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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΤΜΗΜΑ Α’ –  ΓΕΝΙΚΑ 

ΤΜΗΜΑ Β’– ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑ Γ’– ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Δ’– ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΜΗΜΑ Ε’– ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ 

 

Εισαγωγή 

Το παρόν Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) συντάχθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96, την 

ΥΑ ΔΙΠΑΔ./οικ/177/ 2001ΦΕΚ 266/01. Το σχέδιο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον ανάδοχο στα πλαίσια της διαχείρισης της 

Ασφάλειας και της Υγείας κατά τη φάση κατασκευής του έργου. Το παρόν Σ.Α.Υ. αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της μελέτης. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο Σ.Α.Υ. θα 

χρησιμοποιηθούν ως βάση για το Σ.Α.Υ. στη φάση κατασκευής του έργου.  

Επίσης από τον Ανάδοχο Κατασκευής του έργου πρέπει να ληφθούν υπόψη: 

− Συνέπειες των τροποποιήσεων της μελέτης που προτείνονται από τον ίδιο  

− Θέματα Ασφάλειας και Υγείας που σχετίζονται με τη μέθοδο εργασίας των αναδόχων  

− Απαιτήσεις της Νομοθεσίας σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων 

− Δελτία ασφάλειας προερχόμενα από τους προμηθευτές του για τα επικίνδυνα υλικά που 

προμηθεύεται και θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του έργου, ώστε να γίνει γνωστός 

ο τρόπος με τον οποίον θα διαχειρίζεται αυτά. 

Σημειώνεται ότι το Σ.Α.Υ. αποτελεί αναπόσπαστο και “ζωντανό’’ στοιχείο της 

κατασκευής του έργου και πρέπει να αναθεωρείται, κάθε φορά που κρίνεται 

απαραίτητο, ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα στις κατασκευαστικές απαιτήσεις, όπως 

αυτές θα προκύπτουν κατά την εξέλιξη των εργασιών. 
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ΤΜΗΜΑ Α΄ 

 
 

1. ΕΡΓΟ: : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ» 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 

3. ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ: Δήμος Δίου Ολύμπου 

4. Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΟΚ.: Αγ. Νικολάου 15, Λιτόχωρο 

5. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Υ.: Δήμος Δίου -Ολύμπου 

6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: 59/1998 

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :  

Όσον αφορά τις οικοδομικές εργασίες: 

• Επεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων 

Όσον αφορά τις Η/Μ εργασίες: 

• Αντικατάσταση της μονάδας θέρμανσης 
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ΤΜΗΜΑ Β΄ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Λαμβάνονται υπόψη οι γενικές αρχές πρόληψης εργασιακών κινδύνων που αναφέρονται στο 

άρθρο 7 του ΠΔ 17/96 προσαρμοσμένες στα τεχνικά έργα και συγκεκριμένα: 

• Εξάλειψη κινδύνων  

• Αντιμετώπιση κινδύνων στην πηγή τους  

• Εκτίμηση κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν και μέτρα που προτείνονται για 

την πρόληψή τους  

• Περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούμενου εξοπλισμού, όπου αυτός 

θεωρείται απαραίτητος λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, 

συντήρησης και επισκευής του έργου  

• Αντικατάσταση των επικίνδυνων υλικών με άλλα, λιγότερο επικίνδυνα  

• Προτεραιότητα στα μέτρα ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής 

προστασίας  

• Προσαρμογή στην τεχνική ανάπτυξη  

• Αρχιτεκτονικές, τεχνικές και/ή οργανωτικές εναλλακτικές για την επίτευξη 

προγραμματισμού των διαφόρων εργασιών και σταδίων εργασίας που γίνονται 

ταυτόχρονα ή διαδοχικά. 

2. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Οι κίνδυνοι κατά την κατασκευή των δικτύων ακαθάρτων μπορεί να περιλαμβάνουν τους εξής 

γενικούς κινδύνους: 

2.1 Μεταφορά υλικών και αποθήκευση υλικών 

• Συγκρούσεις ανάμεσα σε οχήματα, εξοπλισμό και πεζούς 

• Κίνδυνοι κατά τη μεταφορά των υλικών (υπερφόρτωση, διακίνηση ογκωδών, μεγάλου 

μήκους, επικίνδυνων υλικών) 
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• Κίνδυνοι από την αποθήκευση υλικών (μη ορθή στοιβασία, αποθήκευση σε συνθήκες 

κακού αερισμού) 

• Κίνδυνοι από την αποθήκευση εύφλεκτων υλικών (π.χ. μονωτικά) 

2.2 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 

• Κίνδυνος καταπλάκωσης από στοιχεία ή σίδερα, πτώση αντικειμένων, πρόσκρουση με το 

κινητό μέρος της αντλίας, συγκρούσεις, εκτόξευση εγκλωβισμένων σωματιδίων 

σκυροδέματος 

• Πιάσιμο με σίδερα, γδάρσιμο, κάψιμο, διαπέραση οπλισμού στο σώμα εργαζομένου, 

εκτοξεύσεις γρεζιών - πεταλούδων 

• Ανατροπή αντλίας, ανυψωτικού 

• Γλίστρημα – παραπάτημα 

• Κίνδυνοι από χειρωνακτική διακίνηση 

• Επαφή με σίδερα (το καλοκαίρι η θερμοκρασία του σιδήρου είναι υψηλή) – επαφή με το 

σκυρόδεμα 

• Δόνηση από μηχανή συμπύκνωσης του σκυροδέματος 

• Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες (τσιμέντο – ρευστοποιητής) 

• Πτώση από ύψος, πτώση σε προεξέχοντα τμήματα σιδηρών οπλισμών 

• Κατάρρευση σιδήρου (ξύλου) τύπων, κατάρρευση ικριωμάτων 

2.3 Μονώσεις 

• Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες (ασφαλτικά – αναθυμιάσεις) 

• Πυρκαγιά 

• Πτώση από ύψος 

• Κίνδυνοι εγκαυμάτων κ.α. τραυματισμών από συγκολλήσεις 

2.4 Τοποθέτηση – συναρμολόγηση προκατασκευασμένων στοιχείων 

• Συγκρούσεις ανάμεσα σε οχήματα, εξοπλισμό και πεζούς 

• Πτώση αντικειμένων στην τάφρο 

• Κίνδυνοι καταπλάκωσης από στοιχεία 

• Επαφή με μεταλλικά στοιχεία (το καλοκαίρι η θερμοκρασία τους είναι υψηλή) 
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• Ανατροπή ανυψωτικού 

• Γδάρσιμο – κόψιμο 

2.5 Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 

• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 

• Κίνδυνος πυρκαγιάς 

• Κίνδυνοι από ακαταλληλότητα χρήσης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

• Γδάρσιμο – κόψιμο 

3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Ο Ανάδοχος κατασκευής θα ορίσει το χρονοδιάγραμμα εργασιών για πρόληψη κινδύνου για 

όλους τους εργαζομένους και επισκέπτες στο εργοτάξιο. 

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ – 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται μια καταγραφή των κινδύνων που ενδέχεται να 

εμφανιστούν κατά την εκτέλεση του έργου. Οι πίνακες συντίθενται οριζόντια από 

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

υποφάσεις εργασίας. 

Έτσι για κάθε φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνονται οι κίνδυνοι που ενδέχεται 

να παρουσιαστούν. Η επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1, 2 ή 3 στους 

κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Τονίζεται ότι η χρήση 

των αριθμών είναι υποκειμενική και αποδίδει την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των 

κινδύνων.  

