ΙΚΑ που καλύπτει την περιοχή . 
 
9. Γενικές οδηγίες. 
 

-  Οι εργαζόμενοι και ιδίως οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα ενημερώνονται υπό του υπευθύνου του 

εργοταξίου για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν. στην διάρκεια της εργασίας 

τους (άρθρο 112, ΠΔ 1073/81) 
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-  Οι εργαζόμενοι πρέπει να συνεργάζονται μετά του εργοδότη τους για την εφαρμογή των 

κανόνων ασφαλείας (άρθρο 114,.παρ. 1, ΠΔ 1073/81). 

-  Δεν πρέπει να προξενούν βλάβες και να αφαιρούν τις προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας 

(άρθρο 114,.παρ.3, ΠΔ 1073/81). 

-  Πρέπει να εφαρμοστούν ασφαλείς μέθοδοι εργασίας, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους 

άλλους εργαζόμενους (άρθρο 114,.παρ.5, ΠΔ 1073/81).  

-  Η χρήση των μέσων ατομικής προστασίας που προτείνεται είναι υποχρεωτική για όλους τους 

εργαζόμενους και η χρήση κράνους για τους επισκέπτες (άρθρο 103 ΠΔ 1073/81 114,.παρ.4, 

ΠΔ 1073/81).  

-  Η χρήση των ηλεκτρικών εργαλείων καθώς και των ανυψωτικών και άλλων μηχανημάτων θα 

γίνεται μόνο από έμπειρο προσωπικό (άρθρο 46, ΠΔ 1073/81). 

-  Οι σκάλες και οι διάδρομοι κυκλοφορίας θα είναι πάντα ελεύθεροι υλικών και εμποδίων (άρθρο 

37, ΠΔ 1073/81). 

-  Σε περίπτωση παγετού ή μεγάλου ψύχους θα διακόπτονται οι εργασίες (άρθρο 21,.παρ.5, ΠΔ 

778/80). 

-  Σε περίπτωση καύσωνα θα αποφεύγεται η παρατεταμένη εργασία σε ακάλυπτο χώρο, θα 

γίνονται συχνά διαλείμματα, θα χορηγούνται καλύμματα κεφαλής καθώς και άφθονο δροσερό 

νερό. Σε περιπτώσεις υπερβολικού καύσωνα θα διακόπτονται οι εργασίες. Κατά τη διάρκεια της 

εργασίας, καθώς και στα διαλείμματα, απαγορεύεται η χρήση οινοπνευματωδών ποτών από 

τους εργαζόμενους (άρθρο 101, ΠΔ 1073/81).  

-  Καύσιμα υλικά πρέπει να φυλάσσονται σε κλειστά κουτιά σε ασφαλές μέρος (άρθρο 96, ΠΔ 

1073/81). 

-  Υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή σκαλωσιών και προστατευτικών πρέπει να 

αποθηκεύονται χωριστά από τα άλλα υλικά (άρθρο 4, παρ.2, ΠΔ 778/80). 

-  Για τη διαρκή επίβλεψη και επιμέλεια της εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων ασφαλείας 

πρέπει να παρίσταται, ανελλιπώς καθ’ όλη τη διάρκεια της ημερήσιας εργασίας οι υπόχρεοι από 

το νόμο εργοδότες ή οι εκπρόσωποι αυτών (άρθρο 111, ΠΔ 1073/81). 

-  Οι εργολάβοι και υπεργολάβοι οφείλουν διαρκώς να καθοδηγούν τους εργαζόμενους περί των 

κατά φάση εργασίας απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας. Μεταξύ των άλλων, ιδιαίτερα για τους 

καθαρισμούς αντλιοστασίων, θα υπάρχει επιτόπου ένα ειδικευμένο άτομο που θα 

παρακολουθεί την εργασία για κάθε ενδεχόμενο (τραυματισμός κλπ). Πριν από την είσοδο των 

εργατών στη δεξαμενή θα προηγείται αερισμός και καθ' όλη τη διάρκεια του καθαρισμού. Οι 

εργάτες θα φοράνε ειδικές στολές και μάσκες, θα κατεβαίνουν με σκοινί και μετά το πέρας του 

καθαρισμού θα γίνεται γενική απολύμανση αυτών. 

