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1.-ΣΜΗΜΑ  Α 
  

 ΓΕΝΛΚΑ 
 

Ο κφριοσ ςκοπόσ του παρόντοσ Σχεδίου  Αςφάλειασ & Υγιεινισ του Ζργου είναι θ ΡΟΛΘΨΘ των 
ατυχθμάτων, ϊςτε να εξαςφαλιςκεί θ ηωι και θ υγεία των εργαηομζνων ςτον τόπο εκτζλεςθσ του Ζργου 
κακϊσ και θ αποτροπι φκορϊν ςτα περιουςιακά ςτοιχεία του Κυρίου του Ζργου και του Αναδόχου. 
Δθλαδι περιγράφει και διευκρινίηει τουσ πικανοφσ κινδφνουσ και τα μζτρα πρόλθψισ τουσ λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ ελάχιςτεσ προβλζψεισ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ. 
 
O ςτόχοσ  είναι : 

 
 Θ υψθλι προτεραιότθτα τθσ Αςφάλειασ κατά τθ ςχεδίαςθ, καταςκευι και λειτουργία των Ζργων, για 

το προςωπικό, το υλικό, τισ εγκαταςτάςεισ και  τον εξοπλιςμό. 
 Θ τιρθςθ όλων των εν ιςχφ Εκνικϊν κανονιςμϊν, των προδιαγραφϊν των  ιδιοκτθτϊν των διάφορων 

Ζργων, κακϊσ και όλων των αναγνωριςμζνων  αςφαλϊν τεχνικϊν εργαςίασ. 
 Θ εφαρμογι ενόσ ηωτικοφ ςυςτιματοσ αςφάλειασ το οποίο κα εκπαιδεφει, κινθτοποιεί και κα 

ανταμείβει όλο το προςωπικό και τουσ υπεργολάβουσ, για τθν τιρθςθ κωδικοποιθμζνων ςυνκθκϊν 
αςφάλειασ και υγιεινισ κακϊσ και αςφαλϊν τεχνικϊν εργαςίασ. 

 Θ ανάλθψθ υπεφκυνθσ ςτάςθσ απζναντι ςτθν Αςφάλεια μζςω τοποκζτθςθσ ςτόχων και επιδιϊξεων, 
επιςιμανςθσ και αναγνϊριςθσ κινδφνων, ςωςτοφ προγραμματιςμοφ εργαςιϊν, τακτικϊν ςυςκζψεων 
αςφάλειασ κακϊσ και αξιολόγθςθσ  τθσ απόδοςθσ του προςωπικοφ. 

 Ο ςεβαςμόσ ςτο Ρεριβάλλον 
 

Ετςι  ϊςτε, 
 Να αποτρζπονται κανατθφόρα ατυχιματα ι μόνιμεσ αναπθρίεσ 
 Να περιορίηονται τα ατυχιματα κάτω του 25% του ςτατιςτικοφ αρικμοφ ατυχθμάτων ςτον τομζα των 

καταςκευϊν 
 Να μθδενιςκοφν πυρκαγιζσ και εκριξεισ 
 Να ελαχιςτοποιθκοφν βλάβεσ ι απϊλειεσ υλικϊν και ιδιοκτθςίασ. 
 Να μθν προκφψουν δυςμενείσ περιβαλλοντολογικζσ επιπτϊςεισ.  
 
1.1.- ΕΛΔΟΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΚΑΛ ΧΘΣΘ ΑΥΤΟΥ : 
 

 Ζργο Οδοποιίασ  
 Χωματουργικά  και τεχνικά ζργα  ανοικτισ οδοποιίασ 

   

 
 
 1.2.- ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ   : 

 Διάνοιξθ  και διαμόρφωςθ  των δρόμων του αναδαςμοφ ςυνολικοφ μικουσ 2.500μ. περίπου και 

διαμόρφωςθ των ρείκρων τουσ  .Το πλάτοσ των δρόμων του αναδαςμοφ είναι 8,00  και 10 μζτρα. 

 Επίςτρωςθ αγροτικϊν οδϊν με αμμοχαλικϊδθ υλικά μζςου  ςυμπιεςμζνου πάχουσ  0,15 μ.μ 

 Εκβακφνςεισ - διαπλατφνςεισ τθσ κοίτθσ των  ρεμάτων  ςτισ κζςεισ των τεχνικϊν 

 Καταςκευι τεχνικϊν και ςυγκεκριμμζνα :   

      α.-ενόσ κιβωτοειδοφσ οχετοφ 4*2  ςφμφωνα με τα πρότυπα τθσ  Εγνατίασ Οδοφ και μικουσ 8μ.και  

      β.- ενόσ κιβωτοειδοφσ οχετοφ 2*1  ςφμφωνα με τα πρότυπα τθσ  Εγνατίασ Οδοφ και μικουσ 8μ.και 

      γ.-Σωλθνωτϊν οχετων Φ60  όπου από το διάγραμμα αναδαςμοφ απαιτθκεί 

ςτισ κζςεισ που ορίηονται ςτο διάγραμμα αναδαςμοφ εντόσ των προβλεπόμενων ορίων των αγροτικϊν 

δρόμων και  εξαςφαλίηουν τθν αςφαλι και ομαλι βατότθτα ςτουσ νζουσ δρόμουσ του αναδαςμοφ.   
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1.3: ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ: 

Σχετικά με τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό που πρζπει να διακζτει ο ανάδοχοσ καταςκευισ του ζργου 
επιςθμαίνεται ότι ο Ανάδοχοσ οφείλει να ζχει και να προμθκεφςει με δικι του δαπάνθ όλα  τα 
εργαλεία και μθχανιματα  που είναι αναγκαία για : 

 Διάνοιξθ  και διαμόρφωςθ  των δρόμων του αναδαςμοφ ςυνολικοφ μικουσ 2.500μ. περίπου και 
διαμόρφωςθ των ρείκρων τουσ  .Το πλάτοσ των δρόμων του αναδαςμοφ είναι 8,00  και 10 μζτρα. 

 Επίςτρωςθ αγροτικϊν οδϊν με αμμοχαλικϊδθ υλικά μζςου  ςυμπιεςμζνου πάχουσ  0,15 μ.μ 

 Εκβακφνςεισ - διαπλατφνςεισ τθσ κοίτθσ των  ρεμάτων  ςτισ κζςεισ των τεχνικϊν 

 Καταςκευι τεχνικϊν και ςυγκεκριμμζνα :   
      α.-ενόσ κιβωτοειδοφσ οχετοφ 4*2  ςφμφωνα με τα πρότυπα τθσ  Εγνατίασ Οδοφ και μικουσ 8μ.και  
      β.- ενόσ κιβωτοειδοφσ οχετοφ 2*1  ςφμφωνα με τα πρότυπα τθσ  Εγνατίασ Οδοφ και μικουσ 8μ.και 
      γ.-Σωλθνωτϊν οχετων Φ60  όπου από το διάγραμμα αναδαςμοφ απαιτθκεί 
ςτισ κζςεισ που ορίηονται ςτο διάγραμμα αναδαςμοφ εντόσ των προβλεπόμενων ορίων των αγροτικϊν 
δρόμων και  εξαςφαλίηουν τθν αςφαλι και ομαλι βατότθτα ςτουσ νζουσ δρόμουσ του αναδαςμοφ.   

 
 Για κάκε άλλθ εργαςία  που ζχει ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ του παρόντοσ  ζργου για τθν ζντεχνθ και 

αςφαλι αποπεράτωςθ του. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει όλα τα απαραίτθτα μθχανιματα 
και εργαλεία, να τα ςυντθρεί και να τα διατθρεί ςε καλι κατάςταςθ με δαπάνεσ του 

Γ ια τθν εκτζλεςθ του ζργου κα χρθςιμοποιθκοφν τα παρακάτω μθχανιματα: 
• Φορτθγά μεταφοράσ υλικϊν προσ ςτοίβαςθ. 
• Φορτθγά. 
• Εκςκαφείσ (μικροί ι/και μεγάλοι). 
• Φορτωτισ. 
• Διαμορφωτισ γαιϊν (γκρζιντερ) 
• Κάκε μθχάνθμα ι εργαλείο που ζχει ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ των ζργων και εργαςιϊν για τθν 

ζντεχνθ και αςφαλι αποπεράτωςθ τουσ. 
Επιπλζον για τθν καταςκευι των επιμζρουσ εξαρτθμάτων του ζργου κα γίνει χριςθ: 

• Θλεκτρικϊν τροχϊν. 
• Φορθτϊν γεννθτριϊν. 
• Συςκευϊν παροχισ αζρα. 
• Αντλίεσ. 
• Διάφορα άλλα μικροεργαλεία. 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει όλα τα απαραίτθτα μθχανιματα και εργαλεία, να τα ςυντθρεί και να 
τα διατθρεί ςε καλι κατάςταςθ με δαπάνεσ του. 
Τζλοσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει προσ ζλεγχο ςτθν επιβλζπουςα Υπθρεςία λεπτομερι 
τεχνικά χαρακτθριςτικά του εξοπλιςμοφ που πρόκειται να προμθκευτεί  για τθν καταςκευι του εν λόγω 
ζργου. 
 
1.5.- ΑΚΛΒΘΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ: 
Το ζργο βρίςκεται εντόσ των ορίων τθσ Ρ.Ε.Καςτοριάσ  και ειδικϊτερα ςτο αγρόκτθμα αναδαςμοφ 
Μελανκίου του Διμου Άργουσ Ορεςτικοφ. 
 
1.6.-  ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΤΟΥ  ΕΓΟΥ: 

Φορζασ καταςκευισ του ζργου είναι  : θ Ρ.Ε.Καςτοριασ -Δ/ΝΣΘ Τεχνικϊν Ζργων - το Τμιμα Δομϊν 
Ρεριβαλλοντοσ.  

 
1.7.-  ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΤΟΥ ΥΡΟΧΕΟΥ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΤΟΥ Σ.Α.Υ.: 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 305/96 το ζργο εντάςςεται ςτα Δθμόςια Ζργα και υπόχρεοσ για 
τθν εκπόνθςθ του ΣΑΥ είναι θ Δ.Τ.Ε./Ρ.Ε.ΚΑΣΤΟΛΑΣ  

 
 
1.8.- ΡΕΛΓΑΦΘ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΚΑΛ ΤΩΝ ΕΦΑΜΟΗΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΦΑΣΘ ΜΕΚΟΔΩΝ 

ΕΓΑΣΛΑΣ :  
Το ζργο κατά τθν καταςκευι του μπορεί να διαιρεκεί ςτισ φάςεισ που ακολουκοφν, οι οποίεσ για λόγουσ 
διευκόλυνςθσ παρουςιάηονται ςυνεχόμενεσ αν και μποροφν να εκτελεςτοφν ταυτόχρονα. 
Στο ανωτζρω ζργο και κατά ολοκλθρωμζνα τμιματα πρόκειται να γίνουν οι εξισ εργαςίεσ: 
Φάςθ 1: Ρροπαραςκευαςτικζσ εργαςίεσ - χωματουργικζσ εργαςίεσ. 

1.1: Εγκατάςταςθ και λειτουργία εργοταξίου. 
1.2: Ρρομικεια εξοπλιςμοφ και μεταφορά ςτο εργοτάξιο. Εκςκαφι και διαμόρφωςθ πρανϊν και 
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ορυγμάτων. 
Φάςθ 2:  Τεχνικα ζργα ανοικτθσ οδοποιίασ -Οδοςτρωςία 

2.1: Τεχνικα ζργα ανοικτθσ οδοποιίασ.. 
2.2. Οδοςτρωςία 

            
Φάςθ 3:Εργαςίεσ απομάκρυνςθσ υλικϊν και μθχανθμάτων. 

3.1:Απομάκρυνςθ πλεοναηόντων υλικϊν, εργαλείων, μθχανθμάτων. 
1.8.1.-Μζκοδοι εργαςίασ κατά φάςθ 
Οι μζκοδοι εργαςίασ και τα χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα και υλικά, που αναφζρονται ςτο παρόν 
κεφάλαιο είναι ενδεικτικά και όχι αποκλειςτικά και μπορεί να τροποποιθκοφν ανάλογα με τθν προςφορά 
και τισ δυνατότθτεσ του Αναδόχου. Αποτζλεςμα των ανωτζρω είναι θ πικανι κατάργθςθ ςυγκεκριμζνων 
μζτρων αςφαλείασ, ςτθν περίπτωςθ που αυτά δεν αφοροφν πλζον πραγματοποιοφμενθ εργαςία και θ 
προςκικθ κάποιων επιπλζον μζτρων ςτθν περίπτωςθ αλλαγισ καταςκευαςτικϊν μεκόδων. 
 
Φάςθ 1: Ρροπαραςκευαςτικζσ εργαςίεσ - χωματουργικζσ εργαςίεσ. 
 
Υποφάςθ 1.1: Εγκατάςταςθ και λειτουργία εργοταξίου. 
Κατά τθ φάςθ αυτι απαιτείται: 

• Αναγνϊριςθ και τοπογράφθςθ τθσ περιοχισ των ζργων, υψομετρικόσ προςδιοριςμόσ των 
ζργων, προςδιοριςμόσ τθσ κζςθσ δικτφων άλλων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. 

• Οριοκζτθςθ και διαμόρφωςθ χϊρων εργαςίασ. 
• Λιψθ μζτρων προςταςίασ. 
•    Κακοριςμόσ χϊρων προςωρινισ αποκικευςθσ των υλικϊν. 
• Κακοριςμόσ ι καταςκευι εγκαταςτάςεων προςωπικοφ (γραφείο επίβλεψθσ, γραφείο 

εργολάβου, κατάλυμα ενδιαίτθςθσ, εγκαταςτάςεισ υγιεινισ ιτοι τουαλζτεσ, ντουσ, βρφςεσ, 
φαρμακείο). 

• Κακοριςμόσ χϊρου μθχανθμάτων (υπόςτεγο ςυνεργείου, χϊροσ πλφςεωσ). 
• Ρρόβλεψθ για εγκαταςτάςεισ εργαςτθρίου (ζλεγχοι ςυμπφκνωςθσ επιχωμάτων, ποιότθτασ 

αδρανϊν κ.λπ.). 
• Κακοριςμόσ χϊρων απόρριψθσ πλεοναηόντων υλικϊν εκςκαφϊν και διαχείριςθσ των 

απορριμμάτων του ζργου. 
• Συντιρθςθ του εργοταξιακοφ χϊρου ςε καλι και επιμελι κατάςταςθ, διαχείριςθ αχριςτων, 

γενικά εργοταξιακοί κίνδυνοι λόγω τθσ μορφολογίασ του εδάφουσ ι των τροποποιιςεων τθσ 
περιοχισ του ζργου. 

Γενικότερα θ εγκατάςταςθ και λειτουργία του εργοταξίου περιλαμβάνει και όςα άλλα αναφζρονται ςτα 
άρκρα 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 του Ρ.Δ. 305/96, «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ που πρζπει 
να εφαρμόηονται ςτα προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 92/57/ΕΟΚ» 
ΡΑΑΤΘΘΣΘ: Το ςτάδιο τθσ εγκατάςταςθσ εργοταξίου μπορεί να υποςτεί ςθμαντικζσ τροποποιιςεισ 
ςτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ του ζργου ζχει ιδθ εγκατεςτθμζνο εργοτάξιο ςε περιοχι πλθςίον του 
ζργου, χρθςιμοποιεί προςωπικό προερχόμενο από τον οικιςμό ι/και ενοικιάςει καταλφματα ςτον 
οικιςμό. 
 
Υποφάςθ 1.2: Ρρομικεια εξοπλιςμοφ και μεταφορά ςτο εργοτάξιο. Εκςκαφι και διαμόρφωςθ πρανϊν 
και ορυγμάτων 
Κατά τθ φάςθ αυτι απαιτείται: 

• Ραραγγελία υλικϊν ςφμφωνα με τθσ απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ και τα εγκεκριμζνα ςχζδια και τεφχθ 
τθσ υπθρεςίασ. 

• Φορτοεκφόρτωςθ των υλικϊν και προςωρινι αποκικευςι τουσ ςτουσ χϊρουσ που κα οριςκοφν 
κατά τθ διαδικαςία τθσ προθγοφμενθσ υποφάςθσ. 

• Κατά τθ φάςθ αυτι είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκοφν ανυψωτικά μθχανιματα και διατάξεισ ι 
ακόμα να πραγματοποιθκεί μεταφορά φορτίων με τα χζρια, με τουσ αντίςτοιχουσ κάκε φορά 
κινδφνουσ. 

• Λιψθ μζτρων προφφλαξθσ του εξοπλιςμοφ από καιρικζσ ςυνκικεσ ι πυρκαγιζσ ι γενικότερα από 
αιτίεσ που κα ζβλαπταν τθν κατάςταςθ τουσ. 

• Εκςκαφζσ ςε εδάφθ γαιϊδθ ι θμιβραχϊδθ πρανϊν και ορυγμάτων, μόρφωςθ, ςποραδικι 
αντιςτιριξθ, άντλθςθ, ανφψωςθ, ςυςςϊρευςθ, φορτοεκφόρτωςθ. Οι εκςκαφζσ κα 
πραγματοποιοφνται με μθχανικά μζςα. Λδιαίτερθ προςοχι κα δίνεται ςτισ κζςεισ όδευςθσ 
δικτφων Ο.Κ.Ω. 

• Τα προϊόντα εκςκαφισ αναλόγωσ του είδουσ τουσ είτε κα φορτϊνονται απ’ ευκείασ και κα 
απορρίπτονται ςτο χϊρο οριςτικισ απόρριψθσ, είτε κα αποκθκεφονται ςε χϊρουσ προςωρινισ 
απόρριψθσ, είτε κα τοποκετοφνται παραπλεφρωσ ςε απόςταςθ ικανι ϊςτε να αποφεφγονται 



  

Σ.Α.Υ. 
 

«ΡΑΑΛΛΘΛΑ ΕΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ  ΣΤΟ ΑΓΟΚΤΘΜΑ ΜΕΛΑΝΚΛΟΥ ΔΘΜΟΥ ΑΓΟΥΣ ΟΕΣΤΛΚΟΥ »  
 

τυχόν πτϊςεισ τουσ εντόσ τθσ ηϊνθσ καταςκευισ των ζργων. Κατά τισ φορτοεκφορτϊςεισ των 
προϊόντων εκςκαφισ κα παρατθρείται αυξθμζνθ κίνθςθ οχθμάτων και κα πρζπει να τθροφνται 
όλα τα μζτρα που αφοροφν ςτισ μετακινιςεισ αυτϊν. 

• Αντιςτθρίξεισ ανάλογα με τθ ςτακερότθτα των χωμάτων κατά το ςτάδιο των εκςκαφϊν είτε μετά 
το πζρασ αυτϊν. 

• Τα ανοιχτά ςκάμματα κα περιφράςςονται και κα ςθμαίνονται κατάλλθλα. 
 

 
 

 
Φάςθ 2: Τεχνικα ζργα ανοικτθσ οδοποιίασ . Οδοςτρωςια 
Υποφάςθ 2.1: Τεχνικα ζργα ανοικτθσ οδοποιίασ   
Κατά τθ φάςθ αυτι απαιτείται: 
1. Κακαίρεςθ καταςκευϊν από άοπλο και οπλιςμζνο ςκυρόδεμα  
2. Κοιτοςτρϊςεισ και εξομαλυντικζσ ςτρϊςεισ από άοπλο ςκυρόδεμα C8/10  
3. Καταςκευι τοίχων, πεηοδρομίων γεφυρϊν, επζνδυςθσ παςςαλοςτοιχιϊν κ.λ.π. από 
ςκυρόδεμα C16/20 
4 .Χαλφβδινοσ οπλιςμόσ ςκυροδεμάτων, χάλυβασ οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ B500C  
5 Χαλφβδινοσ οπλιςμόσ ςκυροδεμάτων, xαλφβδινο δομικό πλζγμα B500C  
6. Ρρομικεια, μεταφορά ςτθ κζςθ εγκατάςταςθσ, και τοποκζτθςθ προκαταςκευαςμζνων 
τςιμεντοςωλινων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916  
 
Υποφάςθ 2.2:Οδοςτρωςία 
8.-Διαμόρφωςθ επιφανειασ οδοςτρωματοσ 
9.-Αμμοχαλικόςτρωςθ αγροτικϊν δρόμων 

 
Φάςθ 3: Εργαςίεσ απομάκρυνςθσ υλικϊν και μθχανθμάτων  
Υποφάςθ 3.1:  Απομάκρυνςθ πλεοναηόντων υλικϊν, εργαλείων, μθχανθμάτων. 
Κατά τθ φάςθ αυτι απαιτείται: 

• Κακαριςμόσ του χϊρου του ζργου από υλικά ςυςκευαςίασ, περιςςεφματα υλικϊν, ςκουπίδια, μθ 
χρθςιμοποιοφμενα εν τζλει υλικά, εργαλεία κ.λπ. 

• Συγκζντρωςθ και απομάκρυνςθ από το χϊρο του ζργου όλων των πλεοναηόντων υλικϊν 
εκςκαφισ και επίχωςθσ. 

Απομάκρυνςθ του μθχανοκίνθτου εξοπλιςμοφ, κακαριςμόσ ορυκτελαίων, χωμάτων, λοιπϊν  
απορριμμάτων και αποκατάςταςθ του περιβάλλοντα χϊρου ςτθν προγενζςτερθ μορφι του 
 
1. ΑΝΑΦΟΑ ΣΕ ΔΛΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. 
Λδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτισ οδεφςεισ των εναζριων ι υπόγειων δικτφων τθσ Δ.Ε.Θ. και του 
Ο.Τ.Ε. που βρίςκονται ςτθν περιοχι. Σε περίπτωςθ άγνοιασ τθσ κατάςταςθσ τθσ περιοχισ ι απαίτθςθσ 
μετατόπιςθσ τζτοιων δικτφων κα ενθμερϊνονται πάντα οι αρμόδιοι φορείσ. Λδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει 
να δοκεί ςτα δίκτυα φδρευςθσ ι/και αποχζτευςθσ τθσ περιοχισ, ϊςτε ςε περίπτωςθ καταςτροφισ 
κάποιου κλάδου, αυτόσ να αποκακίςταται ταχζωσ και να μθν παρατθροφνται προβλιματα ςτθν εφρυκμθ 
λειτουργία  τουσ. 
 



 

 

2.-ΣΜΗΜΑ B 
 

ΕΓΟ: «ΡΑΑΛΛΘΛΑ ΕΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ  ΣΤΟ ΑΓΟΚΤΘΜΑ ΜΕΛΑΝΚΛΟΥ ΔΘΜΟΥ ΑΓΟΥΣ ΟΕΣΤΛΚΟΥ » 

2.1.-ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΠΟΤ ΕΝΔΕΦΕΣΑΙ ΝΑ ΕΜΥΑΝΙΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ. 

ΟΔΗΓΙΕ ΤΝΣΑΞΗ 
 
Συμπλθρϊνονται οι επιςυναπτόμενοι πίνακεσ οριηόντια μεν από προκαταγεγραμμζνεσ "πθγζσ 
κινδφνων", κατακόρυφα δε από μθ προκακοριςμζνεσ "φάςεισ και υποφάςεισ εργαςίασ". Ζτςι κατά τθν 
ςφνταξθ του ΣΑΥ: 
1)Ζχουν αντιςτοιχιςκεί οι φάςεισ - υποφάςεισ του χρονοδιαγράμματοσ του ζργου, όπωσ αυτζσ 
απαρικμοφνται ςτο παραπάνω ςθμείο του ΣΑΥ, ςε κζςεισ του πινακιδίου που, για λόγουσ ευκολίασ, 
είναι ενςωματωμζνο ςε όλουσ τουσ πίνακεσ (αν υπάρχει ανάγκθ διάκριςθσ περιςςότερων φάςεων / 
υποφάςεων γίνεται αντίςτοιχθ προςαρμογι του πινακιδίου). 
2)Για κάκε επιμζρουσ φάςθ / υποφάςθ εκτζλεςθσ του ζργου, ζχουν επιςθμανκεί οι κίνδυνοι που, κατά 
τθν κρίςθ μασ ενδζχεται να παρουςιαςτοφν. Θ επιςιμανςθ γίνεται με τθν αναγραφι των αρικμϊν 1,2, ι 
3 ςτουσ κόμβουσ του πίνακα, όπου αντίςτοιχα εντοπίηεται πικανι πθγι κινδφνου. Θ χριςθ των αρικμϊν 
είναι υποκειμενικι, αποδίδει δε τθν  αντίλθψθ του ςυντάκτθ για τθν ζνταςθ των κινδφνων. 
Ο αρικμόσ 3 χαρακτθρίηει περιπτϊςεισ όπου διαπιςτϊνεται ότι : 
είτε (i) θ πθγι κινδφνου είναι ςυνεχϊσ παροφςα κατά τθν εξεταηόμενθ φάςθ / υπόφαςθ εργαςίασ (π.χ. 
κίνδυνοσ κατάρρευςθσ κατά τθν εκςκαφι κεμελίων δίπλα ςε παλαιά οικοδομι), 
είτε (ii)οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ του ζργου δθμιουργοφν αυξθμζνθ πικανότθτα επικίνδυνων καταςτάςεων 
(π.χ. κίνδυνοσ αςτοχίασ των πρανϊν εκςκαφισ, όταν το ζδαφοσ είναι μικρισ ςυνεκτικότθτασ ι 
υδροφορεί, κλπ.), 
είτε (iii) ο κίνδυνοσ είναι πολφ ςοβαρόσ, ζςτω και αν θ πικανότθτα να επιςυμβεί είναι περιοριςμζνθ 
(π.χ. κίνδυνοσ ζκρθξθσ λόγω απρόςεκτθσ χριςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ι γυμνισ φλόγασ ςε χϊρο 
αποκικευςθσ εκρθκτικϊν ι ςε δεξαμενι καυςίμων). 
Ο αρικμόσ 1 χαρακτθρίηει περιπτϊςεισ όπου : 
είτε (i) θ πθγι κινδφνου εμφανίηεται περιοδικά ι με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι 
τραυματιςμϊν από ανατροπζσ υλικϊν, ςε οικοδομικό εργοτάξιο), είτε (ii)δεν ςυντρζχουν ειδικζσ αιτίεσ 
αφξθςθσ των κινδφνων (π.χ. κίνδυνοι από τθν κίνθςθ οχθμάτων ςε ζνα ευρφχωρο 
υπαίκριο εργοτάξιο),είτε (iii) ο κίνδυνοσ δεν είναι ςοβαρόσ, ζςτω και αν θ πικανότθτα να επιςυμβεί 
είναι μεγάλθ (π.χ. κίνδυνοι από τθν εκτζλεςθ υπαίκριων εργαςιϊν ςε ςυνκικεσ καφςωνα). 
Ο αρικμόσ 2 χαρακτθρίηει τισ κεωροφμενεσ ωσ «ενδιάμεςεσ» 1 και 3 περιπτϊςεισ. 
 
 

Φάςθ 1: Ρροπαραςκευαςτικζσ εργαςίεσ - χωματουργικζσ εργαςίεσ. 

Υποφάςθ 1.1 Εγκατάςταςθ και λειτουργία εργοταξίου. 

Υποφάςθ 1.2 Ρρομικεια εξοπλιςμοφ και μεταφορά ςτο εργοτάξιο. Εκςκαφι και 
διαμόρφωςθ πρανϊν και ορυγμάτων. 

Φάςθ 2:. Τεχνικα ζργα ανοικτθσ οδοποιίασ -Οδοςτρωςία 

Υποφάςθ 2.1 Τεχνικα ζργα ανοικτθσ οδοποιίασ   

Υποφάςθ  2.2 Οδοςτρωςία 

Φάςθ 3: Εργαςίεσ απομάκρυνςθσ υλικϊν και μθχανθμάτων. 
  
Υποφάςθ 3.1 Απομάκρυνςθ πλεοναηόντων υλικϊν, εργαλείων, μθχανθμάτων. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
  ΦΑΣΕΛΣ ΕΓΟΥ 

ΚΛΝΔΥΝΟΛ ΡΘΓΕΣ ΚΛΝΔΥΝΩΝ Φ1.1 |Φ1.2  Φ2.1 | Φ2.2 Φ3.1  
  
01000 Αςτοχίεσ εδάφουσ    
01100 Φυςικά πρανι .01101 Κατολίςκθςθ. Απουςία/ανεπάρκεια 

υποςτιριξθσ 

          
 .01102 Αποκολλιςεισ. Απουςία/ανεπάρκεια 

προςταςίασ 

          
.011  03 Στατικι επιφόρτιςθ. 

Εγκαταςτάςεισ/εξοπλιςμόσ 

1 1         

.01104 Δυναμικι επιφόρτιςθ. Φυςικι αιτία 1          

.01105 Δυναμικι επιφόρτιςθ. Ανατινάξεισ           

.01106 Δυναμικι επιφόρτιςθ. Κινθτόσ εξοπλιςμόσ 1 1         

01200 Τεχνθτά πρανι και 
εκςκαφεσ 

.01201 Κατάρευςθ. Απουςία/ανεπάρκεια 

υποςτιριξθσ 

    1      
.01202 Αποκολλιςεισ. Απουςία/ανεπάρκεια 

προςταςίασ 

    1      
.01203 Στατικι επιφόρτιςθ. Υπερφψωςθ           
.01204 Στατικι επιφόρτιςθ. 

Εγκαταςτάςεισ/εξοπλιςμόσ 

          
.01205 Δυναμικι επιφόρτιςθ. Φυςικι αιτία           
.01206 Δυναμικι επιφόρτιςθ. Ανατινάξεισ         1  
.01207 Δυναμικι επιφόρτιςθ. Κινθτόσ εξοπλιςμόσ     1      

.01300 Τεχνθτά πρανι .01301 Καταπτϊςεισ οροφισ/παρειϊν. 

Ανυποςτφλωτα τμιματα 

    1      

.01302 Καταπτϊςεισ οροφισ/παρειϊν. Ανεπαρκισ 

υποςτφλωςθ 

    1      

.01303 Καταπτϊςεισ οροφισ/παρειϊν. 

