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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το παρόν ΣΑΥ συντάχθηκε σύµφωναµε τις προβλέψεις του Π.∆. 305/1996 «Ελάχιστες 

προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά 

εργοτάξια σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και αποσκοπεί στην 

πρόληψη των κινδύνων κατά την κατασκευή του έργου. 

Οι προβλέψεις του παρόντος ΣΑΥ στηρίζονται: 

• Στην Ελληνική Νοµοθεσία (Νοµοθετήµατα που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια των 

εργαζοµένων γενικά, αλλά και Νοµοθετήµατα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα τεχνικά έργα 

και τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά). 

• Σε προδιαγραφές εξοπλισµού που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση του έργου. 

• Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο. 

• Στην καλή πρακτική, σύµφωναµε τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εµπειρίας και 

τέχνης. 

Με βάση την ισχύουσα αναθεώρηση του ΣΑΥ κατά τη διάρκεια του έργου, ο Συντονιστής Ασφάλειας 

κατά την εκτέλεση του έργου πρέπει να ενηµερώσει τους επικεφαλής των συνεργείων, ώστε οι 

τελευταίοι να µεριµνήσουν για την εφαρµογή των προβλέψεων του ΣΑΥ από τα συνεργεία τους. 

Σηµειώνεται ότι η εφαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των 

εργαζοµένων ελέγχεται από το αρµόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν ΣΑΥ σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νοµοθεσία. 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πολιτική και δέσµευση της εταιρείας µας είναι η επίτευξη και διατήρηση ασφαλών συνθηκών 

εργασίας σε όλες τις δραστηριότητές της. 

Για να υλοποιήσουµε την πολιτική µας προσπαθούµε να: 

• Αναγνωρίζουµε και προλαµβάνουµε όλους τους κινδύνους που προέρχονται από τις 

• Εργασίες στα πλαίσια των δραστηριοτήτων µας, 

• Συνεργαζόµαστε µε το προσωπικό µας για θέµατα ασφάλειας, 

• Παρέχουµε και διατηρούµε τον εξοπλισµό µας ασφαλή, 

• ∆ιασφαλίζουµε τον ασφαλή χειρισµό των υλικών, 

• ενηµερώνουµε, εκπαιδεύουµε και επιβλέπουµε το προσωπικό µας, 

• διασφαλίζουµε ότι το προσωπικό µας είναι κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί, 

• αναθεωρούµε τα αναποτελεσµατικά µέτρα ασφάλειας 

ώστε να προλαµβάνουµε τα εργατικά ατυχήµατα και ασθένειες και να διατηρούµε ασφαλείς 

συνθήκες εργασίας για το προσωπικό µας. 

Η εταιρεία µας πιστεύει ότι και το προσωπικό που εργάζεται σε αυτή θα συµµετέχει στην 

υλοποίηση της πολιτικής της αναλαµβάνοντας µε υπευθυνότητα το µερίδιο της ευθύνης που του 

αντιστοιχεί. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ 

1 ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ Είδος και χρήση του έργου 

2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ Περιοχή όπου εκτελείται το έργο 

3 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ Περιγραφή τρόπων πρόσβασης στο έργο 

4 ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ Άδεια έργου 

5 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στοιχεία του κυρίου του έργου 

6 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας κατά την εκπόνηση του ΦΑΥ 

7 ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΚΕΠΕΚ Κέντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου που υπάγεται το έργο 
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2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η τεχνική περιγραφή που ακολουθεί είναι σύντοµη και παρατίθεται για την ευκολότερη 

κατανόηση του έργου από τον αναγνώστη του ΣΑΥ. Ητ εχνική περιγραφή δεν υποκαθιστά και δεν 

υπερισχύει της τεχνικής περιγραφής κάθε µέρους µελέτης του έργου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ακολουθήσουν τροποποιήσεις της µελέτης κατά τη διάρκεια των 

εργασιών, ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να ενηµερώσει την 

παρούσα σύντοµη τεχνική περιγραφή, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγµατικά δεδοµένα. 

 

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

3.1 ∆ΙΚΤΥΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΚΩ) 

∆εν εντοπίστηκαν δίκτυα ΟΚΩ στην περιοχή του έργου. 

3.2 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

Ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να είναι περιφραγµένος, ώστε να αποκλείεται η 

πρόσβαση σε µη έχοντες εργασία. 

Για την περίφραξη των µετώπων θα γίνει τοποθέτηση φραγµάτων ελαφρού τύπου (π.χ. 

προκατασκευασµένα από πλαστικό). Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτηση πλαστικού 

πλέγµατος έντονου χρώµατος. 

Έλεγχος στην είσοδο - έξοδο 

Τα συνεργεία θα ελέγχονται µε ευθύνη των επικεφαλής τους, κατά την είσοδο και αποχώρηση 

από τα µέτωπα. 

3.3 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Αποδυτήρια και ιµατιοφυλάκια 

Στη διάθεση των εργαζοµένων πρέπει να τίθενται επαρκείς χώροι για να αλλάζουν ρουχισµό. Οι 

χώροι αυτοί πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε ιµατιοφυλάκια και καθίσµατα. 

Ντους και νιπτήρες 

Κοντά στα αποδυτήρια πρέπει να υπάρχουν νιπτήρες µε τρεχούµενο νερό. Στους νιπτήρες 

συνιστάται να υπάρχουν σαπούνια. Εφόσον επιβάλλεται για λόγους υγιεινής πρέπει να 

εγκατασταθούν ντους µε ζεστό και κρύο νερό (συνιστάται η εγκατάσταση ενός ντους ανά 10 

εργαζόµενους). 
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Αποχωρητήρια 

Οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή αριθµό αποχωρητηρίων, τα οποία θα 

βρίσκονται κοντά στις θέσεις εργασίας, στους χώρους ανάπαυσης και στα αποδυτήρια 

(συνιστάται ένα WC ανά 40 εργαζόµενους, εφόσον ο αριθµός των εργαζοµένων δεν υπερβαίνει 

τους 200, ενώ ένα WC ανά 50 εργαζόµενους, εφόσον ο αριθµός των εργαζοµένων υπερβαίνει 

τους  200). 

Χώροι εστίασης - ανάπαυσης 

Στο εργοτάξιο πρέπει να προβλεφθούν χώροι εστίασης και ανάπαυσης του προσωπικού. Οι 

συγκεκριµένοι ώροι  πρέπει να διαθέτουν επαρκή αριθµό καθισµάτων και χώρο διατήρησης 

φαγητού (υποχρεωτικά εφόσον ο αριθµός εργαζοµένων υπερβαίνει τους 70). 

Χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - φαρµακείο 

Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών – φαρµακείο πρέπει να είναι κοντά στο χώρο εργασίας. 

Επίσης, πρέπει να είναι προσπελάσιµος µε φορείο. Ο χώρος πρέπει να επισηµανθεί µε 

πινακίδες, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 105/1995. Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών 

συνιστάται να εποπτεύεται από το γιατρό εργασίας του Αναδόχου. 

Αποκοµιδή απορριµµάτων 

Σε διάφορες θέσεις του εργοταξίου πρέπει να τοποθετηθούν κάδοι απορριµµάτων. Συνιστάται η 

τοποθέτηση κάδων σε αποχωρητήρια, χώρους εστίασης, αποδυτήρια και κοντά στους χώρους 

εργασίας. 

Για την αποκοµιδή των αχρήστων υλικών προτείνεται η τοποθέτηση µεγάλων κάδων (containers) 

σύµφωνα µε τις ανάγκες του έργου. 

3.4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

Η κυκλοφορία των οχηµάτων εντός του εργοταξίου αφορά στη µεταφορά/τροφοδοσία και 

αποκοµιδή/αποµάκρυνση υλικών. Κάθε όχηµα που θα εισέρχεται εντός του εργοταξίου οφείλει να 

συµµορφώνεται µε τις διατάξεις που ισχύουν στο χώρο του εργοταξίου (επιπλέον αυτών του 

ΚΟΚ). Η διακίνηση υλικών (απόθεση, παραλαβή) θα γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις των 

αρµοδίων του εργοταξίου. 

Οι πεζοί δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν και να κινούνται σε χώρους κυκλοφορίας οχηµάτων και 

µηχανηµάτων. 
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3.5 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Για την οργάνωση και ανάπτυξη του εργοταξιακού χώρου απαιτείται κινητοποίηση και εκτέλεση 

εργασιών. Ενδεικτικά σηµειώνονται ορισµένα θέµατα που πρέπει να προσεχθούν κατά την 

οργάνωση και ανάπτυξη του εργοταξιακού χώρου. 

Κατά τη µεταφορά εξοπλισµού 

• Τήρηση κανόνων ΚΟΚ 

• Ασφαλής πρόσδεση εξοπλισµού στην πλατφόρµα 

• Επάρκεια χώρου για ελιγµούς και ξεφόρτωµα 

• Ξεφόρτωµα σε διαµορφωµένο χώρο 

• Αποδέσµευση και καθοδήγηση από έµπειρο εργαζόµενο 

• Αποστάσεις ασφαλείας από πλατφόρµα και εξοπλισµό 

• Χρήση ανακλαστικού ρουχισµού έντονου χρώµατος (ΕΝ 471) 

Κατά τις ανυψωτικές εργασίες 

• Έλεγχος ανυψωτικού 

• Έλεγχος παρελκόµενων 

• Αδειούχος χειριστής (κατάλληλης άδειας για το ανυψωτικό που χειρίζεται) 

• Έµπειρος κουµανταδόρος 

• Έλεγχος χώρου, ποδαρικών 

• Έλεγχος για εναέρια καλώδια 

• Έλεγχος φορτίου πριν & µετά 

• Έλεγχος Φορτίου Ασφαλούς Λειτουργίας 

• Έλεγχος άλλων δραστηριοτήτων 

• Αποστάσεις ασφαλείας 

• Έλεγχος ευστάθειας πριν τη φόρτωση&µετά την απόθεση 

• Ανέγερση, συντήρηση επιθεώρηση από εξειδικευµένο προσωπικό 

Κατά την εγκατάσταση δικτύων 

• Χρήση κατάλληλου εργαλείου για την εργασία (και το σκοπό που κατασκευάστηκε) 

• Έλεγχος των εργαλείων πριν τη χρήση 

• Χρήση γυαλιών και γαντιών (ΕΝ 388, ΕΝ 149) 

• Ασφαλής διαδροµή καλωδίου 

• Καθηµερινός έλεγχος καλωδίου και φις 

• Αποµάκρυνση εύφλεκτων από το χώρο εργασίας 



ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) 

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΙ∆ΑΚΩΝ Σελίδα 9 από 102 

 

9 
 

• Ύπαρξη πυροσβεστήρα κοντά στον ευρύτερο χώρο εργασίας 

• Περιορισµός χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε µηχανική 

• Πριν τη διακίνηση ελέγχονται: 

• Χαρακτηριστικά του  φορτίου 

• Σωµατική προσπάθεια 

• Χώρο εργασίας 

• ∆ιαδικασία 

• Ενηµέρωση εργαζοµένων για ορθές πρακτικές 

• Χρήση κουµανταδόρου για µεταφορά µε περισσότερους του ενός εργαζόµενους 

• Μελέτη δικτύου από αδειούχο µηχανικό 

• Επίβλεψη εργασιών από αδειούχο ηλεκτρολόγο µηχανικό 

• Αδειούχοι ηλεκτρολόγοι για συνδέσεις - δοκιµές 

• Απενεργοποίηση δικτύων 

Κατά τη χρήση µηχανηµάτων (διαµορφώσεις, εκσκαφές, επιχώσεις) 

• Χειρισµός µηχανήµατος από αδειούχο χειριστή αντίστοιχης άδειας 

• Καθοδήγηση από έµπειρο βοηθό 

• Αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και µηχανήµατα 

• Χρήση ανακλαστικού ρουχισµού έντονου χρώµατος (ΕΝ 471) 

• Απενεργοποίηση υπογείων δικτύων 

• Αποστάσεις ασφαλείας από δίκτυα σε λειτουργία 

• ∆ιαµόρφωση πρανών µε κλίση 

• Οπτικός έλεγχος πρανών σε καθηµερινή βάση 

• Αποφυγή µεταφοράς εργαζοµένων µε µηχάνηµα 

• Συντήρηση - ανεφοδιασµός από εντεταλµένο εργαζόµενο 

• Τήρηση οδηγιών προµηθευτή κατά τη συντήρηση - ανεφοδιασµό 

• Αποφυγή καπνίσµατος και λειτουργίας ΜΕ κατά τον ανεφοδιασµό 

• Αποφυγήλειτουργίας ΜΕ κατά τη συντήρηση 

• Αποφυγή επαφής µε κινούµενα ή θερµά µέρη 

• Αποστάσεις ασφαλείας από υδραυλικά µέρη υπό πίεση 

• Ύπαρξη πυροσβεστήρων στο χώρο 

• ∆ιαβροχή 
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Κατά τις τοπογραφικές εργασίες 

• Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και οχήµατα  

• Χρήση ανακλαστικού ρουχισµού έντονου χρώµατος (ΕΝ 471)  

• Αποφυγή απευθείας έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία  

• Τήρηση οδηγιών προµηθευτή οργάνου  

• Αποφυγή παραµονής πίσω από τη σταδία 
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ 

Σύµφωνα µε το Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης έργου προκύπτουν οι φάσεις εργασιών που 

καταγράφονται παρακάτω. Σηµειώνεται ότι η ανάλυση εργασιών σε φάσεις δεν είναι δεσµευτική και 

περιοριστική για τον Ανάδοχο. Επίσης η παρούσα ανάλυση δεν υποκαθιστά και δεν υπερισχύει 

του χρονοδιαγράµµατος του έργου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να επιβεβαιώσει την 

παρούσα ανάλυση εργασιών σε φάσεις. Εφόσον προχωρήσει σε αναθεώρηση της ανάλυσης 

συνιστάται να γίνει αναπροσαρµογή των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας που ακολουθούν. 

Α) Την αποξήλωση της υφιστάµενης Η/Μ εγκατάστασης και την επισκευή των υποδοµών: 

Καθαρισµός, βαφή, στίλβωση, αρµολόγηση, επισκευή µαρµάρινων επιφανειών, αντικατάσταση 

σωληνώσεων όδευσης καλωδίων κτλ. 

Β) Την προµήθεια και εγκατάσταση υλικών (Η/Μ εγκατάστασεις, φωτισµός, αντλίες, καλωδιώσεις, 

πίνακες τροφοδοσίας/αυτοµατισµού, ανεµόµετρο κλπ.) 
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5. Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Με βάση την ανάλυση εργασιών σε φάσεις που προηγήθηκε παρατίθενται οι Οδηγίες Ασφαλούς 

Εργασίας για τα επιµέρους συνεργεία που αναµένεται να δραστηριοποιηθούν στο εργοτάξιο. 

Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει: 

Ανάλυση της εργασίας σε επιµέρους. 

Προσδιορισµό των κινδύνων που σχετίζονται µε τις επιµέρους εργασίες και ενδεικτική αξιολόγηση 

της επικινδυνότητας τους. 

Περιγραφή των προτεινόµενων µέτρων προστασίας για την αντιµετώπιση των κινδύνων. Αναφορά 

των απαραίτητων Μέσων Ατοµικής Προστασίας που πρέπει να χρησιµοποιούνται από το 

προσωπικό που εκτίθεται στους προσδιορισθέντες κινδύνους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση  του έργου οφείλει να αναπροσαρµόσει 

τα περιεχόµενα των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της κατασκευής. Με 

βάση τα περιεχόµενα κάθε Οδηγίας Ασφαλούς Εργασίας πρέπει να ενηµερώσει τους επικεφαλής 

των αντίστοιχων συνεργείων, ώστε τελευταίοι να µεριµνήσουν για την εφαρµογή των 

προβλέψεωντου ΣΑΥ από τα συνεργεία τους. 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας του  

Συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριµένες εργασίες οφείλεινα συντάξει Εκτίµηση 

Επαγγελµατικού Κινδύνου και να την υποβάλει στον εργοδότη του. Ο επικεφαλής του συνεργείου 

πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόµενα της Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου. 

Ιδιαίτερα χρήσιµη κρίνεται η συνεργασία µεταξύ του Συντονιστή Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του 

έργου, τουΤεχνικού Ασφάλειας και του επικεφαλής κάθε συνεργείου ώστε να λαµβάνονται υπόψη 

όλες οι ιδιαιτερότητες των εργασιών (διαθέσιµο προσωπικό, µεθοδολογία, εξοπλισµός, 

περιβάλλον εργασίας). 

Στο παρόν ΣΑΥ γίνεται αξιολόγηση της επικινδυνότητας των κινδύνων που σχετίζονται µε τις 

επιµέρους εργασίες εκτέλεσης του έργου. Η αξιολόγηση γίνεται µε τη χρήση κλίµακας τριών 

βαθµίδων ως εξής: 

3=ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ:         Πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα για την εξάλειψη ή τον έλεγχο του κινδύνου  

2=ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ:        Είναι απαραίτητος ο προγραµµατισµός και η λήψη µέτρων πρόληψης 
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1=ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ 
Γενικώς αποδεκτή επικινδυνότητα, εφόσον ληφθούν ορισµένα µέτρα 

ελέγχου 

Ο συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου µπορεί να αναθεωρήσει τις τιµές της 

επικινδυνότητας καθώς και τη µεθοδολογία αξιολόγησης τους, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Ανάλογη 

διεργασία µπορεί να γίνει από τον τεχνικό ασφαλείας συνεργείου που θα εκτελέσει τις 

συγκεκριµένες εργασίες κατά την εκπόνηση της Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου. 