-  Ο εργοδότης ή ο εκπρόσωπος του υποχρεούται μόλις συμβεί εργατικό ατύχημα, να μεριμνήσει 

για την άμεση παροχή Α' Βοηθειών εις τον παθόντα και για τη μεταφορά του στο πλησιέστερο 

φαρμακείο ή σταθμό Α' Βοηθειών ή Νοσοκομείο ή Κλινική. Οφείλει επίσης να ειδοποιεί αμελλητί 

την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή και να αναγγείλει το ατύχημα εντός 24 ωρών στο οικείο 

Τμήμα Τεχνικής Επιθεώρησης Εργασίας και να διατηρεί αμετάβλητα τα στοιχεία που 

χρησιμεύουν στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος (άρθρο 115, ΠΔ 1073/81) 

-  Ειδικά για τις περιπτώσεις ατυχημάτων με ηλεκτρικό ρεύμα , εφόσον διαπιστωθεί ανυπαρξία 

καρδιακού τόνου στο θύμα του ατυχήματος : 

i) Πρέπει να ειδοποιηθεί άμεσα ασθενοφόρο το οποίο θα διαθέτει φορητή συσκευή καρδιακής 

ανάταξης (defibrillator) με αναφορά ότι πρόκειται για ηλεκτρικό ατύχημα. 

ii) Το θύμα του ατυχήματος πρέπει να υποβληθεί σε συνεχόμενες καρδιακές μαλάξεις , 

συνδυαζόμενες με τεχνητή αναπνοή από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό μέχρι την 
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έλευση του ασθενοφόρου( για αποφυγή του φαινομένου υποοξυγόνωσης του εγκεφάλου που 

συνεπάγεται κατά κανόνα μη ανατάξιμη κατάσταση ) 

-  Μεγάλη έμφαση θα δίνεται στην πραγματοποίηση ασκήσεων αναπαράστασης περιστατικών , 

όπου είναι δυνατό , προκειμένου το προσωπικό να είναι άρτια εκπαιδευμένο και εξοικειωμένο 

για την πλήρη εφαρμογή μέτρων . 

-  Το προσωπικό κάθε συνεργείου πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα από 

τον επικεφαλής του υπεργολάβου , μία φορά την εβδομάδα από τον εργολάβο , εφόσον έχει 

ειδικές γνώσεις ή από κατάλληλο εκπρόσωπό του . 

-  Σε κάθε εργοτάξιο τηρείται από τον εργοδότη ή από τον αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο 

ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας , της εργασίας στο οποίο αναγράφεται όσα προβλέπονται και 

αναφέρονται στις συναφείς διατάξεις και στους κανόνες ασφαλείας . 

 

ΤΜΗΜ Α Δ  
 

Δ.1  ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Δ.1.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Η διοίκηση του εργοταξίου ορίζει τεχνικό υγείας και ασφάλειας όλου του έργου σχετικά με τα 
μέτρα και την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων κατά την εκτέλεση των έργων προς 
αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήματος. Είναι δυνατό από το υπόλοιπο προσωπικό του έργου, να 
οριστούν και βοηθοί του τεχνικού υγείας και ασφάλειας. 
 
Καθήκοντα και ευθύνες υπεύθυνου ασφάλειας και υγείας 
 
 Ο υπεύθυνος ασφάλειας κα υγιεινής του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της 

εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλειας και υγείας 

των εργαζομένων. 

Έχει άμεση επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, όπως τροχαία-αστυνομία, πρώτες βοήθειες, 

τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς, φορείς μαζικής ενημέρωσης και τους 

βιομηχανικούς χώρους που επηρεάζονται από τις εργασίες 

Πρόγνωση και λύση προβλημάτων που προκύπτουν στο έργο, όπως κυκλοφοριακό, ανασφαλείς 

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

εργαζομένων. 

 Συσκέπτεται με τους μηχανικούς του εργοταξίου πληροφορώντας τους για το βαθμό των μέτρων 

ασφαλείας που εφαρμόζονται. 

 Οργανώνει ελέγχους ασφάλειας στο εργοτάξιο, ώστε να επιβεβαιώνεται η διατήρηση και επιβολή 

των μέτρων ασφαλείας 

 Επιβεβαιώνει την ύπαρξη του κατάλληλου προσωπικού εξοπλισμού ασφαλείας για κάθε 

εργαζόμενο. 

 Ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών, επισκέπτεται τις θέσεις εργασίας του εργοταξίου και 

αναφέρει τις όποιες αποκλίσεις επισημαίνονται 

 Ερευνά τα ατυχήματα και διατηρεί ημερολόγιο καταγραφής τους για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων προς αποφυγή άλλων παρόμοιων. 

 Αναφέρει στο διευθυντή του εργοταξίου κάθε παράβαση και τις προτεινόμενες διορθωτικές 

ενέργειες. 

Επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό του εργοταξίου είναι ενήμερο σχετικά με τις πρώτες βοήθειες που 

πρέπει να παρέχονται. 

 
Δ1.2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ 
 
Όταν πρόκειται να εκτελεστεί μία εργασία, ο εργοταξιάρχης συγκαλεί σύσκεψη στην οποία 

συμμετέχει όλο το κύριο προσωπικό, ώστε να ενημερωθεί σχετικά με τα προβλήματα περί 
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ασφάλειας. Αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι ο συντονισμός του κυρίως προσωπικού από τον 

υπεύθυνο ασφάλειας και υγείας, καθώς και η σύνταξη της σχετικής αναφοράς, η οποία πρέπει να 

υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες. 
 