Κακυςτερθμζνθ υποςτφλωςθ 

    1      

.01304 Κατάρευςθ μετϊπου προςβολισ           

.01400 Κακιηιςεισ .01401 Ανυποςτιρικτεσ παρακείμενεσ εκςκαφζσ     1      
.01402 Ρροχπάρχουςα υπόγεια καταςκευι     1      
.01403 Διάνοιξθ υπογείου ζργου     1      
.01404 Ερπυςμόσ     1      

.01405 Γεωλογικζσ/γεωχθμικζσ μεταβολζσ           

.01406 Μεταβολζσ υδροφόρου ορίηοντα     1      

.01407 Υποςκαφι/απόπλυςθ           

.01408 Στατικι επιφόρτιςθ           

.01409 Δυναμικι καταπόνθςθ - φυςικι αιτία     1      

.01410 Δυναμικι καταπόνθςθ - ανκρωπογενισ αιτία           

.01500 Άλλθ πθγι .01501            
.01502            
.01503            

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
  ΦΑΣΕΛΣ ΕΓΟΥ 

ΚΛΝΔΥΝΟΛ ΡΘΓΕΣ ΚΛΝΔΥΝΩΝ Φ1.1 I Φ1.2 |  Φ2.1 | 2.2 Φ3.1 |  
  
02000 Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλιςμό    
.02100 Κίνθςθ οχθμάτων και 
μθχανθμάτων 

.02101 Συγκροφςεισ οχιματοσ - οχιματοσ 1 1   1  1  1  

.02102 Συγκροφςεισ οχιματοσ - προςϊπων 1 1   1    1  

.02103 Συγκροφςεισ οχιματοσ - ςτακεροφ 

εμποδίου 

1 1   1    1  

.02104 Συνκλίψεισ μεταξφ οχιματοσ - οχιματοσ     1    1  

.02105 Συνκλίψεισ μεταξφ οχιματοσ - ςτακεροφ 

εμποδίου 

    1    1  

.02106 Ανεξζλεγκτθ κίνθςθ Βλάβεσ ςυςτθμάτων     1    1  

.02107 Ανεξζλεγκτθ κίνθςθ Ελλιπισ 

ακινθτοποίθςθ 

    1    1  

.02108 Μζςα ςτακερισ τροχιάσ - Ανεπαρκισ 

προςταςία 

          

.02109 Μζςα ςτακερισ τροχιάσ - Εκτροχιαςμόσ           

.02200 Ανατροπι οχθμάτων 
και μθχανθμάτων 

.02201 Αςτακισ ζδραςθ     1  1  1  

.02202 Υποχϊρθςθ εδάφουσ/δαπζδου     1  1    

.02203 Εκκεντρθ φόρτωςθ  1   1  1    

.02204 Εργαςία ςε πρανζσ           

.02205 Υπερφόρτωςθ     1  1    

.02206 Μεγάλεσ ταχφτθτεσ 1 1   1      

.02300 Μθχανιματα με 
κινθτά μζρθ 

.02301 Στενότθτα χϊρου     2  1  1  

.02302 Βλάβθ ςυςτθμάτων κίνθςθσ           

.02303 Ανεπαρκισ κάλυψθ κινοφμενων 

τμθμάτων -πτϊςεισ 

          
.02304 Ανεπαρκισ κάλυψθ κινοφμενων 

τμθμάτων - παγιδεφςεισ μελϊν 

          

.02305 Τθλεχειριηόμενα μθχανιματα και 

τμιματα τουσ 

 1         
.02400 Εργαλεία χειρόσ .02401 Θλεκτροςυγκόλλθςθ           

.02402 Αλυςοπρίονα           

.02403 Ριςτολζτο Α/Σ           

.02404 Δίςκοι-τροχοί           

.02405 Δονθτζσ           

.02406 Ριςτολζτο βαφισ           

.02407 Τρυπάνια           

.02408 Συςκευι αυτογενοφσ ςυγκόλλθςθσ           

.02500 Άλλθ πθγι             
            
            
            
            

 



 

 

 
 
 
  ΦΑΣΕΛΣ ΕΓΟΥ 

ΚΛΝΔΥΝΟΛ ΡΘΓΕΣ ΚΛΝΔΥΝΩΝ 
Φ1.1 IΦ1.2 |  Φ2.1 | 2.2 Φ3.1 |  

  
03000 Ρτϊςεισ από φψοσ    
.03100 Οικοδομζσ - 
κτίςματα 

.03101 Κατεδαφίςεισ           

.03102 Κενά τοίχων           

.03103 Κλιμακοςτάςια           

.03104 Εργαςία ςε ςτζγεσ           
.03200 Δάπεδα 
εργαςίασ - 
προςπελάςεισ 

.03201 Κενά δαπζδων           

.03202 Ρζρατα δαπζδων           

.03203 Επικλινι Δάπεδα           

.03204 Ολιςκθρά δάπεδα           

.03205 Ανϊμαλα δάπεδα           

.03206 Αςτοχία υλικοφ δαπζδου           

.03207 Υπερυψωμζνεσ δίοδοι και πεηογζφυρεσ           

.03208 Κινθτζσ ςκάλεσ και ανεμόςκαλεσ           

.03209 Αναρτθμζνα δάπεδα Αςτοχία 

ανάρτθςθσ 

          

.03210 Κινθτά δάπεδα Αςτοχία μθχανιςμοφ           

.03211 Κινθτά δάπεδα Ρρόςκρουςθ           
.03300 Λκριϊματα .03301 Κενά ικριωμάτων           

.03302 Ανατροπι Αςτοχία ςυναρμολόγθςθσ           

.03303 Ανατροπι Αςτοχία ζδραςθσ           

.03304 Κατάρρευςθ Αςτοχία υλικοφ 

ικριϊματοσ 

          

.03305 Κατάρρευςθ Ανεμοπίεςθ           
.03400 
Τάφροι/φρεάτια 

.03401 Ρτϊςεισ εντόσ αφφλακτου ςκάμματοσ 1    2    1  

 .03402 Ρτϊςεισ εντόσ αφφλακτου φυςικοφ 

ανοίγματοσ 

          

.03403 Φρζαρ ανελκυςτιρων           
.03500 Άλλθ πθγι             

            
            
            
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ΦΑΣΕΛΣ ΕΓΟΥ 
ΚΛΝΔΥΝΟΛ ΡΘΓΕΣ ΚΛΝΔΥΝΩΝ Φ1.1 IΦ1.2 |  Φ2.1 /2.2 Φ3.1 |  

  
04000 Εκριξεισ - Εκτοξευόμενα υλικά - κραφςματα    
.04100 Εκρθκτικά - 
Ανατινάξεισ 

.04101 Ανατινάξεισ βράχων           

.04102 Ανατινάξεισ καταςκευϊν           

.04103 Ατελισ ανατίναξε υπονόμων           

.04104 Αποκικεσ εκρθκτικϊν           

.04105 Χϊροι αποκικευςθσ πυρομαχικϊν           

.04106 Διαφυγι - ζκλυςθ εκρθκτικϊν αερίων & 

μιγμάτων 

          

.04200 Δοχεία και δίκτυα 
υπό πίεςθ 

.04201 Φιάλεσ αςετιλίνθσ / οξυγόνου           

.04202 Υγραζριο           

.04203 Υγρό άηωτο           

.04204 Αζριο πόλθσ           

.04205 Ρεπιεςμζνοσ αζρασ           

.04206 Δίκτυα φδρευςθσ           

.04207 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά ςυςτιματα           
.04300 Αςτοχία υλικϊν 
υπό ζνταςθ 

.04301 Βραχϊδθ υλικά ςε κλίψθ           

.04302 Ρροεντάςεισ οπλιςμοφ / αγκυριϊν           

.04303 Κατεδάφιςθ προεντεταμζνων ςτοιχείων           

.04304 Συρματόςχοινα           

.04305 Εξολκεφςεισ           

.04306 Λαξεφςεισ / τεμαχιςμόσ λίκων           
.04400 Εκτοξευμζνα υλικά .04401 Εκτοξευμζνο ςκυρόδεμα           

.04402 Αμμοβολζσ           

.04403 Υδροβολζσ           

.04404 Ψεκαςμόσ χρϊματοσ           

.04405 Τροχίςεισ / λειάνςεισ        1   

.04406 Ψεκαςμόσ χρϊματοσ           
.04500 Άλλθ πθγι .04501 Κάπνιςμα (λόγω τθσ γειτνίαςθσ με 

πρατιριο καυςίμων) 

          

            
            
            



 

 

 

  ΦΑΣΕΛΣ ΕΓΟΥ 
ΚΛΝΔΥΝΟΛ ΡΘΓΕΣ ΚΛΝΔΥΝΩΝ Φ1.1 I Φ1.2 |  Φ2.1 | 2.2 Φ3.1 |  

  

05000 Ρτϊςεισ - μετατοπίςεισ υλικϊν & αντικειμζνων    
.05100 Κτίςματα - φζρων 
οργανιςμόσ 

.05101 Αςτοχία Γιρανςθ           

.05102 Αςτοχία Στατικι επιφόρτιςθ           

.05103 Αςτοχία Φυςικι Δυναμικι καταπόνθςθ 1 1   1      

.05104 Αςτοχία Ανκρωπογενισ δυναμικι 

καταπόνθςθ 

          

.05105 Κατεδάφιςθ           

.05106 Κατεδάφιςθ παρακειμζνων           
.05200 Οικοδομικά ςτοιχεία .05201 Γιρανςθ πλθρωτικϊν ςτοιχείων           

.05202 Διαςτολι - ςυςτολι υλικϊν           

.05203 Αποξιλωςθ δομικϊν ςτοιχείων           

.05204 Αναρτθμζνα ςτοιχεία και εξαρτιματα           

.05205 Φυςικι δυναμικι καταπόνθςθ           

.05206 Ανκρωπογενισ δυναμικι καταπόνθςθ           

.05207 Κατεδάφιςθ           

.05208 Αρμολόγθςθ / απαρμολόγθςθ προκαταςκ. 

ςτοιχείων 

          

.05300 Μεταφερόμενα υλικά - 
Εκφορτϊςεισ 

.05301 Μεταφορικό μθχάνθμα Ακαταλλθλότθτα / 

ανεπάρκεια 

 1   1  1  1  

.05302 Μεταφορικό μθχάνθμα Βλάβθ  1   1  1  1  

.05303 Μεταφορικό μθχάνθμα Υπερφόρτωςθ  1   1  1  1  

.05304 Απόκλιςθ μθχανιματοσ Ανεπαρκισ ζδραςθ  1   1  1  1  

.05305 Ατελισ / ζκκεντρθ φόρτωςθ  2   1  1  1  

.05306 Αςτοχία ςυςκευαςίασ φορτίου  1         

.05307 Ρρόςκρουςθ φορτίου           

.05308 Διακίνθςθ αντικειμζνων μεγάλου μικουσ  1       1  

.05309 Χειρωνακτικι μεταφορά βαρζων φορτίων 1 1       1  

.05310 Απόλυςθ χφδθν υλικϊν Υπερφόρτωςθ       1    

.05311 Εργαςία κάτω από ςιλό           

.05312 Ρτϊςθ υλικοφ / κακόσ χειριςμόσ 1 1         
.05400 Στοιβαςμζνα υλικά .05401 Υπερςτοίβαςθ 1    1      

.05402 Ανεπάρκεια πλευρικοφ περιοριςμοφ ςωροφ           

.05403 Ανορκολογικι απόλθψθ           
.05500 Άλλθ πθγι             

            
            
            



 

 

 

 

  ΦΑΣΕΛΣ ΕΓΟΥ 
ΚΛΝΔΥΝΟΛ ΡΘΓΕΣ ΚΛΝΔΥΝΩΝ Φ1.1 IΦ1.2 |  Φ2.1 /2.2 Φ3.1 |  

  
06000 Ρυρκαγιζσ    

.06100 Εφφλεκτα υλικά .06101 Εκλυςθ / διαφυγι εφφλεκτων αερίων           
 .06102 Δεξαμενζσ / αντλίεσ καυςίμων 1          

.06103 Μονωτικά, διαλφτεσ, PVC κλπ. εφφλεκτα           

.06104 Αςφαλτοςτρϊςεισ / χριςθ πίςςασ           

.06105 Αυτανάφλεξθ - εδαφικά υλικά           

.06106 Αυτανάφλεξθ - απορρίμματα 1          

.06107 Επζκταςθ εξωγενοφσ εςτίασ Ανεπαρκισ 

προςταςία 

          

.06200 Σπινκιρεσ & 
βραχυκυκλϊματα 

.06201 Εναζριοι αγωγοί υπό τάςθ 1          

.06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάςθ 1          

.06203 Εντοιχιςμζνοι αγωγοί υπό τάςθ 1          

.06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό 

ςπινκιρα 

          

.06300 Υψθλζσ 
κερμοκραςίεσ 

.06301 Χριςθ φλόγασ - οξυγονοκολλιςεισ           

.06302 Χριςθ φλόγασ - καςςιτεροκολλιςεισ           

.06303 Χριςθ φλόγασ - χυτεφςεισ           

.06304 Θλεκτροςυγκολλιςεισ           

.06305 Ρυρακτϊςεισ υλικϊν  1         

.06306 Χριςθ φλογίςτρου           
.06400 Άλλθ πθγι             

            
            
            
            

  ΦΑΣΕΛΣ ΕΓΟΥ 
ΚΛΝΔΥΝΟΛ ΡΘΓΕΣ ΚΛΝΔΥΝΩΝ Φ1.1 IΦ1.2 |  Φ2.1 | 2.2 Φ3.1  

  
07000 Θλεκτροπλθξία    
.07100 Δίκτυα - 
εγκαταςτάςεισ 

.07101 Ρροχπάρχοντα εναζρια 

δίκτυα 

    1    1 1 

 .07102 Ρροχπάρχοντα υπόγεια 

δίκτυα 

    1      

.07103 Ρροχπάρχοντα εντοιχιςμζνα 

δίκτυα 

          

.07104 Ρροχπάρχοντα επιτοίχια 

δίκτυα 

          

.07105 Δίκτυο θλεκτροδότθςεσ ζργου 1          

.07106 Ανεπαρκισ αντικεραυνικι 

προςταςία 

          

.07200 Εργαλεία - 
Μθχανιματα 

.07201 Θλεκτροκίνθτα μθχανιματα     1      

.07202 Θλεκτροκίνθτα εργαλεία     1      
.07300 Άλλθ πθγι             

            
            
            
            



 

 

ΚΛΝΔΥΝΟΛ ΡΘΓΕΣ ΚΛΝΔΥΝΩΝ ΦΑΣΕΛΣ ΕΓΟΥ 
Φ1.1 | Φ1.2  Φ2.1 | 2.2 Φ3.1  

09000 Εγκαφματα    
.09100 Υψθλζσ 
κερμοκραςίεσ 

.09101 Συγκολλιςεισ / ςυντιξεισ           

.09102 Υπζρκερμα ρευςτά           

.09103 Ρυρακτωμζνα ςτερεά           

.09104 Τιγματα μετάλλων           

.09105 Άςφαλτοσ / πίςςα           

.09106 Καυςτιρεσ           

.09107 Υπερκερμαινόμενα τμιματα μθχανϊν           
.09200 Καυςτικά 
υλικά 

.09201 Αςβζςτθσ           

.09202 Οξζα           

.09203 Αλκαλικά           
.09300 Άλλθ πθγι             

            
            
            
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 

            
             
 
 

            
             
 
 

            
             
             
             
 
 

            
 
 

            
             
             
 
 

            

  ΦΑΣΕΛΣ ΕΓΟΥ 
ΚΛΝΔΥΝΟΛ ΡΘΓΕΣ ΚΛΝΔΥΝΩΝ Φ1.1 IΦ1.2  Φ2.1 /2.2 Φ3.1 |  

  
08000 Ρνιγμόσ / Αςφυξία    
.08100 Νερό .08101 Υποβρφχιεσ εργαςίεσ           
 .08102 Εργαςίεσ εν πλω - πτϊςθ           

.08103 Βφκιςθ / ανατροπι πλωτοφ μζςου           

.08104 Ραρόχκιεσ / παράλιεσ εργαςίεσ Ρτϊςθ           

.08105 Ραρόχκιεσ / παράλιεσ εργαςίεσ Ανατροπι 

μθχανιματοσ 

          

.08106 Υπαίκριεσ λεκάνεσ / Δεξαμενζσ Ρτϊςθ           

.08107 Υπαίκριεσ λεκάνεσ / Δεξαμενζσ Ανατροπι 

μθχανιματοσ 

          

.08108 Ρλθμμφρα / Κατάκλυςθ ζργου     2      
.08200 Αςφυκτικό 

περιβάλλον 

.08201 Βάλτοι, ιλφεσ, κινοφμενεσ άμμοι           

.08202 Υπόνομοι, βόκροι, βιολογικοί κακαριςμοί           

.08203 Βφκιςθ ςε ςκυρόδεμα, αςβζςτθ, κλπ.           

.08204 Εργαςία ςε κλειςτό χϊρο - ανεπάρκεια 

οξυγόνου 

          

.08300 Άλλθ πθγι             
            
            
            
            



 

 

  ΦΑΣΕΛΣ ΕΓΟΥ 

ΚΛΝΔΥΝΟΛ ΡΘΓΕΣ ΚΛΝΔΥΝΩΝ 
Φ1.1 IΦ1.2 |  Φ2.1 | 2.2 Φ3.1 |  

  
10000 Ζκκεςθ ςε βλαπτικοφσ οργανιςμοφσ    
.10100 Φυςικοί 
παράγοντεσ 

.10101 Ακτινοβολίεσ           

 .10102 Κόρυβοσ / δονιςεισ 1 1   2    2  
.10103 Σκόνθ 1    2    2  
.10104 Υπαίκρια εργαςία Ραγετόσ 1 1   1    1  
.10105 Υπαίκρια εργαςία Καφςωνασ 1 1   1    1  
.10106 Χαμθλι κερμοκραςία χϊρου εργαςίασ 1          
.10107 Υψθλι κερμοκραςία χϊρου εργαςίασ 1          
.10108 Υγραςία χϊρου εργαςίασ           
.10109 Υπερπίεςθ / υποπίεςθ           
.10110            
.10111            

.10200 Χθμικοί 
παράγοντεσ 

.10201 Δθλθτθριϊδθ αζρια           

.10202 Χριςθ τοξικϊν υλικϊν           

.10203 Αμίαντοσ           

.10204 Ατμοί τθγμάτων           

.10205 Ανακυμιάςεισ υγρϊν / βερνίκια, κόλλεσ, μονωτικά, 

διαλφτεσ 

          

.10206 Καπναζρια ανατινάξεων           

.10207 Καυςαζρια μθχανϊν εςωτερικισ καφςθσ 2 1   1    1  

.10208 Συγκολλιςεισ           

.10209 Καρκινογόνοι παράγοντεσ           

.10210            

.10211            

.10212            
.10300 Βιολογικοί 
παράγοντεσ 

.10301 Μολυςμζνα εδάφθ           

.10302 Μολυςμζνα κτίρια           

.10303 Εργαςία ςε υπονόμουσ, βόκρουσ, βιολογικοφσ 

κακαριςμοφσ 

          

.10304 Χϊροι υγιεινισ 1          

.10305 Δαγκϊματα, τςιμπιματα ηϊων 1          
.10400 Άλλθ πθγι             

            
            
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3.-ΣΜΗΜΑ Γ 
 

ΕΓΟ:  «ΡΑΑΛΛΘΛΑ ΕΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ  ΣΤΟ ΑΓΟΚΤΘΜΑ ΜΕΛΑΝΚΛΟΥ ΔΘΜΟΥ ΑΓΟΥΣ ΟΕΣΤΛΚΟΥ » 

ΜΕΤΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΟΛΘΨΘ ΚΑΛ ΑΡΟΤΟΡΘ ΤΩΝ ΚΛΝΔΥΝΩΝ ΚΑΛ ΓΕΝΛΚΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΣΦΑΛΕΛΑ ΚΑΛ ΤΘ 

ΥΓΕΛΑ ΤΩΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 

 
 
3.1.-ΜΕΤΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΟΛΘΨΘ ΚΑΛ ΑΡΟΤΟΡΘ ΤΩΝ ΚΛΝΔΥΝΩΝ ΚΑΛ ΓΕΝΛΚΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΣΦΑΛΕΛΑ 
ΚΑΛ ΤΘΝ ΥΓΕΛΑ ΤΩΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 
Για κάκε "πθγι κινδφνων" που ζχει επιςθμανκεί ςτουσ πίνακεσ του Τμιματοσ Β (ςτιλθ 1), 
καταγράφονται οι φάςεισ / υποφάςεισ όπου υπάρχει πικανότθτα εμφάνιςθσ (ςτιλθ 2), αναγράφονται 
οι ςχετικζσ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ που προβλζπουν τθν λιψθ μζτρων προςταςίασ (ςτιλθ 
3), και ςυμπλθρϊνονται τα κατά τθν κρίςθ του ςυντάκτθ αναγκαία πρόςκετα ι ειδικά μζτρα 
προςταςίασ που επιβάλλονται από τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ ι απαιτιςεισ του ζργου (ςτιλθ 4). 
(*) Αναφζρονται οι διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ που περιζχουν τα απαιτοφμενα κάκε φορά μζτρα (π.χ. 
άρκρο 38 παρ. 3 του Ρ.Δ. 1073/81) 
(**) Ρεριγράφονται μζτρα που κατά τθν κρίςθ του ςυντάκτθ απαιτοφνται για τθν προςταςία των 
εργαηομζνων, αλλά δεν προβλζπονται από τθν νομοκεςία ι θ πρόβλεψθ δεν είναι επαρκισ για τθν 
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. Επίςθσ εδϊ πρζπει να περιγραφοφν και τα ειδικά μζτρα που πρζπει να 
λθφκοφν για τισ εργαςίεσ που ενζχουν ειδικοφσ κινδφνουσ (βλ. άρκρο 3, παρ. 5 του Ρ.Δ. 305/96). 
 



 

 

 

ΡΘΓΕΣ 

ΚΛΝΔΥΝΩΝ 

ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΑ ΑΡΟ ΤΘΝ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ (*) ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΑ Ι ΕΛΔΛΚΑ 

ΜΕΤΑ ΓΛΑ ΕΓΑΣΛΕΣ ΡΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΛΔΛΚΟΥΣ ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ 

(**) 

.01103 ΡΔ 1073/81: Άρκρα 2,7 Κ-005 

.01104 ΡΔ 1073/81: Άρκρα 10,2 Κ-004,Κ-006 

   

.01106 ΡΔ 1073/81: Άρκρα 2 Κ-008 

.01201 ΡΔ 1073/81: Άρκρα 10,13,2,9 ΡΔ 225/89: 

Άρκρα 15,9 ΥΑ 3046/89: Άρκρα 5 

Κ-001 ,Κ-002,Κ-004 

.01202 ΡΔ 1073/81: Άρκρα 10,13,2,9 ΡΔ 225/89: Άρκρα 11,15,9 

ΥΑ 3046/89: Άρκρα 5 

Κ-003,Κ-004 

  Κ-005 

  Κ-007 

.01207 ΡΔ 1073/81: Άρκρα 10,2,7 ΡΔ 305/96: 

Άρκρα 10 ΥΑ 3046/89: Άρκρα 5 

Κ-008 

.01301 ΡΔ 105/95: Άρκρα 9 ΡΔ 225/89: Άρκρα 11,15 Κ-001 ,Κ-004 

.01302 ΡΔ 105/95: Άρκρα 9 ΡΔ 225/89: Άρκρα 11,15 Κ-002,Κ-004 

.01303 ΡΔ 105/95: Άρκρα 9 ΡΔ 225/89: Άρκρα 11,15 Κ-004,Κ-009 

.01304   



 

 

ΡΘΓΕΣ 
ΚΛΝΔΥΝΩΝ 

ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΑ ΑΡΟ ΤΘΝ 
ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ (*) 

ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΑ Ι ΕΛΔΛΚΑ 
ΜΕΤΑ ΓΛΑ ΕΓΑΣΛΕΣ ΡΟΥ 
ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΛΔΛΚΟΥΣ 
ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

.01401 ΡΔ 1073/81: Άρκρα 10,2,3 ΥΑ 3046/89: 

Άρκρα 23,5 

Κ-001,Κ-011,Κ-013 

.01402 ΡΔ 1073/81: Άρκρα 2,3 ΥΑ 22/5/93: Άρκρα 

2,6 

Κ-011 ,Κ-012,Κ-013 

.01403 ΡΔ 1073/81: Άρκρα 2,3 Κ-011 ,Κ-012,Κ-013 

.01404 ΡΔ 1073/81: Άρκρα 9 Κ-013 

.01406 ΡΔ 1073/81: Άρκρα 10,9 Κ-013 

   

   

.01409 ΡΔ 1073/81: Άρκρα 10,2 Κ-014 

   

.02101 Ν 1430/84: Άρκρα 11,12,13,14,15 Ν 2094/92: 

Άρκρα 10,4,44,47,79,8,9,97 ΡΔ 105/95: 

Άρκρα 9 ΡΔ 1073/81: Άρκρα 46,47,48,50,85 

ΡΔ 225/89: Άρκρα 11,12,14,4,8 ΡΔ 31/90: 

Άρκρα 4,5 ΥΑ 19846/79: Άρκρα 1,2,3,4,5 ΥΑ 

22/5/93: Άρκρα 3,6 ΥΑ ΒΜΡ/30058/83: 

Άρκρα 3,4,5,6 ΥΑ ΒΜΡ/30428/80: Άρκρα 

3,4,5,6 

Κ-015,Κ-016,Κ-031 

.02102 Ν 1430/84: Άρκρα 11,12,13,14,15 Ν 2094/92: 

Άρκρα 10,4,44,47,79,8,9,97 ΡΔ 105/95: 

Άρκρα 9 ΡΔ 1073/81: Άρκρα 46,47,48,50,85 

ΡΔ 225/89: Άρκρα 11,12,14,4,8 ΡΔ 31/90: 

Άρκρα 4,5 ΡΔ 396/94: Άρκρα 10,6,7,8 ΥΑ 

19846/79: Άρκρα 1,2,3,4,5 ΥΑ 22/5/93: 

Άρκρα 3,6 ΥΑ ΒΜΡ/30058/83: Άρκρα 3,4,5,6 

ΥΑ ΒΜΡ/30428/80: Άρκρα 3,4,5,6 

Κ-015,Κ-016,Κ-031 

.02103 Ν 1430/84: Άρκρα 11,12,13,14,15 Ν 2094/92: 

Άρκρα 10,31,4,44,48,7,79,9,97 ΡΔ 105/95: 

Άρκρα 9 ΡΔ 1073/81: Άρκρα 46,47,48,50,85 

ΡΔ 225/89: Άρκρα 11,12,14,4,8 ΡΔ 31/90: 

Άρκρα 4,5 ΥΑ 19846/79: Άρκρα 1,2,3,4,5 ΥΑ 

22/5/93: Άρκρα 3,6 ΥΑ ΒΜΡ/30058/83: 

Άρκρα 3,4,5,6 ΥΑ ΒΜΡ/30428/80: Άρκρα 

3,4,5,6 

Κ-017 

.02104 Ν 1430/84: Άρκρα 11,12,13,14,15 Ν 2094/92: 

Άρκρα 10,4,44,47,79,8,9,97 ΡΔ 105/95: 

Άρκρα 9 ΡΔ 1073/81: Άρκρα 46,47,48,50,85 

ΡΔ 225/89: Άρκρα 11,12,14,24,25,4,8 ΡΔ 

31/90: Άρκρα 4,5 ΡΔ 396/94: Άρκρα 10,6,7,8 

ΥΑ 19846/79: Άρκρα 1,2,3,4,5 ΥΑ 22/5/93: 

Άρκρα 3,6 ΥΑ ΒΜΡ/30058/83: Άρκρα 3,4,5,6 

ΥΑ ΒΜΡ/30428/80: Άρκρα 3,4,5,6 

Κ-018,Κ-020, Κ-024 

.02105 Ν 1430/84: Άρκρα 11,12,13,14,15 Ν 2094/92: 

Άρκρα 10,31,4,44,48,7,79,9,97 ΡΔ 105/95: 

Άρκρα 9 ΡΔ 1073/81: Άρκρα 

45,46,47,48,50,85 ΡΔ 225/89: Άρκρα 

11,12,14,24,25,4,8 ΡΔ 31/90: Άρκρα 4,5 ΡΔ 

396/94: Άρκρα 10,6,7,8 ΥΑ 19846/79: Άρκρα 

1,2,3,4,5 ΥΑ 22/5/93: Άρκρα 3,6 ΥΑ 

ΒΜΡ/30058/83: Άρκρα 3,4,5,6 ΥΑ 

ΒΜΡ/30428/80: Άρκρα 3,4,5,6 

Κ-018,Κ-020, Κ-024 



 

 

 

ΡΘΓΕΣ 
ΚΛΝΔΥΝΩΝ 

ΡΟBΛEΡΟMEΝΑ ΑΜΟ THN 
ΝΟMΟΚEΣIΑ (*) 

ΣYMΡΛHΩMΑTIKΑ Ι ΕΛΔΛΚΑ METΑ 
ΓΛΑ ΕΓΑΣΛΕΣ ΜΟΥ EΝEXΟYΝ ΕΛΔΛΚΟΥΣ 
ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

.02106 Ν 1430/84: Άpκpα 11,12,13,14,15 Ν 2094/92: 

Άpκpα 44,47,48,79,97 ΡΔ 105/95: Άpκpα 9 

ΡΔ 1073/81 : Άpκpα 45,46,47,48,50,85 ΡΔ 

225/89: Άpκpα 11,12,14,4,8 ΜΔ 31/90: Άpκpα 

4,5 ΥΑ 19846/79: Άpκpα 1,2,3,4,5 ΥΑ 22/5/93: 

Άpκpα 3,6 ΥΑ BMΡ/30058/83: Άpκpα 3,4,5,6 

ΥΑ BMΡ/30428/80: Άpκpα 3,4,5,6 

Κ-021 

.02107 Ν 1430/84: Άpκpα 11,12,13,14,15 Ν 2094/92: 

Άpκpα 10,4,44,47,62,79,8,9,97ΡΔ 105/95: 

Άpκpα 9 ΡΔ 1073/81 : Άpκpα 

45,46,47,48,50,85 ΜΔ 225/89: Άpκpα 

11,12,14,4,8ΡΔ 31/90: Άpκpα 4,5 ΥΑ 

19846/79: Άpκpα 1,2,3,4,5 ΥΑ 22/5/93: 

Άpκpα 3,6 ΥΑ BMΡ/30058/83: Άpκpα 3,4,5,6 

ΥΑ BMΡ/30428/80: Άpκpα 3,4,5,6 

Κ-019 

.02201 Ν 2094/92: Άpκpα 79,97ΡΔ 1073/81: Άpκpα 8 

ΡΔ 31/90: Άpκpα 4,5 

Κ-025 

.02202 Ν 2094/92: Άpκpα 79,97ΡΜΔ 1073/81: Άpκpα 

72ΡΔ 225/89: Άpκpα 14 ΡΔ 305/96: Άpκpα Μ8 

ΡΔ 31/90: Άpκpα 4,5 

Κ-025 

.02203 Ν 2094/92: Άpκpα 32,79,97ΡΔ 225/89: Άpκpα 

14ΡΔ 305/96: Άpκpα Μ8 ΡΡ 31/90: Άpκpα 4,5 

Κ-026,Κ-027, Κ-028 

.02205 Ν 2094/92: Άpκpα 32,79,97 ΜΔ 1073/81: Άpκpα 7 

ΜΔ 225/89: Άpκpα 14ΡΔ 31/90: Άpκpα 4,5 ΥΑ 

22/5/93: Άpκpα 5,6 

Κ-028,Κ-029 

.02206 Ν 2094/92: Άpκpα 79,97ΡΔ 1073/81: 

Άpκpα 46 Ρ.Δ225/89: Άpκpα 14 Ρ.Δ.31/90: 

Άpκpα 4,5 ΥΑ 19846/79: Άpκpα 1,2,3,4,5 

Κ-015,Κ-030,Κ-031 

.02301 ΜΔ 1073/81: Άpκpα 46 Ρ.Δ225/89: Άpκpα 10,4 

ΥΑ 22/5/93: Άpκpα 6 

Κ-024 

.02302 Ρ.Δ1073/81: Άpκpα 47 ΥΑ 22/5/93: Άpκpα 6 Κ-021 

.02303 Ρ.Δ 105/95: Άpκpα 9Ρ.Δ 225/89: Άpκpα 11 Κ-021 

.02305 ΡΔ 105/95: Άpκpα 9 Ρ.Δ 1073/81: Άpκpα 64 

Ρ.Δ 377/93: ΜΛ,ΜΛν,ΜΛΛΛ ΥΑ 470/85: Άpκpα 16 

Κ-020,Κ-032 
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ΡΘΓΕΣ 
ΚΛΝΔΥΝΩΝ 

ΡΟΒΛEΡΟMEΝΑ ΑΡΟ ΙΘΝ ΝΟMΟΚEΣIΑ 
(*) 

ΣYMΡΛHΩMΑTIΚΑ Ι ΕΛΔΛΚΑ 
METΑ ΓΛΑ ΕΓΑΣΛΕΣ ΡΟΥ 
EΝEXΟYΝ ΕΛΔΛΚΟΥΣ ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ 
(**) 

.02403 Ν 1430/84: Άρκρα 16 ΡΔ 105/95: Άρκρα 9 ΡΔ 

1073/81: Άρκρα 102,103,104,105 ΡΔ 225/89: 

Άρκρα 24,25,3 ΡΔ 307/86: Άρκρα 3 ΡΔ 

377/93: ΡΛ,ΡΛν,ΡΛΛΛ ΡΔ 395/94: Άρκρα 6,7,9 

ΡΔ 396/94: Άρκρα 10,6,7,8 ΥΑ 22/5/93: 

Άρκρα 2 ΥΑ Α5/2375/78: Άρκρα 1 

Κ-031 ,Κ-033,Κ-034 

.02404 Ν 1430/84: Άρκρα 16 ΡΔ 105/95: Άρκρα 9 ΡΔ 

1073/81: Άρκρα 102,103,104,105 ΡΔ 225/89: 

Άρκρα 24,25,3 ΡΔ 307/86: Άρκρα 3 ΡΔ 

377/93: ΡΛ,ΡΛν,ΡΛΛΛ ΡΔ 395/94: Άρκρα 6,7,9 

ΡΔ 396/94: Άρκρα 10,6,7,8 ΥΑ 22/5/93: 

Άρκρα 2 ΥΑ 470/85: Άρκρα 16 

Κ-031 ,Κ-033,Κ-034 

.03401 ΡΔ 105/95: Άρκρα 9 ΡΔ 1073/81: Άρκρα 

40,41 ΡΔ 225/89: Άρκρα 11,15 ΡΔ 396/94: 

Άρκρα 10,6,7,8 ΥΑ 22/5/93: Άρκρα 3 

Κ-035 

.05301 Ν 2094/92: Άρκρα 10,79,97 ΡΔ 105/95: 

Άρκρα 9 ΡΔ 1073/81: Άρκρα 46,47,48 ΡΔ 

225/89: Άρκρα 14,7 ΡΔ 31/90: Άρκρα 4,5 ΥΑ 

BMΡ30058/83: Άρκρα 3,4,5,6 ΥΑ 

BMΡ30428/80: Άρκρα 3,4,5,6 

Κ-021 
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ΡΘΓΕΣ 
ΚΛΝΔΥΝΩΝ 

ΡΟBΛEΡΟMEΝΑ ΑΡΟ ΤΘΝ ΝΟMΟΚEΣIΑ 
(*) 

ΣYMΜΛHΩMΑTIKΑ Ι ΕΛΔΛΚΑ METΑ 
ΓΛΑ ΕΓΑΣΛΕΣ ΜΟΥ EΝEXΟYΝ 
ΕΛΔΛΚΟΥΣ ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

.05302 Ν 2094/92: Άpκpα 10,97ΡΔ 105/95: Άpκpα 9 

ΡΔ 1073/81: Άpκpα 46,47,48ΡΔ 225/89: 

Άpκpα 14,7ΡΔ 31/90: Άpκpα 4,5 ΥΑ 

BMΡ/30058/83: Άpκpα 3,4,5,6 ΥΑ 

BMΡ/30428/80: Άpκpα 3,4,5,6 

Κ-021 

.05303 Ν 2094/92: Άpκpα 10,32,97 ΡΔ 105/95: 

Άpκpα 9ΡΔ 1073/81: Άpκpα 91ΡΔ 225/89: 

Άpκpα 14,7ΡΔ 31/90: Άpκpα 4,5 ΥΑ 

BMΡ/30058/83: Άpκpα 3,4,5,6 ΥΑ 

BMΡ/30428/80: Άpκpα 3,4,5,6 

Κ-027,Κ-028, Κ-029 

.05304 Ν 2094/92: Άpκpα 97ΡΔ 1073/81: Άpκpα 

25,72,86 ΡΔ 225/89: Άpκpα 14ΡΔ 31/90: 

Άpκpα 4,5 ΥΑ 22/5/93: Άpκpα 6 

Κ-005,Κ-025, Κ-073 

.05305 Ν 2094/92: Άpκpα 32,97ΡΔ 1073/81: Άpκpα 

25,86ΡΔ 225/89: Άpκpα 14ΡΔ 31/90: Άpκpα 

4,5 

Κ-026,Κ-027, Κ-028 

.05306 Ν 2094/92: Άpκpα 32,97ΡΔ 1073/81 : Άpκpα 

85,86,86,87,88,89,90ΡΔ 31/90: Άpκpα 4,5 

Κ-028,Κ-081, Κ-083 

.05307 Ν 2094/92: Άpκpα 32,97ΡΔ 1073/81 : Άpκpα 

85,87,88,89,90ΡΔ 31/90: Άpκpα 4,5 

Κ-024,Κ-081, Κ-082, Κ-085 

.05308 ΡΔ 1073/81: Άpκpα 91 Κ-082,Κ-084, Κ-085 

.05309 ΡΔ 1073/81: Άpκpα 91 ΡΔ 397/94: Άpκpα 

4,6,ΜΛ,ΜΛΛ 

Κ-086 

.05310 ΡΔ 1073/81: Άpκpα 89 Κ-027,Κ-028, Κ-029 

.05312 ΡΔ 105/95: Άpκpα 9 ΡΔ 1073/81: Άpκpα 106 

ΡΔ 225/89: Άpκpα 24,25ΡΔ 396/94: Άpκpα 

10,6,7,8 ΥΑ 22/5/93: Άpκpα 2 ΥΑ 3046/89: 