ΦΑΣΗ : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
Ανάλυση 
εργασίας 

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
Πρόσβαση µηχανηµάτων στο χώρο 
Εκσκαφές 
Αποµάκρυνση προϊόντων εκσκαφών µε οχήµατα 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πτώση  εργαζόµενου από πρανές 

Βαθµός 

Επικινδυνό 

τητας 

3 

Μέτρα 1 Περίφραξη των πρανών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µαπότοπάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και 

σοβατεπί  ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981) 

 2 Περίφραξη των πρανών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µκαι 0,5 µ από το πάτηµα και σοβατεπί 

ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981) 

 3 Περίφραξη των πρανών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981) 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πτώση αντικειµένων από πρανή 

Βαθµός 

Επικινδυνό 

τητας 

2 

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών στα άκρα των πρανών (Π∆ 778/1980) 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Καταπτώσεις - καθιζήσεις 

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

3 
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Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής πρέπει να διερευνηθεί, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους 

φορείς, η τυχόν ύπαρξη και θέση υπογείων δικτύων. Η ακριβής θέση των δικτύων πρέπει να 

επιβεβαιωθεί µε επιτόπου ερευνητικές τοµές (Π∆ 1073/1981) 

 2 Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής πρέπει να µελετηθεί η ανάγκη αντιστήριξης των πρανών 

της εκσκαφής (υπόγειος ορίζοντας, παλαιότερες εκσκαφές στο χώρο, σύσταση εδαφικών υλικών) 

καθώς και των παρακείµενων κατασκευών. Τα απαιτούµενα µέτρα αντιστήριξης πρέπει να 

µελετούνται από αρµόδιο µηχανικό. (Π∆ 1073/1981) 

 3 Κατά τις εκσκαφές πρέπει να αφαιρούνται προεξέχοντα τµήµατα βράχων, λίθων ή χωµάτων, τα 

οποία ενδέχεται να καταπέσουν αργότερα (Π∆ 1073/1981) 

 4 Τα υπόγεια ύδατα πρέπει να αντλούνται συνεχώς. Τα νερά πρέπει να διοχετεύονται σε στόµια 

υπονόµων, εφόσον είναι εφικτό (Π∆ 1073/1981) 

 5 Προσωρινή αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται σε θέσεις εκτός του εύρους 

κατάκλισης του πιθανού πρίσµατος ολίσθησης. Τα προϊόντα εκσκαφής δεν πρέπει να 

αποθηκεύονται σε κοινόχρηστους χώρους. Επίσης κοντά στα πρανή δεν πρέπει να αποθηκεύονται 

υλικά και εργαλεία (Π∆ 1073/1981) 

 6 Οι χειριστές των µηχανηµάτων πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και 

υφιστάµενες κατασκευές - εξοπλισµό, δίκτυα. Ο χειρισµός των µηχανηµάτων πρέπει να γίνεται µε 

ιδιαίτερη προσοχή (Π∆ 1073/1981) 

 7 Οι εργασίες εντός της εκσκαφής πρέπει να ξεκινούν µετά τη βεβαίωση του αρµόδιου εργολάβου ότι 

δεν υπάρχει κίνδυνος (Π∆ 1073/1981) 

 8 Εφόσον διαµορφωθεί προσωρινή πρόσβαση για τα φορτηγά αυτοκίνητα, αυτή πρέπει να διαθέτει 

πλάτος τουλάχιστον 3 µ και µέγιστη κλίση 25% (Π∆ 1073/1981) 

 9 Εφόσον κατασκευαστούν κλιµακοστάσια, αυτά πρέπει να διαθέτουν σκαλοπάτια µέγιστου ύψους 25 

CM. Επίσης πρέπει να προεξέχουν κατά 1 µ από το χείλος της εκσκαφής. Σηµειώνεται ότι 

ανεµόσκαλες επιτρέπονται σε εκσκαφές βάθους µικρότερου των 10 µ, µόνο εφόσον προσδένονται 

και στα δυο άκρα τους. Οι σκάλες πρέπει να διαθέτουν σε όλο το µήκος τους κουπαστή σε ύψος 1 µ, 

και ενδιάµεση ράβδο σε ύψος 0,50 µ από το ύψος του σκαλοπατιού και σοβατεπί ύψος 15 CM. Για 

τις ανεµόσκαλες συνιστάται η τοποθέτηση προστατευτικού κλωβού ακτίνας 0,75 µ (Π∆ 1073/1981) 

 10 Τα πρανή των εκσκαφών και οι αντιστηρίξεις πρέπει να επιθεωρούνται από αρµόδιο πρόσωπο σε 

καθηµερινή βάση, εφόσον το βάθος της εκσκαφής υπερβαίνει το 1,50 µ. Οι παρατηρήσεις των 

παραπάνω ελέγχων πρέπει να καταγράφονται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (Π∆ 

1073/1981, Ν 1396/1983) 

 11 Λεπτοµερής εξέταση της εκσκαφής διενεργείται από τον αρµόδιο µηχανικό µετά από ζηµιές ή 

καταπτώσεις πρανών, µετά τη διακοπή εργασιών λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών (πχ 

θεοµηνία, παγετός), ανεξαρτήτως των παραπάνω, µια φορά εβδοµαδιαίως. Οι παρατηρήσεις των 
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παραπάνω ελέγχων πρέπει να καταγράφονται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (Π∆ 

1073/1981, Ν 1396/1983) 

 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Σύγκρουση µε µηχάνηµα 

 

Βαθµόςεπικιν

δυνό- 

τας 

2 

Μέτρα 1 Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να 

αποµακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981) 

 2 Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν τα  ΜΕ εφόσον οχειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης δεν  

πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (Π∆ 1073/1981) 

 3 Ο χειρισµός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. 

Επίσης επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για 

συγκεκριµένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Οµάδας 

και Κατηγορίας (Π∆ 31/1990, Π∆ 1073/1981) 

 4 Οι εργαζόµενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν 

ανακλαστικό ρουχισµό (Π∆ 396/1994) 

 5 Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και να φέρουν 

την ένδειξη «CE» (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000) 

 6 

 

Τα ΜΕ 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 ακινητοποίηση τους) 

(Π∆ 395/1994, Π∆ 1073/1981) 

 7 Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρµόδιο πρόσωπο (σύµφωναµετο Β∆4/1951). Οι 

διατάξεις ασφαλείας (πχ κουµπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήµα οπισθοπορείας) καθώς 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∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 

304/2000) 

 8 Τα ΜΕ καθώς και τα κινούµενα µέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους. 

Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία 

κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (Π∆ 1073/1981) 
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 9 Οι χειριστές να µην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα εξασφάλισης τους 

(Π∆ 1073/1981) 

Ενδεχόµενος 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα  

Βαθµός 

επικινδυνότη

τας 

2 

Μέτρα 1 Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994) 

 2 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και 

εξοπλισµό 

 3 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 

1073/1981) 

 4 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, 

µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)  

 5 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον 

δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994) 

Ενδεχόµενος 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :   

Τροχαίο 

Βαθµός 

επικινδυνότη

τας :    

2 

Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι 

αρµόδιες αρχές και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003) 

 2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές 

ρυθµίσεις, ώστε να διευθετηθεί το θέµα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν 

απαιτείται η συνδροµή της τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003) 

 3 

 

Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή 

τη σχετική µελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) 

(ΥΑ 503/2003) 
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 4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, 

αποτρέποντας τους µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η 

είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003) 

 5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003) 

 6 Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 

396/1994) 

 7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού χώρου 

(ΥΑ 503/2003) 

 8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆ 1073/1981) 

 9 Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην 

ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003) 

 10 Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της 

κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, 

παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους 

ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά  τη διάρκεια των 

εργασιών πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 

503/2003, Π∆ 396/1994) 

 11 Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 503/2003) 

 12 Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή 

ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα 

ασφάλειας (ΥΑ 503/2003) 

 13 Οι εργαζόµενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (ΥΑ 

503/2003, Π∆ 396/1994) 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Ηλεκτροπληξία λόγω υπογείου δικτύου 

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

2 

Μέτρα 1 Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η 

∆ΕΗ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν 

πρέπει να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα 

ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981) 

 2 Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ∆ΕΗ) από αγωγούς µέσης 
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τάσης και γενικά κάθε είδους αγωγό (Π∆ 1073/1981) 

 3 Έλεγχος σχεδίων για την ύπαρξη υπογείων δικτύων και διενέργεια ερευνητικών τοµών (Π∆ 

1073/1981) 

Ενδεχόµενος 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ      

Πυρκαγιά Βαθµός  

επικινδυνότη

τας 

2 

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981) 

 2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας 

αερίου) κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978) 

 3 Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (Π∆ 1073/1981) 

 4 Αποψήλωση θάµνων και χαµηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες 

 5 Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρµανση) (Π∆ 1073/1981) 

 6 Απαγόρευση καπνίσµατος και γυµνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π∆ 1073/1981) 

 7 

 

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∆ 

1073/1981, Π∆ 95/1978) 

 8 Σύσταση οµάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα µέλη της να βρίσκονται στο 

εργοτάξιο σε καθηµερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενηµερωθεί για τη 

χρήση των πυροσβεστικών µέσων) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978) 

Ενδεχόµενος 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Θόρυβος από µηχανήµατα 

Βαθµός 

επικινδυνότη

τας 

1 

Μέτρα 1 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων 

(Π∆ 85/1991, Π∆ 395/1994) 
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 2 Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 

395/1994) 

 3 Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991) 

 4 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον 

γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981 

 5 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994) 

 6 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας 

Ενδεχόµενος 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί 

Βαθµός 

επικινδυνότη

τας 

1 

Μέτρα 1 Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου 

είναι εφικτό (Π∆ 397/1994). 

 2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα 

χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 

397/1994). 

 3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη 

σωµατική προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 

397/1994). 

 4 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∆ 397/1994). 

 5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα 

χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, 

ρυθµός εργασίας) (Π∆ 397/1994). 

 6 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∆ 397/1994). 

 7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες 
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από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985). 

Ενδεχόµενος 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Γλίστριµα– παραπάτηµα 

Βαθµός 

επικινδυνότη

τας 

1 

Μέτρα 1 ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981). 

 2 ∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981). 

 3 Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981). 

 4 Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται 

ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε 

ασφαλές ύψος ή το πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την περίπτωση 

πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981). 

 5 Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 

1073/1981). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

∆ονήσεις από συµπύκνωση 

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

1 

Μέτρα 

 

1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994). 

 2 Περιορισµός της έκθεσης σε κραδασµούς µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή 

αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας). 

 3 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον 

γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985). 

 4 Απόσταση ασφαλείας από τα µηχανήµατα συµπύκνωσης – δόνησης (Π∆ 395/1994, Π∆ 

89/1999). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Σκόνη από µηχανήµατα - οχήµατα 
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Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

1 

Μέτρα 1 ∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981). 

 2 ∆ιαβροχή µε υδροφόρα (Π∆ 1073/1981). 

 3 Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994). 

Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

 2 Αδιάβροχες µπότες ΕΝ 345 (S1) 

 3 Γάντια ΕΝ 388 

 4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

 5 Φόρµα εργασίας ΕΝ 465 

 6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

ΕΡΓΑΣΙΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

Ανάλυση 

εργασίας 

 

- Μεταφορά υλικών στο χώρο 

- ∆ιαµόρφωση χώρου 

- Καθαριότητα 

Ενδεχόµενος 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 
Σύγκρουση µε µηχάνηµα 

Βαθµός 

επικινδυνότη

τας 

2 

Μέτρα 

 

1 Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να 

αποµακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981). 

 2 Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. 

Επίσης δεν πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (Π∆ 1073/1981). 

 3 Ο χειρισµός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. 

Επίσης επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για 
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συγκεκριµένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Οµάδας 

και Κατηγορίας (Π∆ 31/1990, Π∆ 1073/1981). 

 4 Οι εργαζόµενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν 

ανακλαστικό ρουχισµό (Π∆ 396/1994). 

 5 Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και να φέρουν 

την ένδειξη «CE» (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000). 

 6 Τα ΜΕ 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 ακινητοποίηση τους) 

(Π∆ 395/1994, Π∆ 1073/1981). 

 7 Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρµόδιο πρόσωπο (σύµφωνα µε το 

Β∆4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουµπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήµα 

οπισθοπορείας) καθώς 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 η οι διατάξεις σήµανσης (φώτα, φάρος) 

(Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000). 

 8 Τα ΜΕ καθώς και τα κινούµενα µέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την 

ακινητοποίηση τους. Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι 

εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος 

(Π∆ 1073/1981). 

 9 Οι χειριστές να µην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα 

εξασφάλισης τους (Π∆ 1073/1981). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πιάσιµο - σύνθλιψη – χτύπηµα 

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

2 

Μέτρα 1 Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994). 

 2 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και 

εξοπλισµό. 

 3 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 

1073/1981). 
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 4 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, 

µηχανήµατος, οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981). 

 5 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον 

δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994) 

Ενδεχόµενος 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ      

Τροχαίο 

Βαθµός 

επικινδυνότη

τας          

2 

Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι 

αρµόδιες αρχές και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003). 

 2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές 

ρυθµίσεις, ώστε να διευθετηθεί το θέµα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν 

απαιτείται η συνδροµή της τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003). 

 3 Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή 

τη σχετική µελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) 

(ΥΑ 503/2003). 

 4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, 

αποτρέποντας τους µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να 

αποτρέπεται η είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο 

(ΥΑ 503/2003). 

 5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003). 

 6 Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 

396/1994). 

 7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού 

χώρου (ΥΑ 503/2003). 

 8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆ 

1073/1981). 

 9 Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην 

ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003). 
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 10 Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση 

της κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον 

γιλέκο, κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι 

ενηµερωµένος για τους τρόπους ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των 

διερχόµενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, 

για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994). 

 11 Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 

503/2003). 

 12 Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά 

σήµανσης ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να 

αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003). 

 13 Οι εργαζόµενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό 

(ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Ηλεκτροπληξία  

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

2 

Μέτρα 1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ ΗD 

384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό 

ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004). 

 2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής πρέπει να είναι µεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, µε 

δυνατότητα κλειδώµατος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν 

προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας - αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος). Η 

εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Οι 

πίνακες πρέπει να παραµένουν κλειδωµένοι (Π∆ 1073/1981, ΑΠΦ 7.5/1816/88/2004). 

 3 Οι γραµµές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος να είναι ενισχυµένης µηχανικής αντοχής και 

ηλεκτρικής µόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004). 

 4  Οι διαδροµές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα 

στη λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασµα σε σωλήνες, σκέπασµα µε 

µαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδροµή και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόµων κίνησης 

προσωπικού, µηχανηµάτων και οχηµάτων (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004). 

 5 Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και 

πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004). 
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Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ ΥΝΟΣ 

Θόρυβος από µηχανήµατα 

Βαθµός 

επικινδυνότη

τας 

1 

Μέτρα 1 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 

85/1991, Π∆ 395/1994). 

 2 Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994). 

 3 Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα  και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991). 

 4 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικούπου εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 

εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981). 

 5 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994). 

 6 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί 

Βαθµός 

επικινδυνότη

τας 

1 

Μέτρα 1 Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι 

εφικτό (Π∆ 397/1994). 

 2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψητα χαρακτηριστικά 

του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994). 

 3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη 

σωµατική προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 

397/1994). 

 4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψητα χαρακτηριστικά 

του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθεροςχώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα 

δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός, φωτισµός) (Π∆ 397/1994). 

 5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα 

χαρακτηριστικάτης εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνοςανάπαυσης, ρυθµός 

εργασίας) (Π∆ 397/1994). 
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 6 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∆ 397/1994). 

 7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον 

γιατρό εργασίαςτης επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Γλίστριµα – παραπάτηµα 

Βαθµός 

επικινδυνότη

τας 

1 

Μέτρα 1 ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981). 

 2 ∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981). 

 3 Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981). 

 4 Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως 

προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το 

πέρασµά τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η 

προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981). 

 5 Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 

1073/1981). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

∆ονήσεις από συµπύκνωση 

Βαθµός 

επικινδυνότη

τας 

1 

Μέτρα 1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994). 

 2 Περιορισµός της έκθεσης  σε κραδασµούς µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή 

αντικειµένου εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας). 

 3 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό 

εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985). 

 4 Απόσταση ασφαλείας από τα µηχανήµατα συµπύκνωσης - δόνησης (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999). 
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Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Σκόνη από µηχανήµατα - οχήµατα 

Βαθµόςεπικινδ

υνότητας 

1 

Μέτρα 1 ∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981). 

 2 ∆ιαβροχή µε υδροφόρα (Π∆ 1073/1981). 

 3 Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Εγκαύµατα  

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

2 

Μέτρα 1 Τα θερµά µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994, Π∆ 377/1993). 

 2 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από θερµά µέρη των µηχανηµάτων, 

οχηµάτων και εξοπλισµού (Π∆ 395/1994, Π∆ 377/1993). 

 3 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές – συντηρήσεις εξοπλισµού που φέρει θερµά  

µέρη, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 395/1994, Π∆ 377/1993). 

 4 Οι εργαζόµενοι που επεµβαίνουν σε θερµά µέρη εξοπλισµού πρέπει να εκτελούν την εργασία τους 

µόνο εφόσον η θερµοκρασία έχει κατέλθει σε ανεκτά επίπεδα (Π∆ 395/1994, Π∆ 377/1993). 

 5 Οι εργαζόµενοι που επεµβαίνουν σε θερµά µέρη εξοπλισµού πρέπει να χρησιµοποιούν 

προστατευτικά γάντια (Π∆ 395/1994, Π∆ 396/1994, Π∆ 377/1993). 

 6 Οι εργαζόµενοι που έρχονται σε επαφή µε θερµά υλικά πρέπει να χρησιµοποιούν προστατευτικά 

γάντια (Π∆ 395/1994, Π∆ 396/1994, Π∆ 377/1993). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες 

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

2 

Μέτρα 1 Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την 

παραλαβή τους στο εργοτάξιο (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993). 

 2 Ενηµέρωση των εργαζοµένων για την ασφαλή χρήση των χηµικών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα 
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στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 

77/1993). 

 3 Αποθήκευση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 

388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993). 

 4 Χρήση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 

388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993). 

 5 Χρήση ΜΑΠ, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των 

χηµικών (Π∆ 396/1994, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993). 

 6 Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιµοποιεί χηµικά, κατά τα 

διαλείµµατα και µετά το πέρας της εργασίας (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 

77/1993). 

 7 Περιοδική εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που χρησιµοποιεί χηµικά, από το 

γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 

307/21986, Π∆ 77/1993). 