Ο υπεύθυνος ασφαλείας σε συνεργασία με τους άλλους ειδικούς, θα εκτελεί ελέγχους ώστε να 

εξασφαλίζει τη συμμόρφωση για τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας. Αν ο υπεύθυνος ασφάλειας 

παρατηρήσει οποιαδήποτε μη συμμόρφωση θα συγκληθεί με την παρουσία όλων των μελών που 

εμπλέκονται. Αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι η εξέταση της μη συμμόρφωσης και η απόφαση για 

τη διορθωτική ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί. Ακολούθως, αν ο υπεύθυνος ασφάλειας 

βρίσκει ότι στη διάρκεια της επιθεώρησης οι διορθωτικές ενέργειες δεν έχουν πραγματοποιηθεί, 

πρέπει να το αναφέρει άμεσα στον εργοταξιάρχη. 

 
Δ.1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
 
Όταν διαπιστώνεται κάποια μη συμμόρφωση ως προς την ασφάλεια, ο υπεύθυνος ασφάλειας 

(επιβλέπων μηχανικός) δίνει τις απαιτούμενες εντολές σχετικές με τις διορθωτικές ενέργειες που 

πρέπει να εκτελεσθούν. 

Ο παραλήπτης των σχετικών εντολών πρέπει να υλοποιήσει αμέσως τις υποδεικνυόμενες 

διορθωτικές ενέργειες. Ακολούθως ο υπεύθυνος ασφάλειας (επιβλέπων μηχανικός) επιθεωρεί και 

επιβεβαιώνει ότι έχει γίνει η διορθωτική ενέργεια. 

Τυχόν μη συμμόρφωση του υπεύθυνου έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση διακοπή των 

εργασιών και ενημέρωση της επιθεώρησης εργασίας. 

Αν συμβούν ατυχήματα, πρέπει να αναφερθούν αμέσως στον υπεύθυνο ασφάλειας. Η 

κοινοποίηση πρέπει να γίνει την ίδια μέρα που συνέβη το ατύχημα, ώστε να γίνουν οι 

απαραίτητες έρευνες. 

Όλα τα έγγραφα σχετικά με τα θέματα ασφάλειας πρέπει να αρχειοθετούνται, όλα τα 

ατυχήματα πρέπει να εξετάζονται και να αναλύονται. 

 
Δ.1.4 ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 
Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με τα μέτρα ασφάλειας που καθιερώνονται στο 

εργοτάξιο, ώστε να προστατεύονται οι ίδιοι και τρίτα μέρη. 
 
Τα μέτρα ασφάλειας είναι τα ακόλουθα: 

Χρήση του εξοπλισμού ασφάλειας και άλλων προστατευτικών μέσων που παρέχονται. 

Άμεση αναφορά στον υπεύθυνο ασφάλειας για έλλειψη εξοπλισμού ασφάλειας και επικίνδυνες 

συνθήκες εργασίας. 

Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση ή τροποποίηση του εξοπλισμού ασφάλειας και των 

προστατευτικών μέτρων χωρίς τη σχετική έγκριση. 

Δεν επιτρέπεται καμία ενέργεια με πρωτοβουλία των εργαζόμενων, που δεν συμβιβάζεται ως 

προς τα μέτρα ασφάλειας, διότι τίθεται σε κίνδυνο η δική τους ασφάλεια και η ασφάλεια των 

άλλων. 

Οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να φέρουν τα προστατευτικά μέσα που παρέχονται.  

Κάθε εργαζόμενος ο οποίος ασχολείται στο εργοτάξιο , πρέπει να ειδοποιεί αμέσως τον 

εργοδότη ή τον προϊστάμενο του εργοταξίου για οποιοδήποτε ελάττωμα το οποίο  ίσως 

αντιληφθεί στην εγκατάσταση ή στις μηχανές ή οποιοδήποτε λάθος ατόμου το οποίο μπορεί να 

προκαλέσει ατύχημα. 

Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να προσέρχεται ή να εγκαταλείπει τη θέση του , χωρίς τη 

χρησιμοποίηση των μέσων ασφαλούς πρόσβασης ή εξόδου , τα οποία έχουν προβλεφθεί.  