Άpκpα 5 

Κ-034,Κ-085, Κ-087 

.05401 Ν 1430/84: Άpκpα 10 Ν 2094/92: Άpκpα 97 

Ρ.Δ 1073/81: Άpκpα 85,86,87ΡΔ 31/90: 

Άpκpα 4,5 ΥΑ 22/5/93: Άpκpα 5 

Κ-042,Κ-088 

.05402 Ν 1430/84: Άpκpα 10 Ν 2094/92: Άpκpα 

97ΡΔ 1073/81: Άpκpα 86ΡΔ 31/90: Άpκpα 

4,5 ΥΑ 22/5/93: Άpκpα 5 

Κ-042,Κ-088, Κ-089 

.05403 Ν 1430/84: Άpκpα 10 Ν 2094/92: Άpκpα 97 

ΡΔ 1073/81: Άpκpα 89ΡΔ 31/90: Άpκpα 4,5 

ΥΑ 22/5/93: Άpκpα 5 

Κ-090 
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ΡΘΓΕΣ 

ΚΛΝΔΥΝΩΝ 

ΡΟBΛEΡΟMEΝΑ ΑΡΟ ΤΘΝ ΝΟMΟΚEΣIΑ (*) ΣYMΜΛHΩMΑTIKΑ Ι ΕΛΔΛΚΑ METΑ ΓΛΑ 

ΕΓΑΣΛΕΣ ΜΟΥ EΝEXΟYΝ ΕΛΔΛΚΟΥΣ ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ 

(**) 

.06102 ΡΔ 105/95: Άpκpα 9ΡΔ 1073/81: Άpκpα 

82,93ΡΔ 225/89: Άpκpα 11,23 ΜΔ 305/96: 

Μ2,Μ3,Μ4ΡΔ 307/86: Άpκpα 3 ΥΑ 19846/79: 

Άpκpα 1,2,3,4,5 ΥΑ 22/5/93: Άpκpα 3,9 ΥΑ 

B17081/2964: ΜΛΛ 

Κ-021, Κ-031, Κ-049, Κ-091 Κ-092,Κ-093, Κ-094 

.06106 ΡΔ 105/95: Άpκpα 9ΡΔ 1073/81: Άpκpα 96ΡΔ 

225/89: Άpκpα 23ΡΔ 305/96: Μ2,Μ3,Μ4 

Κ-049,Κ-091, Κ-094, Κ-096 

.06201 ΔΕΘ 22/8/97: Άpκpα 1,2,3ΡΔ 105/95: Άpκpα 

9ΡΔ 225/89: Άpκpα 11ΡΔ 305/96: Μ2 ΥΑ 

22/5/93: Άpκpα 3 

Κ-042,Κ-091, Κ-097, Κ-098 

.06202 ΡΔ 105/95: Άpκpα 9 ΡΔ 1073/81: Άpκpα 

10,2,56 

Κ-012,Κ-042, Κ-091, Κ-098 

.06203 ΡΔ 105/95: Άpκpα 9 ΡΔ 225/89: Άpκpα 11 ΡΔ 

305/96: Μ2 ΥΑ 22/5/93: Άpκpα 3 

Κ-042,Κ-091, Κ-098, Κ-099 

.06204 Ν 1430/84: Άpκpα 16ΡΔ 105/95: Άpκpα 9 ΡΔ 

1073/81: Άpκpα 104ΡΔ 225/89: Άpκpα 3 

Κ-091 ,Κ-100 

.06305 ΡΔ 105/95: Άpκpα 9ΡΔ 225/89: Άpκpα 23ΡΔ 

395/94: Άpκpα 6,7,9ΡΔ 396/94: Άpκpα 

10,6,7,8 

Κ-091 ,Κ-100 

.07101 ΔΕΘ 22/8/97: Άpκpα 1,2,3 Ν 1430/84: Άpκpα 

10 ΡΔ 105/95: Άpκpα 9ΡΔ 1073/81: Άpκpα 

78,79ΡΔ 225/89: Άpκpα 11 ΡΔ 305/96: Μ2ΡΔ 

396/94: Άpκpα 10,6,7,8 

Κ-042,Κ-046, Κ-097, Κ-101 

.07102 Ν 1430/84: Άpκpα 10 ΡΔ 105/95: Άpκpα 9ΡΔ 

1073/81: Άpκpα 2,78,79ΡΔ 305/96: Μ2 ΡΔ 

396/94: Άpκpα 10,6,7,8 

Κ-012,Κ-042, Κ-046, Κ-099 

.07105 Ν 1430/84: Άpκpα 10ΡΔ 105/95: Άpκpα 9ΡΔ 

1073/81: Άpκpα 75,76,77,78 ΜΔ 225/89: 

Άpκpα 11 ΜΔ 396/94: Άpκpα 10,6,7,8 ΥΑ 

22/5/93: Άpκpα 3 

Κ-102,Κ-103,Κ-104 

.07201 Ν 1430/84: Άpκpα 10 Ν 2094/92: Άpκpα 

97ΡΔ 105/95: Άpκpα 9 ΡΔ 1073/81: Άpκpα 

48,49ΡΔ 31/90: Άpκpα 4,5ΡΔ 395/94: Άpκpα 

6,7,9 

Κ-021, Κ-046, Κ-109, Κ-110 
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ΡΘΓΕΣ 

ΚΛΝΔΥΝΩΝ 

ΡΟΒΛEΡΟMEΝΑ ΑΡΟΤΘΝ ΝΟMΟΚEΣIΑ (*) ΣYMΡΛHΩMΑTIΚΑ Ι ΕΛΔΛΚΑ METΑ ΓΛΑ 

ΕΓΑΣΛΕΣ ΡΟΥ EΝEXΟYΝ ΕΛΔΛΚΟΥΣ 

ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

.07202 ΡΔ 105/95: Άρκρα 9 ΡΔ 1073/81: Άρκρα 

48,49,80,81 ΡΔ 395/94: Άρκρα 6,7,9 ΥΑ 

470/85: Άρκρα 16 

Κ-021, Κ-046, Κ-109, Κ-110 

.08108 Ν 1430/84: Άρκρα 17 ΡΔ 105/95: Άρκρα 9 ΡΔ 

1073/81: Άρκρα 100,6 ΡΔ 225/89: Άρκρα 

15,25,6 ΡΔ 305/96: Ρ10 ΡΔ 396/94: Άρκρα 

10,6,7,8 

K-116, K-117 

.10102 Ν 2094/92: Άρκρα 15 ΡΔ 105/95: Άρκρα 9 ΡΔ 

225/89: Άρκρα 11,20,24,25 ΡΔ 395/94: 

Άρκρα 6,7,9 ΡΔ 396/94: Άρκρα 10,6,7,8 ΡΔ 

85/91 : Άρκρα 4,5,6 ΥΑ 22/5/93: Άρκρα 2,3 ΥΑ 

Α5/2375/78: Άρκρα 1 

Κ-004,Κ-034,Κ-131 

.10103 ΡΔ 105/95: Άρκρα 9 ΡΔ 1073/81: Άρκρα 30 

ΡΔ 225/89: Άρκρα 16,17,18,18,22,24,25 ΡΔ 

305/96: Ρ5,Ρ6 ΡΔ 307/86: Άρκρα 3 ΡΔ 

395/94: Άρκρα 6,7,9 ΡΔ 396/94: Άρκρα 

10,6,7,8 ΡΔ 94/87: Άρκρα 13,14,19 ΥΑ 

22/5/93: Άρκρα 2 

Κ-004,Κ-034, Κ-132 

.10104 Ν 1430/84: Άρκρα 16 ΡΔ 1073/81: Άρκρα 102 

ΡΔ 305/96: Ρ7 

Κ-034,Κ-133 

.10105 ΕΓΚ 130427/90: Α,Β,Γ ΡΔ 305/96: Ρ3,Ρ7 ΣΣΕ 

ΟIΚΟΔΟMΩΝ: Άρκρα 4 

Κ-034,Κ- 126,Κ-133 

.10106 ΡΔ 225/89: Άρκρα 24,25,3 ΡΔ 305/96: Ρ7 ΥΑ 

22/5/93: Άρκρα 2 

Κ-034,Κ-133 

.10107 ΕΓΚ 130427/90: Α,Β,Γ ΡΔ 225/89: Άρκρα 

24,25,3 ΡΔ 305/96: Ρ7 ΣΣΕ ΟIΚΟΔΟMΩΝ: 

Άρκρα 4 ΥΑ 22/5/93: Άρκρα 2 

Κ-133 
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3.2.-ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ 
        .  0100 - ΑΣΤΟΧΛΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Κ-001: Ζλεγχοσ ευςτάκειασ των γαιωδϊν επιφανειϊν πλθςίον κα προθγείται τθσ ανάλθψθσ 
εργαςιϊν και αν απαιτείται κα λαμβάνονται κατάλλθλα μζτρα. 
Κ-002: Συχνζσ, τακτικζσ επικεωριςεισ κα διενεργοφνται για πρόδρομα ςθμεία αςτοχίασ 
γαιωδϊν επιφανειϊν και αν απαιτείται και των τεχνικϊν μζςων εξαςφάλιςθσ των 
Κ-003: Συχνι τακτικι επικεϊρθςθ των γαιωδϊν επιφανειϊν για επιςφαλείσ χαλαροφσ όγκουσ, 
τοπικζσ ςυγκεντρϊςεισ τάςεων, επικείμενεσ αποςφθνϊςεισ ι κραφςεισ, ταχείεσ εξαλλοιϊςεισ, 
πρόςφατεσ εκριηϊςεισ, ξζνα ςϊματα, αλλαγι ςχθματιςμοφ και λοιπά ςχετικά κα προθγείται τθσ 
ανάλθψθσ εργαςιϊν πλθςίον πρανϊν και αν απαιτείται κα επιχειρείται ξεςχάρωμα. 
Κ-004: Κα απαγορεφεται θ χωρίσ λόγο παραμονι προςωπικοφ πλθςίον τθσ δραςτθριότθτασ 
αυτισ. 
Κ-005: Θ άνευ προθγοφμενου ςχετικοφ ελζγχου υπζρβαςθ επιφόρτιςθσ πρανϊν, επιφανειϊν 
κεμελίωςθσ ι προςωρινϊν χωμάτινων επιφανειϊν με ςυςςϊρευςθ υλικϊν πάςθσ φφςθσ και 
εξοπλιςμοφ κα απαγορεφεται. 
Κ-006: Ζκτακτθ επικεϊρθςθ των πρανϊν και αν απαιτείται λιψθ τεχνικϊν μζτρων εξαςφάλιςθσ 
κα διενεργείται μετά από βίαια φυςικά φαινόμενα. 
Κ-007: Ζκτακτθ επικεϊρθςθ των πρανϊν και αν απαιτείται λιψθ τεχνικϊν μζτρων εξαςφάλιςθσ 
κα διενεργείται μετά από ανάπτυξθ επιταχφνςεων ς' αυτά λόγω ανατινάξεων. 
Κ-008: Θ άνευ προθγοφμενου ςχετικοφ ελζγχου επιβολι δονιςεων εκ μθχανθμάτων ςτα πρανι 
κα απαγορεφεται. 
Κ-009: Ο χρόνοσ μεταξφ εκςκαφισ και τελικισ τεχνθτισ υποςτιριξθσ κα είναι ο ελάχιςτοσ 
δυνατόσ από πλευράσ καταςκευισ και αςφάλειασ και πάντωσ όχι μεγαλφτεροσ από τον 
προβλεπόμενο τθσ μελζτθσ. 
Κ-010: Θ κατάλλθλθ μζκοδοσ προςβολισ του μετϊπου κα επιλζγεται, ςφμφωνα και με τα 
χαρακτθριςτικά του υπόγειου ςχθματιςμοφ. 
Κ-011: Κατά τθν επιλογι ι εφαρμογι τθσ μεκόδου κεμελίωςθσ κα λαμβάνονται υπόψθ τυχόν 
επθρεάηουςεσ πλθςίον καταςκευαςτικζσ δραςτθριότθτεσ. 
Κ-012: Επιτόπιοσ ζλεγχοσ και ανεφρεςθ ςχετικϊν ςχεδίων ΟΚΩ κα διενεργείται πριν τθν 
ανάλθψθ οποιαςδιποτε νζασ καταςκευαςτικισ δραςτθριότθτασ. 
Κ-013: Σφςτθμα ελζγχου μικρομετακινιςεων του ζργου και δίαιτασ υπόγειου και ελεφκερου 
υδάτινου ορίηοντα κα υφίςταται ςε βακμό και ζκταςθ που επιτρζπει θ ςοβαρότθτα του ζργου, 
θ βαρφτθτα των ςυνεπειϊν, θ ταχφτθτα προόδου εργαςιϊν και χρόνου απόκριςθσ των μζτρων 
επζμβαςθσ. 

ΡΘΓΕΣ 

ΚΛΝΔΥΝΩΝ 

ΡΟBΛEΡΟMEΝΑ ΑΡΟ ΤΘΝ ΝΟMΟΚEΣIΑ (*) ΣYMΜΛHΩMΑTIKΑ Ι ΕΛΔΛΚΑ METΑ ΓΛΑ 

ΕΓΑΣΛΕΣ ΜΟΥ EΝEXΟYΝ ΕΛΔΛΚΟΥΣ 

ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

.10207 Ν 2094/92: Άpκpα 15ΡΔ 105/95: 

Άpκpα 9ΡΔ 1073/81: Άpκpα 47 

ΡΔ 225/89: Άpκpα 

11,16,17,18,24,25,3ΡΔ 305/96: 

Μ5,Μ6ΡΔ 307/86: Άpκpα 3ΡΔ 

396/94: Άpκpα 10,6,7,8 ΥΑ 

18477/92: Άpκpα 1 ΥΑ 22/5/93: 

Άpκpα 2,3 ΥΑ B17081/2964: ΜΛΛ 

Κ-004,Κ-021,Κ-141 

.10304 ΜΔ 105/95: Άpκpα 9ΡΔ 1073/81: Άpκpα 

109ΡΔ 186/95: Άpκpα 8ΡΔ 225/89: Άpκpα 30 

ΡΔ 305/96: Άpκpα Μ14ΡΔ 307/86: Άpκpα 3 ΡΔ 

329/83: Άpκpα 16 

Κ-150 

.10305 ΡΔ 1073/81: Άpκpα 110 ΡΔ 225/89: Άpκpα 31 

ΡΔ 305/96: Μ13 

Κ-151 
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Κ-014: Κατά τθν επιλογι ι εφαρμογι τθσ μεκόδου εργαςίασ κα λαμβάνονται υπόψθ τα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του εδάφουσ και θ επίδραςι τουσ ςε κάκε καταςκευαςτικι φάςθ. 
 

          02000 - ΚΛΝΔΥΝΟΛ ΑΡΟ ΕΓΟΤΑΞΛΑΚΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ 
Κ-015: Σαφισ κυκλοφοριακι ρφκμιςθ κα υφίςταται ςε κάκε φάςθ καταςκευισ του ζργου 
αναφορικά με τθν ζξω -και ζςω- κυκλοφορία του ζργου, μθχανοκίνθτθσ, πεηισ και υλικϊν. 
Κ-016: Κα διαμορφϊνεται πάντοτε ςαφζσ ςφςτθμα διαχωριςμοφ κυκλοφορίασ πεηϊν- 
οχθμάτων και αντικζτωσ κινουμζνων οχθμάτων. 
Κ-017: Κα αποφεφγεται θ φπαρξθ και θ άνευ αδείασ τοποκζτθςθ ςτακερϊν εμποδίων ςτουσ 
χϊρουσ κυκλοφορίασ και αν αυτό δεν καταςτεί δυνατόν τότε τα εμπόδια κα ςθμαίνονται 
κατάλλθλα. 
Κ-018: Κα αποφεφγεται θ χωρίσ λόγο κίνθςθ του προςωπικοφ μεταξφ οχθμάτων. 
Κ-019: Τα ακινθτοποιθμζνα οχιματα και μθχανιματα κα ζχουν πάντοτε ενεργοποιθμζνθ τθν 
πζδθ ςτάκμευςθσ. 
Κ-020: Θ κίνθςθ μθχανοκίνθτου ι τθλεχειριηόμενθσ μθχανισ ςε περίπτωςθ ελλιποφσ 
ορατότθτασ χωρίσ βοθκό κα απαγορεφεται. 
Κ-021: Πλα τα εμπλεκόμενα ςτθν καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα οχιματα, μθχανιματα, 
πλωτά μζςα, μθχανζσ και εργαλεία κα φζρουν τισ νόμιμεσ άδειεσ και εξοπλιςμό, κα ζχουν 
υποςτεί όλουσ τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ και κα διατθροφνται ςυνεχϊσ ςυντθρθμζνα και 
ςε καλι κατάςταςθ. 
Κ-024: Ελάχιςτθ απόςταςθ και διαςτιματα αςφαλείασ κα προβλζπονται πλθςίον του 
κινοφμενου εξοπλιςμοφ. 
Κ-025: Οι αμφιβόλου ευςτάκειασ επιφάνειεσ του ζργου κα ςθμαίνονται και κα απομονϊνονται 
απαγορευομζνθσ τθσ πρόςβαςθσ οχθμάτων ς' αυτζσ. 
Κ-026: Θ μονόπλευρθ φόρτωςθ βαρζων φορτίων και τα φορτία υψθλοφ κζντρου βάρουσ χωρίσ 
ειδικά μζτρα κα απαγορεφονται. 
Κ-027: Θ είςοδοσ και ζξοδοσ ςτο εργοτάξιο οχθμάτων με προβλθματικι φόρτωςθ κα ελζγχεται. 
Κ-028: Θ εργαςία φόρτωςθσ κα επιβλζπεται από εργοδθγό ι άλλο κατάλλθλο άτομο (επιςτάτθσ, 
ςτοιβαδόροσ κ.λπ.). 
Κ-029: Θ φόρτωςθ οχθμάτων ι μθχανθμάτων κακ' υπζρβαςθ των ορίων που προβλζπει ο 
καταςκευαςτισ κα απαγορεφεται. 
Κ-030: Οι χρόνοι μετάβαςθσ επιςτροφισ και εν γζνει οι ταχφτθτεσ των οχθμάτων κα ελζγχονται 
ςυνεχϊσ. 
Κ-031: Ο χϊροσ του εργοταξίου κα ςθμαίνεται καταλλιλωσ. 
Κ-032: Διακόπτθσ αςφαλείασ (emergency button) κα προβλζπεται ςε κατάλλθλεσ κζςεισ για 
όλεσ τισ τθλεχειριηόμενεσ διατάξεισ. 
Κ-033: Κα απαγορεφεται θ χωρίσ λόγο παραμονι προςωπικοφ πλθςίον τθσ επικίνδυνθσ 
δραςτθριότθτασ. 
Κ-034: Θ ορκι και ςυνεχισ χριςθ των καταλλιλων Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ κα ελζγχεται 
ςυνεχϊσ. 
 

            03000 - ΡΤΩΣΕΛΣ ΑΡΟ ΥΨΟΣ 
Κ-035: Για κάκε υψομετρικι διαφορά >1.00 μ επιφανειϊν εντόσ του εργοταξίου κα λαμβάνεται 
μζριμνα για κατάλλθλα μζτρα προςταςίασ ζναντι πτϊςθσ, ιτοι απομόνωςθ περιοχισ ι 
απαγόρευςθ προςπζλαςθσ ι κάλυψθ ι περίφραξθ ι ηϊνεσ αςφαλείασ ι κεκλιμζνα πετάςματα 
ι δίκτυα. 
Κ-042: Κα υφίςταται ςυνεχισ επίβλεψθ εργοδθγοφ. 
Κ-046: Μόνο ζμπειρο, καταρτιςμζνο και ευφυζσ προςωπικό κα χρθςιμοποιείται ςτθν εργαςία 
αυτι. 

         04000 - ΕΚΘΞΕΛΣ. ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΑ ΥΛΛΚΑ - ΚΑΥΣΜΑΤΑ 
Κ-049: Κα απαγορεφεται το κάπνιςμα και θ χριςθ γυμνισ φλόγασ εντόσ τθσ επικίνδυνθσ 
περιοχισ. 
Κ-072: Κανείσ δεν κα ειςζρχεται ςτθν ηϊνθ εκτόξευςθσ υλικοφ.
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          05000 - ΡΤΩΣΕΛΣ ΜΕΤΑΤΟΡΛΣΕΛΣ ΥΛΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΩΝ 
Κ-073: Ρριv τθv ζvαρξθ εργαςιϊv ςε παλαιζσ καταςκευζσ κα πρoθγείται ζλεγχoσ του 
oργαvιςμoυ τoυσ. 
Κ-081: Κα απαγoρευεται θ διακίvθςθ μθ χυδθv υλικϊν πou δεv κα είvαι ςτακεpά 
πpoςδεδεμζvα ςτo πιγμα τou oχιματoσ ι εξαςφαλιςμζvα ζvαvτι μετακίvθςθσ. 
Κ-082: Κατά τθv αvuψωτικι δpαςτθpιóτθτα υλικϊν κα λαμβάvεται κάκε πpóςφopo μζςo για vα 
απoφεuχκεί θ πpóςκpouςθ τou φopτίou (αςúςτpoφα ςupματóςχoιvα, oδθγά ςχoιvιά, επαpκισ 
αvuψωτικι ικαvóτθτα και úψoσ, χϊpoσ ελεúκεpoσ εμπoδίωv). 
Κ-083: Tα υλικά πou μεταφζpovται ςε παλζτεσ κα μετακιvoúvται κατóπιv ελζγχou τθσ 
ςυςκευαςίασ τouσ. 
Κ-084: Κα υφίςταται καλόσ ςuvτovιςμóσ ςε πεpίπτωςθ ςuvδuαςμζvθσ αvúψωςθσ φopτίωv απó 
δúo αvuψωτικζσ διατάξεισ. 
Κ-085: Θ πpóςδεςθ φopτίou για αvúψωςθ κα γίνεται ι κα επιβλζπεται απó ζμπειpo άτoμo 
(ςαμπαvιαδópo). 
Κ-086:ΤΟ  πpoςωπικó πou κα εμπλζκεται ςε χειpωvακτικι μεταφopά βαpζωv φopτίωv κα ζχει 
εκπαιδευτεί επ' αuτoú. 
Κ-087: Κα απαγopεúεται θ απ'ευκείασ χειpωvακτικι μετακίvθςθ uλικϊv πou δεv πpoςφζpouv 
ςτακεpι λαβι. 
Κ-088: Κα απαγopεúεται θ uπεpςτoίβαςθ uλικϊv χúδθv ι μθ, ειδικά αuτϊv πou δεv 
πpoςφζpouv ςτακεpι βάςθ ζδpαςθσ ι πou δίvouv ςωpoúσ αςτακείσ. 
Κ-089: Άπóκεςθ ςωpϊv χúδθv uλικϊv με πpoςωpιvζσ γωvίεσ πpαvϊv μεγαλúτεpεσ απó τθ 
φυςικι δεv κα επιτpζπεται. 
Κ-090: Θ απóλθψθ uλικoú απó ςτoίβα ι ςωpó με τpóπo πou vα uπovoμεúει τθv ευςτάκεια τουσ 
κα απαγopεúεται. 
 

           06000 - ΡΥΚΑΛΕΣ 
Κ-091: Ρλθςίov επικιvδúvωv για πυρκαγιά δpαςτθpιoτιτωv κα uπάpχει πάvτoτε κατάλλθλθ 
πupoςβεςτικι διάταξθ ςε πεpίoπτθ κζςθ, ςε καλι κατάςταςθ, άμεςα πpoςπελάςιμθ και 
αvαγoμωμζvθ. 
Κ-092: Θ είςoδoσ και ζξoδoσ ςε εpγoτάξιo oχθμάτωv - μθχαvθμάτωv χωpίσ τouσ απαpαίτθτouσ 
πupoςβεςτιpεσ δεv κα επιτpζπεται. 
Κ-093: Οι προςωρινζσ αποκζςεισ καυςίμων κα ελζγχονται τακτικά και οι διαμορφωμζνεσ 
εγκαταςτάςεισ κα πλθροφν όλεσ τισ προδιαγραφζσ των αντίςτοιχων μονίμων. 
Κ-094: Μζριμνα κα λαμβάνεται ϊςτε το καφςιμο φορτίο πλθςίον να είναι το ελάχιςτο δυνατόν. 
Κ-096: Σφςτθμα ταχείασ και ςυχνισ αποκομιδισ απορριμμάτων κα οργανωκεί ςτο εργοτάξιο. 
Κ-097: Εργαςία πλθςίον εναερίων θλεκτρικϊν αγωγϊν, που πρζπει να παραμείνουν υπό τάςθ, 
κα εκτελείται με μζγιςτθ προςοχι και με τα κατάλλθλα μζτρα αςφαλείασ. 
Κ-098: Κα γίνεται προςπάκεια μθ ςυνφπαρξθσ ςε κοντινι απόςταςθ θλεκτροφόρων γραμμϊν, 
καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα και καφςιμο φορτίο. 
Κ-099: Ρριν τθν ζναρξθ εργαςιϊν κα επιχειρείται εντοπιςμόσ πικανισ κοντινισ διζλευςθσ 
ρευματοφόρου γραμμισ και ι δυνατόν διακοπι τθσ. 
Κ-100: Κα απαγορεφεται θ παρουςία ευφλζκτων πλθςίον τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ. 
 

           07000 - ΘΛΕΚΤΟΡΛΘΞΛΑ 
Κ-101: Λδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτθν περίπτωςθ εναερίων θλεκτροφόρων γραμμϊν, όταν 
εκτελοφνται εργαςίεσ με ανυψοφμενα υλικά ι εξοπλιςμό (ςωλινεσ, μπετόβεργεσ, γερανόσ, 
αντλία ςκυροδζματοσ, υδροβολζσ, εκτοξεφςεισ, ανατροπι οχθμάτων, καλακοφόρα, 
αερομεταφορζσ, εκνεφϊςεισ κ.λπ.). 
Κ-102: Το δίκτυο θλεκτροδότθςθσ του ζργου κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ του κανονιςμοφ 
θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων. 
Κ-103: Πλοι οι εργαηόμενοι και ιδιαίτερα οι χειριςτζσ θλεκτρικϊν εργαλείων και μθχανθμάτων 
κα εκπαιδευκοφν ςτθν ορκι χριςθ, ςυντιρθςθ, προφφλαξθ, ανάπτυξθ και αποςυναρμολόγθςθ 
του δικτφου όπωσ και ςτθν ςωςτι ρευματολθψία και διανομι ρεφματοσ. 
Κ-104: Το δίκτυο του εργοταξίου κα τελεί υπό τθν ςυνεχι επίβλεψθ καταλλιλου ατόμου με 
προςόντα ανάλογα και με τθν δυναμικότθτα τθσ εγκατάςταςθσ. 
Κ-109: Κα απαγορεφεται θ επζμβαςθ προσ επιςκευι ι ςυντιρθςθ ςε μθ εξουςιοδοτθμζνα 
άτομα. 
Κ-110: Κα απαγορεφεται θ οποιαδιποτε μεταςκευι τυποποιθμζνου εξοπλιςμοφ. 
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           08000 - ΡΝΛΓΜΟΣ ΑΣΦΥΞΛΑ 
Κ-116: Θ εργαςία ςτα ζγκατα καταςκευϊν (ζγκοιλα, ρεφματα, τάφροι, φρζατα, εκςκαφζσ, 
κανάλια, ταμιευτιρεσ, ςιραγγεσ, δεξαμενζσ, διπφκμενα, βυτία, κάδοι κ.λπ.) ςε φάςθ 
αυξθμζνου κινδφνου κατάκλυςθσ από υγρό μζςο κα απαγορεφεται. 
Κ-117: Για τθν περίπτωςθ μθ αναμενόμενθσ πάντωσ πικανισ κατάκλυςθσ (κραφςθ ςωλινα 
φδρευςθσ, κραφςθ δικλείδασ, άφιξθ πλθμμυρικοφ προφίλ υδατορεφματοσ, κραφςθ κυματιςμοφ 
κλπ) ι ρευςτοποίθςθσ εδάφουσ κα προβλζπεται διάταξθ ταχείασ ανάςυρςθσ εργαηομζνων. 
 

           10000 - ΕΚΚΕΣΘ ΣΕ ΒΛΑΡΤΛΚΟΥΣ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ 
Κ-126: Θ ζκκεςθ των εργαηομζνων ςτθν θλιακι ακτινοβολία κα ελαχιςτοποιείται. 
Κ-131: Μζριμνα κα λαμβάνεται ϊςτε οι κορυβϊδεισ εγκαταςτάςεισ και δραςτθριότθτεσ να 
επιλζγονται κατάλλθλα ι να τροποποιοφνται ι να τίκενται μακριά ι να απομονϊνονται και αν 
αυτό δεν είναι εφικτό κα τίκεται ςιμανςθ ςτθν περιοχι και κα ελαχιςτοποιείται θ ζκκεςθ των 
εργαηομζνων. 
Κ-132: Κα επιλζγονται μζκοδοι εργαςίασ που παράγουν τθν κατά το δυνατό λιγότερθ ςκόνθ (πχ 
υγρι δζςμευςθ ςτθν πθγι, αποκονίωςθ αναρρόφθςθσ, κλειςτά ςυςτιματα κλπ) και αν αυτό 
δεν είναι εφικτό κα ελαχιςτοποιείται θ ζκκεςθ των εργαηομζνων. 
Κ-133: Σε εργαςία ακραίων κερμοκραςιϊν κα ακολουκείται ειδικό ςχζδιο αντιμετϊπιςθσ. 
Κ-141: Θ ζκκεςθ του προςωπικοφ ςτα καυςαζρια των οχθμάτων, μθχανθμάτων και μθχανϊν κα 
ελαχιςτοποιείται. 
Κ-150: Σε κάκε φάςθ εργαςίασ κα υφίςτανται κατάλλθλοι και επαρκείσ χϊροι υγιεινισ ανάλογα 
και με τον αρικμό των εργαηομζνων, κακαριηόμενοι τακτικά και αποτελεςματικά και 
ςυντθροφμενοι. 
Κ-151: Σε περίπτωςθ εμφάνιςθσ ηϊων ςτθν περιοχι του ζργου θ εργαςία κα ςταματά και κα 
επιχειρείται εκδίωξθ των, επίςθσ μζριμνα κα λαμβάνεται για τθν αντιμετϊπιςθ επικινδφνων 
εντόμων και ερπετϊν και κα επιβάλλεται θ χριςθ γαντιϊν για τον χειριςμό υλικϊν ςε άμεςθ 
επαφι με το ζδαφοσ.
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3.3- ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
 
3.3.1-Κάκε εργαηόμενοσ πριν τθν ανάλθψθ των κακθκόντων του κα παίρνει ζνα απόςπαςμα του Σ.Α.Υ. 
ςτο οποίο κα περιλαμβάνονται οι βαςικοί άξονεσ ςε κζματα αςφάλειασ κακϊσ και οι βαςικοί κανόνεσ 
αςφάλειασ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ. 
Στθ ςυνζχεια και ανάλογα με τθν ειδικότθτα και τα κακικοντα τουσ κα υφίςτανται περαιτζρω 
εκπαίδευςθ από τον Μθχανικό Αςφάλειασ. Θ εκπαίδευςθ αφορά και τουσ εργοδθγοφσ των Ζργων, 
ςτουσ οποίουσ κα πρζπει να επιςθμαίνεται ςε ιδιαίτερθ ενθμζρωςθ, ο κρίςιμοσ και κακοδθγθτικόσ 
ρόλοσ τουσ ςτθν εξαςφάλιςθ και διατιρθςθ των αςφαλϊν ςυνκθκϊν εργαςίασ ςτο Ζργο. 
Ανεξάρτθτα από τθν αρχικι εκπαίδευςθ ο Μθχανικόσ Αςφάλειασ κα εξαςφαλίηει μζςα από ελζγχουσ 
και ςυχνζσ ςυναντιςεισ ότι οι εργαηόμενοι γνωρίηουν τισ διαδικαςίεσ και τα μζτρα αςφάλειασ και τα 
τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ τουσ.  
Στο Ρροςάρτθμα Α αναφζρονται τα κζματα αςφάλειασ που κα πρζπει να καλφπτει κατ’ ελάχιςτο θ 
βαςικι εκπαίδευςθ του προςωπικοφ. 
 
3.3.2-Εκπαίδευςθ  υπεργολαβων 
  
Οι Υπεργολάβοι μετά τθν εγκατάςταςι τουσ ςτο Ζργο, ενςωματϊνονται ουςιαςτικά ςε αυτό, και ςτα 
κζματα Αςφάλειασ. Αυτι θ φιλοςοφία κα πρζπει να διευκρινίηεται και να υποδεικνφεται ςε αυτοφσ 
ιδθ από τθν προκαταρκτικι φάςθ τθσ επιλογισ των και φυςικά και κατά τθν εξζλιξθ του Ζργου. Για το 
ςκοπό αυτό οι απαιτιςεισ Αςφάλειασ  τθσ Εταιρείασ αλλά και του Λδιοκτιτθ του Ζργου κα αποτελοφν 
ςυμβατικό μζροσ τθσ προςφοράσ τουσ, ζτςι ϊςτε θ τιρθςι τουσ να περιλαμβάνεται ςτισ ςυμβατικζσ 
του υποχρεϊςεισ. 
 
Με τθν εγκατάςταςι τουσ ςτο Ζργο τουσ ενθμερϊνονται για τα ακόλουκα: 
1.  Κα επιςθμαίνεται θ υψθλι προτεραιότθτα των κεμάτων Αςφάλειασ για τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Κα 

παραδίδονται όλεσ οι διατάξεισ, κανονιςμοί, διαδικαςίεσ κ.λ.π. που ιςχφουν ςτο Ζργο και κα 
εκτελοφν τισ απαραίτθτεσ τροποποιιςεισ ςτουσ κανονιςμοφσ Αςφάλειασ τουσ, εφόςον προκφπτει 
από αυτζσ. 