Μ.Α.Π.  1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

 2 Αδιάβροχες µπότες ΕΝ 345 (S1) 

 3 Γάντια ΕΝ 388 

 4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

 5 Φόρµα εργασίας ΕΝ 465 

 6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ενδεχόµενος 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Κίνδυνοι λόγω εργασιών σε υπόγειους χώρους  

Βαθµός 

επικινδυνότητ

ας 

3 

Μέτρα 1 Οι διάδροµοι κυκλοφορίας πρέπει να παραµένουν πάντοτε καθαροί και προσπελάσιµοι. Σε καµία 

περίπτωση αποθηκευµένα υλικά δεν πρέπει να εµποδίζουν τη διαφυγή από τον υπόγειο χώρο. (Π∆ 

225/1989) 
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 2 Οι θέσεις εργασίας επιθεωρούνται τουλάχιστον µε την έναρξη των εργασιών και µετά τη λήξη τους σε 

καθηµερινή βάση. Σε περίπτωση εµφάνισης αλλοιώσεων στα πρανή ή στην οροφή πρέπει να 

ειδοποιείται άµεσα ο υπεύθυνος µηχανικός του Αναδόχου. Ο υπεύθυνος µηχανικός του Αναδόχου 

θα κρίνει αν απαιτούνται πρόσθετα µέτρα για τη συνέχιση των εργασιών (πχ υποστύλωση, 

αντιστήριξη, επιπλέον διερεύνηση). Σε περίπτωση εύρεσης αντικειµένων µε πιθανή σηµασία από 

αρχαιολογικής άποψης πρέπει να ειδοποιείται άµεσα ο επιβλέπων της αρχαιολογικής υπηρεσίας 

(εφόσον δεν είναι παρών). (Π∆ 225/1989). 

 3 Πρέπει να εξασφαλιστεί σύστηµα επικοινωνίας µε τη διοίκηση του έργου (γραφεία εκτός υπόγειου 

χώρου) και όσοι εισέρχονται στο χώρο να γνωρίζουν τη λειτουργία του (τηλεφωνική σύνδεση ή 

ασύρµατο). (Π∆ 225/1989). 

 4 Ο αερισµός των υπογείων χώρων δεν πρέπει να περιορίζεται µε κανένα τρόπο. Σε περίπτωση που 

προκύπτει, κατόπιν µετρήσεων, ότι ο φυσικός αερισµός των χώρων δεν επαρκεί πρέπει να µελετηθεί 

και εγκατασταθεί σύστηµα προσαγωγής αέρα από εξωτερικό χώρο (ελάχιστη ποσότητα αέρα 5.66 

µ3 ανά λεπτό και εργαζόµενο). (Π∆ 225/1989). 

 5 Ο φωτισµός των χώρων είναι επαρκής. Σηµειώνεται ότι η ένταση φωτισµού σε υπόγεια έργα πρέπει 

να είναι µεγαλύτερη των 120 Lux. Επιπλέον απαιτείται η εγκατάσταση εφεδρικού φωτισµού 

ασφαλείας, εξυπηρετούµενου από ιδιαίτερα κυκλώµατα και αυτόνοµη γεννήτρια ή άλλη πηγή 

ανεξάρτητη και ασφαλούς λειτουργίας και άµεσης ανταπόκρισης (εντός ενός δευτερολέπτου) για την 

κάλυψη των αναγκών ασφαλούς εκκένωσης σε περίπτωση διακοπής της κανονικής ηλεκτροδότησης 

των εγκαταστάσεων. (Π∆ 225/1989). 

 6 Ο θόρυβος που παράγεται από το συνεργείο δεν δηµιουργεί ενοχλήσεις στο προσωπικό. 

Σηµειώνεται ότι η στιγµιαία έκθεση εργαζοµένων σε θόρυβο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 135 db> 

ενώ η ηµερήσια έκθεση τα 80 db. Η µόνωση των εργαλείων και η τακτική συντήρηση τους µπορεί να 

συµβάλλει αποτελεσµατικά προς αυτή τη κατεύθυνση. (Π∆ 225/1989). 

 7 Τα καλώδια των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να είναι τύπου ΝΥΥ και να βρίσκονται σε άριστη 

κατάσταση, ενώ όλα τα εργαλεία πρέπει να πληρούν τις προβλέψεις περί «βεβρεγµένων χώρων» 

του ΚΕΗΕ, όπως αντικαταστάθηκε από το Πρότυπο EΛΟΤ HD 384. Εναλλακτικά προτείνονται η 

γείωση - µόνωση, η τάση λειτουργίας µικρότερη από 42 V ή η χρήση αποµονωτικού µετασχηµατιστή 

1:1. Οι διαδροµές των καλωδίων δεν πρέπει να δηµιουργούν προβλήµατα στη µετακίνηση 

προσωπικού και υλικών. (Π∆ 225/1989, Φ 7.5/1816/88/2004). 

 8 Πρέπει να αποφεύγεται η δηµιουργία σκόνης. Σε περίπτωση δυσκολίας αποφυγής σκόνης (πχ 

φτυάρισµα υλικών) προτείνεται διαβροχή των υλικών. (Π∆ 225/1989). 

 9 Η καθαριότητα εντός των χώρων πρέπει να είναι σχολαστική. Εντός των χώρων δεν πρέπει να 

αποθηκεύονται εύφλεκτα υλικά. Επίσης πρέπει να απαγορεύεται το κάπνισµα, η χρήση σπίρτων και 

φωτιάς. Εργασίες κοπής και γυµνής φλόγας πρέπει να γίνονται µόνο κατόπιν έγγραφης εντολής του 

υπεύθυνου µηχανικού του Αναδόχου. Για την κατάσβεση πυρκαγιάς πρέπει να υπάρχουν 

πυροσβεστήρες (πχ ξηράς σκόνης). (Π∆ 225/1989). 
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Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3). 

 2 Γάντια ΕΝ 388. 

 3 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397. 

 4 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2). 

ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

Εργασίες Συντήρησης και επισκευής σιντριβανιών 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Ανάλυσηεργ

ασίας 

 

-Μεταφορά υλικών και εξοπλισµού στο χώρο 

-Προετοιµασία επιφάνειας για Βαφή 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πτώση εργαζόµενου από ύψος  

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

3 

Μέτρα 1 Περίφραξη των περάτων πλακών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 

0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980). 

 

 2 Περίφραξη των περάτων πλακών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και 

σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980). 

 3 Περίφραξη των περάτων πλακών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, 

Π∆ 778/1980). 

 4 Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 

0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980). 

 5 Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το πάτηµα και 

σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980). 

 6 Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, 

Π∆ 778/1980). 

 7 Περίφραξη των υπερυψωµένων θέσεων εργασίας, διαδρόµων και προσβάσεων µε διατάξεις 

πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ 
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ή µε προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 µ) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980). 

 8 Περίφραξη των κενών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και 

σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980). 

 9 Περίφραξη των κενών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί 

ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980). 

 10 Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981). 

 11 Κάλυψη των οριζοντίων κενών µε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που αναµένεται 

να δεχτεί (Π∆ 1073/1981). 

 12 Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (Π∆ 1073/1981). 

 13 Χρήση συστήµατος ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Π∆ 

396/1994). 

 14 Περίφραξη των διαδρόµων και των θέσεων εργασίας σε ύψος µεγαλύτερο του 0,75 µ, µε µεταλλικές 

κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 

7789/1980). 

 15 Κατασκευή κεκλιµένων διαδρόµων και προσβάσεων µε κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η αντοχή 

των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναµενόµενα φορτία (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980). 

 16 Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν 

αντισταθµιστικά  µέτρα (Π∆ 1073/1981). 

Ενδεχόµενος 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πτώση εργαζόµενου από σκαλωσιά  

Βαθµός 

επικινδυνότητ

ας 

3 

Μέτρα 1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980). 

 2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας 

(Π∆ 1073/1981). 

 3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 

778/1980). 

 4 Κατασκευή ικριώµατος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ από 

την κατασκευή. Σε διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές διατάξεις 

(κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του ικριώµατος (Π∆ 778/1980). 
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 5 ∆ιαµόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωµάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής 

προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να µην διακόπτονται (Π∆ 

778/1980). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πτώση εργαζόµενου από σκάλα  

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

3 

Μέτρα 1 Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978) 

 

 2 Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) 

(Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978). 

 3 Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συµπαγές δάπεδο (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978). 

 4 Χρήση µεταλλικών σκαλών µε χωνευτά σκαλοπάτια (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978). 

 5 Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978). 

 6 Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να 

διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978). 

Ενδεχόµενος 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πτώση εργαζόµενου από εργοεξέδρα  

Βαθµός 

επικινδυνότητ

ας 

3 

Μέτρα 1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (Π∆ 1073/1981) 

 2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών εργοεξέδρας ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας 

(Π∆ 1073/1981). 

 3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα εργοεξέδρων (Π∆ 1073/1981). 

 4 Αποφυγή καθόδου από υπερυψωµένη εργοεξέδρα (να ζητείται το κατέβασµα µε χειρισµό από το 

κάτω χειριστήριο) (Π∆ 1073/1981). 

 5 Χρήση ζωνών ασφαλείας δεµένων στο καλάθι της εργοεξέδρας (εφόσον προβλέπεται από τον 

κατασκευαστή τους ή τη γραπτή εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου του τεχνικού ασφαλείας της 

επιχείρησης) (Π∆ 396/1994). 
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Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πτώση αντικειµένων από ύψος  

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

2 

 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, 

κλιµακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980) 

 

 2 Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώµατα ή προστασία αυτών µε 

πλέγµα (Π∆ 778/1980). 

 3 Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώµατα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος µεγαλύτερο 

από 3,50 µ από το πεζοδρόµιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό 

υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 µ. Εν συνεχεία 

διαµορφώνεται κεκλιµένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (Π∆ 778/1980). 

 4 Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώµατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος για τη 

συγκράτηση υλικών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980). 

 5 Αποφυγή παραµονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (Π∆ 1073/1981). 

 6 Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος 

(Π∆ 1073/1981). 

 7 Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (Π∆ 1073/1981, Π∆ 

105/1995). 

 8 Χρήση ειδικής ζώνης – εργαλειοθήκης. 

Ενδεχόµενος 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα  

Βαθµός 

επικινδυνότητ

ας 

2 

Μέτρα 1 Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994) 

 2 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και 

εξοπλισµό. 

 3 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981). 
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 4 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, 

οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981). 

 5 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν 

εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Ηλεκτροπληξία  

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

2 

Μέτρα 

 

1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ Ηϋ 

384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό 

ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004). 

 2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής πρέπει να είναι µεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, µε 

δυνατότητα κλειδώµατος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν 

προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας - αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος). Η 

εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Οι 

πίνακες πρέπει να παραµένουν κλειδωµένοι (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004). 

 3 Οι γραµµές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος να είναι ενισχυµένης µηχανικής αντοχής και 

ηλεκτρικής µόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004). 

 4 Οι διαδροµές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα 

στη λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασµα σε σωλήνες, σκέπασµα µε 

µαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδροµή και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόµων κίνησης 

προσωπικού, µηχανηµάτων και οχηµάτων (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004). 

 5 Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και 

πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πυρκαγιά από χρώµατα  

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

2 

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981). 

 2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) 

κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978). 

 3 Απαγόρευση καπνίσµατος και γυµνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π∆ 1073/1981). 
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 4 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∆ 1073/1981, Π∆ 

95/1978). 

Ενδεχόµενος 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ      

Θόρυβος  

Βαθµός 

επικινδυνότητ

ας             

1 

Μέτρα 1 Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991 

 2   Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (Π∆ 85/1991). 

 3 Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 

85/1991). 

 4 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 

85/1991, Π∆ 395/1994). 

 5   Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994). 

 6 Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991). 

 7 Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου 

εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π∆ 85/1991). 

 8 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 

εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981). 

 9 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994). 

 10 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί 

Βαθµός 

επικινδυνότητ

ας             

1 

Μέτρα 1 Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι 

εφικτό (Π∆ 397/1994). 
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 2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπ όψη τα χαρακτηριστικά 

του φορτίου (βάρος, κέντροβάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994). 

 3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπ όψη απαιτούµενη 

σωµατική προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 

397/1994). 

 4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπ όψη τα χαρακτηριστικά 

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

δαπέδου, θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός, φωτισµός) (Π∆ 397/1994). 

 5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπ όψη τα χαρακτηριστικά 

της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνοςανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 

397/1994). 

 6 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 

προβλήµαταστην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών (Π∆ 397/1994). 

 7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον 

γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Γλίστριµα - παραπάτηµα 

Βαθµός 

επικινδυνότητ

ας             

1 

Μέτρα 1 ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981). 

 2 ∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981). 

 3 Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981). 

 4 Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως 

προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το 

πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η 

προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981). 

 5 Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 

1073/1981). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Σκόνη από λείανση - κόψιµο 
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Βαθµόςεπικινδ

υνότητας 

1 

Μέτρα 1   ∆ιεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) σε εξωτερικούς χώρους. 

 2   ∆ιεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) µακριά από άλλα 

συνεργεία και τρίτους. 

 3      Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Έκθεσησεβλαπτικέςουσίες  

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

2 

Μέτρα 1 Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την 

παραλαβή τους στο εργοτάξιο (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993). 

 2 Ενηµέρωση των εργαζοµένων για την ασφαλή χρήση των χηµικών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα 

στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 

77/1993). 

 3 Αποθήκευση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 

388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993). 

 4   Χρήση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 

388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993). 

 5 Χρήση ΜΑΠ, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των 

χηµικών (Π∆ 396/1994, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993). 

 6 Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιµοποιεί χηµικά, κατά τα 

διαλείµµατα και µετά το πέρας της εργασίας (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 

77/1993). 

 7 Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιµοποιεί χηµικά, από το 

γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 

307/21986, Π∆ 77/1993). 

Μ.Α.Π. 1 Μάσκα πλήρους προσώπου ή µάσκα τροφοδοτούµενη µε οξυγόνο ΕΝ 136270 

 2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

 3 Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 361 
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 4 Γάντια ΕΝ 388 

 5 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

Ανάλυση 

εργασίας 

 

Μεταφορά υλικών - εξοπλισµού στο χώρο. 

Προετοιµασία επιφανειών  

Εφαρµογή µονωτικού υλικού. 

Ενδεχόµενος 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πτώση εργαζόµενου από ύψος  

Βαθµός 

επικινδυνότητ

ας 

3 

Μέτρα 

 

1 Περίφραξη των περάτων πλακών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 

0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980). 

 

 2 Περίφραξη των περάτων πλακών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και 

σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980). 

 3 Περίφραξη των περάτων πλακών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, 

Π∆ 778/1980). 

 4 Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 

0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980). 

 5 Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το πάτηµα και 

σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980). 

 6 Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, 

Π∆ 778/1980). 

 7      Περίφραξη των υπερυψωµένων θέσεων εργασίας, διαδρόµων και προσβάσεων µε διατάξεις 

πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ ή 

µε προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 µ) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980). 

 8 Περίφραξη των κενών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και 

σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980). 
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 9 Περίφραξη των κενών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί 

ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980). 

 10      Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981). 

 11 Κάλυψη των οριζοντίων κενών µε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που αναµένεται 

να δεχτεί (Π∆ 1073/1981). 

 12      Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (Π∆ 1073/1981). 

 13 Χρήση συστήµατος ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Π∆ 396/1994). 

 14      Περίφραξη των διαδρόµων και των θέσεων εργασίας σε ύψος µεγαλύτερο του 0,75 µ, µε µεταλλικές 

κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 

7789/1980). 

 15      Κατασκευή κεκλιµένων διαδρόµων και προσβάσεων µε κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η αντοχή 

των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναµενόµενα φορτία (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980). 

 16     Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν 

αντισταθµιστικά µέτρα (Π∆ 1073/1981). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πτώση εργαζόµενου από σκαλωσιά  

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

3 

Μέτρα 1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980) 

 2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας 

(Π∆ 1073/1981). 

 3   Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 

778/1980). 

 4 

 

Κατασκευή ικριώµατος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ από την 

κατασκευή. Σε διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές διατάξεις 

(κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του ικριώµατος (Π∆ 778/1980). 

 5 

 

∆ιαµόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωµάτων.Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής 

προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να µην διακόπτονται (Π∆ 

778/1980). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πτώση εργαζόµενου από σκάλα  
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Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

3 

Μέτρα 1      Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978). 

 2 Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (Π∆ 

22/1933, Π∆ 17/1978). 

 3 Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συµπαγές δάπεδο (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978). 

 4 Χρήση µεταλλικών σκαλών µε χωνευτά σκαλοπάτια (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978). 

 5 Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978). 

 6 Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται 

η κάθοδος από αυτές (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πτώση εργαζόµενου από εργοεξέδρα  

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

3 

Μέτρα 1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (Π∆ 1073/1981). 

 2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών εργοεξέδρας ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας 

(Π∆ 1073/1981). 

 3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα εργοεξέδρων (Π∆ 1073/1981). 

 4 Αποφυγή καθόδου από υπερυψωµένη εργοεξέδρα (να ζητείται το κατέβασµα µε χειρισµό από το 

κάτω χειριστήριο) (Π∆ 1073/1981). 

 5 Χρήση ζωνών ασφαλείας δεµένων στο καλάθι της εργοεξέδρας (εφόσον προβλέπεται από τον 

κατασκευαστή τους ή τη γραπτή εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου του τεχνικού ασφαλείας της 

επιχείρησης) (Π∆ 396/1994). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πτώση αντικειµένων από ύψος  

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

2 

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, 

κλιµακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980). 
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 2 Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώµατα ή προστασία αυτών µε 

πλέγµα (Π∆ 778/1980). 

 3 Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώµατα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος µεγαλύτερο 

από 3,50 µ από το πεζοδρόµιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό 

υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 µ. Εν συνεχεία 

διαµορφώνεται κεκλιµένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (Π∆ 778/1980). 

 4 Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώµατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος για τη συγκράτηση 

υλικών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980). 

 5 Αποφυγή παραµονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (Π∆ 1073/1981). 

 6 Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος 

(Π∆ 1073/1981). 

 7 Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (Π∆ 1073/1981, Π∆ 

105/1995). 

 8 Χρήση ειδικής ζώνης – εργαλειοθήκης. 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα  

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

2 

Μέτρα 1 Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994). 

 2 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό. 

 3 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981). 

 4 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, 

οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981). 

 5 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν 

εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994). 

Ενδεχόµενος 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Ηλεκτροπληξία  

Βαθµός 

επικινδυνότητ

ας 

2 
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Μέτρα 1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ ΗD 

384. Η ίδια πρόβλεψηι σχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό 

ρεύµα (ΑΠΦ 7.5/1816/88/2004) 

 2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής πρέπει να είναι µεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, µε 

δυνατότητα κλειδώµατος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν προστατευτικό 

διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας - αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος). Η εγκατάσταση και 

η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να 

παραµένουν κλειδωµένοι (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004). 

 3 Οι γραµµές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος να είναι ενισχυµένης µηχανικής αντοχής και 

ηλεκτρικής µόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004). 

 4 Οι διαδροµές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στη 

λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασµα σε σωλήνες, σκέπασµα µε µαδέρια, 

υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδροµή και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόµων κίνησης 

προσωπικού, µηχανηµάτων και οχηµάτων (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004). 