Σε γενικές γραμμές οι βασικές αρχές χρησιμοποίησης των αριθμών αυτών είναι οι εξής: 

• Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 

είτε (i) η πηγή του κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / 

υποφάση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα 

σε παλαιά οικοδομή) 
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είτε (ii) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων 

καταστάσεων (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι 

μικρής συνεκτικότητας ή υδροφορεί κλπ) 

είτε (iii)  ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι 

περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού 

ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή 

καυσίμων) 

• Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 

είτε (i) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. 

κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών σε οικοδομικό εργοτάξιο κλπ) 

είτε (ii) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση 

οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο) 

είτε (iii)  ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη 

(π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα) 

• Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως ενδιάμεσες των 1 και 3 περιπτώσεις. 
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ – 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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ΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΟΟΙΙ  
ΠΠΗΗΓΓΕΕ

ΣΣ  
  ΦΦ11  ΦΦ22  ΦΦ33  ΦΦ44  ΦΦ55  ΦΦ66  ΦΦ77  ΦΦ88  

02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό ΦΦ11..11  ΦΦ22..11  ΦΦ22..22  ΦΦ22..33  ΦΦ33..11  ΦΦ33..22  ΦΦ44..11  ΦΦ55..11  ΦΦ55..22  ΦΦ55..33  ΦΦ66..11  ΦΦ66..22  ΦΦ77..11  ΦΦ88..11  

02100. Κίνηση 

οχημάτων & 

μηχανημάτων 

 

02101 
Συγκρούσεις οχήματος - 

οχήματος 
1  1    1    1 1  1 

 
02102 

Συγκρούσεις οχήματος – 

προσώπων 
1 1 1  1  1    1 1  1 

 
02103 

Συγκρούσεις οχήματος – 

σταθερού εμποδίου 
 1 1  1  1    1 1  1 

 
02104 

Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - 

οχήματος 
 1 1  1  1    1 1   

 
02105 

Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - 

σταθερού εμποδίου 
 1 1  1  1    1 1   

 
02106 

Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες 

συστημάτων 
 1 1  1  1 1   1 1   

 
02107 

Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής 

ακινητοποίηση 
 1 1    1 1   1 1   

 
02108 

Μέσα σταθερής τροχιάς. 

Ανεπαρκής προστασία 
 1 1    1 1       

 
02109 

Μέσα σταθερής τροχιάς. 

Εκτροχιασμός 
 1 1    1 1       

 02200. Ανατροπή 

οχημάτων & εκσκαφές 

 

02201 Ασταθής έδραση  1 1    1 1   1 1   

 02202 Υποχώρηση εδάφους – δαπέδου  1 1   3 1 1       

 02203 Έκκεντρη φόρτωση  1 1    1 1   1 1   

 02204 Εργασία σε πρανές               

 02205 Υπερφόρτωση           1    

 02206 Μεγάλες ταχύτητες   1    1 1   1    

02300. Μηχανήματα με 

κινητά μέρη 

 

02301 Στενότητα χώρου   1    1       1 

 02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης        1      1 

 02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων   1            

Φ
Α
Σ
Ε
ΙΣ

 

Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
ΙΑ

Σ
 

Φάσεις εκτέλεσης έργου  

 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1 Προκαταρκτικές εργασίες 

 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 3.1 Κατασκευή στοιχείων από σκυρόδεμα 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4.1 Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7.1 Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού 

    

   



 10 

ΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΟΟΙΙ  
ΠΠΗΗΓΓΕΕ

ΣΣ  
  ΦΦ11  ΦΦ22  ΦΦ33  ΦΦ44  ΦΦ55  ΦΦ66  ΦΦ77  ΦΦ88  

02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό ΦΦ11..11  ΦΦ22..11  ΦΦ22..22  ΦΦ22..33  ΦΦ33..11  ΦΦ33..22  ΦΦ44..11  ΦΦ55..11  ΦΦ55..22  ΦΦ55..33  ΦΦ66..11  ΦΦ66..22  ΦΦ77..11  ΦΦ88..11  

τμημάτων – πτώσεις 

 
02304 

Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων 

τμημάτων – παγιδεύσεις μελών 
       1       

 02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα        1       

02400. Εργαλεία 

χειρός 
02401 Βλάβη εργαλείου  1 1    1       1 

 02402                

 02403                

02500. Άλλη πηγή 02501                

 02502                

 02503                

 
 
 
 

ΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΟΟΙΙ  
ΠΠΗΗΓΓΕΕ

ΣΣ  
  ΦΦ11  ΦΦ22  ΦΦ33  ΦΦ44  ΦΦ55  ΦΦ66  ΦΦ77  ΦΦ88  

03000. Πτώσεις από ύψος ΦΦ11..11  ΦΦ22..11  ΦΦ22..22  ΦΦ22..33  ΦΦ33..11  ΦΦ33..22  ΦΦ44..11  ΦΦ55..11  ΦΦ55..22  ΦΦ55..33  ΦΦ66..11  ΦΦ66..22  ΦΦ77..11  ΦΦ88..11  

03100. Οικοδομές – 

Κτίσματα 
03101 Κατεδαφίσεις               

 03102 Κενά τοίχων   2 1 1          

 03103 Κλιμακοστάσια  1 2 1           

 03104 Εργασία σε στέγες 1 1 1 1           

03200. Δάπεδα 
εργασίας -                

Προσπελάσεις 
03201 Κενά δαπέδων 1 1 1 1           

 03202 Πέρατα δαπέδων  1             

 03203 Επικλινή δάπεδα               

 03204 Ολισθηρά δάπεδα       1        

 03205 Ανώμαλα δάπεδα       1        

 03206 Αστοχία υλικού δαπέδου  1             
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ΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΟΟΙΙ  
ΠΠΗΗΓΓΕΕ

ΣΣ  
  ΦΦ11  ΦΦ22  ΦΦ33  ΦΦ44  ΦΦ55  ΦΦ66  ΦΦ77  ΦΦ88  

03000. Πτώσεις από ύψος ΦΦ11..11  ΦΦ22..11  ΦΦ22..22  ΦΦ22..33  ΦΦ33..11  ΦΦ33..22  ΦΦ44..11  ΦΦ55..11  ΦΦ55..22  ΦΦ55..33  ΦΦ66..11  ΦΦ66..22  ΦΦ77..11  ΦΦ88..11  

 
03207 

Υπερυψωμένες δίοδοι και 

πεζογέφυρες 
           1   

 03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες       2        

 
03209 

Ανηρτημένα δάπεδα. Αστοχία 

ανάρτησης 
              

 
03210 

Κινητά δάπεδα. Αστοχία 

μηχανισμού 
    1 2         

 03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση      2         

03300. Ικριώματα 03301 Κενά ικριωμάτων  2    2         

 
03302 

Ανατροπή. Αστοχία 

συναρμολόγησης 
 2    1         

 03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης  2    1         

 
03304 

Κατάρρευση. Αστοχία υλικού 

ικριώματος 
 1    1         

 03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση      2         

03400. Τάφροι – 

Φρέατα 
03401 Ελλειπής προστασία   2 2   2  2 2     

 03402                

03500. Άλλη πηγή 03501                

 03502                

 03503                

                 

 
 
 

ΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΟΟΙΙ  
ΠΠΗΗΓΓΕΕ

ΣΣ  
  ΦΦ11  ΦΦ22  ΦΦ33  ΦΦ44  ΦΦ55  ΦΦ66  ΦΦ77  ΦΦ88  

05000. Πτώσεις – Μετατοπίσεις υλικών και αντικειμένων ΦΦ11..11  ΦΦ22..11  ΦΦ22..22  ΦΦ22..33  ΦΦ33..11  ΦΦ33..22  ΦΦ44..11  ΦΦ55..11  ΦΦ55..22  ΦΦ55..33  ΦΦ66..11  ΦΦ66..22  ΦΦ77..11  ΦΦ88..11  

05100. Κτίσματα – 

Φέρων οργανισμός 
05101 Αστοχία. Γήρανση               

  05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση      2         
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ΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΟΟΙΙ  
ΠΠΗΗΓΓΕΕ

ΣΣ  
  ΦΦ11  ΦΦ22  ΦΦ33  ΦΦ44  ΦΦ55  ΦΦ66  ΦΦ77  ΦΦ88  

05000. Πτώσεις – Μετατοπίσεις υλικών και αντικειμένων ΦΦ11..11  ΦΦ22..11  ΦΦ22..22  ΦΦ22..33  ΦΦ33..11  ΦΦ33..22  ΦΦ44..11  ΦΦ55..11  ΦΦ55..22  ΦΦ55..33  ΦΦ66..11  ΦΦ66..22  ΦΦ77..11  ΦΦ88..11  

  
05103 

Αστοχία. Φυσική δυναμική 

επιφόρτιση 
 1    2     1    

  
05104 

Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική 

επιφόρτιση 
     2         

  05105 Κατεδάφιση               

  05106 Κατεδάφιση παρακείμενων               

05200.Οικοδομικά 

στοιχεία 
05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων      1         

  05202 Διαστολή – συστολή υλικών      1         

  05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων      1         

  
05204 

Ανερτημένα στοιχεία και 

εξαρτήματα 
     2         

  05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση      1         

  
05206 

Ανθρωπογενής δυναμική 

καταπόνηση 
     2         

  05207 Κατεδάφιση               

  
05208 

Αρμολόγηση/απαρμολόγηση 

προκατασκευασμένων στοιχείων 
              

05300.Μεταφερόμενα 

υλικά-Φορτοεκφο-

ρτώσεις 

05301 Μεταφορικό μηχάνημα. 

Ακαταλληλότητα/ανεπάρκεια 

 1    1 1 1   1    

  05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη  1   1 1 1 1   1 1   

  
05303 Μεταφορικό μηχάνημα. 

Υπερφόρτωση 
 1   1 1 1 1    1   

  
05304 

Απόκλιση μηχανήματος. 

Ανεπαρκής έδραση 
     1 1 1    1   

  05305 Ατελής/έκκεντρη φόρτωση  1   1 1 1 1    1   

  05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου      1 1 1    1   

 05307 Πρόσκρουση φορτίου  2   1 1 1 1    1   

  
05308 

Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου 

μήκους      
  1  

 
 1 

  

  
05309 

Χειρονακτική μεταφορά βαρέων 
φορτίων      

1 1 1  
 

 1 
  

  
05310 

Απόλυση χύδην υλικών. 

Υπερφόρτωση  1   1 
1 1 1  

 
 1 1 

 

  05311 Εργασία κάτω από σιλό               

05400.Στοι-βασμένα 

υλικά 
05401 Υπερστοίβαση 

     
  1  

 
  

  

  
05402 

Ανεπάρκεια πλευρικού 

περιορισμού σωρού      
  1  

 
  

  

  05403 Ανορθολογική απόληψη        1       

05500. Άλλη πηγή 05501                 

  05502                 

  05503                 
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ΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΟΟΙΙ  
ΠΠΗΗΓΓΕΕ

ΣΣ  
  ΦΦ11  ΦΦ22  ΦΦ33  ΦΦ44  ΦΦ55  ΦΦ66  ΦΦ77  ΦΦ88  

06000. Πυρκαγιές ΦΦ11..11  ΦΦ22..11  ΦΦ22..22  ΦΦ22..33  ΦΦ33..11  ΦΦ33..22  ΦΦ44..11  ΦΦ55..11  ΦΦ55..22  ΦΦ55..33  ΦΦ66..11  ΦΦ66..22  ΦΦ77..11  ΦΦ88..11  

06100. Εύφλεκτα 

υλικά 
06101 

Έκλυση – διαφυγή εύφλεκτων 

αερίων 
1              

 06102 Δεξαμενές/αντλίες καυσίμων       1 2       

 
06103 

Μονωτικά, διαλύτες, PVC κ.λ.π. 

Εύφλεκτα 
              

 06104 Ασφαλτοστρώσεις/χρήση πίσσας             1  

 06105 Αυτοανάφλεξη – εδαφικά υλικά               

 06106 Αυτοανάφλεξη – απορρίματα               

 
06107 

Επέκταση εξωγενούς εστίας. 

Ανεπαρκής προστασία 
              

06200. Σπινθήρες και 

βραχυκυκλώματα 
06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση   2            

 06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση   2         2   

 06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση               

 
06204 

Εργαλεία που παράγουν 

εξωτερικό σπινθήρα 
      2 2       

06300. Υψηλές 

θερμοκρασίες 
06301 

Χρήση φλόγας – 

οξυγονοκολλήσεις 
      2 2       

  
06302 

Χρήση φλόγας – 

κασσιτεροκολλήσεις 
              

 06303 Χρήση φλόγας – χυτεύσεις               

 06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις       2 2       

 06305 Πυρακτώσεις υλικών       2 2       

06400. Άλλη πηγή 06401                 

 06402                 
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ΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΟΟΙΙ  
ΠΠΗΗΓΓΕΕ

ΣΣ  
  ΦΦ11  ΦΦ22  ΦΦ33  ΦΦ44  ΦΦ55  ΦΦ66  ΦΦ77  ΦΦ88  

06000. Πυρκαγιές ΦΦ11..11  ΦΦ22..11  ΦΦ22..22  ΦΦ22..33  ΦΦ33..11  ΦΦ33..22  ΦΦ44..11  ΦΦ55..11  ΦΦ55..22  ΦΦ55..33  ΦΦ66..11  ΦΦ66..22  ΦΦ77..11  ΦΦ88..11  

 06403                 

 

ΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΟΟΙΙ  
ΠΠΗΗΓΓΕΕ

ΣΣ  
  ΦΦ11  ΦΦ22  ΦΦ33  ΦΦ44  ΦΦ55  ΦΦ66  ΦΦ77  ΦΦ88  

07000. Ηλεκτροπληξία ΦΦ11..11  ΦΦ22..11  ΦΦ22..22  ΦΦ22..33  ΦΦ33..11  ΦΦ33..22  ΦΦ44..11  ΦΦ55..11  ΦΦ55..22  ΦΦ55..33  ΦΦ66..11  ΦΦ66..22  ΦΦ77..11  ΦΦ88..11  

07100. Δίκτυα - 
Εγκαταστάσεις 

07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα   2            

  07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα   2            

  
07103 

Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα 

δίκτυα 
              

  07104 Προϋπάρχοντα επιτοίχεια δίκτυα               

  07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου   2    2      1 1 

  
07106 

Ανεπιτυχής αντικεραυνική 

προστασία 
      2        

07200. Εργαλεία - 

Μηχανήματα 
07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα     2 2 2      2  

 07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία     2 2 2        
07300. Άλλη πηγή 07301                