2.  Κα εξαςφαλίηουν ότι οι εργαηόμενοί τουσ κα ενθμερωκοφν επί των κεμάτων Αςφάλειασ του 
Ζργου πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν τουσ, ενϊ παράλλθλα κα παρακολουκοφν τθν αυςτθρι 
εφαρμογι τουσ. 

 
3.  Ανάλογα με τον αρικμό των εργαηομζνων, τθ φφςθ τθσ εργαςίασ τουσ και τθν εκτίμθςθ του 

Διευκυντι Ζργου ι τθν απαίτθςθ του Λδιοκτιτθ κα τοποκετοφν κατάλλθλο άτομο ωσ υπεφκυνο 
αςφάλειασ, ςτον τομζα δραςτθριοτιτων τουσ. 

4.  Κα ενθμερϊνουν ςε μθνιαία βάςθ τον Μθχανικό Αςφάλειασ Ζργου πάνω ςε ηθτιματα αςφάλειασ 
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. Ρζραν αυτϊν κα παραδίδουν ςτατιςτικά ςτοιχεία απολεςκζντων ωρϊν 
από ατυχιματα, αςκζνειεσ, κακϊσ και κάκε περίπτωςθσ που αντιμετωπίςτθκε κλινικά, 
ςυνοδευόμενθ από τθν αντίςτοιχθ ιατρικι βεβαίωςθ. 

5.  Κα οργανϊνουν τακτικζσ ενθμερϊςεισ των εργαηομζνων τουσ. 
 
Τυχόν αδυναμία οποιουδιποτε ςυνεργάτθ/υπεργολάβου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ να αντιλθφκεί και πολφ 
περιςςότερο να αντιμετωπίςει και εφαρμόςει τισ διατάξεισ αςφάλειασ, όπωσ αυτζσ κακορίηονται 
μζςα από το Ε.Α του Ζργου, κα πρζπει να αντιμετωπίηονται άμεςα με τισ κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ, 
οδθγίεσ και λιψθ μζτρων (μθ εκτζλεςθ εργαςιϊν μζχρισ λιψεωσ κατάλλθλων μζτρων, απομάκρυνςθ 
μθ ςυμμορφοφμενου προςωπικοφ κ. λ .π). 
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3.4- ΜΕΑ  ΑΥΑΛΕΙΑ 
 

Πλοι οι χϊροι εργαςίασ του αναδόχου (εργοτάξια, γραφεία, εγκαταςτάςεισ, αποκικεσ κ.λ.π.) πρζπει 
να είναι εφοδιαςμζνοι με όλα τα απαραίτθτα μζςα και εγκαταςτάςεισ Αςφάλειασ και Υγιεινισ, όπωσ 
αυτά κακορίηονται από τθ νομοκεςία κακϊσ και από τθ φφςθ και τθ χριςθ του κάκε χϊρου. Τα 
ατομικά μζςα προςταςίασ που επίςθσ  περιγράφονται παρακάτω παρζχονται ςτουσ εργαηόμενουσ 
δωρεάν, (με ζξοδα του αναδόχουι των υπεργολάβων), οι οποίοι εν ςυνεχεία  είναι υπεφκυνοι για τθ 
διατιρθςι του ςε καλι και λειτουργικι κατάςταςθ. 

Α.  ΣΘΜΑΝΣΘ 
  

Κατάλλθλεσ πινακίδεσ που κα επιςθμαίνουν τθν φπαρξθ κινδφνων, τθν υποχρζωςθ χριςθσ 
ςυγκεκριμζνων ατομικϊν μζςων προςταςίασ, τθλεφϊνων ανάγκθσ κακϊσ και τυχόν κυκλοφοριακϊν 
ρυκμίςεων, κα τοποκετοφνται ανάλογα, ςε όλο το Εργοτάξιο. 

  
Β. ΑΤΟΜΛΚΑ ΜΕΣΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ 

 
Θ χριςθ των Ατομικϊν Μζςων Ρροςταςίασ αποτελεί τθ τελευταία γραμμι άμυνασ απζναντι ςτθ 
πικανότθτα τραυματιςμοφ.  
Θ χριςθ τουσ πρζπει να γίνει ςυνείδθςθ και όχι τυπικι υποχρζωςθ ςε όλουσ τουσ Εργαηόμενουσ. 
Ταυτόχρονα πρζπει να επιςθμαίνεται ςε όλο το προςωπικό ότι θ χριςθ των μζςων αυτϊν, ελαττϊνει 
ι περιορίηει κάποιεσ από τισ αιςκιςεισ μασ, που ςυμμετζχουν ςτθ προςωπικι επαγρφπνθςθ τθσ 
αςφάλειασ μασ. Συγκεκριμζνα: 

 
 θ χριςθ προςτατευτικϊν γZυαλιϊν, μαςκϊν κ.λ.π. περιορίηει τθ φυςιολογικι όραςθ. 
 οι ωτοαςπίδεσ ελαττϊνουν τθν ικανότθτα ακοισ 
 θ χριςθ αναπνευςτικϊν ςυςκευϊν μπορεί επίςθσ να περιορίηει τθν όραςθ 
 Τα γάντια περιορίηουν τθν αίςκθςθ τθσ αφισ. 
 Θ φυςιολογικι δυςαρζςκεια που προκαλεί θ χριςθ πολλϊν προςτατευτικϊν μζςων μπορεί να 

αποςπά τθ προςοχι του χριςτθ. 
 

Ζτςι και όταν αυτό είναι δυνατό, κα πρζπει να εξετάηονται οι ςυνκικεσ που επιβάλλουν τθ χριςθ 
προςτατευτικϊν μζςων, όπωσ π.χ. ςκόνθ ι κόρυβοσ, ϊςτε να χρθςιμοποιθκοφν άλλοι τρόποι 
προςταςίασ, ιδίωσ όταν εμπλζκεται μεγάλοσ αρικμόσ εργαηομζνων. 
Ατομικά Μζςα Ρροςταςίασ πρζπει να είναι διακζςιμα από τον ανάδοχο, κατά περίπτωςθ ,για τουσ 
τεχνικοφσ υπαλλιλουσ τθσ αρμόδιασ τεχνικισ υπθρεςίασ  που αςκοφν τθν παρακολοφκθςθ ,τον ζλεγχο 
και τθν διοίκθςθ του ζργου.  
Στισ επόμενεσ παραγράφουσ περιγράφονται εν ςυντομία οι απαιτιςεισ και οι χριςεισ του ατομικοφ 
προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ ςε εργοτάξια. Κάκε είδοσ εργαςίασ δθμιουργεί τισ δικζσ του ςυνκικεσ οι 
οποίεσ και κακορίηουν τα προςτατευτικά μζςα που κα χρθςιμοποιθκοφν. 
 
Ατομικόσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ 

 Ρροςταςία Κεφαλισ 
 
Θ χριςθ κράνουσ μζςα ςτα εργοτάξια, εκτόσ των χϊρων γραφείων ι άλλων εςωτερικϊν μθ 
βιομθχανικϊν χϊρων, είναι υποχρεωτικι λόγω του κινδφνου από πτϊςθ αντικειμζνων, ι από 
πρόςκρουςθ ςε ςτακερά ι κινοφμενα αντικείμενα. Κατάλλθλα διθλεκτρικά κράνθ απαιτοφνται για τισ 
περιπτϊςεισ που είναι πικανι θ επαφι με θλεκτρικζσ πθγζσ που μποροφν να προκαλζςουν 
θλεκτροπλθξία. 
 

 Ρροςταςία Ρροςϊπου και Οφκαλμϊν 
 
Θ ζκκεςθ ςε περιεχόμενεσ ςτθν ατμόςφαιρα φυςικζσ, χθμικζσ και ραδιενεργζσ ουςίεσ που μποροφν 
να προκαλζςουν τραυματιςμοφσ ςτα μάτια ι το πρόςωπο, απαιτεί ανάλογθ προςταςία. Το 



 

 

30 

ςυγκεκριμζνο είδοσ προςταςίασ, γυαλιά ι μάςκεσ, κακορίηεται από τθν ρυπογόνο ι επικίνδυνθ 
ουςία. Σε κάκε εργοτάξιο πρζπει να δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι, για τυχόν υποχρεωτικι προςταςία 
οφκαλμϊν ςε κάποιεσ περιοχζσ ι ακόμθ και ςε όλο το εργοτάξιο, αν οι επικρατοφςεσ ςυνκικεσ είναι 
δυνατόν να προκαλζςουν τραυματιςμό ςτα μάτια.  
Οι φακοί επαφισ ΔΕΝ αποτελοφν προςταςία. Αντίκετα είναι δυνατό ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ να 
αποτελοφν επιπρόςκετο κίνδυνο ςτον χριςτθ. 
 

 Αναπνευςτικι Ρροςταςία 
 Φυςικοί ι χθμικοί ρφποι που προκαλοφνται από τθν εκτζλεςθ κάποιων εργαςιϊν και περιζχονται 
ςτθν ατμόςφαιρα και μπορεί να είναι βλαπτικοί αν ειςπνευςκοφν, και/ι ανεπάρκεια οξυγόνου 
επιβάλλουν τθ χριςθ Αναπνευςτικϊν Συςκευϊν. Αυτοφ του είδουσ ο εξοπλιςμόσ ο οποίοσ εφαρμόηει 
πάνω ςτθ μφτθ - ςτθ μφτθ και το ςτόμα - ι ςε όλο το πρόςωπο μπορεί γενικά να ταξινομθκεί ανάλογα 
με τθν επιδιωκόμενθ αποςτολι. 
α.  Απομόνωςθ ςυγκεκριμζνου ρφπου από τον ειςπνεόμενο αζρα . 

 
β. Αφαίρεςθ ι εξουδετζρωςθ τοξικϊν ι χθμικϊν αερίων τθσ ατμόςφαιρασ. 
 
γ. Ραροχι κακαροφ αζρα με επάρκεια οξυγόνου  για διατιρθςθ τθσ ηωισ. 
 
Τα μζςα για τθν επίτευξθ των αποςτολϊν (α) και (β) είναι οι Αναπνευςτικζσ ςυςκευζσ κανίςτρων και 
τα φίλτρα. Οι καταςκευαςτζσ τουσ κακορίηουν το είδοσ του περιβάλλοντοσ για το οποίο αυτά είναι 
κατάλλθλα και δραςτικά, κακϊσ και τουσ τυχόν περιοριςμοφσ ςτθ χριςθ τουσ.  
Αυτζσ οι οδθγίεσ πρζπει να ακολουκοφνται ςχολαςτικά, για τθν αποτελεςματικι λειτουργία τουσ. 
Τα μζςα για τθν επίτευξθ τθσ αποςτολισ (γ) είναι οι Αναπνευςτικζσ Συςκευζσ Οξυγόνου. Θ χριςθ των 
ςυςκευϊν αυτϊν προχποκζτει πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ ςτο χειριςτι τουσ. 
Οποιοςδιποτε προβλζπεται να χρθςιμοποιιςει Αναπνευςτικζσ ςυςκευζσ ςτθν εργαςία του, κα ζχει 
προθγοφμενα εκπαιδευτεί και εξαςκθκεί ςτον ορκό τρόπο χριςθσ και λειτουργίασ τουσ. 

 
 Ρροςταςία ακοισ 

 
Υψθλζσ ςτάκμεσ κορφβων προκαλοφν μακροπρόκεςμα κινδφνουσ ελάττωςθσ ι και απϊλειασ τθσ 
ακοισ, ςε εργαηόμενουσ που εκτίκενται ςε αυτοφσ.  
Λόγω των ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενων ςυνκθκϊν ςτα εργοτάξια, απαιτείται περιοδικι μζτρθςθ τθσ 
ςτάκμθσ των κορφβων. Πταν μετρϊνται κόρυβοι άνω των επιτρεπομζνων ορίων, θ προτιμϊμενθ 
αντιμετϊπιςθ κα πρζπει να είναι ο ζλεγχοσ ι θ απομόνωςθ τθσ πθγισ του κορφβου ζτςι ϊςτε οι τιμζσ 
του να είναι εντόσ των προβλεπομζνων ορίων για τουσ εκτικζμενουσ εργαηόμενουσ. Αν αυτό δεν είναι 
εφικτό, τότε κα παρζχονται ςε όλουσ τουσ εκτικζμενουσ ςτον κόρυβο εργαηόμενουσ μζςα 
προςταςίασ, ιτοι Ωτοαςπίδεσ. 
 

 Σωματικι προςταςία 
 
Για τισ περιςςότερεσ εργαςίεσ που εκτελοφνται ςε ζνα εργοτάξιο, είναι απαραίτθτθ θ χριςθ 
ενδυμάτων που καλφπτουν το ςϊμα, τα πόδια και τα χζρια. Εργαηόμενοι εκτεκειμζνοι ςε κερμότθτα, 
ςπινκιρεσ ι λειωμζνα μζταλλα πρζπει να γνωρίηουν ότι κάποια υφάςματα είναι πιο εφφλεκτα από 
άλλα, π.χ. κάποια ςυνκετικά αναφλζγονται και καίγονται πιό άμεςα από τα φυςικά υφάςματα. 
Ειδικζσ φόρμεσ ι ποδιζσ κατάλλθλεσ για υψθλζσ κερμοκραςίεσ, τοξικά χθμικά ι οξζα κα πρζπει να 
χρθςιμοποιοφνται όταν οι ςυνκικεσ εργαςίασ το επιβάλλουν. 
 
 
 

  Ρροςταςία ποδιϊν 
 
Συνιςτάται για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ ςε εργοτάξια θ χριςθ υποδθμάτων αςφαλείασ, λόγω των 
πολλϊν κινδφνων τραυματιςμοφ ςτουσ οποίουσ αυτά είναι εκτεκειμζνα. Επιπρόςκετα είναι πικανι 
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και θ απαίτθςθ χριςθσ ειδικϊν γαλοτςϊν όταν θ εργαςία εκτελείται ςε νερό ι ςε περιβάλλον χθμικϊν 
και οξζων. 
 Ρροςταςία χεριϊν 

 
Ανάλογα με τθν επιδιωκόμενθ προςταςία, υπάρχουν διάφοροι τφποι γαντιϊν (τραυματιςμοί, 
ςπινκιρεσ, κερμότθτα, κρφο, τοξικά κ. λ. π.). 
 

  Ηϊνεσ και δίχτυα αςφαλείασ 
 
Ηϊνεσ αςφαλείασ πρζπει να χρθςιμοποιοφνται από όλουσ τουσ εργαηόμενουσ ςε κζςεισ εργαςίασ 
πάνω από τθν επιφάνεια του εδάφουσ, όπου δεν διατίκενται ςκαλωςιζσ, κλίμακεσ, πλατφόρμεσ κ.λ.π. 
Οι ηϊνεσ κα προςδζνονται ςε ςτακερά ςθμεία και ςε αυτζσ κα είναι προςαρτθμζνο κατάλλθλο ςκοινί 
που κα περιορίηει τθν πτϊςθ ςτα 1,80μ. Για κζςεισ εργαςίασ ςε φψοσ μεγαλφτερο των 7,50μ. πάνω 
από τθν επιφάνεια του εδάφουσ ι του νεροφ, όπου θ χριςθ ηϊνθσ αςφαλείασ είναι πρακτικά 
αδφνατθ, κα τοποκετοφνται δίχτυα αςφαλείασ. 
 

  Σωςίβια 
 
Για εργαςίεσ που εκτελοφνται πάνω από νερό ι κάλαςςα όπου υπάρχει ο κίνδυνοσ πνιγμοφ, οι 
εργαηόμενοι κα φζρουν ςωςίβια ι επιπλζοντα ςακάκια.  
 
Για τισ παραπάνω κατθγορίεσ προςταςίασ, ενδεικτικά αναφζρονται τα ακόλουκα ατομικά είδθ 
προςταςίασ: 
 Κράνοσ 
 Γάντια (κατάλλθλα για τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία) 
 Ραποφτςια αςφαλείασ 
 Φόρμα 
 Ηϊνθ αςφαλείασ 
 Ρροςτατευτικά γυαλιά 
 Μάςκεσ ςυγκολλθτϊν 
 Γυαλιά οξυγονοκολλθτι 
 Αναπνευςτικζσ μάςκεσ μιασ χριςεωσ 
 Αναπνευςτικι ςυςκευι 
 Ρροςτατευτικι ποδιά 
 Ωτοαςπίδεσ 
 Ρυράντοχα διαφράγματα - πετάςματα προςταςίασ ςυγκολλιςεων 
 Λοιπά μζςα κατά περίπτωςθ εργαςίασ 
 
 
 
Γ. ΓΕΝΛΚΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 
 
 Φορθτοί πυροςβεςτιρεσ  CO2 ι ξθράσ κόνεωσ 
 Κουτί Α’ Βοθκειϊν 
 Κατάλλθλοσ χϊρο για παροχι Α’ Βοθκειϊν 
 Κζρμανςθ και κατάλλθλοσ αεριςμόσ / εξαεριςμόσ ωσ απαιτείται 
 Τουαλζτεσ και χϊροι υγιεινισ 
 Δίκτυο νεροφ πυρόςβεςθσ (κατά περίπτωςθ) 
 Μεγαφωνικό ςφςτθμα ςυναγερμοφ - αναγγελιϊν 
 Λοιπόσ εξοπλιςμόσ αναλόγωσ φφςεωσ ζργου και απαιτιςεων ιδιοκτιτθ 
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3.5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕ ΑΥΑΛΕΙΑ 
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι γενικοί κανόνεσ  αςφάλειασ που πρζπει να τθροφνται από 
όλο το προςωπικό τθσ εταιρείασ και των υπεργολάβων. 
 

 
3.5.1 ΚΥΚΛΟΦΟΛΑ 
α.  Διπλϊματα οδιγθςθσ 
Πλα τα μθχανοκίνθτα οχιματα κα χειρίηονται μόνο από προςωπικό που κατζχει το προβλεπόμενο εν 
ιςχφ δίπλωμα οδιγθςθσ. 
 
β. Πρια  ταχφτθτασ και οδικι ςιμανςθ 
Πλοι οι οδθγοί  κα τθροφν τα όρια ταχφτθτασ  και τα οδικά ςιματα. Υλικά που τυχόν προεξζχουν από 
τα οχιματα κατά μικοσ ι κατά πλάτοσ κα επιςθμαίνονται με κόκκινθ προειδοποιθτικι ςθμαία/ταινία. 
 
γ. Ρρόςβαςθ ςτο εργοτάξιο 
Θ προςζγγιςθ και είςοδοσ ςτο εργοτάξιο κα γίνεται μόνο από κακοριςμζνουσ δρόμουσ προςπζλαςθσ 
και ειςόδουσ. 
 

3.6- ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ - ΕΤΘΕΣΙΜΟ - ΤΓΙΕΙΝΗ 
 Θ επιμελισ ευταξία του εργοταξίου αποτελεί ουςιαςτικό παράγοντα πρόλθψθσ ατυχθμάτων και 

εξάλειψθσ κινδφνων. Επί πλζον αποτελεί μία ορατι “διαφιμιςθ” ενϊ ταυτόχρονα προάγει το 
ςυναίςκθμα τθσ τιρθςθσ ςυνκθκϊν αςφαλείασ.  

 Δοχεία απορριμμάτων και ειδικά container ςκουπιδιϊν κα είναι τοποκετθμζνα ςε όλο το 
εργοτάξιο, ωσ απαιτείται. Θ εκκζνωςθ τουσ κα είναι τακτικι ι ζτςι προγραμματιςμζνθ ϊςτε να 
μθν παρατθρείται υπερχείλιςθ ι ςυςςϊρευςθ ςκουπιδιϊν ςε οποιαδιποτε κζςθ. 

 Οι δρόμοι δεν κα χρθςιμοποιοφνται για αποκικευςθ υλικϊν. Οι χϊροι εργαςίασ που 
χρθςιμοποιοφνται είτε από τθν εταιρεία  είτε από υπεργολάβουσ πρζπει να τθροφνται κακαροί  
και ελεφκεροι από άχρθςτα αντικείμενα, μπάηα και ςκουπίδια. Υλικά, εργαλεία, εξοπλιςμόσ και 
ςυςκευζσ να αποκθκεφονται με τάξθ και ςε κακοριςμζνουσ χϊρουσ. 

 Θ κακαριότθτα κα πρζπει να αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ των εργαςιϊν του Ζργου για όλο το 
προςωπικό. Εγκατεςτθμζνα ικριϊματα και ςκαλωςιζσ για μεγάλα διαςτιματα πρζπει να 
κακαρίηονται περιοδικά από ςκουπίδια και γενικά άχρθςτα υλικά. 

 Επαρκείσ χϊροι υγιεινισ και αποδυτθρίων πρζπει να προβλζπονται για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ. 
Για τισ εγκαταςτάςεισ αυτζσ κα πρζπει επίςθσ να προβλζπεται κακθμερινόσ κακαριςμόσ. 

 Θ ποιότθτα του παρεχόμενου ςτο εργοτάξιο πόςιμου νεροφ πρζπει να ελζγχεται από 
αναγνωριςμζνθ υπθρεςία. Αν χρθςιμοποιοφνται δοχεία για πόςιμο νερό, αυτά κα ςθμαίνονται με 
κατάλλθλθ ζνδειξθ και κα χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για αυτι τθ χριςθ. Επίςθσ κα είναι 
εφοδιαςμζνα με κατάλλθλο κάλυμμα για αποφυγι εξωτερικισ ρφπανςθσ. 

 Αν ςτο εργοτάξιο προβλζπονται υπθρεςίεσ και εγκαταςτάςεισ φαγθτοφ, αυτζσ κα ελζγχονται 
περιοδικά από ικανό και εξουςιοδοτθμζνο ιατρικό προςωπικό. Θ προςωπικι υγεία των 
αςχολοφμενων με τθ παροχι/διανομι τροφισ κα ελζγχεται πριν τθ πρόςλθψι τουσ. Τα 
απορρίμματα κα τοποκετοφνται ςε κλειςτά δοχεία και κα απομακρφνονται τουλάχιςτον 
θμερθςίωσ. 

 Ο ςυςτθματικόσ ζλεγχοσ φπαρξθσ τρωκτικϊν, εντόμων κ . λ .π.  είναι απαραίτθτοσ αν αυτά 
αποτελοφν κίνδυνο ςτθν υγεία των εργαηομζνων.  

 
 

3.7- ΑΔΕΙΕ ΕΡΓΑΙΑ 
 
Ρριν τθν ζναρξθ κάποιασ εργαςίασ κα εκδίδεται θ απαιτοφμενθ Άδεια Εργαςίασ, όπωσ αυτό 
κακορίηεται από τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ του Λδιοκτιτθ, ι από τθ φφςθ τθσ εργαςίασ και του 
Ζργου, όπωσ αυτό κα αποφαςίηεται από τον Μθχανικό αςφάλειασ. 
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3.8.-  ΠΤΡΚΑΓΙΑ 
1.     Θ ζναρξθ και διατιρθςθ μιασ πυρκαγιάσ προχποκζτει τα ακόλουκα: 
  καφςιμο υλικό 
  οξυγόνο 
  πθγι ανάφλεξθσ 
Ο ζλεγχοσ ενόσ εκ των τριϊν αυτϊν ςτοιχείων αποτελεί το κλειδί για τθ πρόλθψθ και τθν 
αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν. 
 
2. Ρρόλθψθ πυρκαγιάσ 
 
α. Θ ευταξία του εργοταξίου αποτελεί το πρϊτο βιμα ςτο πρόγραμμα πρόλθψθσ πυρκαγιάσ. 
Συςςωρευμζνα ςκουπίδια που μπορεί να προκαλζςουν ι να ςυμμετάςχουν ςε πυρκαγιά πρζπει να 
απομακρφνονται. Χαρτιά, κουρζλια, πριονίδια και υπόλοιπα ξυλείασ, που είναι ςυνικθ υλικά 
εργοταξίων πρζπει να ςυγκεντρϊνονται ςε κατάλλθλα container. Αυτά κα πρζπει να αδειάηονται 
περιοδικά ϊςτε να αποφεφγεται υπερβολικι ςυςςϊρευςθ ι υπερχείλιςθ. 
 
β. Εφφλεκτα ι καφςιμα υλικά  που χρθςιμοποιοφνται ςτο Ζργο πρζπει να αποκθκεφονται ςε 
απομονωμζνο/ιδιαίτερο χϊρο μζχρι τθ χριςθ τουσ. Σ’ αυτά τα υλικά περιλαμβάνονται διαλυτικά 
χρωμάτων, καφςιμα μθχανϊν ι μθχανοκίνθτων εργαλείων, ςανίδεσ ικριωμάτων, ξυλότυποι και 
πεπιεςμζνα αζρια. Αν μζςα ςε κτίρια φυλάςςονται πτθτικά υλικά, κα πρζπει να υπάρχει κατάλλθλοσ 
εξαεριςμόσ για τθν αποφυγι δθμιουργίασ εκρθκτικοφ περιβάλλοντοσ. Θ πρόςβαςθ ςε χϊρουσ 
αποκικευςθσ εφφλεκτων και καφςιμων υλικϊν να είναι περιοριςμζνθ και ελεγχομζνθ, και να ζχουν 
απομακρυνκεί οι πικανζσ πθγζσ ανάφλεξθσ. Κατά τθν μεταφορά των υλικϊν αυτϊν από τον 
αποκθκευτικό τουσ χϊρο για χριςθ, να τθροφνται οι ενδεικνυόμενεσ προφυλάξεισ μθ ανάφλεξθσ, για 
κάκε είδοσ από αυτά.  
 
γ. Εςτίεσ ανάφλεξθσ υπάρχουν πολλζσ μζςα ςε ζνα εργοτάξιο, λόγω τθσ λειτουργίασ ςυςκευϊν 
ςυγκολλιςεων, κοπισ, εξατμίςεων και θλεκτρικϊν εργαλείων. Ο ςωςτόσ προγραμματιςμόσ εργαςιϊν 
ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιοφνται καφςιμα υλικά, ζτςι ϊςτε αυτζσ να εκτελοφνται μακράν πθγϊν 
ανάφλεξθσ, ελαχιςτοποιεί τουσ κινδφνουσ εκδιλωςθσ πυρκαγιάσ. Πταν αυτό δεν είναι δυνατό, κα 
προβλζπεται θ φπαρξθ εξοπλιςμοφ πυρόςβεςθσ ςτθ περιοχι, ενϊ κα πρζπει να εξετάηεται και θ 
περίπτωςθ τοποκζτθςθσ ςυγκεκριμζνου ατόμου που κα παρακολουκεί και κα μπορεί να ξεκινιςει τθ 
διαδικαςία πυρόςβεςθσ ςε περίπτωςθ πυρκαγιασ, αν θ πικανότθτα εκδιλωςθσ και εξάπλωςθσ τθσ 
είναι μεγάλοσ. 
 
3.                  Ρυροπροςταςία 
 
α. Θ φιλοςοφία και οι μζκοδοι πυροπροςταςίασ πρζπει να αποφαςίηονται κατά τθν 
οργάνωςθ/ςχεδίαςθ του Ζργου.  
Θ δυνατότθτα του ιδιοκτιτθ ι τθσ τοπικισ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ για παροχι υποςτιριξθσ ςτθν 
αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν, κακορίηει τθ ςυνολικι δυνατότθτα πυροπροςταςίασ ςτο Ζργο.  
Αν π. χ. υπάρχει δυνατότθτα υποςτιριξθσ από μια ικανι οργάνωςθ πυρόςβεςθσ (μζςα ςε 30 λεπτά), 
τότε ςτο ζργο απαιτοφνται πυροςβεςτικά μζςα και οργάνωςθ πρϊτθσ ανάγκθσ μόνο. Αν μια τζτοια 
υποςτιριξθ δεν διατίκεται, τότε είναι απαραίτθτθ θ οργάνωςθ και κατάλλθλθ εκπαίδευςθ ενόσ 
αγιματοσ πυρκαγιάσ, κακϊσ και θ προμικεια του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ για τθν αντιμετϊπιςθ 
κάκε είδουσ πυρκαγιάσ. Αυτό φυςικά είναι δυνατό να απαιτείται ανεξάρτθτα από τθν φπαρξθ 
Ρυροςβεςτικισ, ανάλογα με τθ μορφι του Ζργου ι τισ απαιτιςεισ του Λδιοκτιτθ. 
 
β. Στθν περίπτωςθ που διατίκεται τοπικι υποςτιριξθ ςτθν αντιμετϊπιςθ πυρκαγιάσ, από κάποια 
οργάνωςθ, κα πρζπει να γίνουν επαφζσ με τθν οργάνωςθ αυτι, ςτισ οποίεσ κα κακοριςτοφν οι 
διαδικαςίεσ για τθ παροχι τθσ υποςτιριξθσ. Οι διαδικαςίεσ που κα ςυμφωνθκοφν κα αναρτθκοφν 
υπό τθν μορφι κατάλλθλων πινακίδων ςτο Εργοτάξιο. 
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γ. Ο πυροςβεςτικόσ εξοπλιςμόσ πρϊτθσ ανάγκθσ αποτελείται κυρίωσ από φορθτοφσ πυροςβεςτιρεσ. 
Φορθτοί πυροςβεςτιρεσ που τοποκετοφνται ςε μόνιμεσ κζςεισ, κα είναι πάντα προςπελάςιμοι και θ 
κζςθ τουσ κα φζρει ςυγκεκριμζνθ ςιμανςθ. Το προςωπικό που κα χρθςιμοποιιςει τουσ 
πυροςβεςτιρεσ όταν απαιτθκεί, κα ζχει εκπαιδευτεί ςτθ χριςθ τουσ. 

 
 
 

4.-ΣΜΗΜΑ Δ' 
1. ΡΟΣΚΕΤΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΜΕ ΣΧΕΔΛΑ 
Δίοδοι προςπζλαςθσ ςτο εργοτάξιο και πρόςβαςθσ ςτισ κζςεισ εργαςίασ: 

• Δεν απαιτείται ιδιαίτερθ μζριμνα πζραν των ςυνθκιςμζνων. Τοζργο πραγματοποιείται ςε 
εφκολα προςβάςιμθ εντόσ των ορίων του οικιςμοφ Επταχωρίου. 

Δίοδοι κυκλοφορίασ πεηϊν κα οχθμάτων εντόσ του εργοταξίου: 
• Δεν απαιτείται ιδιαίτερθ μζριμνα πζραν των ςυνθκιςμζνων. Καλό κα είναι να απαγορευτοφν 

οι άςκοπεσ μετακινιςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ιδιαίτερα ςτθ φάςθ 
των χωματουργικϊν, αλλά να εξαςφαλίηεται θ πρόςβαςθ των ιδιωτικϊν οχθμάτων για 
αγροτικζσ ι άλλεσ εργαςίεσ. 

Χϊροι εγκατάςταςθσ του βαςικοφ μθχανικοφ εξοπλιςμοφ: 
• Αποκικευςθ ςτον ακάλυπτο εργοταξιακό χϊρο. Δεν πρζπει να αφινεται εξοπλιςμόσ ςτουσ 

δρόμουσ του ζργου. Tα μθχανιματα μετά το πζρασ τθσ θμζρασ κα οδθγοφνται ςτον χϊρο που 
κα οριςτεί από τον ανάδοχο. 

Χϊροι αποκικευςθσ υλικϊν και τρόποσ αποκομιδισ αχριςτων: 
• Αποκικευςθ ςτον ακάλυπτο εργοταξιακό χϊρο και αποκομιδι αχριςτων με μθχανικά μζςα. 

Tα άχρθςτα υλικά δεν πρζπει να καίγονται. Κα απορρίπτονται ςε εγκεκριμζνουσ από τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ χϊρουσ. 

Χϊροι επικίνδυνων υλικϊν και τρόποσ αποκομιδισ τουσ: 
• Δεν κα χρθςιμοποιθκοφν επικίνδυνα υλικά. 

Χϊροι υγιεινισ, εςτίαςθσ και πρϊτων βοθκειϊν: 
• Κα δθμιουργθκεί πρόχειρο φαρμακείο ςτον εργοταξιακό χϊρο. 

  Άλλα ςθμεία, χϊροι ι ηϊνεσ που απαιτοφνται για τθν αςφάλεια και υγεία των εργαηομζνων. 
• Δεν απαιτοφνται άλλα ςθμεία, χϊροι ι ηϊνεσ για τθν αςφάλεια και τθν υγεία των 

εργαηομζνων. 
Μελζτεσ για τθν καταςκευι απαιτουμζνων ειδικϊν ικριωμάτων 

• Δεν απαιτοφνται τζτοιεσ μελζτεσ 
Θ ςυμπλιρωςθ του τμιματοσ αυτοφ κα γίνει λεπτομερζςτερα από τον Ανάδοχο του ζργου, όταν 
οριςτικοποιθκεί το χρονοδιάγραμμα του ζργου και αποφαςιςτοφν οι κζςεισ εγκατάςταςθσ του 

εργοταξίου κλπ. 
 
 
2.-ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΕΣ  ΕΓΑΣΛΩΝ 
 
Ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ αςφάλειασ ςε ζνα ζργο είναι οι κακοριςμζνεσ και 
καταγεγραμμζνεσ διαδικαςίεσ αςφαλοφσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. Θ από πριν γνϊςθ από όλουσ τουσ 
εργαηόμενουσ τθσ διαδικαςίασ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ τουσ, όςο μικρι ι δευτερεφουςα κι αν 
φαίνεται να είναι θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία, ζχει πολλά και προφανι πλεονεκτιματα. Συγκεκριμζνα: 

 
 Ρεριορίηει τθν πικανότθτα ατυχιματοσ από άγνοια του τρόπου εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ ι τθσ 

χριςθσ των μζςων/εργαλείων τθσ. 
 Δίνει ςτον εργαηόμενο αυτοπεποίκθςθ κακϊσ κακίςταται γνϊςτθσ των κινδφνων που 

ςυνεπάγονται από αυτι και των τρόπων προςταςίασ του. 
 Βελτιϊνει τθ Ροιότθτα μζςα από τθν βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ. 
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 Αυξάνει τθ παραγωγικότθτα μζςα από τθν ελαχιςτοποίθςθ των κινδφνων και τθσ άγνοιασ τθσ 
εργαςίασ. 