 5 Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και 

πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004). 

Ενδεχόµενος 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πυρκαγιά από χηµικά  

Βαθµός 

επικινδυνότητ

ας 

2 

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981) 

 2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά 

σε εύφλεκτα υλικά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978). 

 3 Απαγόρευση καπνίσµατος και γυµνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π∆ 1073/1981). 

 4 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∆ 1073/1981, Π∆ 

95/1978). 

Ενδεχόµενος 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ         

Θόρυβος  

Βαθµός 

επικινδυνότητ

1 
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ας          

Μέτρα 1 Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991). 

 2 Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (Π∆ 85/1991). 

 3 Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 

85/1991). 

 4 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 

85/1991, Π∆ 395/1994). 

 5 Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994). 

 6 Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991). 

 7 Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου 

εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π∆ 85/1991). 

 8 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 

εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981). 

 9 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994). 

 10 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας. 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Γλίστρηµα - παραπάτηµα  

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

1 

Μέτρα 1 ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981). 

 2 ∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981). 

 3 Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981). 

 4 Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως 

προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το 

πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η 

προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981). 

 5 Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 

1073/1981). 



ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) 

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΙ∆ΑΚΩΝ Σελίδα 44 από 102 

 

44 
 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες  

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

2 

 1 Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την 

παραλαβή τους στο εργοτάξιο (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993). 

 2 Ενηµέρωση των εργαζοµένων για την ασφαλή χρήση των χηµικών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα 

στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 

77/1993). 

 3 Αποθήκευση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 

388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993). 

 4 Χρήση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 

388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993). 

 5 Χρήση ΜΑΠ, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των 

χηµικών (Π∆ 396/1994, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993). 

 6 Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιµοποιεί χηµικά, κατά τα 

διαλείµµατα και µετά το πέρας της εργασίας (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 

77/1993). 

 7 Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιµοποιεί χηµικά, από το 

γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 

307/21986, Π∆ 77/1993). 

Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3). 

 2 Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 361. 

 3 Γάντια ΕΝ 388. 

 4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397. 

 5 Φόρµα εργασίας ΕΝ 465. 

 6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2). 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑ  ΛΙΘΙΝΩΝ  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
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Ανάλυσηεργ

ασίας 

-Προετοιµασία και καθαρισµός επιφάνειας 

-Προετοιµασία υλικών 

- Αρµολόγηση-Μόρφωση επιφάνειας αρµών 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πτώση εργαζόµενου από σκαλωσιά 

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

3 

Μέτρα  1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980). 

 2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας 

(Π∆ 1073/1981). 

 3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 

778/1980). 

 4 Κατασκευή ικριώµατος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ από την 

κατασκευή. Σε διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές διατάξεις 

(κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του ικριώµατος (Π∆ 778/1980). 

 5 ∆ιαµόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωµάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής 

προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να µην διακόπτονται (Π∆ 

778/1980). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πτώση εργαζόµενου από πρανές 

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

3 

Μέτρα 1 Περίφραξη των πρανών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και 

σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981). 

 2 Περίφραξη των πρανών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το πάτηµα και σοβατεπί 

ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981). 

 3 Περίφραξη των πρανών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πτώση αντικειµένων από ύψος 

Βαθµόςεπικιν 2 
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δυνότητας 

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, 

κλιµακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980). 

 2 Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώµατα ή προστασία αυτών µε 

πλέγµα (Π∆ 778/1980). 

 3 Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώµατα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος µεγαλύτερο 

από 3,50 µ από το πεζοδρόµιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό 

υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 µ. Εν συνεχεία 

διαµορφώνεται κεκλιµένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (Π∆ 778/1980). 

 4 Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώµατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος για τη συγκράτηση 

υλικών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980). 

 5 Αποφυγή παραµονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (Π∆ 1073/1981). 

 6 Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος 

(Π∆ 1073/1981). 

 7 Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (Π∆ 1073/1981, Π∆ 

105/1995). 

 8 Χρήση ειδικής ζώνης – εργαλειοθήκης. 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Καταπτώσεις – καθιζήσεις ικριωµάτων  

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

3 

Μέτρα 

 

1 Πριν την ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να διενεργείται µελέτη κατασκευής και αντοχής αυτής από 

τον αρµόδιο µηχανικό, εκτός αν κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή της 

(ΚΥΑ 16440/1994). 

 

 2 Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά τους, δηλαδή βεβαίωση εξέτασης 

τύπου, δήλωση πιστότητας, τεύχος µελέτης αντοχής, οδηγίες συναρµολόγησης και προβλεπόµενες 

χρήσεις (ΚΥΑ 1440/1994). 

 3 Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήµανση στα στοιχεία της σκαλωσιάς, η 

οποία συµφωνεί µε τα πιστοποιητικά της (ΚΥΑ 1440/1994). 

 4 Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες και οι οδηγίες του κατασκευαστή της σκαλωσιάς για την ασφαλή 



ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) 

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΙ∆ΑΚΩΝ Σελίδα 47 από 102 

 

47 
 

και σταθερή ανέγερση της (ΚΥΑ 1440/1994). 

 5 Πρέπει να ελέγχονται όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά της σκαλωσιάς πριν τη χρησιµοποίησή τους 

(ΚΥΑ 1440/1994). 

 6 Μόνο έµπειροι και εξειδικευµένοι εργαζόµενοι να χρησιµοποιούνται για την συναρµολόγηση και 

αποσυναρµολόγηση της σκαλωσιάς (ΚΥΑ 1440/1994). 

 7 Η σκαλωσιά πρέπει να εδράζεται σε σταθερό έδαφος (Π∆ 778/1980). 

 8 Για τη στήριξη σκαλωσιών σε χώµα πρέπει να χρησιµοποιούνται µαδέρια (Π∆ 778/1980). 

 9 Η έδραση σκαλωσιών σε µπάζα πρέπει να αποφεύγεται (Π∆ 778/1980). 

 10 Η έδραση σκαλωσιών σε υαλοπίνακες πρέπει να αποφεύγεται (Π∆ 778/1980). 

 11 Η σκαλωσιά πρέπει να "δένεται" στην κατασκευή ή να αντιστηρίζεται. Το "δέσιµο" σε καµία 

περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται µε σχοινί ή σύρµα, αλλά σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 

κατασκευαστή της σκαλωσιάς (Π∆ 778/1980). 

 12 Πριν ολοκληρωθεί µια σκαλωσιά δεν πρέπει να χρησιµοποιείται (Π∆ 778/1980). 

 13 Πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος της αντοχής και σταθερότητας της σκαλωσιάς. Οι έλεγχοι 

πρέπει να καταγράφονται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (Π∆ 778/1980, Π∆ 

1073/1981, Ν 1296/1983). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες  

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

2 

Μέτρα 1 Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την 

παραλαβή τους στο εργοτάξιο (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993). 

2 Ενηµέρωση των εργαζοµένων για την ασφαλή χρήση των χηµικών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα 

στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 

77/1993). 

3 Αποθήκευση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 

388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993). 

4 Χρήση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 

388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993). 

5 Χρήση ΜΑΠ, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των 
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χηµικών (Π∆ 396/1994, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993). 

6 Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιµοποιεί χηµικά, κατά τα 

διαλείµµατα και µετά το πέρας της εργασίας (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 

77/1993). 

7 Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιµοποιεί χηµικά, από το 

γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 

307/21986, Π∆ 77/1993). 

Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

2 Γάντια ΕΝ 388 

3 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  

Ανάλυση 

εργασίας 

-Μεταφορά εξοπλισµού 

-Αποµόνωση χώρου  

-Αµµοβολή 

-Καθαρισµός χώρου 

Ενδεχόµενος 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ      

Θόρυβος 

Βαθµός 

επικινδυνότητ

ας          

1 

Μέτρα 1 Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991). 

 2 Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (Π∆ 85/1991). 

 3 Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 

85/1991). 

 4 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 

85/1991, Π∆ 395/1994). 

 5 Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994). 

 6 Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991). 
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 7 Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου 

εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π∆ 85/1991). 

 8 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 

εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981). 

 9 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994). 

 10 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί  

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

1 

Μέτρα 

 

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

εφικτό (Π∆ 397/1994). 

 2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του 

φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994). 

 3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη 

σωµατική προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 

397/1994). 

 4 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∆ 397/1994). 

 5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της 

εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 397/1994). 

 6 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∆ 397/1994). 

 7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον 

γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Γλίστρηµα - παραπάτηµα  

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

1 
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Μέτρα 1 ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981). 

 2 ∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981). 

 3 Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981). 

 4 Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως 

προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το 

πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η 

προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981). 

 5 Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 

1073/1981). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Σκόνη-άµµος από αµµοβολή  

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

2 

Μέτρα 1 Αποµόνωση του χώρου εργασίας (πχ µε λινάτσα, νάυλον, γεωύφασµα). 

 2 Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Κίνδυνοι από τη χρήση εξοπλισµού εργασίας 

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

2 

 2 Η συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση του εξοπλισµού εργασίας πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε 

τις προβλέψεις του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999). 

 3 Οι χειριστές εξοπλισµού εργασίας πρέπει να έχουν τις απαιτούµενες γνώσεις για το χειρισµό του και 

άδειες εφόσον απαιτείται από τη Νοµοθεσία ή τον κατασκευαστή του (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999). 

 4 Ο χειρισµός του εξοπλισµού εργασίας δεν πρέπει να δηµιουργεί κινδύνους στο προσωπικό (Π∆ 

395/1984, Π∆ 89/1999). 

 5 Ο εξοπλισµός εργασίας πρέπει να διαθέτει ασφαλή συστήµατα χειρισµού. Επίσης πρέπει να φέρει 

σύστηµα ασφαλούς διακοπής λειτουργίας. Ακούσιος χειρισµός πρέπει να αποκλείεται (Π∆ 395/1984, 

Π∆ 89/1999). 

 6 Ο εξοπλισµός εργασίας πρέπει να φέρει προστατευτικές διατάξεις (προφυλακτήρες) για την αποφυγή 

πιασίµατος των άκρων των εργαζοµένων, ακούσιας διαφυγής υλικών, καθώς και τυχαίας επαφής µε 

θερµά µέρη τους (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999). 
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 7 Ο εξοπλισµός εργασίας πρέπει να διαθέτει τις προβλεπόµενες ενδείξεις και σηµάνσεις (Π∆ 395/1984, 

Π∆ 89/1999). 

 8 Πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του εξοπλισµού εργασίας (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999). 

 9 Ο φωτισµός του χώρου εργασίας πρέπει να είναι επαρκής. 

 10 Αν χρησιµοποιούνται µηχανές εσωτερικής καύσης (ή υπάρχουν αναθυµιάσεις), δεν πρέπει να 

λειτουργούν σε χώρο που δεν αερίζεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999). 

 11 Ο εξοπλισµός εργασίας που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα πρέπει να είναι γειωµένος και διπλά 

µονωµένος (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999). 

 12 Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να φέρουν σύστηµα πέδησης (και εφεδρικό, εφόσον 

απαιτείται) (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999). 

 13 Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να φέρουν φώτα πορείας (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999). 

 14 Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να φέρουν πυροσβεστήρες, εφόσον δεν προβλέπεται άλλο 

µέσο πυρόσβεσης στο χώρο εργασίας (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999). 

 15 Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να διαθέτουν συστήµατα µείωσης των συνεπειών ενδεχόµενης 

σύγκρουσης (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999). 

 16 Κατά το χειρισµό τους πρέπει να δίνεται προσοχή για την αποφυγή παγίδευσης εργαζόµενου σε 

κινούµενα µέρη (πχ τροχοί, ερπύστριες) (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999). 

 17 Η εγκατάσταση των εξοπλισµών εργασίας που χρησιµοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να 

είναι ασφαλής (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999). 

 18 Οι εξοπλισµοί εργασίας που χρησιµοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη 

ένδειξη του ονοµαστικού φορτίου τους (καθώς και κάθε συσχηµατισµού τους) (Π∆ 395/1984, Π∆ 

89/1999). 

 19 Οι εξοπλισµοί εργασίας που χρησιµοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να διαθέτουν τις 

προβλεπόµενες ενδείξεις και σηµάνσεις (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999). 

 20 Πρέπει να δίνεται µέριµνα για την αποφυγή πρόσκρουσης, ελεύθερης πτώσης καθώς και ακούσιας 

απαγκίστρωσης του φορτίου (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999). 

 21 Εφόσον από τη χρήση εξοπλισµού εργασίας προκύπτουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι, ο χειρισµός πρέπει να 

γίνεται µόνο από εργαζόµενους στους οποίους έχει ανατεθεί η χρήση του (Π∆ 395/1984, Π∆ 

89/1999). 

 22 Εφόσον από τη χρήση εξοπλισµού εργασίας προκύπτουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι, οι εργασίες ελέγχου, 

συντήρησης, µετατροπής και επισκευής του πρέπει να γίνονται από αρµόδιο πρόσωπο (Π∆ 
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395/1984, Π∆ 89/1999). 

Μ.Α.Π. 1 Μάσκα πλήρους προσώπου µε φίλτρα ΕΝ 136 class 2. 

 2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3). 

 3 Γάντια ΕΝ 388. 

 4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397. 

 5 Φόρµα εργασίας ΕΝ 465. 

ΦΑΣΗ :Εργασίες Απόφραξης & κατασκευής Αποχετευτικού ∆ικτύου υδατοπιδάκων 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

Ανάλυση 

εργασίας 

Εργασίες σε φρεάτια 

Ενδεχόµενος 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

 

Κίνδυνοι λόγω εργασιών εντός φρεατίων (πτώση στον πυθµένα, ασφυξία, έκθεση 

σε βλαπτικούς παράγοντες). 

Βαθµός 

επικινδυνότητ

ας 

3 

Μέτρα 1 Οι υπεύθυνοι των συνεργείων συντήρησης φρεατίων πρέπει να είναι ενηµερωµένοι για όλα τα 

διαθέσιµα στοιχεία (µεθοδολογία, είδος φρεατίου, είδος εργασίας, συνθήκες κυκλοφορίας). 

 2 Ο χώρος εργασίας επί της οδού πρέπει να περιφραχθεί, ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση σε 

διερχόµενους πεζούς και οχήµατα και να τοποθετηθεί σήµανση για ενηµέρωση των διερχόµενων 

οδηγών και προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας, (Π∆ 16/1996). 

 3 Για το προσωπικό που θα εργαστεί εντός των φρεατίων πρέπει να εξασφαλιστεί η επάρκεια 

οξυγόνου. (Π∆ 16/1996). 

 4 Εντός των φρεατίων πρέπει να διενεργούνται µετρήσεις παραγόντων για ανίχνευση επικίνδυνων 

ουσιών. (Π∆ 16/1996). 

 5 Πρέπει να εξασφαλιστεί µέθοδος επικοινωνίας µεταξύ των συνεργείων εντός και εκτός των φρεατίων. 

(Π∆ 16/1996). 

 6 Για την αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων πρέπει να υπάρχει εργαζόµενος πάνω από το φρεάτιο 
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για παρακολούθηση και παροχή βοήθειας, εφόσον κριθεί αναγκαίο. (Π∆ 16/1996). 

 7 Η πρόσβαση και έξοδος από το φρεάτιο πρέπει να γίνεται µέσω των σκαλών ή µε τη βοήθεια 

ανυψωτικής διάταξης σε τρίποδα. (Π∆ 16/1996). 

 8 Εντός των φρεατίων πρέπει να εξασφαλιστεί φωτισµός. (Π∆ 16/1996). 

 9 Εξοπλισµός, εργαλεία και καλώδια που χρησιµοποιούνται εντός των φρεατίων πρέπει να είναι 

κατάλληλα για υγρό περιβάλλον. (Π∆ 16/1996). 

 10 Το προσωπικό που εργάζεται εντός των φρεατίων πρέπει να εξετάζεται περιοδικά από τον ιατρό 

εργασίας της επιχείρησης. (Π∆ 16/1996, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985). 

 11 Τα φρεάτια πρέπει να κλείνονται µετά τη λήξη των εργασιών (βάρδια, ηµέρα). (Π∆ 16/1996). 

 12 Η υλοποίηση συστήµατος Άδειας Εργασίας αποτελεί µέτρο που συµβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη 

των ατυχηµάτων και συνεπώς πρέπει να ληφθεί υπόψη. 

 13 Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποιος εκδίδει την άδεια. 

 14 Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει για ποιον εκδίδεται η άδεια. 

 15 Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει για ποια εργασία εκδίδεται η άδεια. 

 16 Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει την ηµεροµηνία έκδοσης και ισχύος της άδειας. 

 17 Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποια η διάρκεια της άδειας (όχι µεγαλύτερη της 

µιας βάρδιας). 

 18 Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει τα µέτρα κατά την είσοδο και εργασία σε κλειστό 

χώρο. 

Μ.Α.Π. 1 Μάσκα πλήρους προσώπου µε φίλτρα ΕΝ 136 class 2. 

 2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3). 

 3 Γάντια ΕΝ 388. 

 4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397. 

 5 Φόρµα εργασίας ΕΝ 465. 

 6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2). 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

Ανάλυση Μεταφορά υλικών 
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εργασίας 

 

Τοποθέτηση χυτοσίδηρων τεµαχίων 

Ενδεχόµενος 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πτώση φορτίων που µεταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες 

Βαθµός 

επικινδυνότητ

ας 

2 

 1 Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981). 

 2 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (Π∆ 1073/1981, Π∆ 

395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000). 

 3 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να φέρει πινακίδα µε διάγραµµα ανυψωτικής ικανότητας (Π∆ 1073/1981, 

Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000). 

 4 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 

89/1999, Π∆ 304/2000, ΥΑ 593/2003). 

 5 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τις προβλεπόµενες πιστοποιήσεις, από τρίτο µέρος (ΥΑ 

593/2003). 

 6 Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται (πχ συρµατόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιµάντες) να είναι ο 

προβλεπόµενος και χωρίς φθορές (Π∆ 1073/1981). 

 7 Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εµπειρία (Π∆ 31/1990). 

 8 Τα συρµατόσχοινα - σαµπάνια να είναι ελεγµένα και προσαρτηµένα σωστά στο φορτίο (Π∆ 

1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000). 

 9 Η περιοχή να είναι αποκλεισµένη για τους µη έχοντες εργασία (Π∆ 1073/1981). 

 10 Οι εργαζόµενοι σε γειτονικά σηµεία να έχουν ενηµερωθεί. 