 07301                

  07303                

 
 

ΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΟΟΙΙ  
ΠΠΗΗΓΓΕΕ

ΣΣ  
  ΦΦ11  ΦΦ22  ΦΦ33  ΦΦ44  ΦΦ55  ΦΦ66  ΦΦ77  ΦΦ88  

09000. Εγκαύματα ΦΦ11..11  ΦΦ22..11  ΦΦ22..22  ΦΦ22..33  ΦΦ33..11  ΦΦ33..22  ΦΦ44..11  ΦΦ55..11  ΦΦ55..22  ΦΦ55..33  ΦΦ66..11  ΦΦ66..22  ΦΦ77..11  ΦΦ88..11  

09100. Υψηλές 

θερμοκρασίες 
09101 Συγκολλήσεις/συντήξεις       2        

  09102 Υπέρθερμα ρευστά            1   

  09103 Πυρακτωμένα στερεά       2        

  09104 Τήγματα μετάλλων               

  09105 Άσφαλτος/πίσσα            2   

  09106 Καυστήρες               

  
09107 

Υπερθέρμανση τμημάτων 

μηχανών 
      2      1 1 

09200. Καυστικά υλικά 09201 Ασβέστης               

  09202 Οξέα               

  09203                 

09300. Άλλη πηγή 09301                

 
09302                

 
09304                

 
 



 15 

 

 
 
 

 
ΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΟΟΙΙ  

ΠΠΗΗΓΓΕΕ

ΣΣ  
  ΦΦ11  ΦΦ22  ΦΦ33  ΦΦ44  ΦΦ55  ΦΦ66  ΦΦ77  ΦΦ88  

10000. Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες ΦΦ11..11  ΦΦ22..11  ΦΦ22..22  ΦΦ22..33  ΦΦ33..11  ΦΦ33..22  ΦΦ44..11  ΦΦ55..11  ΦΦ55..22  ΦΦ55..33  ΦΦ66..11  ΦΦ66..22  ΦΦ77..11  ΦΦ88..11  

10100. Φυσικοί παράγοντες               

 10101 Ακτινοβολίες               

 10102 θόρυβος/δονήσεις   2 1           

 10103 Σκόνη  1 2 1   1   2     

 10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός 1 1 1 1   1 1 1 1     

 10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 1 1 1 1   1 1 1 1     

 
10106 

Χαμηλή θερμοκρασία χώρου 

εργασίας 
 1             

 
10107 

Υψηλή θερμοκρασία χώρου 

εργασίας 
              

 10108 Υγρασία χώρου εργασίας               

 10109 Υπερπίεση/υποπίεση               

 10110                 

 10111                 

10200. Χημικοί παράγοντες               

 10201 Αέρια               

 10202 Χρήση τοξικών υλικών               

 10203 Αμίαντος               

 10204 Ατμοί τηγμάτων               

 
10205 

Αναθυμιάσεις υγρών, βερνίκια, 

κόλλες, μονωτικά, διαλύτες 
              

 10206 Καπναέρια ανατινάξεων               

 
10207 

Καυσαέρια μηχανών εσωτερικής 

καύσης 
              

 10208 Συγκολλήσεις               

 10209 Καρκινογόνοι παράγοντες               

 10210                 

 10211                 

 10212                 

10300. Βιολογικοί παράγοντες               

 10301 Μολυσμένα εδάφη               

 10302 Μολυσμένα κτίρια               

 10303 
Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, 

βιολογικούς καθαρισμούς 
              

 10304 Χώροι υγιεινής 
      

  

  
    

 10305   
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ΤΜΗΜΑ Γ΄ 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Για κάθε «πηγή κινδύνων» που έχει επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β, καταγράφονται οι φάσεις / υποφάσεις όπου υπάρχει 

πιθανότητα εμφάνισης καθώς και η εκτίμηση του αρχικού κινδύνου. Στη συνέχεια αναγράφονται οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις που 

προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας και περιγράφονται συνοπτικά τυχόν πρόσθετες ενέργειες και ειδικά μέτρα προστασίας που 

πρέπει να ληφθούν . Τέλος εκτιμάται ο κίνδυνος που παραμένει μετά και την εφαρμογή των προαναφερθέντων μέτρων. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

02000 

Κίνδυνοι από 

εργοταξιακό 

εξοπλισμό 

  

02100 
Κίνηση οχημάτων και 

μηχανημάτων 
   

02101 
Συγκρούσεις οχήματος-

οχήματος 

Φ1.1, Φ2.2, Φ4.1,  , 

Φ6.1, Φ6.2, Φ8.1 

ΠΔ 305/96, Παράρτημα IV, Α 

παρ.10 
  

02102 
Συγκρούσεις οχήματος-

προσώπων 

Φ1.1, Φ2.1, Φ2.2, 

Φ3.1, Φ4.1, Φ6.1, 

Φ6.2, Φ8.1 

ΠΔ 305/96, Παράρτημα IV, Α 

παρ.10 
  

02103 
Συγκρούσεις οχήματος-

σταθερού εμποδίου 

Φ2.1, Φ2.2, Φ3.1, 

Φ4.1, Φ6.1, Φ6.2, 

Φ8.1 

ΠΔ 305/96, Παράρτημα IV, Α 

παρ.10 

Οι κινήσεις προσέγγισης 

ανατρεπόμενων 

αυτοκινήτων θα γίνονται με 

τη βοήθεια κουμανταδόρου 

02104 
Συνθλίψεις μεταξύ 

οχήματος-οχήματος 

Φ2.1, Φ2.2, Φ3.1, 

Φ4.1, Φ6.1, Φ6.2 
ΠΔ 225/1989, Αρθρ. 8   
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

02105 

Συνθλίψεις μεταξύ 

οχήματος-σταθερού 

εμποδίου 

Φ2.1, Φ2.2, Φ3.1, 

Φ4.1, Φ6.1, Φ6.2 
ΠΔ 225/1989, Αρθρ. 8   

02106 
Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες 

συστημάτων 

Φ2.1, Φ2.2, Φ3.1, 

Φ4.1, Φ5.1,  Φ6.1, 

Φ6.2 

Π.Δ 1073/81: άρθρα45-

48,50,85 
  

02107 
Ανεξέλεγκτη κίνηση. 

Ελλιπής ακινητοποίηση 

Φ2.1, Φ2.2, Φ4.1, 

Φ5.1,  Φ6.1, Φ6.2 

 Π.Δ 1073/81: άρθρα45-

48,50,85 
  

02200 
Ανατροπή οχημάτων και 

μηχανημάτων 
   

02201 Ασταθής έδραση 
Φ2.1, Φ2.2, Φ4.1, 

Φ5.1,  Φ6.1, Φ6.2 
Π.Δ 1073/81: άρθρα 8   

02202 
Υποχώρηση 

εδάφους/δαπέδου 

Φ2.1, Φ2.2, Φ3.2, 

Φ4.1, Φ5.1 

Π.Δ 1073/81: άρθρα 72 και ΠΔ 

305/96, Παράρτημα IV, BII, 

παρ. 8 

  