Οι Διαδικαςίεσ που καλφπτουν τισ κυριότερεσ εργαςίεσ και δραςτθριότθτεσ ςτον τομζα των 
καταςκευϊν, εκτίκενται ακολοφκωσ. Για εργαςίεσ που πρζπει να εκτελεςκοφν ςε ζνα Ζργο και δεν 
καλφπτονται από τισ παρατικζμενεσ διαδικαςίεσ, κα πρζπει να ςυντάςςεται με μζριμνα του Διευκυντι 
του Ζργου ςχετικι Διαδικαςία, πριν από τθν ζναρξθ τθσ εργαςίασ.  
 
 
 
4.2.1   ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 
1. Ωσ εκςκαφι ορίηεται θ πρόκλθςθ κάκε τεχνθτισ υποβάκμιςθσ τθσ ςτάκμθσ του εδάφουσ ι θ 

δθμιουργία κοιλότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατεδάφιςθσ υπαρχόντων δρόμων, κεμελίων 
κ.λ.π. 
Οι κφριοι κίνδυνοι που δθμιουργοφνται από μία εκςκαφι είναι: 
 

 Αςφυξία, καταπλάκωςθ ι άλλοι τραυματιςμοί από πτϊςθ αντικειμζνων. 
 Κατάρρευςθ από απουςία ι ανεπάρκεια υποςτιριξθσ. 
 Καταπτϊςεισ από δυναμικι ι ςτατικι επιφόρτιςθ ςυνεπεία φυςικϊν ι ανκρωπογενϊν αιτίων, ςε 

ςυνδυαςμό με ζλλειψθ ι ανεπάρκεια υποςτυλϊςεων. 
 Βλάβεσ/καταςτροφζσ εγκατεςτθμζνων υπόγειων ςυςτθμάτων με τουσ ςυνακόλουκουσ κινδφνουσ. 
 Ρτϊςθ ατόμων μζςα ςτθν εκςκαφι. 
 Ρικανότθτα εμφάνιςθσ εκρθκτικϊν, εφφλεκτων ι τοξικϊν αερίων κατά τθν εργαςία τθσ εκςκαφισ. 
 
2.  Ρριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν  πρζπει να τθρείται θ ακόλουκθ διαδικαςία: 
 
α. Ρροςδιοριςμόσ τθσ φπαρξθσ και τθσ κζςθσ υπόγειων δικτφων καυςίμων, χθμικϊν, κοινισ χριςθσ, 
θλεκτρολογικϊν, τθλεφϊνων και οργάνων, κακϊσ και καλωδίων. Πταν θ εκςκαφι πρόκειται να γίνει 
μζςα ι πλάι ςε λειτουργοφςεσ εγκαταςτάςεισ ι ςυςτιματα, ο μθχανικόσ αςφαλείασ πρζπει να 
επιβεβαιϊνει με εκπρόςωπο του ιδιοκτιτθ ότι τα υφιςτάμενα ςχζδια υπόγειων δικτφων και 
ςωλθνϊςεων τθσ περιοχισ εκςκαφισ είναι ενθμερωμζνα. 
Οι κζςεισ των υπόγειων ςωλθνϊςεων, καλωδιϊςεων κ .λ .π. κα ςθμανκοφν για το προςωπικό που κα 
εκτελζςει τισ εργαςίεσ με ςτφλουσ ι άλλα ςθμειωτικά. Εφ’ όςον είναι δυνατό, τα υπόγεια ςυςτιματα 
να απενεργοποιοφνται κατά το χρόνο τθσ εκςκαφισ, ι να απομονϊνεται το αναλογοφν ςτθν εκςκαφι 
τμιμα. Αν τα παραπάνω δεν είναι δυνατά, πρζπει να κακοριςτοφν άλλοι μζκοδοι εκςκαφισ,  που κα 
ελαχιςτοποιιςουν τουσ κινδφνουσ, όπωσ: 

 
 Εκςκαφι με μζςα χειρόσ ςτθ περιοχι των υπόγειων κινδφνων. 
 Κατάλλθλθ προςταςία/μόνωςθ προςωπικοφ και εργαλείων από επαφι με ενεργά θλεκτρικά 

κυκλϊματα. 
 Χριςθ εκείνων των κατάλλθλων εργαλείων και εξοπλιςμοφ που κα ελαχιςτοποιοφν τθν 

πικανότθτα ηθμιάσ ςτα υπόγεια δίκτυα και ςτον εργαηόμενο. 
β.   Οι περιοχζσ προσ εκςκαφι κα επιςθμαίνονται και κα διαχωρίηονται  με τθ  χριςθ μπαρϊν, 
κατάλλθλθσ ταινίασ και/ι πινακίδων που κα απαγορεφουν τθ πρόςβαςθ ςε μθ εξουςιοδοτθμζνο 
προςωπικό και εξοπλιςμό. Κα πρζπει να εξαςφαλίηεται ότι θ χρθςιμοποιοφμενθ ςιμανςθ κα είναι 
ορατι κακ’ όλο το 24ωρο. 
γ.  Κα προβλζπονται μζςα για τθν απομάκρυνςθ και εκτροπι του νεροφ από τθν εκςκαφι. 
δ.  Κα εξαςφαλίηεται θ τυχόν απαιτοφμενθ υποςτφλωςθ γειτνιαηόντων ςτθ περιοχι εκςκαφισ  
     μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ. 
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3. Θ εκςκαφι κα εκτελείται ωσ εξισ: 
α.   Ανεξάρτθτα από τα υπόγεια ςυςτιματα, θ μορφι του εδάφουσ κα κακορίηει τθν ανάγκθ και 
τα μζςα υποςτφλωςθσ. 
β. Για τθν αςφαλι χριςθ του κινθτοφ εξοπλιςμοφ εκςκαφισ ςτθ περιοχι, κα κακορίηονται τα 
όρια φόρτωςθσ του εδάφουσ, και κα λαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα μζτρα κακοριςμοφ των ορίων 
κίνθςθσ του εξοπλιςμοφ (μπάρεσ, ταινίεσ κ. λ .π) ι/και υποςτφλωςθσ. 
γ. Τα προϊόντα τθσ εκςκαφισ κα αφινονται τουλάχιςτον 60 εκατ. από το χείλοσ τθσ εκςκαφισ. 
δ. Πλεσ οι παρειζσ εκςκαφϊν βάκουσ μεγαλφτερου του 1,5μ.  κα υποςτυλϊνονται. 
ε. Οι εκςκαφζσ κα επικεωροφνται τακτικά για παρουςία υδάτων, αλλαγι ςτθ κατάςταςθ του 
εδάφουσ ι επίδραςθ καιρικϊν ςυνκθκϊν όπωσ βροχι, παγωνιά, και κα λαμβάνονται τα κατάλλθλα 
μζτρα αποκατάςταςθσ. 
ςτ. Αν κατά τθν εκςκαφι διαπιςτωκεί θ φπαρξθ εκρθκτικϊν ι τοξικϊν αερίων κα πρζπει να 
εκτελοφνται μετριςεισ ςυγκζντρωςθσ των αερίων αυτϊν, ϊςτε να αποφαςιςκεί τυχόν ανάγκθ χριςθσ 
αναπνευςτικϊν ςυςκευϊν ι άλλων μζςων εξαεριςμοφ για τθν αςφαλι ςυνζχιςθ των εργαςιϊν. 
η.  Εφ’ όςον απαιτείται κα τοποκετείται κατάλλθλοσ άνκρωποσ που κα υποδεικνφει τθ κίνθςθ 
των οχθμάτων και του προςωπικοφ ςτθ περιοχι τθσ εκςκαφισ. 
θ. Πταν εκτελοφνται εργαςίεσ κλειςίματοσ τθσ εκςκαφισ κα τθροφνται όςεσ από τισ παραπάνω 
διατάξεισ ζχουν εφαρμογι. 
 
4.2.2   ΣΚΥΟΔΕΤΘΣΕΛΣ - ΞΥΛΟΤΥΡΟΛ – ΥΡΟΣΤΥΛΩΣΕΛΣ 
 
 
 Μερικοί από τουσ κινδφνουσ που ςχετίηονται με τισ ςκυροδετιςεισ είναι οι ακόλουκοι: 

 
 Αςτοχία, λόγω κακισ ςχεδίαςθσ ι εγκατάςταςθσ, ξυλοτφπων ι υποςτυλϊςεων. 
 Άβολοσ ι περιοριςμζνοσ χϊροσ κατά τθν τοποκζτθςθ των ξυλοτφπων. 
 Σφρματα ι οπλιςμοί που αποτελοφν κίνδυνο τραυματιςμοφ. 
 Ρτϊςθ ι παφλαςμόσ ςκυροδζματοσ.  
 
 Θ αςφάλεια τθσ ανζγερςθσ μιασ καταςκευισ από ςκυρόδεμα ξεκινά από τθ ςχεδίαςι τθσ. Ζνασ 

ικανόσ μθχανικόσ κα πρζπει να ςχεδιάςει τουσ ξυλότυπουσ που απαιτοφν υποςτφλωςθ ζτςι ϊςτε 
αυτι να εκτελείται ςτθν επιφάνεια και κάτω του εδάφουσ. Δεδομζνου ότι κατά τθν ςχεδίαςθ κα 
υπάρχουν και άγνωςτεσ παράμετροι, όπωσ κατάςταςθ εδάφουσ και μζκοδοσ ςκυροδζτθςθσ, κα 
πρζπει οι παράμετροι αυτζσ να επανελεγχκοφν κατά τθν ανζγερςθ των ξυλότυπων και πριν τθν 
ζναρξθ τθσ ςκυροδζτθςθσ. 

 
 Εξαςφάλιςθ  ότι θ υποςτφλωςθ των κατακόρυφων ςτοιχείων των ξυλότυπων ζχει επαρκι 

ικανότθτα ανάλθψθσ του φορτίου, ςυνυπολογιηόμενθσ τθσ κατάςταςθσ του εδάφουσ. 
 Μεταλλικά και ξφλινα ςτθρίγματα ξυλοτφπων δεν κα χρθςιμοποιοφνται ςυνδυαςμζνα, για τθν ίδια 

ςτιριξθ, κακϊσ απορροφοφν τθ φόρτιςθ με διαφορετικό τρόπο. 
 Εξαςφάλιςθ ότι θ ςτιριξθ ξυλότυπων για πλευρικά φορτία κα είναι εξαςφαλιςμζνθ κατά τθν 

ανζγερςθ και κατά τθ ςκυροδζτθςθ. 
 Εξαςφάλιςθ καλισ ςτιριξθσ και αγκφρωςθσ των οπλιςμϊν κατά τθν τοποκζτθςι τουσ. 
 Θ ςειρά ανζγερςθσ των ξυλότυπων κα πρζπει να εκτελείται ζτςι ϊςτε να ελαχιςτοποιείται θ 

ζκκεςθ των εργαηόμενων ςτο κίνδυνο των ιδθ ανεγερμζνων οπλιςμϊν. 
 Εξαςφάλιςθ επαρκϊν πλατφορμϊν εργαςίασ με χειραγωγοφσ για τθν ανζγερςθ των ξυλότυπων. Σε 

περίπτωςθ που θ ανζγερςθ των πλατφορμϊν δεν είναι δυνατι, να χρθςιμοποιοφνται υποχρεωτικά 
ηϊνεσ αςφαλείασ. 

 Εξαςφάλιςθ προςταςίασ ςτα ςφρματα και τουσ οπλιςμοφσ από εξωτερικι ηθμιά ι διάβρωςθ, από 
το χρόνο τθσ παραλαβισ  μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ τουσ. 

 Απαγόρευςθ ςυγκολλιςεων ι φωτιάσ ςτθ περιοχι των ςυρμάτων και οπλιςμϊν μζχρι τθν 
ςκυροδζτθςθ και τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζνταςθσ. 
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 Για τθ ςκυροδζτθςθ ςε εγκεκριμζνουσ ξυλότυπουσ : 
 Εξαςφάλιςθ επαρκϊν και αςφαλϊν διόδων προςπζλαςθσ ςτο προςωπικό και τα μθχανιματα που 

κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ ςκυροδζτθςθ. 
 Αν χρθςιμοποιοφνται βαγονζτα, απαγόρευςθ ανάβαςθσ προςωπικοφ ςε αυτά. 
 Θλεκτροκίνθτα μθχανιματα χειρόσ, όπωσ δονθτζσ κ.λ.π. , κα πρζπει να είναι διπλά μονωμζνα ι 

γειωμζνα για προςταςία των χειριςτϊν τουσ. 
 
 Οι ξυλότυποι κα αφαιροφνται μόνο μετά τθν εξαςφάλιςθ ότι το ςκυρόδεμα ζχει αποκτιςει τισ 

τελικζσ ιδιότθτζσ του. 
 
 
 
4.2.3   ΣΚΑΛΩΣΛΕΣ ΚΑΛ ΚΛΛΜΑΚΕΣ 
 

 Ο μεγαλφτεροσ κίνδυνοσ που προκφπτει από τθ χριςθ ςκαλωςιϊν και κλιμάκων είναι θ 
πτϊςθ εργαηομζνων, υλικϊν ι εργαλείων ςυνεπεία ανκρϊπινου λάκουσ και αμζλειασ ι 
ανεπάρκειασ/ακαταλλθλότθτασ ςκαλωςιάσ. 

 
 Οι ςκαλωςιζσ ταξινομοφνται γενικά βάςει του φορτίου των πλατφορμϊν εργαςίασ ςε, 

ελαφρζσ, μεςαίεσ ι βαρζωσ τφπου, με φορτία 122 ι 244 ι 366 kg/m2   αντίςτοιχα.  
 

 Οι ακόλουκεσ απαιτιςεισ εφαρμόηονται ςε όλεσ τισ πλατφόρμεσ εργαςίασ των ςκαλωςιϊν: 
 
 Ρλατφόρμεσ ςε φψοσ μεγαλφτερο των 3,00μ. κα περιβάλλονται από χειραγωγό. Οι χειραγωγοί 

τοποκετοφνται ςε φψοσ 105 εκ. πάνω από τθ πλατφόρμα. 
 Ρροςτατευτικό ςοβατεπί   εργαλείων   πλάτουσ 10 εκατ. τοποκετείται ςε όλο το μικοσ τθσ 

πλατφόρμασ. 
 Επιπρόςκετα   και αν  ο    κίνδυνοσ  πτϊςθσ  εργαλείων  ι  υλικϊν  είναι αυξθμζνοσ, 

τοποκετείται  προςτατευτικό   ςυρματόπλεγμα   μεταξφ    χειραγωγοφ  και ςοβατεπιοφ 
εργαλείων. 

 Οι πλατφόρμεσ εργαςίασ κα ζχουν πλιρεσ δάπεδο χωρίσ ανοίγματα. 
 Κατάλλθλθ και επαρκισ πρόςβαςθ με κλίμακεσ κα εξαςφαλίηεται ςε όλεσ τισ πλατφόρμεσ  

εργαςίασ.   Οι  κλίμακεσ κα είναι   αςφαλϊσ ςυνδεδεμζνεσ με  τθ ςκαλωςιά.   
 
 Το επιτρεπόμενο φορτίο προκαταςκευαςμζνων ςκαλωςιϊν που ςυναρμολογοφνται ςαν 

αυτοτελείσ μονάδεσ, κακορίηεται από τον καταςκευαςτι. Τμιματα τζτοιων ςκαλωςιϊν από 
άλλουσ καταςκευαςτζσ δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται εναλλάξιμα. 

 
 Κατά περίπτωςθ, οι ςκαλωςιζσ κα πρζπει να ςυνδζονται ςτακερά πάνω ςτθ καταςκευι για 

τθν οποία ανεγζρκθςαν, ανά 9,00μ. οριηοντίωσ και ανά 7,80μ. κακζτωσ. 
 

 Πλα τα καταςκευαςτικά μζρθ των ςκαλωςιϊν κα επικεωροφνται περιοδικά για να 
εξαςφαλίηεται θ ικανοποιθτικι κατάςταςι τουσ. 

 
 Κα εξαςφαλίηεται κατάλλθλθ ζδραςθ των ποδαρικϊν τθσ ςκαλωςιάσ κατά τθν ανζγερςι τθσ 

για τθν αντιμετϊπιςθ τυχόν ανομοιόμορφθσ υποχϊρθςθσ του εδάφουσ από τθ φόρτιςθ των 
κατακόρυφων ςτοιχείων τθσ. 

 
 Αν χρθςιμοποιοφνται ρυκμιηόμενοι κοχλίεσ κα χρθςιμοποιοφνται μόνο ςτα τμιματα τθσ 

βάςθσ. Απαγορεφεται θ χριςθ τζτοιων ρυκμιηόμενων ςτοιχείων ςε ςκαλωςιζσ με 
τροχίςκουσ. 

 Πταν χρθςιμοποιοφνται ι ανεγείρονται κυλιόμενεσ ςκαλωςιζσ, κα αςφαλίηονται οι τροχοί 
τουσ. Απαγορεφεται θ παραμονι προςωπικοφ πάνω ςε κυλιόμενεσ ςκαλωςιζσ κατά τθ 
μετακίνθςι τουσ. Επίςθσ κα αφαιροφνται εργαλεία και υλικά. 
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 Αν χρθςιμοποιοφνται παραπετάςματα, αυτά κα είναι πυράντοχα. 

 
 Μςιεσ ι αρκρωτζσ κλίμακεσ κα τοποκετοφνται με κλίςθ 1 προσ 4 ωσ προσ το κατακόρυφο, με 

τθν κορυφι τουσ να προεξζχει τουλάχιςτον 90 εκατ. από το πάνω ςθμείο ςτιριξθσ. Στο 
ςθμείο αυτό θ κλίμακα κα δζνεται ςτακερά όταν το φψοσ τθσ υπερβαίνει τα 3,00μ. πάνω 
από το ζδαφοσ. 

 
 Ρροςωπικό που ανεβαίνει τισ κλίμακεσ πρζπει να ζχει και τα δφο χζρια ελεφκερα. Το 

ανζβαςμα και το κατζβαςμα κα γίνεται με το ςϊμα ςτραμμζνο προσ τθ κλίμακα. 
 

 Πλεσ οι κλίμακεσ κα φζρουν αντιολιςκθτικά ςκαλοπάτια. 
 

 Απαγορεφεται θ χριςθ μεταλλικϊν κλιμάκων κοντά ςε ενεργό θλεκτρολογικό εξοπλιςμό και 
κυκλϊματα. 

 
4.2.4   ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΛΣ – ΚΕΜΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ 

 
1. Οι κφριοι κίνδυνοι που προκφπτουν από τθν εκτζλεςθ ςυγκολλιςεων και κερμϊν εργαςιϊν 

είναι οι ακόλουκοι: 
 

 Υπερκζρμανςθ και πυρκαγιά 
 Θλεκτροπλθξία. 
 Τοξικά αζρια και καπνοί. 
 Ζντονο φωσ, υπεριϊδεισ και υπζρυκρεσ ακτινοβολίεσ. 
 Ρεριοριςμζνθ ορατότθτα κατά τθν εργαςία. 

 
 Θ ορκι ςυντιρθςθ  του εξοπλιςμοφ ςυγκολλιςεων και κοπισ αποτελεί τθν ελάχιςτθ 

προχπόκεςθ για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων. 
 

 Πλεσ οι φιάλεσ αερίων κα φζρουν ευκρινι και πλιρθ ςιμανςθ του περιεχομζνου τουσ. Οι φιάλεσ 
κα χρθςιμοποιοφνται, αποκθκεφονται και αςφαλίηονται ςε όρκια κζςθ. Τα καλφμματα των 
βαλβίδων των φιαλϊν κα πρζπει να είναι πάντα τοποκετθμζνα ςτθ κζςθ τουσ, εκτόσ αν 
χρθςιμοποιοφνται. 

 Οι ελαςτικοί ςωλινεσ των αερίων κα ελζγχονται τακτικά για φκορζσ, κοψίματα, διαρρζουςεσ 
ενϊςεισ ι άλλεσ ηθμιζσ. Ομοίωσ κα ελζγχονται και τα καλϊδια ςυγκολλιςεωσ και επί πλζον για 
κανονικι ςφνδεςθ κακϊσ και μονωμζνεσ ςυνδζςεισ. Οι ςωλθνϊςεισ και τα καλϊδια κα πρζπει 
όταν χρθςιμοποιοφνται, να απλϊνονται πάνω από το ζδαφοσ. ϋΑν πρζπει να απλϊνονται ςτο 
ζδαφοσ να τοποκετοφνται προςτατευτικά καλφμματα επάνω τουσ, ιδίωσ ςε περιοχζσ κυκλοφορίασ 
οχθμάτων. 

 Απαγορεφεται θ χριςθ γράςςου ι λαδιϊν ςε εξοπλιςμό οξυγονοκοπισ, όπωσ φιάλεσ, ςωλινεσ και 
προςτόμια. 

 Το οξυγόνο να μθν χρθςιμοποιείται για αεριςμό ι ψφξθ κακϊσ και ξεφφςθμα ι κακαριςμό.  
 Το πλαίςιο των μθχανϊν ςυγκόλλθςθσ να είναι γειωμζνο. 

 
 Κατά τθν προετοιμαςία ςυγκόλλθςθσ ι κοπισ να εξαςφαλίηονται τα ακόλουκα: 
 

 Σπινκιρεσ ι λειωμζνο μζταλλο να μθν πζφτει ςε προςωπικό ι καφςιμα υλικά, ιδίωσ όταν οι 
εργαςίεσ εκτελοφνται ςε άνω του εδάφουσ κζςεισ. 

 Ο χϊροσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ να είναι προςτατευόμενοσ ι ζτςι απομονωμζνοσ, ϊςτε να 
αποφεφγεται θ ζκκεςθ των εργαηόμενων ςε γειτονικοφσ χϊρουσ ςτθν ζντονθ λάμψθ τθσ 
ςυγκόλλθςθσ. 

 Ρυροςβεςτιρεσ να βρίςκονται διακζςιμοι ςε απόςταςθ το πολφ 15,00μ. από το ςθμείο τθσ 
εργαςίασ. Σε περίπτωςθ που θ εργαςία εκτελείται ςε υπερυψωμζνεσ κζςεισ ι ςε κλειςτοφσ 
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χϊρουσ οι πυροςβεςτιρεσ κα βρίςκονται ςτο ςθμείο τθσ εργαςίασ. 
 Θ κζςθ εργαςίασ να είναι επαρκϊσ αεριηόμενθ. Πταν οι εργαςίεσ εκτελοφνται ςε υλικά με βάςθ 

ψευδάργυρο, μόλυβδο, χρϊμιο ι βιρφλιο να χρθςιμοποιοφνται αναπνευςτικζσ μάςκεσ, όταν θ 
εργαςία εκτελείται ςε κλειςτό ι μθ επαρκϊσ αεριηόμενο χϊρο. 

 Τα υλικά τθσ εργαςίασ να είναι κατάλλθλα ςτθριγμζνα για το ανάλογο είδοσ τθσ εργαςίασ. 
 
 Κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ οι ςυγκολλθτζσ και οξυγονοκολλθτζσ να φζρουν τον 

προβλεπόμενο ατομικό προςτατευτικό εξοπλιςμό. 
 Φυςιολογικά αυτόσ περιλαμβάνει κάποιο είδοσ γυαλιϊν που περιορίηουν ςθμαντικά τθν 
ορατότθτα του χειριςτι. Γι αυτό το λόγο θ ςωςτι προετοιμαςία τθσ εργαςίασ πριν τθν ζναρξι 
τθσ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι. 

 Επειδι ςτισ κερμζσ εργαςίεσ χρθςιμοποιοφνται ταυτόχρονα και άλλα εργαλεία, κα πρζπει να 
χρθςιμοποιείται  επιπρόςκετα  ο αντίςτοιχοσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ. 

 
 
 

4.2.5    ΑΝΕΓΕΣΘ  ΜΕΤΑΛΛΛΚΩΝ  ΚΑΛ ΞΥΛΛΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ   
 
 Οι κφριοι κίνδυνοι που προκφπτουν από τθν ανζγερςθ μεταλλικϊν καταςκευϊν και 

ςωλθνϊςεων είναι: 
 Μετακίνθςθ και πτϊςθ υλικϊν και εξοπλιςμοφ. 
 Ρυρκαϊά και κερμότθτα 

 
 Θ πρόβλεψθ ενόσ αςφαλοφσ χϊρου εργαςίασ για το προςωπικό που ανεγείρει μεταλλικζσ 

καταςκευζσ και ςωλθνϊςεισ αποτελεί ςθμαντικι προχπόκεςθ αςφαλοφσ εκτζλεςθσ τθσ 
εργαςίασ. 

 Για κάκε εργαςία ςε φψοσ μεγαλφτερο των 3,00μ. από τθν επιφάνεια  του εδάφουσ κα 
 εγκακίςταται πλατφόρμα περικλειόμενθ από χειραγωγοφσ. Αν αυτό δεν είναι δυνατό οι 
εργαηόμενοι κα φζρουν ηϊνεσ αςφαλείασ. 

 Για καταςκευζσ όπου θ ανζγερςθ ςκαλωςιάσ ι θ χριςθ ηωνϊν αςφαλείασ δεν είναι πρακτικι, κα 
τοποκετείται δίχτυ αςφαλείασ για φψθ άνω των 7,50μ. πάνω από τθν επιφάνεια του εδάφουσ.  

 Κα πρζπει να   λαμβάνονται   μζτρα για  τθν  πτϊςθ   εργαλείων και  υλικϊν,  ιδίωσ   όταν 
υπάρχουν  εργαηόμενοι από  κάτω.  Κοχλίεσ και  περικόχλια να αποκθκεφονται ςε δοχεία μζχρι τθν 
τοποκζτθςι τουσ.  

 
 Θ ςυγκόλλθςθ και κοπι αποτελοφν ςυνικωσ μζροσ τθσ ανζγερςθσ μεταλλικϊν καταςκευϊν 

και ςωλθνϊςεων. Ωσ εκ τοφτου να τθροφνται τα αναφερόμενα ςτο ςχετικό κεφάλαιο μζτρα 
αςφαλείασ. 

 
 Κατά τθν εγκατάςταςθ μεταλλικϊν ςτοιχείων και ςωλθνϊςεων να τοποκετοφνται 

προςωρινά ςτθρίγματα και προςωρινζσ ςυνδζςεισ ϊςτε να παραμζνουν ςτθ κζςθ τουσ 
ςτακερά, μζχρι τθν οριςτικι ςτιριξθ/ςφνδεςι τουσ. Τα προςωρινά ςτθρίγματα κα πρζπει 
να αφαιροφνται με ιδιαίτερθ προςοχι για τθν αποφυγι πτϊςθσ τουσ και τθν πρόκλθςθ 
ηθμιϊν ςε ιδθ εγκατεςτθμζνο καινοφργιο υλικό. 

 
 Πταν μεταλλικά ςτοιχεία και ςωλινεσ ανυψϊνονται για να τοποκετθκοφν, να μθν 

χρθςιμοποιοφνται χζρια ςτα άκρα τουσ, για τθν αποφυγι ςφθνϊματοσ και τραυματιςμοφ. 
Να χρθςιμοποιοφνται ςφινεσ ι προςωρινοί οδθγοί για τθν εφαρμογι τουσ. 
Χρθςιμοποιείςτε ςυρματόςχοινα (ςαμπάνια) για τθν ανφψωςθ μεταλλικϊν ςτοιχείων και 
ςωλινων. Μθν αφαιρείτε τα ςαμπάνια από τον γερανό ι το φορτίο αν δεν ζχει πρϊτα 
τοποκετθκεί και ςτθριχκεί ςωςτά ςτθ κζςθ του. 

 
 Θ ςυγκόλλθςθ προςωρινϊν οδθγϊν και ςτθριγμάτων ςε ςωλινεσ ι μεταλλικά ςτοιχεία κα 

πρζπει να ελζγχεται προςεκτικά. Τζτοιεσ ςυγκολλιςεισ απαγορεφονται πάνω ςε υλικά και 
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ςτοιχεία που ζχουν υποςτεί αποτατικι ανόπτθςθ (post-weld hHSMt trHSMtment), 
επιφανειακι ςκλιρυνςθ ςτθν ατμόςφαιρα, ι τα φυςικά τουσ χαρακτθριςτικά μπορεί να 
μεταβλθκοφν κατά τθ ςυγκόλλθςθ. 

 
 Πταν χρθςιμοποιοφνται ςφυριά κα πρζπει να φζρονται από το προςωπικό προςτατευτικά 

γυαλιά. Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ προεκτάςεων ςε κλειδιά για αφξθςθ τθσ ροπισ. 
 
 Πταν ανθρτθμζνοι από γερανό ςωλινεσ ι μεταλλικά ςτοιχεία μετακινοφνται με τα χζρια, κα 

πρζπει να ςπρϊχνονται και όχι να τραβιοφνται, ϊςτε να τθροφνται μακριά και κάτω από το 
προςωπικό που τα μανουβράρει. 

 
 Για το άνοιγμα φλαντηϊν ςωλθνϊςεων να χρθςιμοποιοφνται ειδικοί διαχωριςτιρεσ  

φλαντηϊν και όχι ςφινεσ. Μθν τοποκετείτε ποτζ τα χζρια ςασ ανάμεςα ςε ανοιγμζνεσ 
φλάντηεσ. Χρθςιμοποιείςτε κλειδιά και βίδεσ για τθ τοποκζτθςθ των ενϊςεων. 

 
 Ραλάγκα και μικρά ανυψωτικά  είναι ςχεδιαςμζνα μόνο για κατακόρυφθ ανφψωςθ. Κα 

πρζπει να τοποκετοφνται με τζτοιο τρόπο , ϊςτε να αποφεφγεται τυχόν ολίςκθςθ ι 
εμπλοκι κατά τθ χριςθ τουσ. Εργαλεία που φζρουν καςτάνια πρζπει να χειρίηονται 
κατάλλθλα ϊςτε να αποφεφγεται ο κίνδυνοσ ατυχιματοσ ςτον χειριςτι από  “κλϊτςθμα” 
του εργαλείου. 

 
 

 4.2.6  ΑΝΑΤΘΣΘ - ΚΕΜΑΣΘ  ΒΑΩΝ 
 
 Οι κίνδυνοι που προκφπτουν από τθν ανάρτθςθ βαρϊν είναι οι ακόλουκοι: 

 Ταλάντωςθ, πτϊςθ, ι μετακίνθςθ υλικϊν και εξοπλιςμοφ. 
 Τραυματιςμοί από πτϊςθ ι κροφςθ. 
 Ταλαντϊςεισ (μαςτίγωμα) ςυρματόςχοινων και ςχοινιϊν. 

 
 Ο εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιθκεί πρζπει να διακζτει τθν αντοχι για το υπόψθ φορτίο. 

Θ ανυψωτικι ικανότθτα όλων των ανυψωτικϊν μζςων πρζπει να ςθμαίνεται ευκρινϊσ με 
πινακίδα επί του μζςου ι να υποςτθρίηεται από διάγραμμα φορτίου που κα υπάρχει ςτθν 
κζςθ του χειριςτι του μθχανιματοσ. 

 
 Για όλα τα βαρζα φορτία, που χαρακτθρίηονται ζτςι όταν το βάροσ τουσ υπερβαίνει το 80% 

τθσ ανυψωτικισ ικανότθτασ του ανυψωτικοφ μζςου, ι απαιτείται θ χριςθ δφο ι 
περιςςότερων ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, κα εκδίδεται και εγκρίνεται λεπτομερισ 
διαδικαςία ανφψωςθσ πριν τθν ζναρξθ τθσ εργαςίασ. Θ διαδικαςία κα ανακεωρείται και 
εγκρίνεται από τον Διευκυντι Ζργου. Σε αυτι κα περιλαμβάνονται οι ακόλουκεσ 
λεπτομζρειεσ: 

 
 Τφποσ, χαρακτθριςτικά, κζςθ και διαγράμματα φορτίου του/των ανυψωτικϊν 

 μζςων. 
 Αρικμόσ και μζγεκοσ ςαμπανιϊν και ςυρματόςχοινων που κα απαιτθκοφν.  
 Τρόποσ τοποκζτθςθσ των ςαμπανιϊν. 
 Κζςθ, τφποσ και χαρακτθριςτικά των γοφϊν ανάρτθςθσ. 
 Μικοσ βελονιϊν, γωνίεσ και απόςταςθ ανάρτθςθσ. 
 Αναλογίεσ φορτίων ςε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ περιςςότερων του ενόσ ανυψωτικϊν 

μζςων. 
 Δζςιμο και ενίςχυςθ του προσ ανφψωςθ φορτίου. 
 
 Θ ανφψωςθ  ςυνικωσ απαιτεί  κάποιο είδοσ ανακρζμαςθσ του φορτίου από το ανυψωτικό 

μζςο. 
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 Τα αςφαλι φορτία εργαςίασ των διαφόρων τφπων, μεγεκϊν και υλικϊν καταςκευισ ςυνικωσ 
χρθςιμοποιοφμενων ςαμπανιϊν, δίδονται ςτον ςυνθμμζνο πίνακα. Να λθφκεί υπόψθ ότι τα 
φορτία αυτά μειϊνονται όταν χρθςιμοποιοφνται περιςςότερα του ενόσ ςαμπάνια λόγω τθσ 
λειτουργίασ τουσ υπό γωνία. Επίςθσ ο τρόποσ διαμόρφωςθσ των άκρων των ςαμπανιϊν μπορεί να 
μειϊςει το φορτίο εργαςίασ. Οι ςυντελεςτζσ μείωςθσ δίδονται ςτο ςυνθμμζνο πίνακα. 