 11 Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έµπειρος 

κουµανταδόρος (Π∆ 1073/1981). 

 12 Οι ανυψωτικοί µηχανισµοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασµένοι καλά (Π∆ 1073/1981). 

 13 Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (Π∆ 1073/1981). 

 14 Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού µηχανισµού (Π∆ 1073/1981). 

 15 Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας µεταφοράς φορτίου (Π∆ 1073/1981). 
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 16 Απαγορεύεται η απότοµη ανύψωση/ κατέβασµα (Π∆ 1073/1981). 

 17 Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζοµένους (Π∆ 1073/1981). 

 18 Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεµοι (Π∆ 1073/1981). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Καταπλάκωσηαπόυλικά  

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

3 

Μέτρα 1 Η διαδικασία κατεδάφισης πρέπει να συντονίζεται από υπεύθυνο µηχανικό (Π∆ 1073/1981). 

 2 Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ελέγξει την προς κατεδάφιση κατασκευή, για να διαπιστώσει το 

είδος και τη κατάσταση του φέροντα οργανισµού, καθώς και των υπολοίπων δοµικών στοιχείων (Π∆ 

1073/1981). 

 3 Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα πρόκλησης ζηµιών σε γειτονικές 

κατασκευές, τόσο κατά τη διαδικασία της κατεδάφισης, όσο και µετά από αυτή (Π∆ 1073/1981). 

 4 Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να διενεργήσει επιτόπου αυτοψία µε τον µελετητή, τον ιδιοκτήτη και 

τον εργοδηγό (Π∆ 1073/1981). 

 5 Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ενηµερώσει τον εργοδηγό για τη µελέτη και τις επιτόπου συνθήκες 

(Π∆ 1073/1981). 

 6 Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ελέγξει αν ο εξοπλισµός και η στελέχωση του συνεργείου 

επαρκούν για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας (Π∆ 1073/1981). 

 7 Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να επιβλέπει όλη τη διαδικασία για την αντιµετώπιση έκτακτων 

καταστάσεων (Π∆ 1073/1981). 

 8 Το διαθέσιµο προσωπικό είναι εξειδικευµένο στις εργασίες κατεδαφίσεων (Π∆ 1073/1981). 

 9 Όλοι οι εργαζόµενοι γνωρίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται µε την εργασία τους, τόσο για τους 

ίδιους, όσο και για τους γύρω τους (Π∆ 1073/1981). 

 10 Ο αριθµός των εργαζοµένων που επιβλέπεται από κάθε επικεφαλής δεν ξεπερνάει τα 10 άτοµα (Π∆ 

1073/1981). 

 11 Έχει αποκλειστεί η περιοχή περιµετρικά σε απόσταση µεγαλύτερη του ενός τετάρτου του ύψους της 

κατεδαφιστέας κατασκευής, ή κατασκευάζονται κατάλληλες διαβάσεις και συλλεκτήρια πετάσµατα. Σε 

κάθε περίπτωση τοποθετούνται κατάλληλα σήµατα προειδοποίησης τρίτων (Π∆ 1073/1981). 

 12 Έχουν διακοπεί ή µεταφερθεί όλες οι παροχές (Π∆ 1073/1981). 
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 13 Έχουν επισηµανθεί και καλυφθεί όλα τα κατακόρυφα κενά (Π∆ 1073/1981). 

 14 Έχουν αποµακρυνθεί τα δοχεία - δεξαµενές που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνα υλικά (Π∆ 

1073/1981). 

 15 Στο χώρο προς κατεδάφιση βρίσκονται οι απολύτως απαραίτητοι εργαζόµενοι (Π∆ 1073/1981). 

 16 Υπάρχει επικοινωνία µε τα συνεργεία κατεδάφισης (Π∆ 1073/1981). 

 17 ∆εν υπερφορτώνονται τα δάπεδα µε υλικά κατεδάφισης και µηχανήµατα - εξοπλισµό (Π∆ 1073/1981). 

 18 Λαµβάνονται µέτρα προστασίας των γειτονικών κατασκευών (Π∆ 1073/1981). 

 19 Οι εργαζόµενοι που υλοποιούν την κατεδάφιση πρέπει να χρησιµοποιούν τα προβλεπόµενα από τον 

κατασκευαστή Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 396/1994). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα  

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

2 

Μέτρα 1 Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994). 

 2 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό. 

 3 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981). 

 4 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, 

οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981). 

 5 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν 

εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994). 

Ενδεχόµενος 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ      

Τροχαίο  

Βαθµός 

επικινδυνότητ

ας          

2 

Μέτρα 

 

1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές 

και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003). 

 2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ώστε 

να διευθετηθεί το θέµα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή της 



ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) 

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΙ∆ΑΚΩΝ Σελίδα 57 από 102 

 

57 
 

τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003). 

 3 Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική 

µελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) (ΥΑ 503/2003). 

 4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, 

αποτρέποντας τους µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η 

είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003). 

 5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003). 

 6 Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994). 

 7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού χώρου 

(ΥΑ 503/2003). 

 8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆ 1073/1981). 

 9 Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην ανατραπούν 

(βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003). 

 10 Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της 

κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, 

παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους 

ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των 

εργασιών πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 

503/2003, Π∆ 396/1994). 

 11 Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 503/2003). 

 12 Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή 

ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα 

ασφάλειας (ΥΑ 503/2003). 

 13 Οι εργαζόµενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (ΥΑ 

503/2003, Π∆ 396/1994). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί  

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

1 

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

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

φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994). 

 3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη 

σωµατική προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 

397/1994). 

 4 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∆ 397/1994). 

 5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της 

εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 397/1994). 

 6 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∆ 397/1994). 

 7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον 

γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985). 

Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3). 

 

 2 Γάντια ΕΝ 388. 

 3 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397. 

 4 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2). 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 

Ανάλυση 

εργασίας 

 

Μεταφορά υλικών 

Τοποθέτηση καναλιών αποστράγγισης 

Ενδεχόµενος 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πτώση φορτίων που µεταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες 

 

Βαθµός 

επικινδυνότητ

ας 

2 

Μέτρα 1 Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981). 

 2 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (Π∆ 1073/1981, Π∆ 
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395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000). 

 3 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να φέρει πινακίδα µε διάγραµµα ανυψωτικής ικανότητας (Π∆ 1073/1981, 

Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000). 

 4 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 

89/1999, Π∆ 304/2000, ΥΑ 593/2003). 

 5 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τις προβλεπόµενες πιστοποιήσεις, από τρίτο µέρος (ΥΑ 

593/2003). 

 6 Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται (πχ συρµατόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιµάντες) να είναι ο 

προβλεπόµενος και χωρίς φθορές (Π∆ 1073/1981). 

 7 Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εµπειρία (Π∆ 31/1990). 

 8 Τα συρµατόσχοινα - σαµπάνια να είναι ελεγµένα και προσαρτηµένα σωστά στο φορτίο (Π∆ 

1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000). 

 9 Η περιοχή να είναι αποκλεισµένη για τους µη έχοντες εργασία (Π∆ 1073/1981). 

 10 Οι εργαζόµενοι σε γειτονικά σηµεία να έχουν ενηµερωθεί. 

 11 Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έµπειρος 

κουµανταδόρος (Π∆ 1073/1981). 

 12 Οι ανυψωτικοί µηχανισµοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασµένοι καλά (Π∆ 1073/1981). 

 13 Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (Π∆ 1073/1981). 

 14 Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού µηχανισµού (Π∆ 1073/1981). 

 15 Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας µεταφοράς φορτίου (Π∆ 1073/1981). 

 16 Απαγορεύεται η απότοµη ανύψωση/ κατέβασµα (Π∆ 1073/1981). 

 17 Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζοµένους (Π∆ 1073/1981). 

 18 Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεµοι (Π∆ 1073/1981). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Καταπλάκωση από υλικά 

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

3 

Μέτρα 1 Η διαδικασία κατεδάφισης πρέπει να συντονίζεται από υπεύθυνο µηχανικό (Π∆ 1073/1981). 
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 2 Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ελέγξει την προς κατεδάφιση κατασκευή, για να διαπιστώσει το 

είδος και τη κατάσταση του φέροντα οργανισµού, καθώς και των υπολοίπων δοµικών στοιχείων (Π∆ 

1073/1981). 

 3 Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα πρόκλησης ζηµιών σε γειτονικές 

κατασκευές, τόσο κατά τη διαδικασία της κατεδάφισης, όσο και µετά από αυτή (Π∆ 1073/1981). 

 4 Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να διενεργήσει επιτόπου αυτοψία µε τον µελετητή, τον ιδιοκτήτη και 

τον εργοδηγό (Π∆ 1073/1981). 

 5 Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ενηµερώσει τον εργοδηγό για τη µελέτη και τις επιτόπου συνθήκες 

(Π∆ 1073/1981). 

 6 Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ελέγξει αν ο εξοπλισµός και η στελέχωση του συνεργείου 

επαρκούν για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας (Π∆ 1073/1981). 

 7 Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να επιβλέπει όλη τη διαδικασία για την αντιµετώπιση έκτακτων 

καταστάσεων (Π∆ 1073/1981). 

 8 Το διαθέσιµο προσωπικό είναι εξειδικευµένο στις εργασίες κατεδαφίσεων (Π∆ 1073/1981). 

 9 Όλοι οι εργαζόµενοι γνωρίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται µε την εργασία τους, τόσο για τους 

ίδιους, όσο και για τους γύρω τους (Π∆ 1073/1981). 

 10 Ο αριθµός των εργαζοµένων που επιβλέπεται από κάθε επικεφαλής δεν ξεπερνάει τα 10 άτοµα (Π∆ 

1073/1981). 

 11 Έχει αποκλειστεί η περιοχή περιµετρικά σε απόσταση µεγαλύτερη του ενός τετάρτου του ύψους της 

κατεδαφιστέας κατασκευής, ή κατασκευάζονται κατάλληλες διαβάσεις και συλλεκτήρια πετάσµατα. Σε 

κάθε περίπτωση τοποθετούνται κατάλληλα σήµατα προειδοποίησης τρίτων (Π∆ 1073/1981). 

 12 Έχουν διακοπεί ή µεταφερθεί όλες οι παροχές (Π∆ 1073/1981). 

 13 Έχουν επισηµανθεί και καλυφθεί όλα τα κατακόρυφα κενά (Π∆ 1073/1981). 

 14 Έχουν αποµακρυνθεί τα δοχεία - δεξαµενές που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνα υλικά (Π∆ 

1073/1981). 

 15 Στο χώρο προς κατεδάφιση βρίσκονται οι απολύτως απαραίτητοι εργαζόµενοι (Π∆ 1073/1981). 

 16 Υπάρχει επικοινωνία µε τα συνεργεία κατεδάφισης (Π∆ 1073/1981). 

 17 ∆εν υπερφορτώνονται τα δάπεδα µε υλικά κατεδάφισης και µηχανήµατα - εξοπλισµό (Π∆ 1073/1981). 

 18 Λαµβάνονται µέτρα προστασίας των γειτονικών κατασκευών (Π∆ 1073/1981). 
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 19 Οι εργαζόµενοι που υλοποιούν την κατεδάφιση πρέπει να χρησιµοποιούν τα προβλεπόµενα από τον 

κατασκευαστή Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 396/1994). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα  

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

2 

Μέτρα 1 Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994). 

 2 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό. 

 3 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981). 

 4 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, 

οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981). 

 5 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν 

εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994). 

Ενδεχόµενος 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ       

Τροχαίο 

Βαθµός 

επικινδυνότητ

ας          

2 

Μέτρα 

 

1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές 

και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003). 

 2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ώστε 

να διευθετηθεί το θέµα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή της 

τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003). 

 3 Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική 

µελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) (ΥΑ 503/2003). 

 4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, 

αποτρέποντας τους µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η 

είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003). 

 5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003). 

 6 Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994). 
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 7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού χώρου 

(ΥΑ 503/2003). 

 8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆ 1073/1981). 

 9 Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην ανατραπούν 

(βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003). 

 10 Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της 

κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, 

παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους 

ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των 

εργασιών πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 

503/2003, Π∆ 396/1994). 

 11 Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 503/2003). 

 12 Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή 

ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα 

ασφάλειας (ΥΑ 503/2003). 

 13 Οι εργαζόµενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (ΥΑ 

503/2003, Π∆ 396/1994). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί 

Βαθµόςεπικινδ

υνότητας 

1 

Μέτρα 1 Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι 

εφικτό (Π∆ 397/1994). 

 2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του 

φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994). 

 3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη 

σωµατική προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 

397/1994). 

 4 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∆ 397/1994). 

 5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της 

εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 397/1994). 
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 6 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∆ 397/1994). 

 7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον 

γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985). 

Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3). 

 2 Γάντια ΕΝ 388. 

 3 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397. 

 4 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2). 

ΕΡΓΑΣΙΑ                             ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ Ο∆ΟΥΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ  

Ανάλυση 

εργασίας               

Εργασίες σε οδούς υπό κυκλοφορία 

Ενδεχόµενος 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ      

Τροχαίο 

Βαθµός 

επικινδυνότητ

ας          

3 

 1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδό υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές 

και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι. (ΥΑ 503/2003) 

 2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ώστε 

να διευθετηθεί το θέµα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή της 

τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας. (ΥΑ 503/2003). 

 3 Η προσωρινή σήµανση της οδού πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 

502/2003 ή τη σχετική µελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα). 

(ΥΑ 503/2003). 

 4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, 

αποτρέποντας τους µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η 

είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο. (ΥΑ 503/2003). 

 5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου. (ΥΑ 503/2003). 

 6 Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς. (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994). 
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 7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και ο ευρύτερος χώρος περί αυτόν (οδόστρωµα). (ΥΑ 

503/2003). 

 8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται. (ΥΑ 503/2003). 

 9 Η ανάρτηση των πινακίδων, κατά τις ανυψωτικές εργασίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση τους, 

πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για καθεµία και µε «πνιχτό» δέσιµο. (ΥΑ 503/2003). 

 10 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποµακρύνονται από το χώρο τοποθέτησης των πινακίδων µέχρι να 

πλησιάσουν στο έδαφος. (ΥΑ 503/2003). 

 11 Οι εργαζόµενοι που τοποθετούν πινακίδες και στηθαία πρέπει να χρησιµοποιούν γάντια. (ΥΑ 

503/2003, Π∆ 396/1994). 

 12 Οι πινακίδες πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση). (ΥΑ 

503/2003). 

 13 Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της 

κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, 

παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους 

ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των 

εργασιών πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό. (ΥΑ 

503/2003). 

 14 Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών. (ΥΑ 503/2003). 

 15 Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή 

ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα 

ασφάλειας. (ΥΑ 503/2003). 

Μ.Α.Π. 1 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

ΦΑΣΗ :ΕργασίεςαφαίρεσηςυφιστάµενηςεγκατάστασηςΗ/Μσιντριβανιών 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ανάλυση 

εργασίας 

 

Μεταφορά υλικών στο χώρο 

Τοποθέτηση στηριγµάτων 

Τοποθέτηση αγωγών - ειδικών εξαρτηµάτων 

∆οκιµές 

Ενδεχόµενος 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πτώση εργαζόµενου από ύψος 
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Βαθµός 

επικινδυνότητ

ας 

3 

Μέτρα 

 

1 Περίφραξη των περάτων πλακών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 

0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980). 

 2 Περίφραξη των περάτων πλακών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και 

σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980). 

 3 Περίφραξη των περάτων πλακών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, 

Π∆ 778/1980). 

 4 Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 

0,5 µ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980). 

 5 Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το πάτηµα και 

σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980). 

 6 Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, 

Π∆ 778/1980). 

 7 Περίφραξη των υπερυψωµένων θέσεων εργασίας, διαδρόµων και προσβάσεων µε διατάξεις 

πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ ή 

µε προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 µ) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980). 

 8 Περίφραξη των κενών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και 

σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980). 

 9 Περίφραξη των κενών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί 

ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980). 

 10 Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981). 

 11 Κάλυψη των οριζοντίων κενών µε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που αναµένεται 

να δεχτεί (Π∆ 1073/1981). 

 12 Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (Π∆ 1073/1981). 

 13 Χρήση συστήµατος ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Π∆ 396/1994). 

 14 Περίφραξη των διαδρόµων και των θέσεων εργασίας σε ύψος µεγαλύτερο του 0,75 µ, µε µεταλλικές 

κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 

7789/1980). 
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 15 Κατασκευή κεκλιµένων διαδρόµων και προσβάσεων µε κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η αντοχή 

των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναµενόµενα φορτία (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980). 

 16 Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν 

αντισταθµιστικά µέτρα (Π∆ 1073/1981). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πτώση εργαζόµενου από σκαλωσιά  

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

3 

Μέτρα 1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980). 

 2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας 

(Π∆ 1073/1981). 

 3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 

778/1980). 

 4 Κατασκευή ικριώµατος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ από την 

κατασκευή. Σε διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές διατάξεις 

(κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του ικριώµατος (Π∆ 778/1980). 

 5 ∆ιαµόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωµάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής 

προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να µην διακόπτονται (Π∆ 

778/1980). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πτώση εργαζόµενου από σκάλα  

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

3 

Μέτρα 1 Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978). 

 2 Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (Π∆ 

22/1933, Π∆ 17/1978). 

 3 Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συµπαγές δάπεδο (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978). 

 4 Χρήση µεταλλικών σκαλών µε χωνευτά σκαλοπάτια (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978). 

 5 Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978). 

 6 Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται 
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η κάθοδος από αυτές (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978). 

Ενδεχόµενος 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πτώση εργαζόµενου από εργοεξέδρα  

Βαθµός 

επικινδυνότητ

ας 

3 

Μέτρα 1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (Π∆ 1073/1981). 

 2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών εργοεξέδρας ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας 

(Π∆ 1073/1981). 

 3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα εργοεξέδρων (Π∆ 1073/1981). 

 4 Αποφυγή καθόδου από υπερυψωµένη εργοεξέδρα (να ζητείται το κατέβασµα µε χειρισµό από το 

κάτω χειριστήριο) (Π∆ 1073/1981). 

 5 Χρήση ζωνών ασφαλείας δεµένων στο καλάθι της εργοεξέδρας (εφόσον προβλέπεται από τον 

κατασκευαστή τους ή τη γραπτή εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου του τεχνικού ασφαλείας της 

επιχείρησης) (Π∆ 396/1994). 

Ενδεχόµενος 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πτώση αντικειµένων από ύψος  

Βαθµός 

επικινδυνότητ

ας 

2 

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, 

κλιµακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980). 