02203 Έκκεντρη φόρτωση 
Φ2.1, Φ2.2, Φ4.1, 

Φ5.1,  Φ6.1, Φ6.2 
    

02204 Εργασία σε πρανές  
 ΠΔ 305/96, Παράρτημα IV, BII, 

παρ. 8 
  

02205 Υπερφόρτωση Φ6.1 
ΠΔ 1073/1981, Τμήμα VI, ΠΔ 

225/1989, Αρθρ. 14 
  

02206 Μεγάλες ταχύτητες 
Φ2.2, Φ4.1, Φ5.1,  

Φ6.1 

ΠΔ 1073/1981, Τμήμα VI, ΠΔ 

225/1989, Αρθρ. 14 
 

02300 
Μηχανήματα με κινητά 

μέρη 
   

02301 Στενότητα χώρου Φ2.2, Φ4.1, Φ8.1 ΠΔ 1073/81: άρθρο 46   

02302 
Βλάβη συστημάτων 

κίνησης 
Φ5.1, Φ8.1   

02305 

Τηλεχειριζόμενα 

μηχανήματα & 

τμήματά τους 

Φ2.2 ΠΔ 31/90   
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

03000 Πτώσεις από ύψος    

03100 Οικοδομές - κτίσματα    

03102 Κενά τοιχίων Φ2.2, Φ2.3, Φ3.1  ΠΔ 1073/81: άρθρα 18,19   

03103 Κλιμακοστάσια Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3     

03104 Εργασία σε στέγες 
Φ1.1, Φ2.1, Φ2.2, 

Φ2.3 

Π.Δ 1073/81: άρθρα 72 και ΠΔ 

305/96, Παράρτημα IV, BII, 

παρ. 5 

  

03200 
Δάπεδα εργασίας 

προσπελάσεις 
   

03201 Κενά δαπέδων 
Φ1.1, Φ2.1, Φ2.2, 

Φ2.3 

ΠΔ 1073/81 : άρθρο 38,40 και 

ΠΔ 778/80, άρθρο 20 
  

03202 Πέρατα δαπέδων Φ2.1 
ΠΔ 1073/81 : άρθρο 38 και ΠΔ 

778/80, άρθρο 17 
  

03203 Επικλινή δάπεδα  
ΠΔ 1073/81 : άρθρο 38,40 και 

ΠΔ 778/80, άρθρο 17 
  

03204 Ολισθηρά δάπεδα Φ4.1 

Π.Δ 1073/81: άρθρα 37, 106 και 

ΠΔ 305/96, Παράρτημα IV, BII, 

παρ. 6   

03205 Ανώμαλα δάπεδα Φ4.1 

Π.Δ 1073/81: άρθρα 37, 106 και 

ΠΔ 305/96, Παράρτημα IV, BII, 

παρ. 6 

  

03206 Αστοχία υλικού δαπέδου Φ2.1 

Π.Δ 1073/81: άρθρα 37, 106 και 

ΠΔ 305/96, Παράρτημα IV, BII, 

παρ. 6   

03207 
Υπερυψωμένες δίοδοι και 

πεζογέφυρες 
Φ6.2 

Π.Δ 1073/81: άρθρα 37, 106 και 

ΠΔ 305/96, Παράρτημα IV, BII,   
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

παρ. 6 

03208 
Κινητές σκάλες και 

ανεμόσκαλες 
Φ4.1 

Π.Δ 1073/81: άρθρα 43,44 και 

ΠΔ 305/96, Παράρτημα IV, BII, 

παρ. 6   

03210 
Κινητά δάπεδα. Αστοχία 

μηχανισμού 
Φ3.1, Φ3.2 

Π.Δ 778/801: άρθρα 15,21 και 

ΠΔ 305/96, Παράρτημα IV, BII, 

παρ.1 
  

03300 Ικριώματα    

03301 Κενά ικριωμάτων Φ2.1, Φ3.2 

Π.Δ 1073/81: Άρθρο 34 και ΠΔ 

778/80, Άρθρο 9, Απόφαση 

16440/Φ10.4/445/1993   

03302 
Ανατροπή. Αστοχία 

συναρμολόγησης 
Φ2.1, Φ3.2 

Π.Δ 1073/81: Άρθρο 34 και ΠΔ 

778/80, Άρθρα 3-8,10,13, ΠΔ 

305/96, Παράρτημα ΙΙ, παρ.6 , 

Απόφαση 

16440/Φ10.4/445/1993   

03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης Φ2.1, Φ3.2 

Π.Δ 1073/81: Άρθρο 34 και ΠΔ 

778/80, Άρθρα 3-8,10,13, ΠΔ 

305/96, Παράρτημα ΙΙ, παρ.6 , 

Απόφαση 

16440/Φ10.4/445/1993   

03304 
Κατάρρευση. Αστοχία 

υλικού ικριώματος 
Φ2.1, Φ3.2 

ΠΔ 778/80, Άρθρο 4,13, 

Απόφαση 

16440/Φ10.4/445/1993  

03400 Τάφροι / φρεάτια   

 

03401 Πτώση σε τάφρο ή φρέαρ 
Φ2.2, Φ2.3, Φ4.1, 

Φ5.2, Φ5.3 

Π.Δ 1073/81: Τμήμα Ι, ΠΔ 

225/1989, Αρθρ. 25  

05000 
Πτώσεις – μετατοπίσεις 

υλικών και αντικειμένων 
  

 

05100 
Κτίσματα – φέρων 

οργανισμός 
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

05103 
Αστοχία. Φυσική δυναμική 

καταπόνηση 
Φ2.1, , Φ3.2, Φ6.1 

Π.Δ 1073/81: Τμήμα VΙ, ΠΔ 

225/1989, Αρθρ. 14 

Πέραν των χειριστών των 

μηχανημάτων δε θα πρέπει 

στην περιοχή των εργασιών 

να υπάρχουν άλλοι 

εργαζόμενοι σε ακτίνα 

ασφαλείας 

05200 Οικοδομικά στοιχεία   
 

05202 Διαστολή-συστολή υλικών Φ3.2  
 

05207 Κατεδάφιση   ΠΔ 1073/81 
 

05300 
Μεταφερόμενα υλικά – 

εκφορτώσεις 
  

 

05301 

Μεταφορικό μηχάνημα. 

Ακαταλληλότητα/ανε

πάρκεια 

Φ2.1, Φ3.2, Φ4.1, 

Φ5.1, Φ6.1 
 

 

05302 
Μεταφορικό μηχάνημα. 

Βλάβη 

Φ2.1, Φ3.1, Φ3.2, 

Φ4.1, Φ5.1, Φ6.1, 

Φ6.2 

ΠΔ 1073/81: άρθρα 46-48 

 

05303 
Μεταφορικό μηχάνημα. 

Υπερφόρτωση 

Φ2.1, Φ3.1, Φ3.2,  

Φ4.1, Φ5.1, Φ6.2 
ΠΔ 1073/81: άρθρα 46-48 

 

05304 
Απόκλιση μηχανήματος. 

Ανεπαρκής έδραση 

Φ3.2, Φ4.1, Φ5.1, 

Φ6.2 
ΠΔ 1073/81: άρθρα 25,86 

 

05305 Ατελής/έκκεντρη φόρτωση 
Φ2.1, Φ3.1, Φ3.2,  

Φ4.1, Φ5.1, Φ6.2 

Π.Δ 1073/81: Τμήμα VΙ, ΠΔ 

225/1989, Αρθρ. 14  

05306 
Αστοχία συσκευασίας 

φορτίου 

Φ3.2,  Φ4.1, Φ5.1, 

Φ6.2 

Π.Δ 1073/81: Τμήμα VΙ, ΠΔ 

225/1989, Αρθρ. 14 
 

05307 Πρόσκρουση φορτίου 
Φ2.1, Φ3.1, Φ3.2,  

Φ4.1, Φ5.1, Φ6.2 
ΠΔ 1073/81: άρθρα 14 

 

05308 Διακίνηση αντικειμένων Φ5.1, Φ6.2  ΠΔ 1073/81: άρθρο 91  
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

μεγάλου μήκους 

05309 
Χειρωνακτική μεταφορά 

βαρέων φορτίων 

Φ3.2, Φ4.1, Φ5.1, 

Φ6.2 
ΠΔ 397/94 

 

05310 
Απόλυση χύδην υλικών. 