 Πλα τα ςαμπάνια πρζπει να  φζρουν πινακίδεσ  ςιμανςθσ του  φορτίου αςφαλείασ τουσ. 
 Τα ςαμπάνια να επικεωροφνται τακτικά για φκορζσ, τςακίςματα, κοψίματα, κοπι ςυρμάτων, 

διάβρωςθ και ρφπανςθ από λιπαντικά. 
 Μαξιλάρια ι άλλα απορροφθτικά μζςα κα χρθςιμοποιοφνται μεταξφ των  γωνιϊν των προσ 

ανφψωςθ υλικϊν και των ςαμπανιϊν, για τθ προςταςία των ςαμπανιϊν και του ανυψοφμενου 
υλικοφ. 
 
 Τα ςαμπάνια κα τοποκετοφνται κανονικά μζςα ςτο γάντηο του ανυψωτικοφ. Θ χριςθ γάντηων 

με αςφάλεια ι θ αςφάλιςθ των ςαμπανιϊν γενικά ενδείκνυται για να αποφεφγεται θ 
μετατόπιςθ των ςαμπανιϊν κατά τθν ανφψωςθ. 

 
 Στα ανυψοφμενα υλικά κα δζνονται ςχοινιά που κα μπορεί να χειρίηεται προςωπικό για τθ 

διευκόλυνςθ τθσ τοποκζτθςθσ των ςτθ κζςθ τουσ. 
 
 Τα ανυψωτικά μζςα και τα φορτία κα πρζπει να τοποκετοφνται κατάλλθλα για κατακόρυφθ 

ανφψωςθ. Ανφψωςθ υπό γωνία μπορεί να προκαλζςει βλάβθ ςτο ανυψωτικό μζςο. 
 

4.2.7   ΕΓΑΛΕΛΑ  ΧΕΛΟΣ  ΚΑΛ  ΛΣΧΥΟΣ 
 

 Οι κίνδυνοι που προκφπτουν από τθ χριςθ εργαλείων είναι: 
 Αςτοχία ι καταςτροφι του εργαλείου. 
 Ρολφ μικρι απόςταςθ από τα κινοφμενα ι κοπτικά μζρθ του εργαλείου. 
 Κραφςματα κατά τθν εργαςία. 
 Κερμότθτα και ςπινκιρεσ. 
 Θλεκτροπλθξία. 
 

 Τα κατάλλθλα για τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία εργαλεία, θ καλι τουσ λειτουργικι κατάςταςθ και 
θ ορκι τουσ χριςθ δθμιουργοφν παραγωγικότθτα και αςφαλείσ ςυνκικεσ εργαςίασ. 
 Οι ξφλινεσ λαβζσ εργαλείων πρζπει να είναι  λείεσ χωρίσ αγκίκεσ και ςπαςίματα, και να 

είναι ςτακερά τοποκετθμζνεσ ςτθ κζςθ τουσ. 
 Τα θλεκτρικά εργαλεία κα ζχουν διπλι μόνωςθ ι κα είναι κατάλλθλα γειωμζνα.  Τα 

καλϊδια ιςχφοσ τουσ κα είναι ςε καλι κατάςταςθ χωρίσ φκορζσ, τςακίςματα  ι 
τομζσ. Τα καλϊδια δεν κα χρθςιμοποιοφνται για τθν ανφψωςθ των εργαλείων.  

 Εργαλεία με εμφανι κινθτά μζρθ κα φζρουν υποχρεωτικά προφυλακτιρεσ για τθν 
προςταςία του χειριςτι τουσ. 

  Ρριν τθν εκτζλεςθ οποιαςδιποτε ρφκμιςθσ ςε εργαλεία κα αποςυνδζεται θ  θλεκτρικι 
τουσ τροφοδότθςθ ι θ παροχι αζρα. Εργαλεία  που χρθςιμοποιοφν   καφςιμο δεν  κα 
λειτουργοφν κατά τον ανεφοδιαςμό τουσ. 

 Κρουςτικά εργαλεία κα φζρουν τα προβλεπόμενα εξαρτιματα  για τθ ςυγκράτθςθ των 
παλλόμενων μερϊν τουσ. 

 Ρροεκτάςεισ ι πρόχειροι μοχλοί για τθν αφξθςθ τθσ ροπισ  εργαλείων χειρόσ δεν κα 
χρθςιμοποιοφνται. 

 Διακόπτεσ  αςφαλείασ τφπου “dHSMd man control” ςε ανάλογα εργαλεία  ςυνιςτϊνται. 
 Θ ταχφτθτα περιςτροφισ δίςκων και κοπτικϊν τροχϊν κα είναι ςυμβατι με τθν αντίςτοιχθ 

ταχφτθτα του φζροντοσ εργαλείου. 
 Πλα τα εργαλεία κα επικεωροφνται τακτικά, κα επιςκευάηονται και κα λιπαίνονται ϊςτε 

να διατθροφνται ςε καλι και αςφαλι κατάςταςθ. 
 Εργαλεία που λειτουργοφν με πυρίτιδα κα διακζτουν εκείνεσ τισ διατάξεισ αςφαλείασ που κα 

απαγορεφουν τυχαία εκπυρςοκρότθςθ. Αυτά τα εργαλεία κα χειρίηονται όπωσ    τα πυροβόλα 
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όπλα, με αυςτθρό ζλεγχο των φυςιγγίων τουσ, και κα χρθςιμοποιοφνται μόνο από 
εκπαιδευμζνο προςωπικό.  

 Το προςωπικό κα φζρει υποχρεωτικά τον ανάλογο με τθ χριςθ του εργαλείου ατομικό 
προςτατευτικό εξοπλιςμό. 

 Καλϊδια ι ςωλινεσ αζροσ εργαλείων ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ, κα τοποκετοφνται ι κα 
καλφπτονται κατάλλθλα για τθν αποφυγι εξωτερικισ μθχανικισ βλάβθσ. 

 
4.2.8   ΑΝΥΨΩΤΛΚΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ - ΓΕΑΝΟΛ 

 
 Οι κίνδυνοι που προκφπτουν από τθ λειτουργία ανυψωτικϊν μθχανθμάτων είναι θ μετατόπιςθ ι θ 

πτϊςθ υλικϊν και εξοπλιςμοφ. 
 

 Οι χειριςτζσ όλων των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων κα πρζπει πριν τθν ανάλθψθ των κακθκόντων 
τουσ να επιδείξουν ςε κάποιο ζμπειρο παρατθρθτι, τισ ικανότθτζσ τουσ ςτο χειριςμό των 
μθχανθμάτων αυτϊν. 
 

 Πλοσ ο ανυψωτικόσ εξοπλιςμόσ κα ελζγχεται ςε κακθμερινι βάςθ για τθν αςφαλι λειτουργικι του 
κατάςταςθ, πριν τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ του. Ο ζλεγχοσ αυτόσ κα περιλαμβάνει, κατά 
περίπτωςθ, φρζνα, φϊτα, κόρνεσ και ςειρινεσ, ορατότθτα από τθ κζςθ του χειριςτι κακϊσ και 
κανονικι λειτουργία του ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ. Ρλζον λεπτομερισ επικεϊρθςθ του 
ανυψωτικοφ εξοπλιςμοφ κα εκτελείται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ι και ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ του καταςκευαςτι, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςυνεχϊσ αςφαλισ λειτουργία των 
μθχανθμάτων. Τα ευριματα των επικεωριςεων κακϊσ και τα τυχόν διορκωτικά μζτρα ι 
επιςκευζσ κα τθροφνται ςε αρχείο. 
 

 Τα μζγιςτα επιτρεπόμενα φορτία ι τα διαγράμματα φορτίων κα είναι διακζςιμα ςτθ κζςθ του 
χειριςτι. 
 

 Το προςωπικό απαγορεφεται να κάκεται πάνω ςτο φορτίο ι το βελόνι του ανυψωτικοφ, εκτόσ αν 
είναι ειδικά ςχεδιαςμζνο για αυτι τθ χριςθ.  
 

 Σιματα προσ τον χειριςτι του ανυψωτικοφ μθχανιματοσ κα δίδονται από ζνα μόνο 
εξουςιοδοτθμζνο άτομο. Ο χειριςτισ μπορεί να ςταματιςει τθ διαδικαςία ανφψωςθσ αν εκτιμά 
ότι δθμιουργοφνται αναςφαλείσ ςυνκικεσ ι δεν ζχει αντιλθφκεί κάποιο ςιμα. 
 

 Οι αυτοκινοφμενοι γερανοί χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςτισ καταςκευζσ. Επιπλζον των παραπάνω 
διατάξεων πρζπει να εφαρμόηονται και τα ακόλουκα για τθν αςφαλι λειτουργία τουσ: 

 
 Οι δρόμοι κίνθςθσ κακϊσ και οι κζςεισ εργαςίασ κα ελζγχονται για τθν προςπελαςιμότθτα 

τουσ κακϊσ και τθν ανοχι του εδάφουσ. 
 Αν πάνω από τουσ χϊρουσ κίνθςθσ και εργαςίασ του γερανοφ υπάρχουν θλεκτρικζσ γραμμζσ 

μεταφοράσ ιςχφοσ μζχρι 50 KV  κα εξαςφαλίηεται μια απόςταςθ αςφαλείασ 3,00μ. 
τουλάχιςτον από οποιοδιποτε μζροσ του γερανοφ. Αυτό ςυμπεριλαμβάνει και το φορτίο 
κακϊσ και τισ κολϊνεσ των γραμμϊν μεταφοράσ. Αν θ ιςχφσ είναι μεγαλφτερθ των 50 KV  τότε 
θ απόςταςθ αςφαλείασ κα αυξάνεται κατά 1 εκατ.  ανά επιπλζον KV. Αν αυτι θ απόςταςθ δεν 
μπορεί να τθρθκεί, κα πρζπει να λαμβάνονται άλλα προςτατευτικά μζτρα όπωσ 
απενεργοποίθςθ και γείωςθ γραμμϊν, μετατόπιςθ τουσ ι όπωσ εκτιμάται επί τόπου από τον 
υπεφκυνο μθχανικό. 

 Πςοι γερανοί φζρουν ποδαρικά αυτά κα χρθςιμοποιοφνται υποχρεωτικά. 
 Στισ κζςεισ εργαςίασ κα ελζγχεται ο κφκλοσ ςτροφισ του γερανοφ ςυμπεριλαμβανομζνου του 

βελονιοφ και των αντιβάρων. Συνιςτάται απόςταςθ αςφαλείασ περίπου 2,00μ. από 
οποιοδιποτε εμπόδιο. 

 Σαμπάνια και ςυρματόςχοινα κα ελζγχονται τακτικά για φκορζσ, τςακίςματα, κοψίματα, 
διάβρωςθ ι άλλθ ηθμιά. 
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4.2.9   ΧΕΛΛΣΜΟΣ  ΥΛΛΚΩΝ 

 
 Οι κίνδυνοι που προκφπτουν από το χειριςμό υλικϊν είναι οι ακόλουκοι: 
 Ρτϊςθ ι μετατόπιςθ υλικϊν και εξοπλιςμοφ. 
 Μικροτραυματιςμοί όπωσ κοψίματα, γρατηουνιζσ κ.λ.π. 
 Οςφυαλγίεσ. 

 
 Θ ςωςτι αποκικευςθ/τοποκζτθςθ των υλικϊν μειϊνει δραςτικά τθ πικανότθτα βλάβθσ ι 

ατυχιματοσ κατά τθ μετακίνθςθ των υλικϊν. 
 Τα υλικά κα αποκθκεφονται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται προςπζλαςθ ςτο προςωπικό 

και ςτα μθχανιματα τθσ μεταφοράσ τουσ. Οι διάδρομοι και θ πρόςβαςθ ςε αυτά κα παραμζνουν 
ελεφκεροι. 

 Τα υλικά κα αποκθκεφονται ψθλότερα από τθν επιφάνεια του εδάφουσ με τθ χριςθ παλετϊν ι 
κατάλλθλων υποβάκρων. 

 Εφφλεκτα ι καφςιμα υλικά κα αποκθκεφονται χωριςτά με ςαφι ςιμανςθ του κινδφνου. 
Κατάλλθλοσ πυροςβεςτικόσ εξοπλιςμόσ κα βρίςκεται ςτουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ με καφςιμα 
υλικά ενϊ κάκε πικανι εςτία ανάφλεξθσ κα απομακρφνεται. 

 Κα προβλζπεται κατάλλθλθ προςταςία για υλικά αποκθκευμζνα εκτόσ κτιρίων, ιδίωσ για υλικά 
που οι καιρικζσ ςυνκικεσ μπορεί να τα αλλοιϊςουν. 
 

 Θ χριςθ κινθτοφ εξοπλιςμοφ είναι ςυνικθσ για τθν μετακίνθςθ των υλικϊν. 
 Κατά τθ μεταφορά τα υλικά κα δζνονται πάνω ςτο μζςο μεταφοράσ. 
 Οτιδιποτε υλικό προεξζχει από το μζςο, κα ςθμαίνεται ευκρινϊσ, ϊςτε να είναι ορατό  κατά τθ 

κίνθςι του. 
 Για τθ μεταφορά βαρζων ι μεγάλου όγκου υλικϊν, κα ελζγχονται προθγοφμενα οι οδοί τθσ 

κίνθςισ τουσ για καταλλθλότθτα και ελεφκερθ δίοδο. 
 

 Θ ςωςτι ανφψωςθ βαρϊν με τα χζρια πρζπει να γίνεται με χριςθ των ποδιϊν και όχι τθσ 
πλάτθσ. Το ςίγουρο πιάςιμο του υλικοφ είναι απαραίτθτο για τον ζλεγχο τθσ κίνθςισ του κακϊσ 
και για τθ προςταςία των χεριϊν του μεταφορζα. 
 

 Θ αποςυςκευαςία των υλικϊν περικλείει κινδφνουσ. 
 Λδιαίτερθ προςοχι να δίνεται κατά τθν αφαίρεςθ μεταλλικϊν ταινιϊν ι ςυρμάτων ςυςκευαςίασ 

ϊςτε να χρθςιμοποιοφνται τα κατάλλθλα εργαλεία και προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ. 
 Κατά τθν εξάρμοςθ ξφλινων κιβωτίων τα καρφιά να αφαιροφνται ι να κάμπτονται και μαηί με τθν 

ξυλεία να παραμερίηονται τακτικά για απόρριψθ. 
 Να χρθςιμοποιοφνται μαξιλάρια, ςτθρίγματα ι άλλα κατάλλθλα μζςα για τθ προςταςία των 

αποκθκευμζνων υλικϊν από τθ κίνθςθ μζςων ςτο χϊρο αποκικευςθσ. 
 
 
4.2.10.-ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΟΣ  ΚΛΝΘΤΟΣ  ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 
 Συναφείσ με τθ χριςθ παραγωγικοφ κινθτοφ εξοπλιςμοφ είναι οι ςοβαροί κίνδυνοι που μπορεί 

να προκφψουν από: 
 

 Μεγάλεσ κινοφμενεσ μάηεσ. 
 Ρικανζσ βλάβεσ του εξοπλιςμοφ. 
 Αντιδράςεισ του χειριςτι ςε διαρκϊσ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ. 
 

 Σε όλουσ τουσ χειριςτζσ πριν τθν ανάλθψθ των κακθκόντων τουσ κα δίδονται οι 
απαραίτθτεσ οδθγίεσ και χρόνοσ εξάςκθςθσ, ενϊ κα πρζπει να ελζγχεται από κάποιο 
ζμπειρο παρατθρθτι θ ικανότθτά τουσ ςτθν αςφαλι και παραγωγικι λειτουργία του 
εξοπλιςμοφ που τουσ ανατίκεται. Πλοι οι χειριςτζσ κα διακζτουν τισ απαιτοφμενεσ από τθ 
νομοκεςία εν ιςχφ άδειεσ ικανότθτασ. 
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 Κακθμερινά και πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν κάκε χειριςτισ κα ελζγχει τθν κανονικι 

λειτουργία και κατάςταςθ των θχθτικϊν ςυςτθμάτων, των φϊτων, των ελαςτικϊν, των 
φρζνων (κανονικϊν και ανάγκθσ), των παρακφρων και των κακρεπτϊν και κα εκτελεί 
οπτικό και λειτουργικό ζλεγχο τθσ μθχανισ και των άλλων λειτουργικϊν ςυςτθμάτων του 
εξοπλιςμοφ του. Κάκε πρόβλθμα κα αποκακίςταται ι κα καταγράφεται για επιςκευι, όπωσ 
αυτό κρίνεται από το χειριςτι ι τον προϊςτάμενο του. 

 
 Πλοσ ο εξοπλιςμόσ κα υφίςταται περιοδικι επικεϊρθςθ και ςυντιρθςθ από εξειδικευμζνο 

μθχανικό. Αρχείο ςυντιρθςθσ κα τθρείται για κάκε μθχάνθμα. 
 
 Τα όρια φορτϊςεωσ κακϊσ και οποιοςδιποτε λειτουργικόσ περιοριςμόσ κάκε μθχανιματοσ 

κα τοποκετοφνται ςτθ κζςθ του χειριςτι. Κατά περίπτωςθ οι δυνατότθτεσ και οι απαιτιςεισ 
των οχθμάτων μεταφοράσ προςωπικοφ κα είναι επίςθσ τοποκετθμζνεσ. 

 
 Κάκε μθχάνθμα κα διακζτει αςφαλι πρόςβαςθ ςτθ κζςθ του χειριςτι. 
 
 Στακερζσ κζςεισ κατάλλθλων φορθτϊν πυροςβεςτιρων κα προβλζπονται για κάκε 

βιομθχανικό κινθτό μθχάνθμα. 
 
 Ο κινθτιρασ κα κρατείται και το χειρόφρενο κα χρθςιμοποιείται κάκε φορά που: 
 

 γίνεται ανεφοδιαςμόσ καυςίμων. 
 εκτελοφνται εργαςίεσ ςυντθριςεωσ. 
 ο χειριςτισ αφινει τθ κζςθ του για οποιοδιποτε λόγο. 

 
 Κάκε φορτίο που περιςςεφει από τα όρια του μθχανιματοσ κα ςθμαίνεται ευκρινϊσ ϊςτε 

να είναι ορατό. 
 
 Θ φόρτωςθ υλικϊν ςε δοχεία κα περιορίηεται ςε τζτοια χωρθτικότθτα ϊςτε να 

αποφεφγεται υπερχείλιςθ κατά τθ κίνθςθ του μθχανιματοσ. 
 
 Αν θ ορατότθτα του χειριςτι είναι περιοριςμζνθ κατά  τθ κίνθςθ ι ο χϊροσ εργαςίασ είναι 

περιοριςμζνοσ ι δυςχερισ να χρθςιμοποιείται επιπλζον άτομο που κα υποδεικνφει  ςτον 
χειριςτι τισ κινιςεισ του. 

 
 Ηϊνεσ αςφαλείασ χειριςτϊν κα είναι τοποκετθμζνεσ ςε όλα τα μθχανιματα που είναι 

εφοδιαςμζνα με μπάρεσ προςταςίασ (roll bars). 
 
 Για αποτελεςματικότερο ζλεγχο τα οχιματα κα λειτουργοφν πάντα με τθ χριςθ του 

κιβωτίου ταχυτιτων τουσ, π. χ κίνθςθ ςτθ κατθφόρα με “νεκρά” . 
 
 14. Πταν ο εξοπλιςμόσ κρατείται για οποιοδιποτε λόγο ι ςτο τζλοσ τθσ εργαςίασ, όλα τα 

κινθτά του μζρθ όπωσ κουβάσ, πιροφνια, λάμεσ κ.λ.π. κα αφινονται να ακουμπάνε ςτο 
ζδαφοσ ι ςτθ χαμθλότερθ τουσ κζςθ.  

 
 15. Σε περιοχισ πυκνισ κυκλοφορίασ ι ςυνωςτιςμοφ ςυνιςτάται θ τοποκζτθςθ ςθμάτων 

κυκλοφορίασ. 
 
 Θ καλι κατάςταςθ και θ επαρκισ αντοχι των οδϊν κυκλοφορίασ των οχθμάτων  κα 

εξαςφαλίηεται πριν τθν ζναρξθ των  εργαςιϊν. Δεδομζνου ότι οι καιρικζσ ςυνκικεσ μπορεί 
να μεταβάλουν τα ςτοιχεία αυτά, οι χειριςτζσ κα πρζπει να παρακολουκοφν τθν κατάςταςθ 
για τυχόν ανάγκθ επανελζγχου. 
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4.2.11   ΘΛΕΚΤΛΣΜΟΣ 
 

 Ο κφριοσ κίνδυνοσ του θλεκτριςμοφ είναι θ θλεκτροπλθξία και θ ςυνακόλουκθ πικανότθτα 
κανάτου. Μοιραία θλεκτροπλθξία μπορεί να προκλθκεί από τάςεισ 120 V ι και λιγότερο με  
ρεφμα  ζνταςθσ 50 - 200 milliamperes. Αυτζσ οι τιμζσ δείχνουν  ότι απαιτείται ιδιαίτερθ 
προςοχι ςε όλεσ τισ θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ, λαμβανομζνου υπόψθ ότι ςτισ καταςκευζσ 
ςυναντάται ευρφτατα το πεδίο των παραπάνω τάςεων και εντάςεων ρεφματοσ. Ρζραν των 
ανωτζρω ςοβαρό κίνδυνο ςτα θλεκτρολογικά ςυςτιματα αποτελοφν και οι πυρκαϊζσ από 
ςπινκιρεσ  πικανϊν βραχυκυκλωμάτων. 

 
 Ο θλεκτριςμόσ είναι ςυνικωσ μια από τισ κυριότερεσ πθγζσ ενζργειασ που χρθςιμοποιείται για 

τθ λειτουργία εργαλείων και μθχανθμάτων ςτα εργοτάξια. Συνικωσ εγκακίςταται ζνα 
προςωρινό ςφςτθμα διανομισ ιςχφοσ ςτουσ διάφορουσ χϊρουσ του εργοταξίου. Λόγω τθσ 
προςωρινότθτασ του ςυςτιματοσ κακϊσ και των ςυναφϊν με τα εργοτάξια ειδικϊν ςυνκθκϊν, 
όπωσ αυξθμζνθ δραςτθριότθτα, πλθκϊρα προςωπικοφ, υγραςία και ςκόνθ, πρζπει να δίδεται 
ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ ςχεδίαςθ και εγκατάςταςθ του προςωρινοφ ςυςτιματοσ. 

 
 Θ κφρια πθγι κακϊσ και ο εξοπλιςμόσ διανομισ (γεννιτριεσ, μεταςχθματιςτζσ και πίνακεσ 

διανομισ) κα πρζπει να είναι εγκατεςτθμζνοσ ςε απομονωμζνο με ςυρματόπλεγμα χϊρο, ι ςε 
κτίρια με πρόςβαςθ απαγορευμζνθ ςε μθ εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό. 

 Πλα τα κυκλϊματα κα είναι γειωμζνα ςτο ςφςτθμα γείωςθσ με αντίςταςθ μζχρι 25 ohms. Τα 
κυκλϊματα γείωςθσ κα μετρϊνται περιοδικά για διατιρθςθ των τιμϊν αντιςτάςεωσ ςτα 
επιτρεπτά όρια. Επιπρόςκετα ςυνιςτάται θ τοποκζτθςθ θλεκτρονόμων διαφυγισ, ιδίωσ ςε 
κυκλϊματα όπου θ πικανότθτα βλάβθσ και ο κίνδυνοσ για το προςωπικό είναι ςοβαρόσ (π.χ 
εργαλεία χειρόσ). 

 Πλα τα κυκλϊματα κα προςτατεφονται από αςφάλειεσ ι αςφαλοδιακόπτεσ κατάλλθλα 
διαςταςιολογθμζνουσ για τθ προςταςία των καλωδιϊςεων και του εξοπλιςμοφ από 
υπερκζρμανςθ. 

 Πλα τα μθ ρευματοφόρα μεταλλικά πλαίςια ι ςκελετοί του θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ κα 
είναι γειωμζνα. 

 Οι αγωγοί του προςωρινοφ ςυςτιματοσ διανομισ κα είναι ζτςι διατεταγμζνοι ςτο εργοτάξιο 
ϊςτε να περιορίηεται  ο κίνδυνοσ εξωτερικϊν κακϊςεων ι/και επαφισ με ανκρϊπουσ και 
μθχανιματα. Σε περιοχζσ κυκλοφορίασ οχθμάτων  ι ςυνωςτιςμοφ πρζπει εξετάηεται θ 
τοποκζτθςθ ςωλθνϊςεων προςταςίασ (conduits) ι προςτατευτικϊν καλυμμάτων. 
Οποιεςδιποτε  αλλαγζσ ι επεκτάςεισ του δικτφου κα εκτελοφνται μόνο από εξειδικευμζνουσ 
θλεκτρολόγουσ. Πλεσ οι ενϊςεισ κα είναι κατάλλθλα μονωμζνεσ. 

 Θ χριςθ προςωρινοφ φωτιςμοφ 12 Volt  μζςα ςε δεξαμενζσ, δοχεία, πφργουσ και γενικά 
κλειςτοφσ χϊρουσ με φπαρξθ υγραςίασ ςυνιςτάται. 

 
 Διαδικαςίεσ που περιλαμβάνουν τοποκζτθςθ πινακίδων και λουκζτων ι γενικά θλεκτρικά 

κυκλϊματα ι ςε εξοπλιςμό που το κφκλωμα τροφοδότθςισ του είναι μθχανιςμϊν 
απομόνωςθσ κα εφαρμόηονται για όλεσ τισ εργαςίεσ που εκτελοφνται ςε ενεργοποιθμζνο. 

 
 Για εργαςίεσ μζςα ςε λειτουργοφντεσ υποςτακμοφσ ι ςε υποςτακμοφσ με μπάρεσ υπό τάςθ, 

να τοποκετοφνται διαχωριςτικζσ μπάρεσ με ανάλογεσ προειδοποιθτικζσ πινακίδεσ, που κα 
διαχωρίηουν τουσ εργαηόμενουσ από τον ενεργό εξοπλιςμό. 

 
 Πλα τα φορθτά θλεκτρικά εργαλεία κα είναι γειωμζνα ι  κα φζρουν διπλι μόνωςθ.  Τα 

καλϊδια των εργαλείων αυτϊν κα είναι ζτςι απλωμζνα ϊςτε να περιορίηεται ο κίνδυνοσ 
ηθμιάσ  ςε αυτά. Απαγορεφεται θ χριςθ των καλωδίων για μεταφορά/ανφψωςθ των 
εργαλείων. 

 
 Αν ςτο εργοτάξιο χρθςιμοποιοφνται περιςςότερεσ τθσ μιασ τάςεισ, κάκε διακόπτθσ να φζρει 

ζνδειξθ τθσ αντίςτοιχθσ τάςθσ. 
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4.2.12   ΧΩΜΑΤΛΣΜΟΛ 
 

 Οι κίνδυνοι που προκφπτουν κατά τουσ χρωματιςμοφσ είναι: 
 τοξικοί ατμοί 
 εφφλεκτα υλικά 
 πτϊςεισ 
 ςκόνθ και ιπτάμενα αντικείμενα 
 

 Ο χρωματιςμόσ ςυνικωσ περιλαμβάνει τθ χριςθ τοξικϊν ι/και εφφλεκτων υλικϊν. Ρριν τθν 
ζναρξθ των εργαςιϊν οι εργαηόμενοι κα ενθμερϊνονται για τουσ κινδφνουσ που προκαλοφν 
τα υλικά που κα χρθςιμοποιοφν κακϊσ και για τθν αναγκαιότθτα χρθςιμοποίθςθσ του 
ατομικοφ και μθ προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ. Πταν εφφλεκτα ι καφςιμα υλικά πρόκειται να 
χρθςιμοποιθκοφν ςε κλειςτοφσ χϊρουσ, να εξαςφαλίηεται επαρκισ αεριςμόσ του χϊρου. 
Αναπνευςτικζσ μάςκεσ ι ςυςκευζσ κα χρθςιμοποιοφνται αναλόγωσ ςυνκθκϊν. 

 
 Θ προετοιμαςία τθσ επιφάνειασ χρωματιςμοφ δυνατόν να προκαλζςει διάφορουσ κινδφνουσ 

ανάλογα με τθ μζκοδο που κα εφαρμοςκεί. 
 

 α. Στθ χριςθ διαλυτικϊν, πρζπει να κακορίηονται τα χαρακτθριςτικά τοξικότθτασ και 
καφςθσ των, και να λαμβάνονται τα ανάλογα προςτατευτικά μζτρα. 

 β. Στον μθχανικό κακαριςμό όπωσ τρίψιμο, τρόχιςμα, ςφυροκοπανιςμόσ, είναι 
υποχρεωτικι θ προςταςία των ματιϊν από τα ιπτάμενα αντικείμενα. 

 γ. Αν εκτελείται αμμοβολι, τότε οι αμμοβολιςτζσ κα φζρουν μάςκεσ με παροχι κακαροφ 
αζρα ο οποίοσ κα παρακολουκείται για τθν καταλλθλότθτά του προσ αναπνοι. Θ 
προςταςία των ματιϊν είναι επίςθσ απαραίτθτθ για τουσ αμμοβολιςτζσ κακϊσ και για 
όςουσ είναι εκτεκειμζνοι ςτθν περιοχι αμμοβολισ. 

 δ. Για οποιαδιποτε προετοιμαςία που περιλαμβάνει τθ χριςθ φλογόσ πρζπει να 
τοποκετοφνται πυροςβεςτιρεσ ςε απόςταςθ όχι μεγαλφτερθ  των 7,5 μζτρων από το 
ςθμείο τθσ εργαςίασ. 

 
 Θ χριςθ ηωνϊν αςφαλείασ είναι υποχρεωτικι για κάκε εργαςία που εκτελείται ςε φψοσ 

μεγαλφτερο των 3,00μ., εκτόσ αν διατίκεται κατάλλθλθ πλατφόρμα εργαςίασ με χειραγωγοφσ. 
 

 Θ χριςθ πιςτολιϊν βαφισ πεπιεςμζνου αζρα (spray) αποτελεί ςυνικθ μζκοδο χρωματιςμοφ. 
 α. Αν ο χρωματιςμόσ εκτελείται ςε κλειςτό χϊρο πρζπει να εξαςφαλίηεται επαρκισ 

αεριςμόσ κακϊσ  και εξαεριςμόσ για τθν απομάκρυνςθ των τοξικϊν ατμϊν. 
 β. Τα πιςτόλια βαφισ να είναι γειωμζνα για τθν αντιμετϊπιςθ  ανάπτυξθσ ςτατικοφ 

θλεκτριςμοφ κατά τθ λειτουργία τουσ. 
 γ. Τα πιςτόλια που χρθςιμοποιοφν αζρα υψθλισ πίεςθσ να χειρίηονται με ιδιαίτερθ 

προςοχι. Το πλικτρο ενεργοποίθςισ τουσ να φζρει προςτατευτικό  κάλυπτρο. 
 
 
 
 

 
5.0 ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ  ΑΤΥΧΘΜΑΤΩΝ 
 
Ανεξάρτθτα από το πόςο επαρκι και αποτελεςματικά είναι τα μζτρα πρόλθψθσ ατυχθμάτων, θ 
πικανότθτα εμφάνιςισ των πρζπει να αντιμετωπίηεται με τθν ίδια ςχολαςτικότθτα και ςοβαρότθτα 
που αντιμετωπίηεται και θ πρόλθψι τουσ. 
  
Κατά τθν οργάνωςθ του εργοταξίου κακϊσ και κατά τθν επίβλεψθ τθσ εφαρμογισ των κανόνων 
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αςφάλειασ, κα πρζπει να λαμβάνεται ςοβαρά υπόψθ ότι κατά τον πρϊτο μινα των εργαςιϊν 
εμφανίηονται ςτατιςτικά τα περιςςότερα ατυχιματα (κατά μζςο όρο 10 φορζσ περιςςότερα από ότι  
τον 9ο μινα). Το γεγονόσ αυτό εξθγείται από τον χρόνο που απαιτείται από τουσ εργαηόμενουσ να 
εξοικειωκοφν με τον νζο χϊρο και τισ νζεσ ςυνκικεσ εργαςίασ. Οι νεϊτεροι από πλευράσ θλικίασ 
εργαηόμενοι αντιμετωπίηουν τον κίνδυνο αυτό ςε μεγαλφτερθ ςυχνότθτα. 
 
Για τθν αντιμετϊπιςθ/περίκαλψθ των ατυχθμάτων πρζπει να λαμβάνονται τα ακόλουκα μζτρα: 
 
1.  Φπαρξθ εξοπλιςμοφ και κζςθσ παροχισ Α’ Βοθκειϊν από εξειδικευμζνο άτομο. 
 
2.  Εξαςφάλιςθ δυνατότθτασ γριγορθσ μεταφοράσ ςε οργανωμζνο ίδρυμα παροχισ ιατρικισ 

βοικειασ και περίκαλψθσ. Αυτό πρζπει να ζχει εξεταςκεί με τθν αρχικι οργάνωςθ του εργοταξίου, 
ϊςτε να ζχει αντιμετωπιςτεί θ περίπτωςθ όπου δεν υπάρχει ςχετικό ίδρυμα κοντά ςτο εργοτάξιο 
και οι ςυνακόλουκεσ δυςκολίεσ γριγορθσ μεταφοράσ. 

 
Μετά το ατφχθμα και τθν αρχικι αντιμετϊπιςι του ςυντάςςεται Αναφορά ατυχιματοσ όπωσ το 
ςυνθμμζνο υπόδειγμα. 

 
 ΑΝΑΦΟΑ ΑΤΥΧΘΜΑΤΟΣ No  ANAΦΟΑΣ: 

   

   
ΕΓΟ: ΚΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ:  

   
ΤΟΡΟΚΕΣΛΑ: ΕΡΛΒΛΕΨΘ:  

   
ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΤΑΥΜΑΤΛΑ:   
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ:   
ΕΓΟΔΟΤΘΣ:   
ΕΛΔΛΚΟΤΘΤΑ:   
ΕΓΟΔΘΓΟΣ:    
ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΑΤΥΧΘΜΑΤΟΣ:   
ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:   
ΩΑ:   
ΡΕΛΓΑΦΘ ΑΤΥΧΘΜΑΤΟΣ:  ΚΕΣΘ: 

   
   

ΡΑΟΧΘ Αϋ ΒΟΘΚΕΛΩΝ:   
Αϋ ΒΟΘΚΕΛΕΣ ΑΡΟ ΤΟΝ:   
ΕΛΔΟΣ Αϋ ΒΟΘΚΕΛΩΝ:   
ΜΕΤΑΦΕΚΘΚΕ ΓΛΑ ΛΑΤΛΚΘ ΡΕΛΚΑΛΨΘ:  
                     ΟΧΛ ΓΛΑΤΟΣ: .............................................. 
                     ΝΑΛ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ: .............................................. 