 2 Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώµατα ή προστασία αυτών µε 

πλέγµα (Π∆ 778/1980). 

 3 Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώµατα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος µεγαλύτερο 

από 3,50 µ από το πεζοδρόµιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό 

υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 µ. Εν συνεχεία 

διαµορφώνεται κεκλιµένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (Π∆ 778/1980). 

 4 Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώµατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος για τη συγκράτηση 

υλικών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980). 

 5 Αποφυγή παραµονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (Π∆ 1073/1981). 
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 6 Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος 

(Π∆ 1073/1981). 

 7 Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (Π∆ 1073/1981, Π∆ 

105/1995). 

 8 Χρήση ειδικής ζώνης – εργαλειοθήκης. 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πτώση φορτίων που µεταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες  

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

2 

Μέτρα 1 Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981). 

 2 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (Π∆ 1073/1981, Π∆ 

395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000). 

 3 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να φέρει πινακίδα µε διάγραµµα ανυψωτικής ικανότητας (Π∆ 1073/1981, 

Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000). 

 4 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 

89/1999, Π∆ 304/2000, ΥΑ 593/2003). 

 5 Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τις προβλεπόµενες πιστοποιήσεις, από τρίτο µέρος (ΥΑ 

593/2003). 

 6 Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται (πχ συρµατόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιµάντες) να είναι ο 

προβλεπόµενος και χωρίς φθορές (Π∆ 1073/1981). 

 7 Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εµπειρία (Π∆ 31/1990). 

 8 Τα συρµατόσχοινα - σαµπάνια να είναι ελεγµένα και προσαρτηµένα σωστά στο φορτίο (Π∆ 

1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000). 

 9 Η περιοχή να είναι αποκλεισµένη για τους µη έχοντες εργασία (Π∆ 1073/1981). 

 10 Οι εργαζόµενοι σε γειτονικά σηµεία να έχουν ενηµερωθεί. 

 11 Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έµπειρος 

κουµανταδόρος (Π∆ 1073/1981). 

 12 Οι ανυψωτικοί µηχανισµοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασµένοι καλά (Π∆ 1073/1981). 

 13 Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (Π∆ 1073/1981). 
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 14 Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού µηχανισµού (Π∆ 1073/1981). 

 15 Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας µεταφοράς φορτίου (Π∆ 1073/1981). 

 16 Απαγορεύεται η απότοµη ανύψωση/ κατέβασµα (Π∆ 1073/1981). 

 17 Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζοµένους (Π∆ 1073/1981). 

 18 Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεµοι (Π∆ 1073/1981). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα  

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

2 

Μέτρα 1 Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994). 

 2 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό. 

 3 Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981). 

 4 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, 

οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981). 

 5 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν 

εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994). 

Ενδεχόµενος 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Ηλεκτροπληξία  

Βαθµός 

επικινδυνότητ

ας 

2 

Μέτρα 

 

1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ Ηϋ 

384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό 

ρεύµα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004). 

 2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής πρέπει να είναι µεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, µε 

δυνατότητα κλειδώµατος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν προστατευτικό 

διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας - αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος). Η εγκατάσταση και 

η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να 

παραµένουν κλειδωµένοι (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004). 

 3 Οι γραµµές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος να είναι ενισχυµένης µηχανικής αντοχής και 
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ηλεκτρικής µόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004). 

 4 Οι διαδροµές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στη 

λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασµα σε σωλήνες, σκέπασµα µε µαδέρια, 

υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδροµή και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόµων κίνησης 

προσωπικού, µηχανηµάτων και οχηµάτων (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004). 

 5 Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και 

πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Πυρκαγιά 

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

2 

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981). 

 2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά 

σε εύφλεκτα υλικά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978). 

 3 Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (Π∆ 1073/1981). 

 4 Αποψήλωση θάµνων και χαµηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. 

 5 Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρµανση) (Π∆ 1073/1981). 

 6 Απαγόρευση καπνίσµατος και γυµνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π∆ 1073/1981). 

 7 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∆ 1073/1981, Π∆ 

95/1978). 

 8 Σύσταση οµάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα µέλη της να βρίσκονται στο εργοτάξιο σε 

καθηµερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενηµερωθεί για τη χρήση των 

πυροσβεστικών µέσων) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978). 

Ενδεχόµενος 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ      

Θόρυβος   

Βαθµός 

επικινδυνότητ

ας          

1 

Μέτρα 1 Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991). 
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 2 Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (Π∆ 85/1991). 

 3 Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 

85/1991). 

 4 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 

85/1991, Π∆ 395/1994). 

 5 Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994). 

 6 Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991). 

 7 Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου 

εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π∆ 85/1991). 

 8 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 

εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981). 

 9 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994). 

 10 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 

Ενδεχόµενος 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ      

Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί 

Βαθµός 

επικινδυνότητ

ας          

1 

Μέτρα 1 Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι 

εφικτό (Π∆ 397/1994). 

 2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του 

φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994). 

 3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη 

σωµατική προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 

397/1994). 

 4 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∆ 397/1994). 

 5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της 

εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 397/1994). 
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 6 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∆ 397/1994). 

 7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον 

γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Γλίστρηµα - παραπάτηµα 

Βαθµόςεπικινδ

υνότητας 

1 

Μέτρα 1 ∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981). 

 2 ∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981). 

 3 Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981). 

 4 Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως 

προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το 

πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η 

προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981). 

 5 Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 

1073/1981). 

Ενδεχόµενος

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Κίνδυνοιαπότηχρήσηεξοπλισµούεργασίας 

Βαθµόςεπικιν

δυνότητας 

2 

Μέτρα  1 Ο εξοπλισµός εργασίας πρέπει να είναι πιστοποιηµένος και να φέρει την ένδειξη CE. Επίσης πρέπει 

να συνοδεύεται µε εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του, στην Ελληνική γλώσσα (Π∆ 395/1994, Π∆ 

89/1999). 

 2 Η συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση του εξοπλισµού εργασίας πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε 

τις προβλέψεις του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999). 

 3 Οι χειριστές εξοπλισµού εργασίας πρέπει να έχουν τις απαιτούµενες γνώσεις για το χειρισµό του και 

άδειες εφόσον απαιτείται από τη Νοµοθεσία ή τον κατασκευαστή του (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999). 

 4 Ο χειρισµός του εξοπλισµού εργασίας δεν πρέπει να δηµιουργεί κινδύνους στο προσωπικό (Π∆ 

395/1984, Π∆ 89/1999). 
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 5 Ο εξοπλισµός εργασίας πρέπει να διαθέτει ασφαλή συστήµατα χειρισµού. Επίσης πρέπει να φέρει 

σύστηµα ασφαλούς διακοπής λειτουργίας. Ακούσιος χειρισµός πρέπει να αποκλείεται (Π∆ 395/1984, 

Π∆ 89/1999). 

 6 Ο εξοπλισµός εργασίας πρέπει να φέρει προστατευτικές διατάξεις (προφυλακτήρες) για την αποφυγή 

πιασίµατος των άκρων των εργαζοµένων, ακούσιας διαφυγής υλικών, καθώς και τυχαίας επαφής µε 

θερµά µέρη τους (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999). 

 7 Ο εξοπλισµός εργασίας πρέπει να διαθέτει τις προβλεπόµενες ενδείξεις και σηµάνσεις (Π∆ 395/1984, 

Π∆ 89/1999). 

 8 Πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του εξοπλισµού εργασίας (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999). 

 9 Ο φωτισµός του χώρου εργασίας πρέπει να είναι επαρκής. 

 10 Αν χρησιµοποιούνται µηχανές εσωτερικής καύσης (ή υπάρχουν αναθυµιάσεις), δεν πρέπει να 

λειτουργούν σε χώρο που δεν αερίζεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999). 

 11 Ο εξοπλισµός εργασίας που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα πρέπει να είναι γειωµένος και διπλά 

µονωµένος (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999). 

 12 Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να φέρουν σύστηµα πέδησης (και εφεδρικό, εφόσον 

απαιτείται) (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999). 

 13 Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να φέρουν φώτα πορείας (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999). 

 14 Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να φέρουν πυροσβεστήρες, εφόσον δεν προβλέπεται άλλο 

µέσο πυρόσβεσης στο χώρο εργασίας (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999). 

 15 Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να διαθέτουν συστήµατα µείωσης των συνεπειών ενδεχόµενης 

σύγκρουσης (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999). 

 16 Κατά το χειρισµό τους πρέπει να δίνεται προσοχή για την αποφυγή παγίδευσης εργαζόµενου σε 

κινούµενα µέρη (πχ τροχοί, ερπύστριες) (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999). 

 17 Η εγκατάσταση των εξοπλισµών εργασίας που χρησιµοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να 

είναι ασφαλής (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999). 

 18 Οι εξοπλισµοί εργασίας που χρησιµοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη 

ένδειξη του ονοµαστικού φορτίου τους (καθώς και κάθε συσχηµατισµού τους) (Π∆ 395/1984, Π∆ 

89/1999). 

 19 Οι εξοπλισµοί εργασίας που χρησιµοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να διαθέτουν τις 

προβλεπόµενες ενδείξεις και σηµάνσεις (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999). 

 20 Πρέπει να δίνεται µέριµνα για την αποφυγή πρόσκρουσης, ελεύθερης πτώσης καθώς και ακούσιας 
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απαγκίστρωσης του φορτίου (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999). 

 21 Εφόσον από τη χρήση εξοπλισµού εργασίας προκύπτουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι, ο χειρισµός πρέπει να 

γίνεται µόνο από εργαζόµενους στους οποίους έχει ανατεθεί η χρήση του (Π∆ 395/1984, Π∆ 

89/1999). 

 22 Εφόσον από τη χρήση εξοπλισµού εργασίας προκύπτουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι, οι εργασίες ελέγχου, 

συντήρησης, µετατροπής και επισκευής του πρέπει να γίνονται από αρµόδιο πρόσωπο (Π∆ 

395/1984, Π∆ 89/1999). 

Μ.Α.Π. 1 Κράνος µε ενσωµατωµένη µάσκα ηλεκτροσυγκολλητή ΕΝ 175, ΕΝ 169. 

 2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3). 

 3 Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 361. 

 4 Γάντια ΕΝ 388. 

 5 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397. 

 6 Γάντια για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 388, ΕΝ 407. 

 7 Ποδιά για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 470. 

 8 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2). 
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6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

Οι κανόνες ασφάλειας που περιγράφονται παρακάτω είναι γενικοί και ισχύουν ανεξαρτήτως 

φάσεως. Σε περίπτωση αντίθεσης µε τις Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αναπτύχθηκαν 

παραπάνω ισχύ έχουν οι οδηγίες. 

Κάθε άτοµο στο εργοτάξιο πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και υγείας στο έργο που το 

αφορούν. 

∆εν θα ανατίθεται µία δουλειά σε κανένα άτοµο αν δεν είναι σωµατικά και πνευµατικά κατάλληλο γι' 

αυτήν. 

Όλα τα άτοµα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλο προστατευτικό κράνος. 

Εξαιρούνται οι χώροι των γραφείων, υγιεινής και ανάπαυσης. 

Όλα τα άτοµα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήµατα. Η ελάχιστη απαίτηση 

ασφάλειας για τα υποδήµατα είναι να έχουν προστατευτική µεταλλική επένδυση για τα δάχτυλα και 

στη σόλα. 

Η ασφαλής προσέγγιση και έξοδος πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλες τις θέσεις εργασίες και 

χώρους. 

Όλα τα άτοµα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες της σήµανσης ασφάλειας του εργοταξίου. 

Φωτιές µε σκοπό τη θέρµανση δεν επιτρέπονται στο εργοτάξιο. 

Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ στους χώρους του εργοταξίου. 

Κανένα άτοµο δε θα ξεκινά την εργασία του εάν δεν είναι κατάλληλα ντυµένο. Οι εργαζόµενοι δεν 

επιτρέπεται να φορούν φαρδιά ξεκούµπωτα ρούχα, σορτς και να είναι γυµνοί από τη µέση και 

πάνω. 

Κανένα άτοµο δεν επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει, αποµακρύνει, τροποποιήσει, χαλάσει, 

καταστρέψει οποιοδήποτε σήµανση ή εξοπλισµό ασφάλειας. 

Όλοι οι εργαζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να αναφέρουν οποιαδήποτε ανασφαλή κατάσταση 

εργασίας και να απευθυνθούν για βοήθεια αν δεν µπορούν να την ελέγξουν µόνοι τους. 

Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό. 

Μόνο εξουσιοδοτηµένα άτοµα να χειρίζονται τον εξοπλισµό του εργοταξίου. 
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Όλοι οι επισκέπτες στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από άτοµο που γνωρίζει τους χώρους 

του εργοταξίου και να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες του. 

 

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

Για την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας του Αναδόχου και τη λήψη των απαιτούµενων µέτρων 

ασφάλειας προτείνεται η κατανοµή αρµοδιοτήτων σε όλη την ιεραρχία εκτέλεσης του έργου, όπως 

καθορίζεται στο Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου  (ΠΠΕ). Σχηµατικά: 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

■ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

■ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

■ ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

■ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΛΩΝ Α  ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

ΑΝΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ 

■ ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

■ ΓΙΑΤΡΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

■ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας για την ασφάλεια κάθε εµπλεκόµενος στην 

εκτέλεση του έργου έχει συγκεκριµένες αρµοδιότητες, αναλόγως των γενικότερων καθηκόντων 

του. Συγκεκριµένα: 

Ο εργοταξιάρχης, ως νόµιµος εκπρόσωπος του Αναδόχου, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των 

µέτρων ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο το έργο. Συγκεκριµένα έχει τις παρακάτω 

υποχρεώσεις: 

• Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιώντην εκ 

των προτέρων γνωστοποίηση του έργου. 

• Να µεριµνήσει για την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και για την κατάρτιση Φακέλου 

Ασφάλειας και Υγείας, τα οποία πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο. 

• Να τηρεί Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. 

• Να τηρεί, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τις οδηγίες του επιβλέποντος 
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µηχανικού. 

• Να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας και να 

µεριµνά για την τήρηση του ΣΑΥ. 

Ο εργοταξιάρχης, ως νόµιµος εκπρόσωπος του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις όσον 

αφορά στο προσωπικό της εταιρείας του: 

• Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ως προς όλες τις πτυχές της 

εργασίας, και να λαµβάνει µέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων. 

• Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την 

ασφάλεια και την υγεία. H εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται από τους τεχνικό ασφάλειας, ιατρό 

εργασίας. 

• Να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας (και ιατρού εργασίας για επιχειρήσεις που 

απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζοµένους). Οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας 

ή/και του ιατρού εργασίας δε θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη. 

• Να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόµενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τοµέα 

τηςασφάλειας και της υγείας. 

• Να µεριµνεί για τη χορήγηση στο προσωπικό του, όλων των αναγκαίων Μέσων Ατοµικής 

Προστασίας για τη δουλειά που εκτελεί. 

• Να εξασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοι σε εξωτερικές επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες στην 

επιχείρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία. 

• Να αναγγέλλει όλα τα εργατικά ατυχήµατα στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις 

αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο τραυµατίας εντός 24 

ωρών.  Εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, πρέπει να τηρούνται 

αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του 

ατυχήµατος.  

• Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχηµάτων και κατάλογο των εργατικώνατυχηµάτων που είχαν ως 

συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίαςµεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών. 

Ο εργοταξιάρχης, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για 

τον εργαζόµενο. 

• Κάθε αρµόδιος µηχανικός του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

• Να δίνει οδηγίες κατασκευής, σύµφωνες µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, για την 

εκτέλεση εργασιών στο τµήµα του έργου που έχει αναλάβει. 

• Να επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών του πριν από την έναρξη των εργασιών και περιοδικά 

κατά την εκτέλεσή τους (κατ' ελάχιστον κάθε εβδοµάδα και ύστερα από θεοµηνία). 
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• Να εφαρµόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο τµήµα 

του έργου που έχει αναλάβει. 

• Να τηρεί το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας του έργου (υποχρεωτικές αναγραφές που του 

αντιστοιχούν). 

• Κάθε αρµόδιος µηχανικός του Αναδόχου, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που 

προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον εργαζόµενο. 

• Κάθε υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

• Να λαµβάνει και να τηρεί όλα τα µέτρα ασφαλείας που αφορούν στο τµήµα του έργου που έχει 

αναλάβει. 

• Να τηρεί, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τις οδηγίες του 

επιβλέποντος. 

• Να εφαρµόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο τµήµα 

του έργου που έχει αναλάβει. 

Να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας. 

Ο υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις, ως εργοδότης, όσον αφορά στο προσωπικό της 

εταιρίας του: 

• Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ως προς όλες τις πτυχές της 

εργασίας, και να λαµβάνει µέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων. 

• Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την 

ασφάλεια και την υγεία. H εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται από τους τεχνικό ασφάλειας, ιατρό 

εργασίας. 

• Να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας (και ιατρού εργασίας για επιχειρήσειςπου 

απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζοµένους). Οι υποχρεώσεις του τεχνικούασφάλειας 

ή/και του ιατρού εργασίας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη. 

• Να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόµενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τοµέα 

τηςασφάλειας και της υγείας. 

• Να χορηγεί στο προσωπικό του, όλα τα αναγκαία Μέσα Ατοµικής Προστασίας για τη δουλειά που 

εκτελεί. 

• Να εξασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοι σε εξωτερικές επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες στην 

επιχείρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία. 

• Να αναγγέλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις αρµόδιες υπηρεσίες του 

ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος εντός 24 ωρών όλα τα εργατικά 

ατυχήµατα και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα 

όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος.  
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• Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχηµάτων και κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτωνπου είχαν ως 

συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριώνεργάσιµων ηµερών. 

• Ο υπεργολάβος, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία 

για τον εργαζόµενο. 

Κάθε εργοδηγός, ως εκπρόσωπος του εργοδότη, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

• Να καθοδηγεί τους εργαζόµενους του συνεργείου του, για την τήρηση των απαιτούµενων 

µέτρων ασφαλείας σε κάθε φάση εργασίας. 

• Να επιθεωρεί το προσωπικό του συνεργείου του τουλάχιστον µια φορά την ηµέρα, προκειµένου 

να διαπιστώσει την τήρηση των µέτρων ασφαλείας από αυτούς. 

• Να εφαρµόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο τµήµα 

του έργου που έχει αναλάβει. 

• Να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας. 