 
Δ.1.5 ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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Υπεύθυνος και συντονιστής ασφαλείας του έργου θα ορισθεί από τον ανάδοχο του έργου. Η 

Επίβλεψη έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τον Ανάδοχο να λάβει αυστηρότερα μετρά 

ασφάλειας από εκείνα που αποτελούν συμβατική του υποχρέωση ή προβλέπονται από την κειμένη 

Ελληνική Νομοθεσία ή έχουν ζητηθεί επιπροσθέτως από τις Αρμόδιες Αρχές. Ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να λάβει χωρίς καμία καθυστέρηση τα μετρά αυτά. Δεν δίνεται καμία πρόσθετη 

αποζημίωση για τα πρόσθετα αυτά μετρά εκτός εάν αποδεδειχθεί ότι τα μετρά αυτά δεν ήταν 

αναγκαία. 
 
Η Επίβλεψη εάν εκτιμήσει ότι δεν τηρούνται τα μετρά ασφάλειας τα οποία προβλέπονται ή/και είναι 

αναγκαία έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την λήψη ή αποκατάσταση των απαραιτήτων 

μέτρων ασφάλειας όντος λιαν σύντομου χρονικού διαστήματος ή /και να ζητήσει εγγράφως την 

διακοπή των εργασιών μέχρι την λήψη ή/και αποκατάσταση των απαραιτήτων μέτρων ασφάλειας. 

Στην δεύτερη αυτή περίπτωση η απόφαση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, η δε αιτιολόγηση 

να κοινοποιείται στον Ανάδοχο. 
 
Ο έλεγχος και η επίβλεψη της εφαρμογής τόσο του ΠΔ 1073/81 όσο και του ΠΔ 778/80 

ανατίθεται στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας και της Αστυνομικής Αρχής . 

Τα παραπάνω όργανα δικαιούται να διατάσσουν τη διακοπή της εργασίας σε ένα τμήμα ή στο 

σύνολο του έργου κατά το διενεργούμενο έλεγχο και στο υπό κατασκευή έργο όταν δεν έχουν 

ληφθεί τα απαιτούμενα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας . 

 
Δ.1.6 ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
 
Στο συγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας δίνεται το νομοθετικό πλαίσιο καθώς και οι σχετικές 

οδηγίες - υποδείξεις τις οποίες θα λάβει υπόψη του ο ανάδοχος για την σύνταξη εκ μέρους του  

εφαρμοζόμενου Σχεδίου Ασφάλειας. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει με την λήψη όλων των 

απαραίτητων μέτρων με ευθύνη, και δαπάνη  από τον ανάδοχο. Κατά την διάρκεια της κατασκευής του 

έργου θα υπάρχει ο προβλεπόμενος εξοπλισμός για το Προσωπικό, προστατευτικά ενδύματα και εν γένει 

ατομικός εξοπλισμός, ομαδικός εξοπλισμός Επίσης θα τηρηθούν τα μέτρα που στοχεύουν στην ατομική 

και ομαδική υγιεινή, λειτουργικές διαδικασίες εργασίας, επικίνδυνη ατμόσφαιρα και τρόποι μέτρησης και 

αντιμετώπισης της, μετρά για πλημμύρες ασθένειες, για τον Η/Μ εξοπλισμό κλπ 

 

ΤΜΗΜ Α Ε  

Ε. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΝ 
 

Καταχωρίζονται εδώ φωτοαντίγραφα των νομοθετικών διατάξεων, των οποίων έχει γίνει αναφορά 

στα μέτρα ασφαλείας του Σ.Α.Υ. 

 Π.Δ. 778/80 "Περί μέτρων ασφαλείας οικοδομικών εργασιών". (ΦΕΚ 193/Β/26.8.1980) 

 Π.Δ. 1073/1981 "Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια 

οικοδομικών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού". (ΦΕΚ 

260Α/16.9.81) 

 Ν. 1396/83 "Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομικές και λοιπά 

ιδιωτικά τεχνικά έργα" 

 Αριθμός 130646/1984 "Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας" .(ΦΕΚ 154Β/19.31984) 

 Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», ΦΕΚ 117Α/85 

 Π.Δ. 31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης 

τεχνικών έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91) 

 Π.Δ.395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση 

εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την 
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οδηγία του Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ89/1999 

(ΦΕΚ 94Α/99) και ΠΔ304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00) 

 Π.Δ. 396/94 " Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση από τους 

εργαζομένους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την 

οδηγία 89/656/ ΕΟΚ". (ΦΕΚ 220 Α') 

 Π.Δ.105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία 

σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95 

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

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/96".  
 
 Π.Δ. 17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων σε 

συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπως τροποποιήθηκε 

με το ΠΔ159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99) 
 
 Α.Π. ΔΙΠΑΔ/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου», ΦΕΚ 

266Β/01 

 Α.Π.ΔΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας 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», ΦΕΚ 686Β/01 

 Α.Π. ΔΙΠΑΔ/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την 

κατασκευή Δημοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03. 

 Π.Δ. 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση 

εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμούς), σε 

συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05 
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