   
ΑΛΤΛΑ ΑΤΥΧΘΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΣΦΑΛΕΛΣ ΕΝΕΓΕΛΕΣ/ΣΥΝΚΘΚΕΣ: ΣΧΟΛΛΑ ΕΡΛΒΛΕΨΘΣ: 
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ΣΥΝΤΑΞΘ ΑΝΑΦΟΑΣ ΑΡΟ:  ΘΜ/ΝΛΑ: 

Αϋ ΒΟΘΚΕΛΕΣ ΑΡΟ:  ΘΜ/ΝΛΑ: 

ΜΘΧΑΝΛΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ:  ΘΜ/ΝΛΑ: 



ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
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5.-ΣΜΗΜΑ Ε 
5.1 ΝΟΜΟΚΕΤΛΚΑ ΚΕΛΜΕΝΑ ΓΛΑ ΤΘ ΛΘΨΘ ΜΕΤΩΝ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ 



 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΦΕΚ ΚΕΜΑ 

ΡΔ 778/80 193/Α/1980 ΡΕΛ ΜΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΟΛΚΟΔΟΜΛΚΩΝ ΕΓΑΣΛΩΝ 

ΡΔ 1073/81 260/Α/1981 ΡΕΛ ΜΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΚΑΤΆ ΤΘΝ ΕΚΤΕΛΕΣΛΝ ΕΓΑΣΛΩΝ ΕΛΣ ΕΓΟΤΑΞΛΑ 

ΟΛΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΛ ΡΑΣΘΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΓΩΝ ΑΜΟΔΛΟΤΘΤΟΣ ΡΟΛΛΤΛΚΟΥ 

ΜΘΧΑΝΛΚΟΥ 
Ν 1430/84 49/Α/1984 ΚΥΩΣΘ ΤΘΣ ΑΛΚ.62 ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΕΓΑΣΛΑΣ "ΡΟΥ ΑΦΟΑ ΤΛΣ 

ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΣΤΘΝ ΟΛΚΟΔΟΜΛΚΘ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΑ" ΚΑΛ ΤΘ ΥΚΜΛΣΘ 

ΚΕΜΑΤΩΝ ΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΘ ΜΕ ΑΥΤΘ 
ΡΔ 305/96 212/Α/1996 ΕΛΑΧΛΣΤΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΚΑΛ ΥΓΕΛΑΣ ΡΟΥ ΡΕΡΕΛ ΝΑ 

ΕΦΑΜΟΗΟΝΤΑΛ ΣΤΑ ΡΟΣΩΛΝΑ Θ ΚΛΝΘΤΑ ΕΓΟΤΑΞΛΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΜΕ 

ΤΘΝ ΟΔΘΓΛΑ 92/57/ΕΟΚ 

ΡΔ 225/89 149/Α/1989 ΥΓΛΕΛΝΘ ΚΑΛ ΑΣΦΑΛΕΛΑ ΣΤΑ ΥΡΟΓΕΛΑ ΤΕΧΝΛΚΑ ΕΓΑ 

ΥΑ 22/5/93 Χ/Α/1993 ΣΥΣΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΔΑΦΛΣΕΛΣ ΚΤΛΛΩΝ 

ΥΑ 3046/89 59/Δ/1989 ΚΤΛΛΟΔΟΜΛΚΟΣ ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ (ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΥΑ49977/89 - ΦΕΚ 535/Β/89) 

ΡΔ 22.12.33 406/Α/1933 ΡΕΛ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΕΓΑΤΩΝ ΚΑΛ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΕΡΛ ΦΟΘΤΩΝ 

ΚΛΛΜΑΚΩΝ 
ΡΔ 17/78 3/Α/1978 ΡΕΛ ΣΥΜΡΛΘΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΠ 22/29.12.33 ΡΔ ΡΕΛ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΕΓΑΤΩΝ 

ΚΑΛ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΕΡΛ ΦΟΘΤΩΝ ΚΛΛΜΑΚΩΝ 
ΥΑ 

16440/Φ10.4/445/93 

756/Β/1993 ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΚΑΛ ΔΛΑΚΕΣΘΣ ΣΤΘΝ ΑΓΟΑ 

ΣΥΝΑΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΛΚΩΝ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΣΦΑΛΘ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΚΑΛ ΧΘΣΘ ΜΕΤΑΛΛΛΚΩΝ ΣΚΑΛΩΣΛΩΝ 
ΡΔ 105/95 37/Α/1995 ΕΛΑΧΛΣΤΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΣΘΜΑΝΣΘ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΚΑΛ ΥΓΕΛΑΣ ΣΤΘΝ 

ΕΓΑΣΛΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΜΕ ΤΘΝ ΟΔΘΓΛΑ 92/58/ΕΟΚ 
ΥΑ ΒΜΡ/30428/80 589/Β/1980 ΕΓΚΛΣΘ ΡΟΤΥΡΘΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘΣ ΣΘΜΑΝΣΕΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΩΝ ΣΕ 

ΟΔΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΛΚΘΜΕΝΩΝ ΡΕΛΟΧΩΝ 
ΥΑ ΒΜΡ/30058/83 121/Β/1983 ΕΓΚΛΣΘ ΡΟΤΥΡΘΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘΣ ΣΘΜΑΝΣΕΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΩΝ ΣΕ 

ΟΔΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΟΛΚΘΜΕΝΩΝ ΡΕΛΟΧΩΝ 
ΥΑ Α5/2375/78  ΡΕΛ ΤΘΣ ΧΘΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΛΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΕΟΣΦΥΩΝ 

ΡΔ 85/91 38/Α/1991 ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΤΩΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΑΡΠ ΤΟΥΣ ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ ΡΟΥ ΔΛΑΤΕΧΟΥΝ 

ΛΟΓΩ ΤΘΣ ΕΚΚΕΣΘΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΟΥΒΟ ΚΑΤΆ ΤΘΝ ΕΓΑΣΛΑ, ΣΕ  

ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΡΟΣ ΤΘΝ ΟΔΘΓΛΑ 86/188/ΕΟΚ 

 

 

ΡΔ 329/83 118/Α/1983 ΤΑΞΛΝΟΜΘΣΘ ΚΑΛ ΕΡΛΣΘΜΑΝΣΘ ΤΩΝ ΕΡΛΚΛΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΛΩΝ ΣΕ 

ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΜΕ ΤΛΣ ΟΔΘΓΛΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ ΤΩΝ ΕΚ 67/548/ΕΟΚ, 

69/81/ΕΟΚ, 

70/179/ΕΟΚ, 71/141/ΕΟΚ, 73/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 79/831/ΕΟΚ ΚΑΛ ΤΘΣ 

ΕΡΛΤΟΡΘΣ ΤΩΝ ΕΚ 76/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ (ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΥΑ279/85 - 

ΦΕΚ 135/Α/1986) 

ΡΔ 307/86 135/Α/1986 ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΤΘΣ ΥΓΕΛΑΣ ΤΩΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΡΟΥ ΕΚΤΛΚΕΝΤΑΛ ΣΕ ΟΛΣΜΕΝΟΥΣ 

ΧΘΜΛΚΟΥΣ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΆ ΤΘΝ ΔΛΑΚΕΛΑ ΤΘΣ ΕΓΑΣΛΑΣ ΤΟΥΣ (ΡΔ 77/93 - 

ΦΕΚ 34/Α/1993 ΚΑΛ ΡΔ 90/99 - ΦΕΚ 94/Α/1999) 

ΡΔ 94/87 54/Α/1987 ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΤΩΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΡΟΥ ΕΚΤΛΚΕΝΤΑΛ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΛΛΛΚΟ 

ΜΟΛΥΒΟ ΚΑΛ ΤΛΣ ΕΝΩΣΕΛΣ ΛΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΆ ΤΘΝ ΕΓΑΣΛΑ 
ΡΔ 70Α/88 31/Α/1988 ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΤΩΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΡΟΥ ΕΚΤΛΚΕΝΤΑΛ ΣΕ ΑΜΛΑΝΤΟ ΚΑΤΆ ΤΘΝ 

ΕΓΑΣΛΑ 
ΥΑ 8243/1113/91 138/Β/1991 ΚΑΚΟΛΣΜΟΣ ΜΕΤΩΝ ΚΑΛ ΜΕΚΟΔΩΝ ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΟΛΘΨΘ ΚΑΛ ΜΕΛΩΣΘ ΤΘΣ 

ΥΡΑΝΣΘΣ ΤΟΥ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΠ ΕΚΡΟΜΡΕΣ ΑΜΛΑΝΤΟΥ 
ΡΔ 399/94 221/Α/1994 ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΤΩΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΑΡΠ ΤΟΥΣ ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ ΡΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΛ ΜΕ 

ΤΘΝ ΕΚΚΕΣΘ ΣΕ ΚΑΚΛΝΟΓΟΝΟΥΣ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΆ ΤΘΝ ΕΓΑΣΛΑ ΣΕ 

ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΜΕ ΤΘΝ ΟΔΘΓΛΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ 90/394/ΕΟΚ 
ΡΔ 186/95 97/Α/1995 ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΤΩΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΑΡΠ ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ ΡΟΥ ΔΛΑΤΕΧΟΥΝ ΛΟΓΩ 

ΤΘΣ ΕΚΚΕΣΘΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΛΟΛΟΓΛΚΟΥΣ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΆ ΤΘΝ ΕΓΑΣΛΑ ΣΕ 

ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΜΕ ΤΛΣ ΟΔΘΓΛΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ 90/679/ΕΟΚ ΚΑΛ 

93/88/ΕΟΚ (ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΡΔ 174/97 - ΦΕΚ 150/Α/1997) 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΟΜΟΣ ΦEK ΚΕΜΑ 

ΥΑ 18477/92 558/Β/1992 ΚΑΚΟΛΣΜΟΣ EΡITEΡ0MEΝΩΝ ΟΛΩΝ EΚΡ0MΡHΣ M0Ν0ΞEIΔI0Y T0Y ΑΝΚΑΚΑ 

(CO) ΚΑΛ ΥΔΟΓΟΝΑΝΚΑΚΩΝ (HC) ΣTΑ ΚΑΥΣΑΕΛΑ TΩΝ ΒEΝZIΝ0ΚIΝHTΩΝ ΟΔΛΚΩΝ 

0XHMΑTΩΝ ME TETΆX0Ν0 ΚΛΝΘΙΘΑ ΚΑΛ ΚΑΚΛΕΩΣΘ ΣXETIΚHΣ MEΚ0Δ0Y 

METHΣHΣ 
ΕΓΚ 130427/95  ΑΝTIMETΩΡIΣH ΚEMIΚHΣ ΚΑTΑΡ0ΝHΣHΣ EΓΆZ0MEΝΩΝ ΚΑTΆ T0 ΚΕΟΣ 

ΣΣΕ 0IΚ0Δ0MΩΝ  ΔΛΑΚΟΡΘ ΕΓΑΣΛΑΣ ΓΛΑ ΚEM0ΚΑΣIEΣ ΡΑΝΩ ΑΡΠ 39°C ΥΡΟ ΣΚΛΑ 

ΡΔ 397/94 221/Α1994 ΕΛΆXIΣTEΣ ΑΡΑITHΣEIΣ ΥΓΛΕΛΝΘΣ ΚΑΛ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΓΛΑ T0 XEIΩΝΑΚTIΚ0 XEΛΛΣΜΟ 

Φ0TIΩΝ ΟΡΟΥ YΡΑXEI IΔIΑITE0Σ ΚΛΝΔΥΝΟΣ ΒΛΑΒΘΣ ΤΘΣ ΑΧΘΣ ΚΑΛ  ΤΘΣ 

ΟΣΦΥΛΚΘΣ XΩΑΣ ΣΕ ΣYMM0ΦΩΣH ME ΤΘΝ ΟΔΘΓΛΑ 90/269/Ε0Κ 

ΡΔ 395/94 220/Α/1994 ΕΛΆXIΣTEΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΚΑΛ ΥΓΕΛΑΣ ΓΛΑ ΤΘΝ XHΣIM0Ρ0IHΣH 

ΕΞ0ΡΛIΣM0Y ΕΓΑΣΛΑΣ ΑΡΠ ΤΟΥΣ EΓΆZ0MEΝ0YΣ ΚΑTΆ THΝ ΕΓΑΣΛΑ T0YΣ ΣΕ 

ΣYMM0ΦΩΣH ME THΝ ΟΔΘΓΛΑ 89/655/ΕΟΚ (T0Ρ0Ρ0IHΣH ΡΔ 89/99 - ΦΕΚ 

94/Α/1999) 

ΡΔ 396/94 220/Α/1994 ΕΛΆXIΣTEΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΚΑΛ ΥΓΕΛΑΣ ΓΛΑ ΤΘΝ XHΣH ΑΡΠ T0YΣ 

ΕΓΑZ0MEΝ0YΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΩΝ ΑT0MIΚHΣ Ρ0ΣTΑΣIΑΣ ΚΑTΆ THΝ ΕΓΑΣΛΑ ΣΕ 

ΣYMM0ΦΩΣH ME THΝ ΟΔΘΓΛΑ 89/656/ΕΟΚ 
ΡΔ 398/94 221/Α/94 ΕΛΆXIΣTEΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΚΑΛ ΥΓΕΛΑΣ ΚΑΤΑ THΝ ΕΓΑΣΛΑ ΣΕ 

ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ  ME ΟΚΟΝΘ 0ΡTIΚHΣ ΑΡΕΛΚΟΝΛΣΘΣ ΣΕ ΣYMM0ΦΩΣH ME THΝ 

ΟΔΘΓΛΑ 90/270/Ε0Κ 
ΥΑ 19846/79 X/Α/Λ 979 ΡΕΛ EΦ0ΔIΑΣM0Y TΩΝ ΑYT0ΚIΝHTΩΝ 0XHMΑTΩΝ ΚΑΛ TIΚYΚΛΩΝ 

M0T0ΣYΚΛETΩΝ ME ΡΥΟΣΒΕΣΤΘΕΣ (T0Ρ0Ρ0IHΣH ΥΑ 2750/80) 
ΡΔ 31/90 11/Α/1990 ΕΡΛΒΛΕΨΘ THΣ ΛEIT0YΓIΑΣ, XEIIΣM0Σ ΚΑΛ ΣYΝTHHΣH MHXΑΝHMΑTΩΝ 

ΕΚTEΛEΣHΣ TEXΝIΚΩΝ ΕΓΩΝ   ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΡΔ 49/91 - ΦΕΚ 180/Α/1991) 
Ν 2094/92 182/Α/1992 ΚΥΩΣΘ T0Y ΚΩΔΛΚΑ ΟΔΛΚΘΣ ΚΥΚΛΟΦΟΛΑΣ (ΚΟΚ) 

ΥΑ 470/85 183/Β/1985 HΛEΚT0Λ0ΓIΚ0 ΥΛΛΚΟ ΡΟΥ Ρ00IZETΑI ΝΑ XHΣIM0Ρ0IHΚEI EΝT0Σ 0IΣMEΝΩΝ 

ΟΛΩΝ TΑΣEΩΣ ΣΕ ΣYMM0ΦΩΣH ΡΟΣ THΝ ΟΔΘΓΛΑ T0Y ΣYMΒ0YΛI0Y 73/23/ΕΟΚ 

ΔΕΘ 22/8/97  ΟΔΘΓΛΕΣ ΓΛΑ ΡΟΛΘΨΘ ΑTYXHMΑTΩΝ ΣT0 ΔIΚTY0 THΣ ΔΕΘ 

ΡΔ 95/78 20/Α/1978 ΡΕΛ METΩΝ ΥΓΛΕΛΝΘΣ ΚΑΛ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ TΩΝ ΑΡΑΣX0Λ0YMEΝΩΝ ΕΛΣ ΕΓΑΣΛΑΣ 

ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ 
EΛ0T 891/88  ΣΥMΑT0ΣX0IΝΑ ΓΛΑ ΑΝYΨΩTIΚEΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΚΩΔΛΚΑΣ ΡΑΚΤΛΚΘΣ ΓΛΑ ΕΛEΓX0 ΚΑΛ 

ΑΡΟΛΨΘ 
ΡΔ 377/93 160/Α/1993 Ρ0ΣΑM0ΓH THΣ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ Ν0M0ΚEΣIΑΣ ΣTIΣ ΟΔΘΓΛΕΣ 89/392/ΕΟΚ ΚΑΛ 

91/368/ΕΟΚ ΣXETIΚΑ ME TIE MHXΑΝEΣ 
ΥΑ 14165/Φ17/373/93 373/Β/1993 ΚΑΝ0ΝIΣM0Σ ΓΛΑ THΝ ΑΣΦΑΛΘ ΚΑTΑΣΚEYH ΚΑΛ ΚΥΚΛΟΦΟΛΑ TΩΝ Δ0XEIΩΝ ΡΛΕΣΘΣ 

ΚΑΛ TΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΛΟΥ 
ΥΑ Β17081/2964 157/Β/1996 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΛ ΣYΣTHMΑTΑ Ρ0ΣTΑΣIΑΣ ΡΟΥ Ρ00IZ0ΝTΑI ΓΛΑ XHΣH ΣΕ 

ΕΚHΞIMEΣ ΑTM0ΣΦΑIEΣ 
ΥΑ 1014(Φ0)94 216/Α/2001 ΕΓΚΛΣΘ ΚΑΝ0ΝIΣMΩΝ ΑΚTIΝ0Ρ0ΣTΑΣIΑΣ 

ΕΓΚ-ΔΛΡΑΔ/93/3/03  ΚΟΛΝΟΡΟΛΘΣΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΓΛΑ THΝ ΡΟΛΘΨΘ ΚΑΛ ΑΝTIMETΩΡIΣH T0Y 

ΕΓΑΣΛΑΚΟΥ ΚΛΝΔΥΝΟΥ ΚΑTΑ THΝ ΚΑTΑΣΚEYH ΔHM0ΣIΩΝ ΕΓΩΝ (ΣΑΥ ΚΑΛ ΦΑΥ) 

ΑΡ-ΔΛΡΑΔ/889/02 16/Β/14-1-03 ΡΟΛΘΨΘ ΚΑΛ ΑΝTIMETΩΡIΣH T0Y ΕΓΑΣΛΑΚΟΥ ΚΛΝΔΥΝΟΥ ΚΑTΑ THΝ ΚΑTΑΣΚEYH 

ΔHM0ΣIΩΝ ΕΓΩΝ (ΣΑΥ ΚΑΛ ΦΑΥ) ^ΕΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΚΑΛ ΥΓΕΛΑΣ ΚΑΛ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΚΑΛ ΥΓΕΛΑΣ) 



 

 

5.2 ΛΛΣΤΕΣ  ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 
 
Για τθν ευχερζςτερθ παρακολοφκθςθ βαςικϊν κεμάτων αςφάλειασ κα χρθςιμοποιοφνται οι επόμενεσ 
λίςτεσ, που κα ςυμπλθρϊνονται ανελλιπϊσ με μζριμνα του Τεχνικοφ Αςφάλειασ Ζργου. 
Θ ςυχνότθτα ςυμπλιρωςισ των κα κακορίηεται από τον Διευκυντι Ζργου με ειςιγθςθ του Τεχνικοφ 
Αςφάλειασ. Αναλυτικά κα γίνει αναφορά ςε αυτζσ ςτο κεφάλαιο εςωτερικϊν  επικεωριςεων του 
παρόντοσ. 
 
 

1.-  ΛΛΣΤΑ  ΕΡΛΚΕΩΘΣΘΣ  ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 

    
ΚΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ:   
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:   

ΕΓΟ:   

ΤΟΡΟΚΕΣΛΑ:   

ΕΛΔΟΣ ΕΓΑΣΛΩΝ:   

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:   

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΟ:   

    
 

    
 ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΝΕΓΕΛΕΣ 

1.0 ΓΕΝΛΚΑ   
1.1 ΥΡΑΞΘ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΡΟΥ ΑΦΟΑ ΟΛΟ ΤΟ 

ΡΟΣΩΡΛΚΟ ΤΟΥ ΕΓΟΤΑΞΛΟΥ 
  

1.2 ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ   
1.3 ΚΟΛΝΟΡΟΛΘΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥΣ 
  

1.4 ΡΑΟΧΘ ΒΑΣΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΝΕΟ-ΔΛΟΛΗΟΜΕΝΟΥΣ 

  

1.5 ΡΑΟΧΘ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΛΣ ΚΑΚΘΜΕΛΝΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ ΑΡΟ ΤΟΥΣ 
ΕΓΟΔΘΓΟΥΣ 

  

1.6 ΡΟΒΛΕΨΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ ΑΝΑΓΚΘΣ ΑΝ 
ΑΡΑΛΤΘΚΕΛ 

  

1.7 ΕΚΡΑΛΔΕΥΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΓΛΑ ΡΑΟΧΘ Αϋ ΒΟΘΚΕΛΩΝ   
1.8 ΚΟΥΤΛ Αϋ ΒΟΘΚΕΛΩΝ   
1.9 ΕΡΑΚΘΣ ΣΘΜΑΝΣΘ   

1.10 ΑΝΑΤΘΣΘ ΡΛΝΑΚΛΔΑΣ ΜΕ ΤΘΛΕΦΩΝΑ ΡΩΤΘΣ ΑΝΑΓΚΘΣ   
1.11 ΚΑΤΑΓΑΦΘ ΚΑΛ ΥΡΑΞΘ ΑΧΕΛΟΥ ΑΤΥΧΘΜΑΤΩΝ   
2.0 ΚΑΚΑΛΟΤΘΤΑ - ΥΓΛΕΛΝΘ   
2.1 ΓΕΝΛΚΘ ΕΥΤΑΞΛΑ ΚΑΛ ΚΑΚΑΛΟΤΘΤΑ ΧΩΩΝ ΕΓΑΣΛΑΣ   
2.2 ΥΡΑΞΘ ΚΑΛ ΧΘΣΘ ΣΚΟΥΡΛΔΟΤΕΝΕΚΕΔΩΝ ΚΑΛ CONTAINER   
2.3 ΤΑΚΤΛΚΘ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΣΚΟΥΡΛΔΛΩΝ ΚΑΛ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ   
2.4 ΔΛΑΒΑΣΕΛΣ ΚΑΛ ΔΟΜΟΛ ΕΛΕΥΚΕΟΛ   
2.5 ΕΡΑΚΘΣ ΦΩΤΛΣΜΟΣ   
2.6 ΑΦΑΛΕΣΘ ΡΟΕΞΕΧΟΝΤΩΝ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΩΝ 

(ΚΑΦΛΑ,ΟΡΛΛΣΜΟΛ) 
  

2.7 ΚΑΚΑΛΣΜΟΣ  ΧΥΜΕΝΩΝ ΛΑΔΛΩΝ ΚΑΛ ΓΑΣΣΩΝ   
2.8 ΕΡΑΚΕΛΣ ΚΑΛ ΚΑΚΑΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ ΥΓΛΕΛΝΘΣ   
2.9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΘΛΟΤΘΤΑΣ ΡΟΣΛΜΟΥ ΝΕΟΥ   

2.10 ΕΡΑΚΕΛΑ ΡΑΟΧΘΣ ΝΕΟΥ   



 

 

2.11 ΡΑΑΤΘΕΛΤΑΛ ΥΡΕΓΑΣΛΑ Θ ΥΡΕΒΟΛΛΚΘ ΚΟΡΩΣΘ ΤΟΥ 
ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ 

  

3.0 ΡΟΛΘΨΘ  ΡΥΚΑΛΑΣ   
3.1 ΕΡΑΚΕΛΣ ΚΑΛ ΘΛΕΓΜΕΝΟΛ ΡΥΟΣΒΕΣΤΘΕΣ   
3.2 ΡΟΣΕΓΓΛΣΛΜΕΣ ΒΑΝΝΕΣ ΡΥΟΣΒΕΣΤΛΚΟΥ ΔΛΚΤΥΟΥ ΝΕΟΥ   
3.3 ΜΘ ΥΡΑΞΘ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΛΚΩΝ ΧΥΔΘΝ   
3.4 ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΑ - ΕΚΘΚΤΛΚΑ ΚΑΛ ΧΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΩΣ 

ΑΡΟΚΘΚΕΥΜΕΝΑ 
  

3.5 ΥΡΑΞΘ ΡΥΟΣΒΕΣΤΘΩΝ CO2 ΡΛΘΣΛΟΝ Θ/Λ 
ΡΛΝΑΚΩΝ,ΚΕΝΤΩΝ Κ.Λ.Ρ  

  

3.6 ΡΛΝΑΚΛΔΕΣ ΑΡΑΓΟΕΥΣΘΣ ΚΑΡΝΛΣΜΑΤΟΣ 
ΤΟΡΟΚΕΤΘΜΕΝΕΣ (ΩΣ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ) 

  

3.7 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ - ΔΟΧΕΛΑ ΚΑΥΣΛΜΩΝ Θ ΑΚΑΚΑΤΩΝ ΕΛΑΛΩΝ 
ΓΕΛΩΜΕΝΕΣ 

  

3.8 ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΛΚΑ ΡΕΤΑΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ  ΑΦΛΕΚΤΑ   
3.9 ΚΕΜΑΝΤΛΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΛΛΘΛΑ ΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΕΣ 

ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΘΝ ΑΡΟΤΕΛΟΥΝ ΕΣΤΛΕΣ ΡΥΚΑΛΑΣ 
  

3.10 ΑΓΘΜΑ ΡΥΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΕΡΑΚΩΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΜΕΝΟ (ΕΦ 
ΟΣΟΝ ΡΟΒΛΕΡΕΤΑΛ) 

  

4.0 ΑΤΟΜΛΚΑ  ΜΕΣΑ  ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ   
4.1 ΧΘΣΘ ΚΑΝΩΝ   
4.2 ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΑΡΟ ΕΚΚΕΣΘ ΣΕ ΚΟΥΒΟ   
4.3 ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΟΦΚΑΛΜΩΝ ΚΑΛ ΧΘΣΘ ΟΤΑΝ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ   
4.4 ΧΘΣΘ ΗΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ   
4.5 ΧΘΣΘ ΥΡΟΔΘΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ   
4.6 ΛΟΛΡΑ ΜΕΣΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ( ΩΣ ΚΑΚΟΛΗΕΤΑΛ )   
5.0 ΘΛΕΚΤΛΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ (ΡΟΣΩΛΝΕΣ)   
5.1 ΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ ΚΑΛ ΕΡΑΚΩΣ ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΛΑ   
5.2 ΕΓΟΤΑΞΛΑΚΟΛ ΡΛΝΑΚΕΣ ΕΦΟΔΛΑΣΜΕΝΟΛ ΜΕ ΚΑΝΟΝΛΚΕΣ 

ΑΣΦΑΛΕΛΕΣ ΚΑΛ ΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΛ ΑΡΟ ΥΓΑΣΛΑ ΚΑΛ 
ΕΡΕΜΒΑΣΕΛΣ ΜΘ ΕΞΟΥΣΛΟΔΟΤΘΜΕΝΟΥ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ 

  

5.3 ΓΕΛΩΣΘ ΘΛΕΚΤΛΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ   
5.4 ΜΘ ΥΡΑΞΘ ΣΘΜΕΛΩΝ ΡΛΚΑΝΘΣ ΡΟΚΛΘΣΘΣ ΡΥΚΑΛΑΣ   
5.5 ΡΛΝΑΚΛΔΕΣ ΣΘΜΑΝΣΘΣ ΕΝΕΓΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 

ΤΟΡΟΚΕΤΘΜΕΝΕΣ 
  

6.0 ΘΛΕΚΤΛΚΑ  ΕΓΑΛΕΛΑ  ΧΕΛΟΣ   
6.1 ΕΓΑΛΕΛΑ ΚΑΛ ΚΑΛΩΔΛΑ ΣΕ ΚΑΛΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ   
6.2 ΚΑΤΑΛΛΘΛΟΛ ΚΑΛ ΓΕΛΩΜΕΝΟΛ ΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ   
6.3 ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΛΚΑ ΜΘΧΑΝΛΚΑ ΜΕΘ ΕΓΑΛΕΛΩΝ 

ΤΟΡΟΚΕΤΘΜΕΝΑ 
  

 
  



 

 

 ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΝΕΓΕΛΕΣ 

6.4 ΚΑΝΟΝΛΚΘ ΚΑΛ ΑΣΦΑΛΘΣ ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘ ΜΘ 
ΧΘΣΛΜΟΡΟΛΟΥΝΕΝΩΝ ΕΓΑΛΕΛΩΝ 

  

6.5 ΧΘΣΛΜΟΡΟΛΘΣΘ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΘΛΩΝ ΕΓΑΛΕΛΩΝ ΓΛΑ ΤΘ 
ΣΥΓΚΕΚΛΜΕΝΘ ΕΓΑΣΛΑ 

  

7.0 ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ  ΛΣΧΥΟΣ   
7.1 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΜΕΝΟΛ/ΕΞΟΥΣΛΟΔΟΤΘΜΕΝΟΛ ΧΕΛΛΣΤΕΣ   
7.2 ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΚΑΛ ΥΛΛΚΑ ΤΟΥΣ ΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ ΑΡΟ 

ΧΘΣΘ ΜΘ ΕΞΟΥΣΛΟΔΟΤΘΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 
  

7.3 ΘΛΕΓΜΕΝΑ ΓΛΑ ΚΑΛΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ   
7.4 ΧΘΣΘ ΣΥΜΒΑΤΘ ΜΕ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘ   
7.5 ΥΡΑΞΘ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΡΟ ΤΥΧΟΝ ΛΡΤΑΜΕΝΑ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΑ 

ΤΘΣ ΕΓΑΣΛΑΣ ΡΟΣ ΓΕΛΤΝΛΑΗΟΝΤΕΣ ΧΩΟΥΣ Θ 
ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥΣ ( Ρ.Χ ΚΛΝΘΤΑ ΔΛΑΦΑΓΜΑΤΑ) ΩΣ 
ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

  

8.0  ΚΛΛΜΑΚΕΣ   
8.1 ΔΛΑΤΘΘΣΘ ΚΛΛΜΑΚΩΝ ΣΕ ΚΑΛΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ   
8.2 ΑΣΦΑΛΛΣΘ ΚΟΥΦΘΣ ΚΑΛ ΡΟΔΛΩΝ ΦΟΘΤΩΝ ΚΛΛΜΑΚΩΝ   
8.3 ΕΛΛΑ ΣΤΑΚΕΩΝ ΚΛΛΜΑΚΩΝ ΝΑ ΡΕΛΒΑΛΟΥΝ ΚΑΛ ΤΟ 

ΚΕΦΑΛΟΣΚΑΛΟ 
  

8.4 ΔΛΡΛΕΣ ΚΛΛΜΑΚΕΣ ΡΛΘΩΣ ΑΝΟΛΓΜΕΝΕΣ ΚΑΛ Θ ΑΛΥΣΛΔΑ 
ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΣΤΘ ΚΕΣΘ ΤΘΣ 

  

8.5 ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘ ΦΟΘΤΩΝ ΚΛΛΜΑΚΩΝ ΣΕ ΕΡΛΡΕΔΟ ΚΑΛ 
ΣΤΑΚΕΟ ΕΔΑΦΟΣ 

  

8.6 ΜΘ ΧΘΣΛΜΟΡΟΛΘΣΘ ΜΕΤΑΛΛΛΚΩΝ ΚΛΛΜΑΚΩΝ ΣΕ 
ΡΕΛΟΧΕΣ ΘΛΕΚΤΛΚΩΝ ΚΛΝΔΥΝΩΝ 

  

8.7 ΣΩΣΤΘ ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘ    
9.0 ΣΚΑΛΩΣΛΕΣ   
9.1 ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΤΟΥΣ ΕΛΝΑΛ ΚΑΤΑΛΛΘΛΑ ΓΛΑ ΧΘΣΘ   
9.2 ΟΛΕΣ ΟΛ ΣΥΝΔΕΣΕΛΣ ΕΛΝΑΛ ΚΑΤΑΛΛΘΛΕΣ   
9.3 ΑΣΦΑΛΘΣ ΣΥΝΔΕΣΘ ΜΕ ΤΘ ΚΥΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ   
9.4 ΡΛΑΤΦΟΜΕΣ ΕΓΑΣΛΑΣ ΚΑΛ ΚΛΛΜΑΚΕΣ ΕΛΕΥΚΕΕΣ 

ΣΚΟΥΡΛΔΛΩΝ,ΡΑΓΟΥ, ΛΑΔΛΩΝ, Κ.Λ.Ρ. 
  