• Κάθε εργοδηγός, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία 

για τον εργαζόµενο. 

Κάθε εργαζόµενος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

• Να εφαρµόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα µε τις δυνατότητές 

του, για την ασφάλεια και την υγεία του καθώς και των άλλων ατόµων που επηρεάζονται από τις 

πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εργασία, σύµφωνα µε την εκπαίδευσή του και τις 

κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του. 

• Για την πραγµατοποίηση αυτών των στόχων, οφείλει ειδικότερα, σύµφωνα µε την εκπαίδευσή 

του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του:  

α) Nα χρησιµοποιεί σωστά τις µηχανές, τις συσκευές, τα εργαλεία, τις επικίνδυνες ουσίες, τα 

µεταφορικά και άλλα µέσα.  

β) Nα χρησιµοποιεί σωστά τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό που τίθεται στη διάθεσή του και 

µετά τη χρήση να τον τακτοποιεί στη θέση του.  

γ) Nα µη θέτει εκτός λειτουργίας, αλλάζει ή µετατοπίζει αυθαίρετα τους µηχανισµούςασφάλειας των 

µηχανών, εργαλείων, συσκευών, εγκαταστάσεων και κτιρίων και να χρησιµοποιεί σωστά αυτούς 

τους µηχανισµούς ασφαλείας. 

δ) Nα αναφέρει αµέσως στον εργοδότη (ή/και σε όσους ασκούν αρµοδιότητες τεχνικού ασφάλειας 

και ιατρού εργασίας), όλες τις καταστάσεις που µπορεί να θεωρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν 

άµεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και κάθε έλλειψη που 
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διαπιστώνεται στα συστήµατα προστασίας. 

ε) Nα συντρέχει τον εργοδότη (και όσους ασκούν αρµοδιότητες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού 

εργασίας), όσον καιρό χρειαστεί, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση όλων των 

καθηκόντων ή απαιτήσεων για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων 

κατά την εργασία. 

στ) Nα συντρέχει τον εργοδότη (και όσους ασκούν αρµοδιότητες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού 

εργασίας), όσον καιρό χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να µπορεί να εγγυηθεί ότι το περιβάλλον και οι 

συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και χωρίς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία εντός 

του πεδίου δραστηριότητάς του. 

Να παρακολουθεί τα σχετικά σεµινάρια ή άλλα επιµορφωτικά προγράµµατα σε θέµατα υγιεινής 

και ασφάλειας της εργασίας. Προκειµένου να µπορέσει να εκπληρώσει την παραπάνω 

υποχρέωση, έχει δικαίωµα να λάβει επαρκή απαλλαγή από την εργασία χωρίς απώλεια 

αποδοχών, καθώς και να του παρασχεθούν τα αναγκαία µέσα. Να φορά κράνος προστασίας της 

κεφαλής και υποδήµατα ασφαλείας, τα οποία χορηγούνται από τον εργοδότη του. 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας κάθε επιχείρησης έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

• Να παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέµατασχετικά 

µε την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικώνατυχηµάτων. Τις 

γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο τηςεπιχείρησης (ΒΥΤΑ). 

• Να συµβουλεύει σε θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού, κατασκευής και συντήρησης 

τωνεγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προµήθειας µέσων 

καιεξοπλισµού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των ατοµικών 

µέσωνπροστασίας, καθώς και διαµόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του 

περιβάλλοντοςεργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας 

• Να ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών µέσων, πριν από τη 

λειτουργίατους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και µεθόδων εργασίας πριν από 

τηνεφαρµογή τους και επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας της 

εργασίαςκαι πρόληψης των ατυχηµάτων, ενηµερώνοντας σχετικά τους αρµόδιους 

προϊστάµενους τωντµηµάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης. 

• Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας,να 

αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας, 

ναπροτείνει µέτρα αντιµετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρµογή τους. 

• Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατοµικών µέσων προστασίας, 

• Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχηµάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσµατα των 
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ερευνών του και να προτείνει µέτρα για την αποτροπή παρόµοιων ατυχηµάτων 

• Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερµού για τη 

διαπίστωσηετοιµότητας προς αντιµετώπιση ατυχηµάτων. 

• Να µεριµνά ώστε οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής 

καιασφάλειας της εργασίας και να τους ενηµερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή 

τουεπαγγελµατικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους 

• Να συµµετέχει στην κατάρτιση και εφαρµογή των προγραµµάτων εκπαίδευσης των 

εργαζοµένων σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

• Να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 

• Να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση του έργου του µε τον ιατρό εργασίας, πραγµατοποιώντας µε 

αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 

• Οφείλει να διαθέσει στον εργοδότη µια γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την 

εργασίακινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που 

αφορούνοµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. H εκτίµηση αυτή 

πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τον ιατρό εργασίας, EΣYΠΠ ή EΞYΠΠ, σύµφωνα µε 

τιςκείµενες διατάξεις. 

• Ο Τεχνικός Ασφάλειας, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη 

νοµοθεσία για τον εργαζόµενο 

• Η άσκηση του έργου του Τεχνικού Ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σ' αυτόν από τον 

εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως 

τεχνικού ασφάλειας. 

ΟΤεχνικός Ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την άσκηση 

του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζοµένους. Τυχόν 

διαφωνία του µε τον εργοδότη, για θέµατα της αρµοδιότητάςτου, δεν µπορεί να αποτελέσει λόγο 

καταγγελίας της σύµβασης του. 

Ο Ιατρός Εργασίας κάθε επιχείρησης έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

• Να παρέχει υποδείξεις και συµβουλές στον εργοδότη, στους εργαζοµένους και 

στουςεκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να 

λαµβάνονταιγια τη σωµατική και ψυχική υγεία των εργαζοµένων. Τις γραπτές υποδείξεις τις 

καταχωρεί στοιδικό βιβλίο υποδείξεων. Ο εργοδότης λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των 

υποδείξεων πουαταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο. 

• Να προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζοµένων σχετικό µε τη θέση εργασίας τους, µετά 

τηνπρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο 

κατάτην κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτηµα της επιτροπής υγιεινής και 
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ασφάλειας των εργαζοµένων, όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόµο.  

• Να µεριµνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και µετρήσεων παραγόντων του εργασιακού 

περιβάλλοντος σε εφαρµογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Να εκτιµά την 

καταλληλότητα των εργαζοµένων για τη συγκεκριµένη εργασία, να αξιολογεί και καταχωρεί τα 

αποτελέσµατα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιµήσεων και την κοινοποιεί 

στον εργοδότη. Το περιεχόµενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο 

υπέρ του εργαζοµένου και µπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονοµικούς επιθεωρητές του 

Υπουργείο Εργασίας, για την κατοχύρωση του εργαζοµένου και του εργοδότη. 

• Να επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας της υγείας των εργαζοµένων και 

πρόληψης των ατυχηµάτων.  

Για το σκοπό αυτό: 

• Να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 

• Να αναγγέλλει µέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας ασθένειες των εργαζοµένων 

που οφείλονται στην εργασία. 

• Να ενηµερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζοµένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο 

χώρο εργασίας και έχει επίπτωση στην υγεία. 

• Να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση του έργου του µε τον τεχνικό ασφάλειας,πραγµατοποιώντας 

µε αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 

• Ο Ιατρός Εργασίας, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη 

νοµοθεσία για τον εργαζόµενο: 

• Ο Ιατρός Εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την άσκηση 

του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζοµένους. Τυχόν 

διαφωνία του µε τον εργοδότη, για θέµατα της αρµοδιότητάς του, δεν µπορεί να αποτελέσει 

λόγο καταγγελίας της σύµβασης του. 

Ο Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

• Να συντονίζει την εφαρµογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας στις τεχνικές 

ή/καιοργανωτικές επιλογές, προκειµένου να προγραµµατίζονται οι διάφορες εργασίες ή 

φάσειςεργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά και στην πρόβλεψη της 

διάρκειαςεκτέλεσης των διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας. 

• Συντονίζει την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων µεριµνώντας ώστε ο Ανάδοχος και 

οιυπεργολάβοι και, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των εργαζοµένων, οι 

αυτοαπασχολούµενοι να εφαρµόζουν µε συνέπεια τις υποχρεώσεις που τους αντιστοιχούν και 

να εφαρµόζουν το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου. 
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• Να αναπροσαρµόζει ή να µεριµνά ώστε να αναπροσαρµοστεί το Σχέδιο και ο Φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας. 

• Να οργανώνει µαζί µε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας τη συνεργασία, 

µεταξύ του Αναδόχου και των υπεργολάβων, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που 

διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο εργοτάξιο, και το συντονισµό των δραστηριοτήτων για την 

προστασία των εργαζοµένων και την πρόληψη των ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών 

ασθενειών, καθώς και την αµοιβαία  ενηµέρωση τους, όταν πολλές επιχειρήσεις µοιράζονται 

τον ίδιο χώρο εργασίας, µεριµνώντας για τη συµµετοχή εφόσον υπάρχει ανάγκη των 

αυτοαπασχολουµένων. 

• Να συντονίζει την εποπτεία για την ορθή εφαρµογή των εργασιακών διαδικασιών. 

• Να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να επιτρέπεται η είσοδος στο εργοτάξιο µόνο 

σταπρόσωπα που έχουν τη σχετική άδεια. 

• Να συνεργάζεται µε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια 

απασχόλησης στο εργοτάξιο και να ζητά τη γνώµη τους κάθε φορά που κρίνει απαραίτητο. 

Ο Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεσητου έργου, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που 

προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον εργαζόµενο. 

Στο Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας είναι δυνατόν να ανατεθεί το έργο και οι αρµοδιότητες του 

Τεχνικού Ασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος απασχόλησης δεν συµψηφίζεται, αλλά 

υπολογίζεται και εκτελείται ανεξάρτητα. 

Συνοπτικά οι αρµοδιότητες κάθε εµπλεκόµενου είναι: 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 

Αναγγελία του έργου στις αρµόδιες αρχές Μέριµνα για εκπόνηση ΣΑΥ, ΦΑΥ και τήρηση τους στο 

εργοτάξιο Μέριµνα για τήρηση Ηµερολογίου Μέτρων ασφαλείας Μέριµνα για τήρηση βιβλίου 

καικαταλόγου ατυχηµάτων Τήρηση των οδηγιών του επιβλέποντα και των αρµόδιων αρχών 

Αναγγελία  εργατικών  ατυχηµάτων 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

• Εκπόνηση εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου 

• Παροχή υποδείξεων και συµβουλών στον εργοδότη µε βιβλίο υποδείξεων 

• Εκπαίδευση προσωπικού 

• Έλεγχος των θέσεων εργασίας 

• Επίβλεψη της ορθής χρήσης των ΜΑΠ 

• ∆ιερεύνηση αιτιών εργατικών ατυχηµάτων 
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ΓΙΑΤΡΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Υλοποίηση ιατρικών εξετάσεων 

• Οργάνωση πρώτων βοηθειών 

• Παροχή υποδείξεων και συµβουλών στον εργοδότη µε βιβλίο υποδείξεων 

• Εκπαίδευση προσωπικού 

• Έλεγχος των  θέσεων εργασίας 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

• Οργάνωση, συντονισµός και αµοιβαία ενηµέρωση υπεργολάβων Συντονισµός 

υπεργολάβων για την αναπροσαρµογή του ΣΑΥ Αναπροσαρµογή του ΣΑΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  ΕΡΓΟΥ 

• Εφαρµογή του ΣΑΥ στο τµήµα του έργου που έχουν αναλάβει 

• Έλεγχος τήρησης των µέτρων ασφαλείας και καταγραφή στο Ηµερολόγιο 

ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΙ 

• Εφαρµογή του ΣΑΥ στο τµήµα του έργου που έχουν αναλάβει Οργάνωση εργασίας 

σύµφωνα µε τα προαπαιτούµενα µέτρα ασφαλείας Έλεγχος εφαρµογής των µέτρων 

ασφαλείας Έλεγχος χρήσης των ΜΑΠ από του εργαζόµενους Τήρηση των υποδείξεων του 

Συντονιστή ασφαλείας 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 

• Εφαρµογή του ΣΑΥ στο τµήµα του έργου που έχουν αναλάβει 

• Εκπαίδευση προσωπικού τους για θέµατα ασφαλείας 

• Χορήγηση ΜΑΠ στο προσωπικό τους 

• Χρήση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας 

• Γραπτή εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου 

• Τήρηση βιβλίου υποδείξεων, βιβλίου και καταλόγου ατυχηµάτων 

• Αναγγελία εργατικών ατυχηµάτων 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

• Εφαρµογή των κανόνων ασφαλείας και υγείας Ασφαλής χρήση εξοπλισµού και υλικών 
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• Χρήση ΜΑΠ 

• Αποφυγή κατάργησης ή µετατροπής των διατάξεων και µηχανισµών ασφαλείας  

• Αναφορά επικινδύνων καταστάσεων  

• Συµµετοχή σε εκπαιδεύσεις ασφαλείας 

 

7.1  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 17/1996 και Π∆ 305/1996, µε ευθύνη του Αναδόχου, πρέπει να 

συντονίζονται οι δραστηριότητες εκτέλεσης του έργου. Επίσης πρέπει να γίνεται αµοιβαία 

ενηµέρωση µεταξύ των υπεργολάβων, µέσω του Αναδόχου, για τους κινδύνους που συνεπάγονται 

οι εργασίες καθώς και τα µέτρα πρόληψης τους. Για την υλοποίηση του συντονισµού µεταξύ του 

Αναδόχου  και των υπεργολάβων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

Σε κάθε υπεργολάβο, πριν την υπογραφή Ιδιωτικού Συµφωνητικού, αναλύονται οι Νοµοθετικές 

υποχρεώσεις του, όπως καταγράφονται στο ΣΑΥ του έργου. Η τήρηση των Νοµοθετικών 

υποχρεώσεων αποτελεί και συµβατική υποχρέωση του υπεργολάβου. 

Πριν την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο αυτός ενηµερώνει τον Ανάδοχο για τα  στοιχεία 

του εκπροσώπου του στο έργο, του τεχνικού ασφαλείας του (και του γιατρού εργασίας, εφόσον 

απασχολεί). 

Οι παραπάνω αρµόδιοι του υπεργολάβου παραλαµβάνουν τις Εκτιµήσεις Επαγγελµατικού 

Κινδύνουτου ΣΑΥ που σχετίζεται µε τις δραστηριότητες που αναλαµβάνουν. Κάθε Εκτίµηση 

Επαγγελµατικού Κινδύνου πρέπει να αναθεωρηθεί από το Τεχνικό Ασφάλειας της επιχείρησης. 

Με την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο γίνεται ενηµέρωση του εκπροσώπου του από τον 

Ανάδοχο σχετικά µε τη λειτουργία του εργοταξίου. 

Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου ενηµερώνει το προσωπικό του για τους κινδύνους 

και τα µέτρα πρόληψης τους. 

Εφόσον κριθεί σκόπιµο, ο Ανάδοχος ενηµερώνει τους ήδη εγκατεστηµένους υπεργολάβους για τη 

δραστηριοποίηση του νέου υπεργολάβου. 

Καθ' όλη τη διάρκεια εργασιών του υπεργολάβου στο έργο πρέπει να εφαρµόζονται µέτρα 

πρόληψης των κινδύνων. Για την αµοιβαία ενηµέρωση των υπεργολάβων και του Αναδόχου 

προβλέπεται η διενέργεια συσκέψεων σε τακτά χρονικά διαστήµατα που θα καθοριστούν από τον 

Ανάδοχο. Επίσης προβλέπεται η διενέργεια έκτακτων συσκέψεων, όταν προκύπτουν σχετικά 

θέµατα. 
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Συνοπτικά: 

ΕΠΙΛΟΓΗΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 

Ανάλυση νοµοθετικών υποχρεώσεων 

Καθορισµός συµβατικών υποχρεώσεων σύµφωνα µε τις νοµοθετικές 

ΠΡΙΝΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ενηµέρωση για στελέχωση στο έργο 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

Παραλαβή οδηγιών ασφαλούς εργασίας 

Ενηµέρωση εκπροσώπου  

Ενηµέρωση προσωπικού 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 

Εφαρµογή µέτρων ασφαλείας 

 

7.2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Σύµφωνα µετις προβλέψεις του Π∆ 17/1996 και Π∆ 305/1996 κάθε υπεργολάβος πρέπει να 

ενηµερώνει το προσωπικό του για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι εργασίες του συνεργείου, 

καθώς και των άλλων συνεργείων, στο εργοτάξιο. Επίσης πρέπει να ενηµερώνει το προσωπικό για 

όλα τασχετικά µέτρα προστασίας που λαµβάνονται, σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία και το ΣΑΥ του 

έργου. Για την υλοποίηση της ενηµέρωσης προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

Με την εγκατάσταση στο εργοτάξιο, εκπρόσωπος του υπεργολάβου, αφού ενηµερωθεί 

σχετικά από τον Ανάδοχο, ενηµερώνει το συνεργείο του. 

Μετά από κάθε σύσκεψη για θέµαταα σφάλειας που διενεργείται στο έργο ακολουθεί 

ενηµέρωση του προσωπικού, εφόσον προκύπτουν σχετικά θέµατα. 

Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. 
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7.3 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 17/1996 κάθε εργοδότης (Ανάδοχος και υπεργολάβοι) πρέπει 

να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόµενο επαρκή εκπαίδευση σε θέµατα ασφάλειας και υγείας µε την 

ευκαιρία: 

• Της πρόσληψης του 

• Τυχόν µετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων 

• Εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισµού εργασίας και γενικότερα νέας τεχνολογίας που αφορά 

στην εργασία του. 

Η εκπαίδευση πρέπει να προσαρµόζεται εφόσον προκύπτουν νέοι κίνδυνοι και να 

επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 

Για την υλοποίηση της εκπαίδευσης προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: Ο 

εκπρόσωπος του υπεργολάβου, µε τη συνδροµή του τεχνικού ασφαλείας, εκπαιδεύει το 

προσωπικό του µε την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο εργοτάξιο. Η συγκεκριµένη εκπαίδευση 

συνιστάται να συνδυαστεί µε την ενηµέρωση που προβλέπεται. Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου 

εκπαιδεύει κάθε νεοεισερχόµενο στο έργο εργαζόµενο του συνεργείου του. 