Υπερφόρτωση 

Φ2.1, Φ3.1, Φ3.2,  

Φ4.1, Φ5.1, Φ6.2, 

Φ7.1 

Π.Δ 1073/81: Τμήμα VΙ, ΠΔ 

225/1989, Αρθρ. 14 
 

05311 Εργασία κάτω από σιλό    

05400 Στοιβασμένα υλικά    

05401 Υπερστοίβαση Φ5.1 ΠΔ 1073/81: Άρθρα 85-87  

05402 
Ανεπάρκεια πλευρικού 

περιορισμού σωρού 
Φ5.1 ΠΔ 1073/81: Άρθρα 86 

 

06000 Πυρκαγιές    

06100 Εύφλεκτα υλικά    

06101 
Έκλυση/διαφυγή εύφλεκτων 

αερίων 
Φ1.1  

 

06200 
Σπινθήρες & 

βραχυκυκλώματα 
  

 

06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση Φ2.2   

06202 
Υπόγειοι αγωγοί υπό 

τάση 
Φ2.2, Φ6.2   

06204 
Εργαλεία που παράγουν 

εξωτερικό σπινθήρα 
Φ4.1, Φ5.1   

06300 Υψηλές θερμοκρασίες    
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

06301 
Χρήση φλόγας-

οξυγονοκολλήσεις 
Φ4.1, Φ5.1  

 

06303 Ηλεκτροσυγκολλήσεις  ΠΔ. 95/78 (20Α)  

06304 Πυρακτώσεις υλικών Φ4.1, Φ5.1  

 

06305 Πυρακτώσεις υλικών Φ4.1, Φ5.1  

 

07000 Ηλεκτροπληξία   

 

07100 Δίκτυα – εγκαταστάσεις   

 

07101 
Προϋπάρχοντα εναέρια 

δίκτυα 
Φ2.2  

 

07102 
Προϋπάρχοντα υπόγεια 

δίκτυα 
Φ2.2  

 

07104 
Προϋπάρχοντα επιτοίχεια 

δίκτυα 
  

 

07105 
Δίκτυο ηλεκτροδότησης 

έργου 

Φ2.2, Φ4.1, Φ7.1, 

Φ8.1 
 

 

07106 
Ανεπιτυχής 

αντικεραυνική προστασία 
Φ4.1  

 

07200 Εργαλεία – μηχανήματα    

07201 
Προϋπάρχοντα υπόγεια 

δίκτυα 

Φ3.1, Φ3.2, Φ4.1, 

Φ7.1 
 

 

07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία Φ3.1, Φ3.2, Φ4.1   

09000 Εγκαύματα    
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

09100 Υψηλές θερμοκρασίες    

09101 Συγκολλήσεις/συντήξεις Φ4.1   

09102 Υπέρθερμα ρευστά Φ6.2  ΠΔ 1073/81: άρθρα 99-110  

09103 Πυρακτωμένα στερεά Φ4.1 ΠΔ 1073/81: άρθρα 99-110  

09105 Άσφαλτος/πίσσα Φ6.2 ΠΔ 1073/81: άρθρα 99-110  

09107 
Υπερθερμαινόμενα τμήματα 

μηχανών 
Φ4.1, Φ7.1, Φ8.1  

 

09200 Καυστικά υλικά    

10000 
Έκθεση σε βλαπτικούς 

παράγοντες 
  

 

10100 Φυσικοί παράγοντες   
 

10102 Θόρυβος/δονήσεις Φ2.2, Φ2.3 

ΠΔ 396/94: Άρθρα 3,4 και 

Παράρτημα ΙΙ παρ.2 και ΠΔ 

85/91  

10103 Σκόνη 
Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, 

Φ4.1, Φ5.3 

ΠΔ 1073/81 : άρθρο 30, ΠΔ 

396/94, άρθρο 7 και παράρτημα 

ΙΙ, παρ.4  

10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός 

Φ1.1, Φ2.1, Φ2.2, 

Φ2.3, Φ4.1, Φ5.1, 

Φ5.2,Φ5.3 

ΠΔ 305/96 Παράρτημα VI, BII 

παρ 3 και Εγκύκλιος Υπ. 

Εργασίας 130329/03.07.95 

Αναστολή εργασιών 

υπαίθρου σε περίπτωση 

παγετού 

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 

Φ1.1, Φ2.1, Φ2.2, 

Φ2.3, Φ4.1, Φ5.1, 

Φ5.2, Φ5.3 

ΠΔ 305/96 Παράρτημα VI, BII 

παρ 3 και Εγκύκλιος Υπ. 

Εργασίας 130329/03.07.95 

Αναστολή εργασιών 

υπαίθρου σε περίπτωση 

καύσωνα 
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

10106 
Χαμηλή θερμοκρασία χώρου 

εργασίας 
Φ2.1 

ΠΔ 305/96 Παράρτημα VI, BII 

παρ 3 και Εγκύκλιος Υπ. 

Εργασίας 130329/03.07.95  
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ΤΜΗΜΑ Δ΄ 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

Ο Ανάδοχος κατασκευής είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στο Σ.Α.Υ. που θα 

καταρτίσει πριν την έναρξη κατασκευής του έργου σκαρίφημα που θα περιέχει 

όλους τους εργοταξιακούς χώρους οι οποίοι θα έχουν την έγκριση της επίβλεψης 

και του ΚτΕ. 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να περιλάβει: 

- Πρόσβαση στο εργοτάξιο – εργοταξιακά γραφεία 

- Γραφεία επίβλεψης – αποθηκευτικοί χώροι 

- Χώροι υγιεινής – χώροι εστίασης 

- Χώρος Α’ βοηθειών – αποδυτήρια 

- Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων 

- Εναέρια δίκτυα εργοταξίου και ΟΚΩ 

Επίσης θα πρέπει να υποβάλλει στον ΚτΕ κατάλογο του εξοπλισμού που θα 

χρησιμοποιήσει στο έργο. 

ΔΙΟΔΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ  

Υπενθυμίζουμε στον ανάδοχο κατασκευής τα: 

• ΠΔ 778/80 (ΦΕΚ 193/Α) ''Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 

οικοδομικών εργασιών'' 

• ΠΔ 1073/81 (ΦΕΚ 260/Α) ''Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 

εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας 

Πολιτικού Μηχανικού'' 

• Ν. 1568/88 (ΦΕΚ 177 Α / 18.10.85) "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων" 
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• Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138 Α / 21.6.88) "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης 

τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα 

τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του 

άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/85" -ΠΔ 85/91 (ΦΕΚ 38 Α/1991) "Προστασία 

των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους 

στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188 ΕΟΚ" 

• ΠΔ 395/94 (ΦΕΚ 220 Α) ''Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για 

την χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την 

εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ''  

• ΠΔ 396/1994 (ΦΕΚ 220 Α) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για 

την χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την 

εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ "  

• ΠΔ 397/1994 (ΦΕΚ 221Α/1994) "Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας 

για τον χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος 

βλάβης της ράχης και της οσφυϊκής χώρας σε συμμόρφωση με την οδηγία 

90/269/ΕΟΚ"  

• ΠΔ 16/96 (ΦΕΚ 10/Α/1996) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας 

στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ"  

• ΠΔ 17/1996 (ΦΕΚ 11/ Α / 1996) "Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και 

της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 

89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ"  

• ΠΔ 105/95 (ΦΕΚ 67/ Α / 10-4-95) "Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση 

ασφαλείας ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 

92/58/ΕΟΚ" -ΠΔ 305/1996 (ΦΕΚ 212 Α/1996) "Ελάχιστες προδιαγραφές 

ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 

εργοτάξια σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ" 

• Αρ. 16440/ Φ.10.4/ 445 / 16-9-93 / Υπουργική Απόφαση ''Κανονισμός 

παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών 

στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών'' 

• ΕΓΚ. 130427/90 "Αντιμετώπιση θερμικής καταπόνησης εργαζομένων κατά το 

θέρος" 
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• Ν.2094/92 (ΦΕΚ 182 Α/1992) "Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

(ΚΟΚ)" 

Θέση 

Ο ανάδοχος κατασκευής θα πρέπει να καταθέσει προς έγκριση τοπογραφικό -

χωροταξικό με τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις εντός του ευρύτερου χώρου του 

εργοταξίου με τις οδεύσεις των πεζών (προσωπικού, επισκεπτών κλπ) και των 

οχημάτων, με τοποθέτηση σήμανσης που ισχύει εντός του εργοταξίου (Π.Δ. 105/ 

1995-ΦΕΚ 67/ Α / 10-4-95) "Ελάχιστες Προδιαγραφές για την σήμανση 

ασφαλείας ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58 

ΕΟΚ". Η κυκλοφορία των οχημάτων εντός του Εργοταξίου επιτρέπεται μόνο κατά 

τις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου. 

Σχετικά Σχέδια 

Σχετικά Σχέδια σε κατάλληλες κλίμακες θα πρέπει να καταθέσει ο Ανάδοχος 

κατασκευής του έργου προς έγκριση. 

ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Η αποθήκευση του βασικού μηχανικού εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί είτε σε 

αποθήκη είτε στον ακάλυπτο εργοταξιακό χώρο. 

ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ  

Κατά την αποθήκευση και στοίβαξη αντικειμένων – υλικών, θα καταβάλλεται 

φροντίδα ούτως ώστε να μην διακινδυνεύσει κανείς από κατάρρευση ή πτώσεις 

αντικειμένων. Αν η αποθήκευση γειτνιάζει με περιοχές εργασίας ή κυκλοφορίας, 

θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προστασίας όπως περιφράγματα, σανιδώματα 

προστατευτικά δίχτυα κλπ. Το επίπεδο εργασίας, πριν από την έναρξη της 

φόρτωσης, διαμορφώνεται κατάλληλα ώστε να επιτρέπει ομαλή πρόσβαση των 

οχημάτων μεταφοράς. Η φόρτωση των οχημάτων γίνεται προσεκτικά, χωρίς να 

επιτρέπεται πιθανή πτώση υλικών από την καρότσα μεταφοράς κατά τη διαδρομή. 

Τα υλικά που θα αποθηκευτούν από τον ανάδοχο κατασκευής εντός του 

Εργοταξίου θα είναι τα συνήθη ήτοι: τσιμέντα, σίδερα, ξύλα (για τους 

ξυλοτύπους των τεχνικών), αδρανή από τα λατομεία, αγωγοί, βαρέλια ασφάλτου, 

υλικά σήμανσης, υλικά ασφάλειας (στηθαία κλπ), χρώματα, εποξειδικά υλικά, 
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διαλύτες. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να αποθηκευτούν με όλους τους κανόνες 

ασφαλείας που προβλέπονται από την κείμενη Νομοθεσία. Υπενθυμίζουμε στον 

ανάδοχο κατασκευής ότι για κάθε υλικό που θα ενσωματώνεται στο έργο θα 

πρέπει να ζητά από τον προμηθευτή "Δελτία Ασφαλείας" προτού τα αποθηκεύσει 

και τα διαχειριστεί. 

ΧΩΡΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

Η συλλογή και απόθεση των άχρηστων υλικών θα γίνεται με μηχανικά μέσα στις 

εγκεκριμένες θέσεις απόθεσης. Υπενθυμίζονται στον Ανάδοχο κατασκευής του 

έργου οι απαιτήσεις Προστασίας Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις οποίες κάθε 

είδους, σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια 

παντός είδους ενέματα κλπ αποτελούν ελεγχόμενα απορρίμματα και θα πρέπει να 

απομακρύνονται από το εργοτάξιο, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων 

νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη 

παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων 

ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 

98012/2001/96 (ΦΕΚ 40Β) (πάγιος περιβαλλοντικός όρος). Για τα υγρά 

απόβλητα ισχύουν οι εκάστοτε Νομαρχιακές Αποφάσεις (πάγιος περιβαλλοντικός 

όρος). Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε 

απορροές της κατασκευής. 

Για το λόγο αυτό επιβάλλεται να ληφθούν μέτρα ώστε οι απορροές να είναι 

απαλλαγμένες από φερτές ύλες (π.χ. λάσπες) και μη βιοδιασπόμενες ουσίες (π.χ. 

λιπαντικά, υγρά καύσιμα). Εάν εκτελούνται εργασίες πλύσης μηχανημάτων και 

οχημάτων πρέπει να κατασκευαστεί φρεάτιο συλλογής και καθίζησης των νερών 

έκπλυσης, να γίνεται τακτικός καθαρισμός του φρεατίου από την ιλύ η οποία θα 

μεταφέρεται σε Χώρο Διάθεσης Απορριμμάτων. Για τα υγρά απόβλητα ισχύουν 

επιπλέον οι εκάστοτε Αποφάσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.  

Για την ασφαλή αποκομιδή επικίνδυνων ουσιών, ισχύουν τα εξής: 

Όλοι οι ανάδοχοι (υπεργολάβοι) θα ενημερώνουν τις αρμόδιες Αρχές, μέσω του 

Κύριου Αναδόχου για τυχόν επικίνδυνες ουσίες που απαιτούν ασφαλή αποκομιδή. 

Ο Κύριος Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την λήψη όλων των λογικών προφυλάξεων 

για την ασφαλή αποκομιδή επικίνδυνων ουσιών, καθώς και την τήρηση αρχείου 

μεταφοράς αυτών από εγκεκριμένη εταιρία. 
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Επισημαίνεται η υποχρέωση του Αναδόχου να ζητά από τους προμηθευτές του τα 

δελτία ασφαλείας των υλικών που προμηθεύεται ώστε να είναι σε θέση να 

γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο οφείλει να τα διαχειρίζεται. Οι προμηθευτές είναι 

υποχρεωμένοι να παραδίδουν στον καταναλωτή ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Material Safety Data Sheet – M.S.D.S.). Τα M.S.D.S. 

πρέπει να απαιτούνται, με φροντίδα του τμήματος προμηθειών του έργου, στα 

ελληνικά όταν πρόκειται για εισαγόμενα προϊόντα. Τα M.S.D.S. παραδίδονται 

στον υπεύθυνο των δραστηριοτήτων, στους Μηχανικούς Ασφαλείας και τον Ιατρό 

Ασφαλείας οι οποίοι μετά από μελέτη συνιστούν τυχόν πρόσθετα μέτρα 

ασφαλείας και υγείας για το συγκεκριμένο προϊόν. 