9.5 ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΔΛΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΟ ΡΤΩΣΘ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΩΝ   
9.6 ΥΡΑΞΘ ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΛΚΩΝ ΕΛΛΩΝ ΚΑΛ ΣΟΒΑΤΕΡΛΩΝ ΓΛΑ 

ΡΤΩΣΘ ΕΓΑΛΕΛΩΝ 
  

9.7 ΣΧΕΣΘ ΡΛΑΤΟΥΣ - ΥΨΟΥΣ ΚΥΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΚΑΛΩΣΛΩΝ min. 1-
4  

  

 ΤΟΧΟΛ ΚΑΤΑ ΤΛΣ ΕΓΑΣΛΕΣ ΦΕΝΑΛΣΜΕΝΟΛ   
9.8 ΣΧΟΛΝΛΑ ΚΑΛ ΣΥΜΑΤΟΣΧΟΛΝΑ ΣΕ ΚΑΛΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ   

10.0 ΓΕΑΝΟΛ  ΚΑΛ  ΑΝΥΨΩΤΛΚΑ  ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ   
10.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΘΣΘ ΣΥΜΑΤΟΣΧΟΛΝΩΝ   
10.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΑΦΩΝ, ΝΑΥΤΛΚΩΝ ΚΛΕΛΔΛΩΝ ΚΑΛ ΑΛΥΣΣΛΔΩΝ   
10.3 ΑΣΦΑΛΘΣ ΣΤΘΛΞΘ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΥΛΛΚΩΝ   
10.4 ΥΡΑΞΘ ΜΑΝΟΥΒΑΔΟΩΝ ( ΑΝ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ )   
10.5 ΦΟΤΛΟ ΚΑΛ ΜΘΚΟΣ ΒΕΛΟΝΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΓΕΑΝΟΥ 
  

10.6 ΛΛΡΑΝΣΘ ΩΣ ΡΟΒΛΕΡΕΤΑΛ ΑΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘ   
10.7 ΡΟΣΩΡΛΚΟ ΔΛΕΥΚΕΤΘΣΘΣ ΚΥΚΛΟΦΟΛΑΣ ΚΑΛ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 

ΩΣ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 
  

11.0 ΒΑΕΑ  ΟΧΘΜΑΤΑ   
11.1 ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΡΕΛΟΔΛΚΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ   
11.2 ΦΕΝΑ ΚΑΛ ΦΩΤΑ ΚΑΛ ΣΘΜΑΝΣΘ ΛΕΛΤΟΥΓΟΥΝ ΚΑΝΟΝΛΚΑ   



 

 

11.3 ΑΣΦΑΛΛΣΘ ΤΟΧΩΝ ΟΤΑΝ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ   
11.4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΔΑΦΟΥΣ ΡΕΛΟΧΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΘ   
12.0   ΟΧΘΜΑΤΑ   
12.1 ΦΕΝΑ ΚΑΛ ΦΩΤΑ ΚΑΛ ΣΘΜΑΝΣΘ ΛΕΛΤΟΥΓΟΥΝ ΚΑΝΟΝΛΚΑ   
12.2 ΤΘΘΣΘ ΟΛΩΝ ΦΟΤΩΣΘΣ   
12.3 ΑΣΦΑΛΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ   
13.0 ΜΡΑΕΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ   
13.1 ΑΝΟΛΓΜΑΤΑ ΔΑΡΕΔΩΝ/ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΛΕΛΣΤΑ Θ ΜΕ ΜΡΑΕΣ 

ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ 
  

13.2 ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΛΚΘ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΡΕΗΟΔΟΜΛΩΝ ΚΑΛ 
ΔΛΑΒΑΣΕΩΝ 

  

13.3 ΥΡΑΞΘ ΕΡΑΚΟΥΣ ΦΩΤΛΣΜΟΥ   
13.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΛΑΣ   
14.0 ΧΕΛΛΣΜΟΣ / ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘ  ΥΛΛΚΩΝ   
14.1 ΧΩΟΣ ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘΣ ΚΑΚΑΟΣ ΜΕ ΕΛΕΥΚΕΟΥΣ 

ΔΛΑΔΟΜΟΥΣ 
  

14.2 ΣΤΟΛΒΑΞΘ ΣΕ ΣΤΑΚΕΘ ΒΑΣΘ ΚΑΛ ΟΧΛ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΥΨΟΣ   
14.3 ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΥΛΛΚΩΝ ΑΡΟ ΥΓΑΣΛΑ ΚΑΛ ΚΕΜΟΤΘΤΑ   
14.4 ΑΣΦΑΛΘΣ ΧΕΛΛΣΜΟΣ ΥΛΛΚΩΝ ΑΡΟ ΤΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ   
15.0 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΛ ΥΡΟΣΤΥΛΩΣΕΛΣ   
15.1 ΚΑΤΑΛΛΘΛΘ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ ΓΕΛΤΟΝΛΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ   
15.2 ΥΡΑΞΘ ΚΑΤΑΛΛΘΛΘΣ ΥΡΟΣΤΥΛΩΣΘΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ 

ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΛ ΤΟ ΒΑΚΟΣ 
  

15.3 ΚΑΤΑΛΛΘΛΘ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΛ 
ΡΕΗΟΔΟΜΛΩΝ 

  

15.4 ΜΘ ΥΡΑΞΘ ΥΛΛΚΩΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΑΚΑ ΤΘΣ ΕΚΣΚΑΦΘΣ   
15.5 ΥΡΑΞΘ ΚΑΤΑΛΛΘΛΟΥ ΦΩΤΛΣΜΟΥ   
15.6 ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘ ΣΤΑΚΜΘΣ ΝΕΟΥ   
15.7 ΑΣΦΑΛΘΣ ΑΡΟΣΤΑΣΘ ΥΛΛΚΩΝ ΑΡΟ ΑΚΑ ΕΚΣΚΑΦΘΣ   
15.8 ΑΜΡΑ ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΜΑΛΘ ΚΛΛΣΘ ΚΑΛ ΕΡΑΚΘ ΧΩΟ   
16.0 ΚΑΤΕΔΑΦΛΣΕΛΣ   
16.1 ΕΓΚΑΛΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΣ   
16.2 ΣΤΘΛΞΘ ΓΕΛΤΟΝΛΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ   
16.3 ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΛ ΔΛΕΛΕΥΣΕΩΝ 

ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ 
  

16.4 ΕΡΑΚΘΣ ΧΩΟΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΚΛΝΘΣΘ ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΚΑΛ 
ΦΟΤΘΓΩΝ 

  

17.0 ΑΝΕΓΕΣΘ ΜΕΤΑΛΛΛΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ   
17.1 ΡΟΣΩΡΛΚΟ ΑΝΕΓΕΣΘΣ ΔΛΑΚΕΤΕΛ ΗΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ, 

ΚΑΝΘ, ΜΡΟΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 
  

17.2 ΥΡΑΞΘ ΚΑΤΑΛΛΘΛΩΝ ΣΧΟΛΝΛΩΝ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΕΓΑΛΕΛΩΝ   
17.3 ΥΡΑΞΘ ΚΑΝΟΝΛΚΩΝ ΚΛΛΜΑΚΩΝ ΚΑΛ ΑΡΑΑΛΤΘΤΩΝ 

ΜΕΣΩΝ ΡΟΣΕΓΓΛΣΘΣ 
  

17.4 ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΑΝΥΨΩΤΛΚΑ ΜΕΣΑ   
18.0 ΣΚΥΟΔΕΤΘΣΕΛΣ   
18.1 ΚΑΝΟΝΛΚΘ ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘ ΚΑΛ ΑΣΦΑΛΘΣ ΣΤΘΛΞΘ 

ΚΑΛΟΥΡΛΩΝ 
  

18.2 ΡΑΑΜΟΝΘ ΥΡΟΣΤΘΛΩΣΕΩΝ/ΣΤΘΛΞΕΩΝ ΚΑΛΟΥΡΛΩΝ 
ΜΕΧΛ ΡΛΘΟΥΣ ΡΘΞΘΣ ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ  

  

18.3 ΤΘΘΣΘ ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΟΥ ΧΟΝΟΥ ΚΑΛ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ 
ΡΘΞΘΣ 

  

18.4 ΕΡΑΚΕΛΣ ΡΛΑΤΦΟΜΕΣ ΚΑΛ ΔΛΟΔΟΛ ΕΓΑΣΛΑΣ ΚΑΛ 
ΚΥΚΛΟΦΟΛΑΣ 

  



 

 

18.5 ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΑΡΟ ΣΚΟΝΘ ΤΣΛΜΕΝΤΟΥ   
18.6 ΧΘΣΘ ΑΡΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ ΚΑΝΩΝ, ΥΡΟΔΘΜΑΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΚΑΛ ΕΝΔΥΜΑΣΛΑΣ ΡΟΥ ΚΑΛΥΡΤΕΛ ΡΛΘΩΣ ΤΟ 
ΣΩΜΑ 

  

18.7 ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΚΑΦΛΩΝ, ΑΦΑΛΕΚΕΝΤΩΝ ΚΑΛΟΥΡΛΩΝ 
ΚΑΛ ΑΧΘΣΤΩΝ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΩΝ ΑΡΟ ΤΟ ΧΩΟ ΕΓΑΣΛΩΝ 

  

19.0 ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΛΑΣ   
19.1 ΥΡΑΞΘ ΑΡΑΑΛΤΘΤΩΝ ΡΛΝΑΚΛΔΩΝ, ΣΘΜΑΤΩΝ ΚΑΛ 

ΟΔΘΓΛΩΝ 
  

19.2 ΟΔΟΛ, ΡΕΗΟΔΟΜΟΛ ΚΑΛ ΔΛΕΛΕΥΣΕΛΣ ΕΛΕΥΚΕΟΛ ΕΜΡΟΔΛΩΝ   
19.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΛΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΓΟΤΑΞΛΟ   
19.4 ΕΡΑΚΘΣ ΣΘΜΑΝΣΘ ΤΥΧΟΝ ΡΑΑΚΑΜΨΕΩΝ   
19.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΟΝΘΣ   
19.6 ΕΡΑΚΘΣ ΦΩΤΛΣΜΟΣ   
20.0 ΕΚΘΚΤΛΚΑ   
20.1 ΧΕΛΛΣΜΟΣ ΕΚΘΚΤΛΚΩΝ ΜΟΝΟ ΑΡΟ ΕΜΡΕΛΟ ΚΑΛ 

ΕΞΟΥΣΛΟΔΟΤΘΜΕΝΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ 
  

20.2 ΑΝΟΛΓΜΑ ΚΛΒΩΤΛΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΞΥΛΛΝΑ ΕΓΑΛΕΛΑ   
20.3 ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘ ΡΛΝΑΚΛΔΩΝ ΚΑΛ ΣΥΝΕΧΘΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΘ 

ΚΑΡΝΛΣΜΑΤΟΣ 
  

20.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΟΚΟΤΘΤΩΝ ΡΛΝ ΚΑΚΕ ΧΘΣΘ   
20.5 ΕΞΟΛΚΕΛΩΣΘ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ ΜΕ ΤΘ ΣΧΕΤΛΚΘ ΣΘΜΑΝΣΘ   
20.6 ΑΣΦΑΛΘΣ ΦΥΛΑΞΘ ΚΑΛ ΣΥΝΕΧΘΣ ΛΟΓΛΣΤΛΚΘ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘ 
  

20.7 ΑΣΦΑΛΘΣ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΚΑΛ ΑΡΟΛΨΘ ΥΡΛΟΛΡΩΝ ΚΑΛ 
ΑΧΘΣΤΩΝ 

  

21.0 ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΛΑ ΚΑΛ ΥΓΑ   
21.1 ΣΑΦΘΣ ΣΘΜΑΝΣΘ ΔΟΧΕΛΩΝ   
21.2 ΤΘΘΣΘ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΕΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ 

ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘΣ 
  

21.3 ΜΘ ΥΡΑΞΘ ΡΛΚΑΝΩΝ ΕΣΤΛΩΝ ΡΥΚΑΛΑΣ   
21.4 ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΑΡΟ ΥΨΘΛΕΣ ΚΕΜΟΚΑΣΛΕΣ   
22.0 ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΛΣ - ΕΓΑΣΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ/ΑΣΕΤΥΛΛΝΘΣ   
22.1 ΥΡΑΞΘ ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΛΚΩΝ ΡΕΤΑΣΜΑΤΩΝ   
22.2 ΧΘΣΘ ΓΑΝΤΛΩΝ,  ΜΑΣΚΩΝ/ΓΥΑΛΛΩΝ, ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΛΚΩΝ 

ΡΟΔΛΩΝ 
  

22.3 ΔΛΑΚΕΣΛΜΟΤΘΤΑ ΡΥΟΣΒΕΣΤΘΩΝ   
22.4 ΦΛΑΛΕΣ ΑΕΛΩΝ ΣΕ ΟΚΛΑ ΚΕΣΘ ΚΑΛ ΑΣΦΑΛΛΣΜΕΝΕΣ   
22.5 ΕΡΑΚΘΣ ΑΕΛΣΜΟΣ ΡΟΚΕΛΜΕΝΟΥ ΡΕΛ ΚΛΕΛΣΤΩΝ ΧΩΩΝ   
22.6 ΚΑΡΑΚΛΑ ΚΛΕΛΣΤΩΝ ΦΛΑΛΩΝ ΤΟΡΟΚΕΤΘΜΕΝΑ 

 ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΘΣΛΜΟΡΟΛΟΥΝΤΑΛ 
  

22.3 ΓΕΛΩΣΘ ΘΛΕΚΤΛΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ   
22.4 ΚΑΛΩΔΛΑ ΛΣΧΥΟΣ ΑΣΦΑΛΩΣ ΔΛΑΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΚΑΛ ΣΕ ΚΑΛΘ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 
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2.-  ΣΥNTOMEYMENH  ΛΛΣΤΑ  ΕΡΛΚΕΩΘΣΘΣ  ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 

   
ΚΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ:                               

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:                          

ΕΓΟ:                                    

ΤΟΡΟΚΕΣΛΑ:                           

ΕΛΔΟΣ ΕΓΑΣΛΩΝ:                 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:                       

   
   

 ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

1 ΓΛΑΤΟΣ ΕΓΑΣΛΑΣ Θ ΕΚΡΑΛΔΕΥΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΓΛΑ ΡΑΟΧΘ Αϋ ΒΟΘΚΕΛΩΝ  
2 ΚΟΥΤΛ Αϋ ΒΟΘΚΕΛΩΝ  
3 ΕΡΑΚΘΣ ΣΘΜΑΝΣΘ  
4 ΑΝΑΤΘΣΘ ΡΛΝΑΚΛΔΑΣ ΜΕ ΤΘΛΕΦΩΝΑ ΡΩΤΘΣ ΑΝΑΓΚΘΣ  
5 ΕΡΑΚΕΛΣ ΚΑΛ ΚΑΚΑΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ ΥΓΛΕΛΝΘΣ  
6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΘΛΟΤΘΤΑΣ ΡΟΣΛΜΟΥ ΝΕΟΥ  
7 ΕΡΑΚΕΛΑ ΡΑΟΧΘΣ ΝΕΟΥ  
8 ΕΡΑΚΕΛΣ ΚΑΛ ΘΛΕΓΜΕΝΟΛ ΡΥΟΣΒΕΣΤΘΕΣ ΚΑΛ ΛΟΛΡΑ ΡΥΟΣΒΕΣΤΛΚΑ ΜΕΣΑ  
9 ΧΘΣΘ ΚΑΝΩΝ ΚΑΛ ΛΟΛΡΩΝ ΑΤΟΜΛΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΩΣ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ  

10 ΑΣΦΑΛΘΣ ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘ ΥΛΛΚΩΝ  
11 ΣΥΜΑΤΟΣΧΟΛΝΑ, ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΘΣ ΒΑΩΝ ΘΛΕΓΜΕΝΟΣ  
12 ΜΘΧΑΝΛΚΑ ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΛΚΑ ΜΕΘ ΕΓΑΛΕΛΩΝ ΤΟΡΟΚΕΤΘΜΕΝΑ  
13 ΕΡΑΚΕΛΑ, ΑΣΦΑΛΕΛΑ ΚΛΛΜΑΚΩΝ  
14 ΑΣΦΑΛΕΛΣ ΣΚΑΛΩΣΛΕΣ ΚΑΛ ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΛΚΑ ΕΛΛΑ  
15 ΥΡΑΞΘ ΡΛΝΑΚΛΔΩΝ ΜΕΓΛΣΤΟΥ ΟΛΟΥ ΒΑΟΥΣ ΣΤΑ ΑΝΥΨΩΤΛΚΑ ΜΘΧ/ΜΑΤΑ  
16 ΟΧΘΜΑΤΑ ΘΛΕΓΜΕΝΑ  
17 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΜΕ ΕΡΑΚΘ ΥΡΟΣΤΥΛΩΣΘ  
18 ΓΕΝΛΚΘ ΕΥΤΑΞΛΑ ΕΓΟΤΑΞΛΟΥ  

   
   
   
 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΟ  ..................................................................  
   
     ΥΡΟΓΑΦΘ  .................................................................  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.-  ΤΘΛΕΦΩΝΑ  ΑΝΑΓΚΘΣ 

    
ΕΓΟ:    

ΚΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ:    

ΕΡΛΒΛΕΨΘ:    

    
    

        Τα ακόλουκα είναι τα τθλζφωνα εργαςίασ και κατοικίασ όπου μποροφν να βρεκοφν οι υπεφκυνοι 
        του ζργου όλεσ τισ ϊρεσ. Επιπρόςκετα αναγράφονται τθλζφωνα ανάγκθσ άλλων υπθρεςιϊν. 

    
ΡΟΣΩΡΛΚΟ  ΕΓΟΥ ΕΓΑΣΛΑ ΚΑΤΟΛΚΛΑ 

ΚΕΣΘ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ   
ΜΘΧΑΝΛΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ    
ΑΧΘΓΟΣ ΑΓΘΜΑΤΟΣ ΑΣΦ.    
ΕΓΟΤΑΞΛΑΧΘΣ    
ΔΛΕΥΚ. ΕΓΟΥ    
ΔΛΕΥΚ. ΕΓΟΥ ΛΔΛΟΚΤΘΤΘ    
ΔΛΕΥΚ. ΕΓΟΥ ΕΡΛΒΛΕΨΘΣ    

    
    
    
    
    

ΛΟΛΡΑ ΤΘΛΕΦΩΝΑ ΑΝΑΓΚΘΣ 

ΡΥΟΣΒΕΣΤΛΚΘ    
Αϋ  ΒΟΘΚΕΛΩΝ    
ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ    
ΓΛΑΤΟΣ    

    
    
    
    
    

ΣΥΝΤΑΞΘ ΛΛΣΤΑΣ ΑΡΟ:   ΘΜ/ΝΛΑ:  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.3 ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ  ΑΤΥΧΘΜΑΤΩΝ 
 
Ανεξάρτθτα από το πόςο επαρκι και αποτελεςματικά είναι τα μζτρα πρόλθψθσ ατυχθμάτων, θ 
πικανότθτα εμφάνιςισ των πρζπει να αντιμετωπίηεται με τθν ίδια ςχολαςτικότθτα και ςοβαρότθτα 
που αντιμετωπίηεται και θ πρόλθψι τουσ. 
  
Κατά τθν οργάνωςθ του εργοταξίου κακϊσ και κατά τθν επίβλεψθ τθσ εφαρμογισ των κανόνων 
αςφάλειασ, κα πρζπει να λαμβάνεται ςοβαρά υπόψθ ότι κατά τον πρϊτο μινα των εργαςιϊν 
εμφανίηονται ςτατιςτικά τα περιςςότερα ατυχιματα (κατά μζςο όρο 10 φορζσ περιςςότερα από ότι 
τον 9ο μινα). Το γεγονόσ αυτό εξθγείται από τον χρόνο που απαιτείται από τουσ εργαηόμενουσ να 
εξοικειωκοφν με τον νζο χϊρο και τισ νζεσ ςυνκικεσ εργαςίασ. Οι νεϊτεροι από πλευράσ θλικίασ 
εργαηόμενοι αντιμετωπίηουν τον κίνδυνο αυτό ςε μεγαλφτερθ ςυχνότθτα. 
 
Για τθν αντιμετϊπιςθ/περίκαλψθ των ατυχθμάτων πρζπει να λαμβάνονται τα ακόλουκα μζτρα: 
 
 Φπαρξθ εξοπλιςμοφ και κζςθσ παροχισ Α’ Βοθκειϊν από εξειδικευμζνο άτομο. 
 
 Εξαςφάλιςθ δυνατότθτασ γριγορθσ μεταφοράσ ςε οργανωμζνο ίδρυμα παροχισ ιατρικισ 

βοικειασ και περίκαλψθσ. Αυτό πρζπει να ζχει εξεταςκεί με τθν αρχικι οργάνωςθ του εργοταξίου, 
ϊςτε να ζχει αντιμετωπιςτεί θ περίπτωςθ όπου δεν υπάρχει ςχετικό ίδρυμα κοντά ςτο εργοτάξιο 
και οι ςυνακόλουκεσ δυςκολίεσ γριγορθσ μεταφοράσ. 

 
Μετά το ατφχθμα και τθν αρχικι αντιμετϊπιςι του ςυντάςςεται Αναφορά ατυχιματοσ όπωσ το 
ςυνθμμζνο υπόδειγμα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ΑΝΑΦΟΑ ΑΤΥΧΘΜΑΤΟΣ No  ANAΦΟΑΣ: 

   

   
ΕΓΟ: ΚΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ:  

   
ΤΟΡΟΚΕΣΛΑ: ΕΡΛΒΛΕΨΘ:  

   
ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΤΑΥΜΑΤΛΑ:   
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ:   
ΕΓΟΔΟΤΘΣ:   
ΕΛΔΛΚΟΤΘΤΑ:   
ΕΓΟΔΘΓΟΣ:    
ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΑΤΥΧΘΜΑΤΟΣ:   
ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:   
ΩΑ:   
ΡΕΛΓΑΦΘ ΑΤΥΧΘΜΑΤΟΣ:  ΚΕΣΘ: 

   
   

ΡΑΟΧΘ Αϋ ΒΟΘΚΕΛΩΝ:   
Αϋ ΒΟΘΚΕΛΕΣ ΑΡΟ ΤΟΝ:   
ΕΛΔΟΣ Αϋ ΒΟΘΚΕΛΩΝ:   
ΜΕΤΑΦΕΚΘΚΕ ΓΛΑ ΛΑΤΛΚΘ ΡΕΛΚΑΛΨΘ:  
                     ΟΧΛ ΓΛΑΤΟΣ: .............................................. 
                     ΝΑΛ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ: .............................................. 

   
ΑΛΤΛΑ ΑΤΥΧΘΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΣΦΑΛΕΛΣ ΕΝΕΓΕΛΕΣ/ΣΥΝΚΘΚΕΣ: ΣΧΟΛΛΑ ΕΡΛΒΛΕΨΘΣ: 

   
   
   
   
   

ΣΥΝΤΑΞΘ ΑΝΑΦΟΑΣ ΑΡΟ:  ΘΜ/ΝΛΑ: 

Αϋ ΒΟΘΚΕΛΕΣ ΑΡΟ:  ΘΜ/ΝΛΑ: 

ΜΘΧΑΝΛΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ:  ΘΜ/ΝΛΑ: 
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5.4    ΕΣΩΤΕΛΚΕΣ ΕΡΛΚΕΩΘΣΕΛΣ ΚΑΛ ΔΛΟΚΩΤΛΚΑ ΜΕΤΑ 
 
Οποιοδιποτε Σφςτθμα Αςφάλειασ δεν είναι δυνατό από μόνο του, χωρίσ ουςιαςτικό ζλεγχο 
τθσ εφαρμογισ του από τουσ κατάλλθλουσ φορείσ , να εξαςφαλίηει τισ απαιτοφμενεσ 
αςφαλείσ λειτουργίεσ και διαδικαςίεσ κάκε Ζργου. 
 Ραράλλθλα ο κάκε Κφριοσ Ζργου που εκτελεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρζπει να πείκεται ότι το 
ςφςτθμα Αςφάλειασ λειτουργεί ουςιαςτικά, όχι επειδι ζχει εκδοκεί ζνα Εγχειρίδιο 
Αςφάλειασ, αλλά επειδι οι εντεταλμζνοι άνκρωποι τθσ εταιρείασ μεριμνοφν για τθν 
εφαρμογι του. 
Αυτό πρζπει να εξαςφαλίηεται μζςα από διαδικαςίεσ τακτικϊν και εκτάκτων εςωτερικϊν 
επικεωριςεων και τθ λιψθ όλων εκείνων των διορκωτικϊν μζτρων που προκφπτουν από 
αυτζσ. 
Ειδικότερα υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ εςωτερικϊν επικεωριςεων εντζλλονται από τθν 
Διοίκθςθ τθσ εταιρείασ οι ακόλουκοι: 

 
I. Σφμβουλοσ Αςφάλειασ Εταιρείασ 
Εκτελεί ζκτακτεσ επικεωριςεισ ςτα Ζργα τθσ εταιρείασ τουλάχιςτον μια φορά το χρόνο ι 
τουλάχιςτον μια φορά αν το Ζργο είναι μικρότερθσ διάρκειασ. Σε αυτζσ ςυμπλθρϊνεται θ 
ςυνθμμζνθ λίςτα 5.2.1 
Ραράλλθλα ελζγχει κατά τθ κρίςθ του τθν εκπαίδευςθ των εργαηομζνων, τον τρόπο 
εκτζλεςθσ των εργαςιϊν κακϊσ και τισ ςυνκικεσ υγιεινισ και προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ. 
 
ΛΛ. Διευκυντισ Ζργου  
Εκτελεί ζκτακτεσ επικεωριςεισ ςτα ζργα του και ελζγχει τθν εφαρμογι των διατάξεων του 
Εγχειριδίου Αςφάλειασ βάςει τθσ λίςτασ 5.2.1.  
Ελζγχει και ενθμερϊνεται από τον Εργοταξιάρχθ και τον Μθχανικό Αςφάλειασ για το 
επίπεδο, τθν εφαρμογι και τθν αποτελεςματικότθτα των διατάξεων αυτϊν. Συνεργάηεται 
με τον Λδιοκτιτθ για τισ απόψεισ, προτάςεισ ι αντιρριςεισ του επί τθσ τθροφμενθσ ςτο ζργο 
πολιτικισ αςφάλειασ. 
 
ΛΛΛ. Μθχανικόσ Αςφάλειασ 
Εκτελεί τακτικζσ επικεωριςεισ ωσ ακολοφκωσ: 

 
 Λίςτα 5.2.1 ανά 2μθνο 
 Λίςτα 5.2.2. ανά 15θμερο 

Λοιποί ζλεγχοι και επικεωριςεισ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω.  
Τα αποτελζςματα των παραπάνω εςωτερικϊν επικεωριςεων κα κοινοποιοφνται ςτθ 
Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ, θ οποία ςε ςυνεργαςία με τουσ Διευκυντζσ Ζργων και τον 
Σφμβουλο Αςφάλειασ κα λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα διορκωτικά μζτρα, για τθν εξάλειψθ 
των όποιων παρατθριςεων προζκυψαν από τισ επικεωριςεισ αυτζσ. 



 

 

5.5.   ΑΝΑΦΟΕΣ 
 
Οι εςωτερικζσ επικεωριςεισ ςε ςυνδυαςμό με μια κωδικοποιθμζνθ μορφι 
παρακολοφκθςθσ τθσ Αςφάλειασ αποτελοφν τθν “απόδειξθ” εφαρμογισ τθσ πολιτικισ 
αςφάλειασ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ςτα Ζργα.  
Για το λόγο αυτό είναι απαραίτθτθ θ εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ Τακτικϊν και Ρεριοδικϊν 
αναφορϊν που κα πιςτοποιεί τθν ουςιαςτικι τιρθςθ του Σ.Α.Υ. και κατ’ επζκταςθ τθν 
αςφαλι εκτζλεςθ των δραςτθριοτιτων του Ζργου, και παράλλθλα κα πιςτοποιεί ςε όλουσ 
τουσ ςυνεργάτεσ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ τθν εφαρμογι εκείνου του κωδικοποιθμζνου Συςτιματοσ 
Αςφάλειασ που θ εταιρεία υποςτθρίηει ότι εφαρμόηει.  
Θ ςφνταξθ και υποβολι των αναφορϊν αυτϊν είναι ανεξάρτθτθ από τισ λοιπζσ ζκτακτεσ 
αναφορζσ που προςδιορίηονται από το παρόν εγχειρίδιο, ι προκφπτουν από ςυγκεκριμζνα 
περιςτατικά ςτο Ζργο ι και ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ αναφορϊν αςφαλείασ του Λδιοκτιτθ προσ 
αυτόν. 
Οι αναφορζσ αυτζσ κακορίηονται ωσ ακολοφκωσ: 
 
 Μθνιαία Αναφορά Αςφάλειασ Ζργου. 
Συντάςςεται από τον Μθχανικό Αςφάλειασ Ζργου και υποβάλλεται προσ τον Διευκυντι 
Ζργου με κοινοποίθςθ ςτον Σφμβουλο Αςφάλειασ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και τον Εργοταξιάρχθ τθ 
πρϊτθ εβδομάδα κάκε μινα. 
 
Αυτι περιλαμβάνει τα εξισ ςτοιχεία του τελευταίου μινα: 
 Συνολικό αρικμό απαςχολθκζντοσ προςωπικοφ ςτο Ζργο ςυμπεριλαμβανομζνων και 

των υπεργολάβων. 
 Συνολικό αρικμό εργατοωρϊν. 
 Ατυχιματα ςυνοδευμζνα από τισ αντίςτοιχεσ αναφορζσ τουσ. 
 Απωλεςκείςεσ από ατυχιματα εργατοϊρεσ κακϊσ και απϊλεια υλικοφ ι εξοπλιςμοφ. 
 Αναφορά επί τθσ καταςτάςεωσ και τθσ επάρκειασ των μζςων αςφάλειασ. 
 Αναφορά επί τθσ εφαρμογισ από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτο Ζργο των μζτρων και 

διατάξεων του Εγχειριδίου Αςφάλειασ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των Υπεργολάβων. 
 Τυχόν λιψθ πρόςκετων ι διορκωτικϊν μζτρων. 
 Σχόλια και προτάςεισ. 
 
Ετιςια Αναφορά Ζργου 
Συντάςςεται από τον Διευκυντι Ζργου και υποβάλλεται προσ τον Σφμβουλο Αςφάλειασ τθσ 
εταιρείασ ςτο τζλοσ κάκε χρόνου. 
 
Αυτι περιλαμβάνει τα εξισ ςτοιχεία: 
 Συγκεντρωτικά ςτοιχεία όπωσ αυτά προκφπτουν από τισ παραπάνω μθνιαίεσ αναφορζσ. 
 Ρροτάςεισ και ςχόλια επί τθσ εφαρμογισ του Ε.Α και τθσ τυχόν ανάγκθσ 

τροποποιιςεων, βελτιϊςεων κ.λ.π. 
 Στατιςτικά διαγράμματα ατυχθμάτων υπό τθ μορφι καμπφλθσ. 
 
 
 
Ετιςια Αναφορά Αςφάλειασ Εταιρείασ 
 
Συντάςςεται από τον Σφμβουλο Αςφάλειασ τθσ εταιρείασ και υποβάλλεται προσ τθν 
Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ ςτισ αρχζσ κάκε χρόνου. 
Αυτι περιλαμβάνει τα εξισ ςτοιχεία τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ: 

 
 Στατιςτικά ςτοιχεία ατυχθμάτων, ςε ςυνδυαςμό με τισ εκτελεςκείςεσ κακϊσ και τισ 

απωλεςκείςεσ εργατϊρεσ από όλα τα Ζργα και τα Γραφεία τθσ Εταιρείασ. 
 Τυχόν απϊλειεσ υλικοφ από ατυχιματα με ςτοιχεία κόςτουσ. 
 Ρροτάςεισ για απονομι βραβείων ςε εργαηόμενουσ που επζδειξαν ιδιαίτερθ ςπουδι 

ςτθν εφαρμογι των προβλεπόμενων μζτρων αςφάλειασ και προτάςεισ για τθ λιψθ 
μζτρων εναντίον εργαηόμενων ι υπεργολάβων με “κακό” Μθτρϊο Αςφάλειασ. 

 



 

 

 
Μετά τθ λιψθ και τθσ Ετιςιασ Αναφοράσ θ Διοίκθςθ τθσ εταιρείασ κα αποφαςίηει για τθν 
υλοποίθςθ των προτάςεων που περιλαμβάνονται ςε αυτι, και κα εκδίδει εςωτερικι 
εγκφκλιο με τισ κζςεισ τθσ ςτα κιγζντα ι άλλα κζματα, ενϊ παράλλθλα κα κακορίηει και 
εντζλλεται τουσ φορείσ που κα υλοποιιςουν τισ όποιεσ αποφάςεισ τθσ. 
 

 
 

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
 
 

ΡΟΣΑΤΘΜΑ   “Α” 
 

ΚΕΜΑΤΑ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ 
 
 
1.  Γενικι ενθμζρωςθ επί τθσ φφςεωσ του Ζργου. 
2.  Ενθμζρωςθ επί των κινδφνων γενικά και ειδικότερα των κινδφνων του ςυγκεκριμζνου 

Ζργου, και των ατυχθμάτων που μποροφν αυτοί να προκαλζςουν.  
3.  Ραρουςίαςθ των ατομικϊν μζςων προςταςίασ, τθσ αναγκαιότθτασ χρθςιμοποίθςισ 

τουσ, και τθσ προςταςίασ που προςφζρει κάκε ζνα από αυτά. 
4.  Ενθμζρωςθ επί τθσ Ρολιτικισ Αςφάλειασ του Λδιοκτιτθ του Ζργου. 
5.  Ενθμζρωςθ επί τθσ πολιτικισ Αςφάλειασ τθσ εταιρείασ και τθσ ςπουδαιότθτασ τθσ 

αςφάλειασ ςτο Ζργο για τθν αςφάλεια του ίδιου του προςωπικοφ και του υλικοφ. 
6.  Ραρουςίαςθ διαδικαςιϊν εργαςιϊν, ςχετικϊν με τθν ειδικότθτα και τθ ςυγκεκριμζνθ 

κζςθ του κάκε εργαηόμενου. 
7.  Ενθμζρωςθ για τα  μζςα πυραςφάλειασ που υπάρχουν ςτο Ζργο και εκπαίδευςθ ςτον 

τρόπο χριςθσ  τουσ. 
8.  Επίδειξθ των χϊρων υγιεινισ, παροχισ Αϋ Βοθκειϊν, και ςυγκζντρωςθσ απορριμμάτων, 

και ενθμζρωςθ για τθν κακαριότθτα και ςωςτι χριςθ τουσ. 
9.  Ενθμζρωςθ επί του τρόπου που πρζπει να αντιμετωπίηονται οι παραλείψεισ ςτα 

κζματα αςφάλειασ και προτροπι ςτουσ εργαηόμενουσ να αναφζρουν οτιδιποτε 
υποπίπτει ςτθν αντίλθψι τουσ ωσ αναςφαλζσ ςτουσ προϊςταμζνουσ τουσ. 
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