Η παραπάνω εκπαίδευση επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ανάλογα µε τη διάρκεια 

δραστηριοποίησης του υπεργολάβου, την εµφάνιση νέων κινδύνων και την αύξηση της 

επικινδυνότητας των ήδη υπαρχόντων. 

Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. Συνοπτικά: 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

Ενηµέρωση εκπροσώπου συνεργείου Ενηµέρωση - εκπαίδευση προσωπικού συνεργείου 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

Ενηµέρωση - εκπαίδευση νεοεισερχόµενου 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

Επανάληψη εκπαίδευσης προσωπικού 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

∆ιευθυντής  έργου x x x     
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Εργοταξιάρχης x x x x   x 

Μηχανικοί  έργου  x x x   x 

Συντονιστής ΤΑ x x x x   x 

Υπεργολάβοι   x x   x 

Εργοδηγοί   x x x x x 

Εργαζόµενοι   x x x x x 

1. Βασικές αρχές ασφαλείας 

2. ∆ιαχείριση ασφαλείας 

3. Νοµοθετικές υποχρεώσεις 

4. Οδηγίες ασφαλείας εργασίας 

5. Πρώτες βοήθειες 

6. Πυρασφάλεια 

7. Έκτακτη ανάγκη 

7.4  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

Σύµφωνα µε τις προβλέψειςτων Π∆ 17/1996, Π∆ 305/1996 και Π∆ 1073/1981 κάθε εργοδότης 

(Ανάδοχος και υπεργολάβοι) οφείλει σε περίπτωση ατυχήµατος να εξασφαλίζει την παροχή 

πρώτων βοηθειών στον παθόντα. Επίσης πρέπει να µεριµνήσει για την ασφαλή διακοµιδή του 

παθόντα σε νοσοκοµειακή µονάδα (εφόσον υπάρχει σχετική ανάγκη). Επίσης πρέπει να 

ενηµερώσει τις αρµόδιες Αρχές εντός 24 ωρών. Σε περίπτωση σοβαρού συµβάντος πρέπει να 

διατηρούνται αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που µπορεί να χρησιµεύσουν στην εξακρίβωση των 

αιτιών του ατυχήµατος. Τέλος τα στοιχεία που προκύπτουν από τη διερεύνηση του ατυχήµατος 

πρέπει να καταχωρούνται στα αντίστοιχα αρχεία (Βιβλίο Ατυχηµάτων, Βιβλίο Υποδείξεων τεχνικού 

ασφαλείας – γιατρού εργασίας, Κατάλογος Εργατικών Ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον 

εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών ηµερών). Για τη διαχείριση των 

ατυχηµάτων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο διερευνάται η ύπαρξη (και στοιχεία όπως 

τηλέφωνα και διευθύνσεις) νοσοκοµειακών µονάδων που βρίσκονται κοντά στο εργοτάξιο. 

Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο οργανώνεται φαρµακείο, το οποίο περιέχει κατ' 

ελάχιστον τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτηµα 1 του ΣΑΥ, ανάλογα µε τη θέση του έργου και 

το συνολικό αριθµό των εργαζοµένων σε αυτό. 
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Κατά την εγκατάσταση κάθε υπεργολάβου στο εργοτάξιο γίνεται ενηµέρωση του για θέµατα 

οργάνωσης πρώτων βοηθειών. 

Σε περίπτωση ατυχήµατος: 

Όποιος αντιληφθεί το συµβάν πρέπει να προσφέρει πρώτες βοήθειες στον παθόντα, εφόσον 

γνωρίζει, και να ζητήσει βοήθεια (από άλλους εργαζόµενους που γνωρίζουν). Επίσης πρέπει 

άµεσα να ενηµερωθεί οεκπρόσωπος του εργοδότη του παθόντα. 

Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, εφόσον κρίνει απαραίτητο, πρέπει να ζητήσει βοήθεια από 

ειδικευµένο άτοµο (εντός ήεκτός εργοταξίου). Ταυτόχρονα πρέπει να ενηµερώσει τον Ανάδοχο για 

το συµβάν. Εφόσον υπάρχει ανάγκη, ο παθών πρέπει να µεταφερθεί σε νοσοκοµειακή µονάδα. 

Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου πρέπει να ενηµερώσει τις αρµόδιες αρχές (ΚΕΠΕΚ,Αστυνοµία) 

εντός 24 ωρών. 

Μετά το ατύχηµα: 

Ο τεχνικός ασφαλείας του υπεργολάβου (και ο γιατρός εργασίας, εφόσον απασχολείται), σε 

συνεργασία µε τον εκπρόσωπο του στο εργοτάξιο, διερευνάτα αίτια του συµβάντος και προτείνει 

µέτρα για την αποφυγή επανάληψης στο µέλλον. Η παραπάνω διερεύνηση καταγράφεται στο 

Βιβλίο Ατυχηµάτων ή/ και στο Βιβλίο Υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας –γιατρού εργασίας. Επίσης 

πρέπει να ενηµερωθεί ο Κατάλογος Εργατικών Ατυχηµάτων που είχανως συνέπεια για τον 

εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών ηµερών. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, 

προβλέπεται ενηµέρωση των εργαζοµένων του συνεργείου, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να 

ληφθούν για την αποφυγή επανάληψης παρόµοιου ατυχήµατος στο µέλλον. 

Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση σοβαρού συµβάντος πρέπει να διατηρούνται αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που 

µπορεί να χρησιµεύσουν στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήµατος. 

Συνοπτικά: 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

• ∆ιερεύνηση ύπαρξης νοσοκοµειακών µονάδων κοντά στο εργοτάξιο Οργάνωση φαρµακείου 

και παροχής πρώτων βοηθειών Ενηµέρωση συνεργείων για πρώτες βοήθειες 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
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• Παροχή πρώτων βοηθειών και ενηµέρωση αρµοδίων Ενηµέρωση ΕΚΑΒ και µεταφορά σε 

νοσοκοµειακή µονάδα Ενηµέρωση αρµοδίων αρχών εντός 24 ωρών 

ΜΕΤΑ  ΤΟ  ΑΤΥΧΗΜΑ 

∆ιερεύνηση των αιτιών του συµβάντος και καταγραφή των αποτελεσµάτων 

Ενηµέρωση προσωπικού για αποφυγή επανάληψης του συµβάντος 

7.5 ∆ΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Στο εργοτάξιο ενδέχεται να παρουσιαστούν συνθήκες καύσωνα κατά τους καλοκαιρινούς µήνες και 

ψύχους κατά τους χειµερινούς. Για την αντιµετώπιση τέτοιων καιρικών φαινοµένων προβλέπονται 

(εφόσον επηρεάζουν τις εργασίες): 

Καθορισµός διαλειµµάτων διάρκειας και συχνότητας αναλόγως των καιρικών συνθηκών που 

επικρατούν. 

Μετακύλιση του ωραρίου (αποφυγή εργασίας στις πρωινές ώρες το χειµώνα και στις µεσηµεριανές 

το καλοκαίρι). 

∆ιακοπή των εργασιών όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς (καύσωνας, ψύχος, θυελλώδεις 

άνεµοι, έντονες βροχοπτώσεις). 

Παροχή στους εργαζόµενους πόσιµου δροσερού νερού (10°-15° C) σε συνθήκες καύσωνα και 

ζεστών ροφηµάτων σε συνθήκες ψύχους. 

Προγραµµατισµός των εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερµική καταπόνηση εκτός 

θερµοκρασιακών αιχµών, από τον υπεύθυνο του συνεργείου, και µετακύληση ή ενίσχυση του 

ωραρίου ώστε να υλοποιούνται κανονικά τα διαλείµµατα. 

7.6 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 105/1995 πρέπει να τοποθετείται σήµανση ασφάλειας όταν οι 

υπαρκτοί ή πιθανοί κίνδυνοι δεν µπορούν να αποφευχθούν ή να µειωθούν επαρκώς µε τεχνικά 

µέσα συλλογικής προστασίας ή µε µέτρα, µεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας. 

Η σηµατοδότηση ασφάλειας των χώρων εργασίας σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά ή 

περιορίζει τη λήψη των αναγκαίων εκάστοτε µέτρων προστασίας των εργαζοµένων. 

Η συµµόρφωση µε τη σήµανση ασφάλειας είναι υποχρεωτική και κανείς µη εξουσιοδοτηµένος δεν 

επιτρέπεται να τη µετακινεί ή καταστρέφει. 

Στο Παράρτηµα 5 του ΣΑΥ παρατίθενται συνήθη σήµατα ασφάλειας. 
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7.7 ΥΓΙΕΙΝΗ 

Η τήρησητης υγιεινής των εργαζοµένων ελέγχεται από τους επικεφαλής των τµηµάτων (εργοδηγοί, 

εκπρόσωποι υπεργολάβων, γιατροί εργασίας). Συγκεκριµένα πρέπει οι εργαζόµενοι να µην τρώνε 

ή πίνουν στο χώρο εργασίας, παρά µόνο στους χώρους που προβλέπονται για την εστίασή τους. 

Επίσης, µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται για την τήρηση της υγιεινής πριν το φαγητό και την 

αναχώρηση από το εργοτάξιο. Τα απορρίµµατα από τα φαγητά πρέπει να εναποτίθενται στους 

κάδους απορριµµάτων. Οι κάδοι απορριµµάτων πρέπει να αδειάζονται και τα απορρίµµατα να 

αποµακρύνονται από το εργοτάξιο σε χρονικά διαστήµατα, κατάλληλα επιλεγµένα, ώστε να 

διασφαλίζονται άριστες συνθήκες υγιεινής στο εργοτάξιο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 

Για τα εργοτάξια εντός κατοικηµένων περιοχών τα παρακάτω είδη είναι απαραίτητο να περιέχονται 

στοφαρµακείο του εργοταξίου ανάλογα µε τον αριθµό των εργαζοµένων: 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 1-25 25-50 51-100 

1 Αντισηπτικό διάλυµα ιωδίου 1 1 1 

2 Σκεύασµα για κάψιµο 1 2 3 

3 Οινόπνευµα 1 1 1 

4 Οξυζενέ 1 1 1 

5 Εισπνεύσιµη αµµωνία 1 2 2 

6 Αποστειρωµένες γάζες 1 2 3 

7 Επίδεσµοι  γάζας 2 4 6 

8 Τριγωνικοί επίδεσµοι 1 1 1 

9 Ελαστικός επίδεσµος 1 1 1 

10 Λευκοπλάστ  ρολλό 2 2 2 

11 Ύφασµα καθαρισµού 1 1 1 

12 Υγρό  σαπούνι 1 1 1 

13 Ψαλίδι 1 1 1 

14 Τσιµπίδα 1 1 1 

15 Βαµβάκι 1 1 1 

16 Αντισταµινική αλοιφή 1 1 1 

17 Σπασµολυτικό 1 1 1 

18 Γάντιαµιας χρήσης 1 1 1 

19 Φυλλάδιο πρώτων βοηθειών 1 1 1 

 

 

Για εργοτάξια εκτός κατοικηµένων περιοχών, το φαρµακείο του εργοταξίου πρέπει να περιέχει 

επιπλέον: 
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Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 1-25 25-50 51-100 

20 Ενέσιµο κορτιζονούχο 1 1 1 

21 Σύριγγες  πλαστικές 6 6 6 

22 ∆ισκία  αντιδιαρροϊκά 1 1 1 

23 ∆ισκία αντιόξινα 1 1 1 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ 

Το Χρονοδιάγραµµα του έργου επισυνάπτεται µε την έναρξη των εργασιών και ενηµερώνεται καθ' 

όλη τη διάρκεια του έργου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:  ΜΕΛΕΤΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 

Η Μελέτη Κατασκευής Ικριωµάτων θα επισυναφθεί σε µεταγενέστερη φάση του έργου. Η Μελέτη 

Κατασκευής Ικριωµάτων θα εκπονηθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή της και 

τα αναµενόµενα φορτία (ΚΥΑ 16440/1993). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4:  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ν. 4030/2011, «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές 

διατάξεις», ΦΕΚ249Α/11 

Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων», ΦΕΚ 

84Α, ο οποίος αντικατέστησε το Ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων», ΦΕΚ 

117Α/85 καιτο Π∆17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων 

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

µετ οΠ∆159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99) 

Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», ΦΕΚ 

116, όπως συµπληρώθηκε µε τοΝ.4070/12 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και  άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 82Α/08 

Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57Α, όπως τροποποιήθηκεµε 

τοΝ.3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 50Α/99 

Ν. 2224/1994 «Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, Υγιεινής 

–Ασφάλειαςκλπ», ΦΕΚ 112Α/94, όπως συµπληρώθηκε µε τηνΥΑ 25231/10 

«Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισµός ύψους προστίµων που επιβάλλονται από τους 

Επιθεωρητές Εργασίας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», ΦΕΚ 2150Β/94 

Ν. 1430/1984 «Κύρωση της αριθµ. 62 ∆ιεθνούς Συµβάσεις Εργασίας, που αφορά τις διατάξεις 

ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία και τη ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση µε αυτή», ΦΕΚ 

49Α/84 

Ν.1396/1983«Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφάλειας στις οικοδοµές και λοιπά 

ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83 

Π.∆. 115/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων για τις επαγγελµατικές δραστηριότητες: (α) 

της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας µηχανολογικών 

εγκαταστάσεων σε βιοµηχανίες και άλλες µονάδες, (β) τουχειρισµού και της επιτήρησης 

ατµολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για 

εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισµός επαγγελµατικών 

προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά 

πρόσωπα και άλλες ρυθµίσεις», ΦΕΚ 200Α/12 

Π.∆.114/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την 

επαγγελµατική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της 
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λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίµων για την παραγωγή ζεστού 

νερού, καθορισµός επαγγελµατικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της 

δραστηριότητας αυτής απόφυσικάπρόσωπα και άλλες ρυθµίσεις», ΦΕΚ 199Α/12 

Π∆113/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων για την επαγγελµατική δραστηριότητα του χειρισµού 

µηχανηµάτων τεχνικών έργων, καθορισµός κριτηρίων για την κατάταξη των µηχανηµάτων σε 

ειδικότητες και οµάδες, καθορισµός επαγγελµατικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση 

της επαγγελµατικής αυτής δραστηριότητας απόφυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθµίσεις», ΦΕΚ 

198Α/12 

Π∆112/2012 «Καθορισµός ειδικοτή των και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την 

επαγγελµατική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών 

εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής απόφυσικά 

πρόσωπα», ΦΕΚ 197Α/12 

Π∆82/2010 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείαςκαι ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των 

εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή οπτική 

ακτινοβολία), σε συµµόρφωση µε την οδηγία 2006/25/ΕΚ», ΦΕΚ 145Α/10 

Π∆57/2010 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τηνΟδηγία 2006/42/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τα µηχανήµατα και την 

τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.∆. 18/96 και 377/93», ΦΕΚ 97Α, όπως 

τροποποιήθηκε µε τοΠ∆81/2011, ΦΕΚ 197Α/10 

Π∆162/2007 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς 

παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 307/1986 όπως ισχύει, 

σεσυµµόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ», ΦΕΚ 202Α/07 

Π∆212/2006 «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία, σε 

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

91/382/ΕΟΚ του Συµβουλίου και τη νοδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

Συµβουλίου», ΦΕΚ 212Α/06 

Π∆149/2006 «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των 

εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους απόφυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε 

εναρµόνιση µε την οδηγία 2003/10/ΕΚ», ΦΕΚ 159Α/06 

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

εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασµούς), σε 
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συµµόρφωση µε την Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05 

Π∆305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς τηνοδηγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 212Α/96 

Π∆105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/ καιυγείας στην εργασία σε 

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

Π∆397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση 

φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων 

σεσυµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 221Α/94 

Π∆396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 

εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς την 

οδηγίατου Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94 

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

εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σεσυµµόρφωση µε την 

οδηγίατου Συµβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε µε τα Π∆89/1999 (ΦΕΚ 

94Α/99) καιΠ∆304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00) και Π∆155/2004 (ΦΕΚ 121Α/04). 

Π∆77/1993 «προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς 

παράγοντες. Τροποποίηση και συµπλήρωση προς την οδηγία του συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 

34Α/93 

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

τεχνικών έργων»ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91) 

Π∆225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89 

Π∆307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς 

παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους», ΦΕΚ 135Α, όπως τροποποιήθηκε µε το 

Π∆12/2012, ΦΕΚ19Α 

Π∆1073/1981 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εργοτάξιαοικοδοµών και 

πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81 

Π∆778/1980 «Περίτων µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών», ΦΕΚ 

193Α/80 

Π∆95/1978 «Περί µέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουµένων εις εργασίας 
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συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78 

ΥΑ6690/2012 «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, 

διαδικασίες αξιολόγησης συµµόρφωσης και σήµανση συµµόρφωσης« CE», ΦΕΚ 1914Β/12 

ΥΑ2223/2011 «Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (ΚΜΛΕ)», ΦΕΚ 

1227Β/11 

ΥΑ6952/2011 «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση 

εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την 

κυκλοφορίαπεζών», ΦΕΚ 420Β/11 

ΥΑ210172009 «Όροικαιπροϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε τις 

εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αµιάντου ή/ και υλικών που περιέχουν αµίαντο από κτίρια, 

κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και µε τις εργασίες συντήρησης, 

επικάλυψης και εγκλεισµού αµιάντου ή/ και υλικών που περιέχουν αµίαντο», ΦΕΚ 1287Β/09 

ΥΑ 502/2003 «ΈγκρισηΤεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων εντός 

και εκτός κατοικηµένων περιοχώνως ελάχισταόρια», ΦΕΚ 946/03 

ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την  

κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03 

ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του έργου», ΦΕΚ 

266Β/01 

ΑΠ.∆ΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας καιΥγείας (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 ∆ηµόσιο Έργο», ΦΕΚ 686Β/01 

ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου 

στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00 

ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων 

µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 

756Β/93 

ΥΑ130646/1984 «Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84 

ΕΚΓ27/∆ΙΠΑ∆/οικ/369 «Ένταξη στα συµβατικά τεύχη (ΕΣΥ) των δηµοπρατούµενων έργων, 
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άρθρου σχετικού µε τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια»15/10/2012 

ΕΓΚ10201/ΣΕΠΕ «Θεώρηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας», 27/03/2012 

ΕΓΚ 6/∆ΙΠΑ∆/οικ/215 «∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση ΣΑΥ και ΦΑΥ των ∆ηµοσίων 

Έργων» 31/03/2008 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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