Ένα Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (M.S.D.S.) ενδεικτικά – και όχι περιοριστικά 

πρέπει να περιέχει: 

− Ταυτότητα προϊόντος, κατασκευαστή ή αντιπροσώπου 

− Χημική σύσταση, πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τα συστατικά 

− Ταυτότητα κινδύνων 

− Μέτρα Πρώτων Βοηθειών 

− Μέτρα Πυρόσβεσης 

− Μέτρα για περιπτώσεις διαρροής 

− Χειρισμός 

− Αποθήκευση 

− Έλεγχοι έκθεσης 

− Μέσα ατομικής προστασίας 

− Φυσικοχημικές ιδιότητες 

− Σταθερότητα και ικανότητα για αντίδραση 

− Πληροφόρηση σχετική με τοξικολογικά δεδομένα 

− Πληροφόρηση σχετική με οικολογικά δεδομένα 

− Καταστροφή άχρηστου-μολυσμένου υλικού 

Τα παρακάτω επικίνδυνα υλικά μπορεί να βρεθούν κατά τη διάρκεια των 

εργασιών στο εργοτάξιο: 
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− Λάδια 

− Διαλύτες  

− Τσιμέντο 

− Εποξειδικά υλικά 

− Βαφές και κόλλες 

− Εύφλεκτα υλικά 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι ενήμερος για τις απαιτήσεις ασφαλούς 

αποθήκευσης, σήμανσης ασφαλείας και χρήσης που είναι απαραίτητες για την 

εργασία επιτόπου του έργου. 

ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ  

Η αλλαγή ενδυμασίας των εργαζομένων στο υπό μελέτη έργο και η φύλαξη των 

ενδυμάτων τους θα γίνεται σε κατάλληλους χώρους με δυνατότητα πλυσίματος 

και καθαρισμού. Τα ενδύματα θα φυλάσσονται σε ατομικά ιματιοφυλάκια. Για 

τους χώρους υγιεινής και για το νερό θα εφαρμόζονται οι Υγειονομικές Διατάξεις 

του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μέσα στο 

εργοτάξιο θα υπάρχει κατάλληλος στεγασμένος χώρος ανάπαυσης και εστίασης, ο 

οποίος θα προφυλάσσει τους εργαζόμενους από τις καιρικές συνθήκες και θα 

υπάρχει οπτική επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον. Ο χώρος διαλείμματος θα 

διαθέτει τον απαραίτητο αριθμό τραπεζιών, καθισμάτων, δοχείων απορριμμάτων, 

μέσα για θέρμανση και ψύξη τροφίμων και ποτών και εξοπλισμό για συντήρηση 

και την προετοιμασία των τροφίμων. Το πόσιμο νερό θα διαχωρίζεται και θα 

επισημαίνεται για την αποφυγή σύγχυσης με το νερό χρήσης.  

Στο εργοτάξιο θα υπάρχει πρόχειρο μικρό φαρμακείο για την παροχή πρώτων 

βοηθειών, τοποθετημένο σε θέση εύκολα προσιτή υπό την επίβλεψη 

εντεταλμένου του Αναδόχου. 

Το κουτί των πρώτων βοηθειών κατ’ ελάχιστον θα περιλαμβάνει:  

• Αποστειρωμένους αυτοκόλλητους επιδέσμους σε διάφορα μεγέθη (τύπου 

τραυμαπλάστ, χαζαπλάστ)  

• Παραμάνες σε διάφορα μεγέθη  

• Σαπούνι  
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• LATEX γάντια  

• Αποστειρωμένες γάζες  

• Τριγωνικούς επιδέσμους  

• Επιδέσμους  

• Ελαστικούς επιδέσμους  

• Ψαλίδι  

• Λαβίδα  

• Βελόνα  

• Υγρά πετσετάκια  

• Αντισηπτικό  

• Θερμόμετρο  

• Γλωσσοπιέστρα  

• Σωληνάριο με βαζελίνη ή άλλο λιπαντικό  

• Φυσικό ορό  

• Οινόπνευμα καθαρό  

• Οξυζενέ 

• Αντισηπτικό κολλύριο 

• Ασπιρίνες ή φάρμακα κατά του πόνου που δεν περιέχουν ασπιρίνη 

(παρακεταμόλη)  

• Φάρμακα για στομαχικές διαταραχές (αντιόξινα)  

• Αμμωνία υγρή  

• Αντισταμινική αλοιφή (για τσιμπήματα-δαγκώματα εντόμων, εξανθήματα)  

Η συμπλήρωση των παραπάνω ειδών γίνεται με ευθύνη του Τεχνικού Ασφάλειας 

σε συνεργασία με τον Ιατρό Εργασίας.  

Κτίρια καντίνας:  Θα πρέπει να υπάρχει κτίριο καντίνας σε κάθε χώρο 

εργοταξίου, καθώς και κινούμενη καντίνα για τις απομακρυσμένες περιοχές. Τα 

απορρίμματα και υπολείμματα τροφών θα απορρίπτονται στον προβλεπόμενο 
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κάδο απορριμμάτων. Θα μεταφέρονται δε σε πλαστικές σακούλες στην 

πλησιέστερη δημοτική χωματερή. 

Χώροι Υγιεινής και εξυπηρέτησης: Θα υπάρχουν κτίρια υγιεινής σε κάθε 

εργοτάξιο και φορητές τουαλέτες σε τοπικούς χώρους εργασίας. 

ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΧΩΡΟΙ Ή ΖΩΝΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

Δεν απαιτούνται άλλα σημεία, χώροι ή ζώνες για την ασφάλεια και την υγεία των 

εργαζομένων. 
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ΤΜΗΜΑ Ε΄ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

Α/Α Αρ. Νομοθετήματος Τίτλος Νομοθετήματος ΦΕΚ 

1. Β.Δ. 25-08-1920 Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και 

ασφαλείας των εργατών διατάξεων. 

200 Α΄/05-09-1920 

2. Π.Δ. 22-12-1933 Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων 

εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων. 

406 Α΄ /29-12-1933 

3. Π.Δ. 14-03-1934 Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και 

υπαλλήλων των πάσης φύσεως 

βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, 

εργαστηρίων κ.λπ. 

112 Α΄/22-03-1934 

4. Ν. 158/1975 Περί εργασίας επί ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων ευρισκομένων υπό τάσιν. 

189 A΄/08-09-1975 

5. Π.Δ. 212/1976 Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των 

εργαζομένων εις μεταφορικάς ταινίας και 

προωθητάς εν γένει. 

78 Α΄/06-04-1976 

6. Π.Δ. 17/1978 Περί συμπληρώσεως του από 22/29.12.1933 

Π. Δ/τος “περί ασφαλείας εργατών και 

υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών 

κλιμάκων“. 

3 Α΄/12-01-1978 

7. Π.Δ. 95/1978 Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των 

απασχολουμένων εις εργασίας 

συγκολλήσεων. 

20 Α΄/17-02-1978 

8. Π.Δ. 778/1980 Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την 

εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών. 

193Α΄/26-08-1980 

9. Υ.Α. ΒΜ 5/30428/1980 Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής 

προδιαγραφής σημάνσεως εκτελουμένων 

έργων σε οδούς εκτός κατοικημένων 

περιοχών. 

589 Β΄/30-06-1980 

10. Π.Δ. 1181/1981 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην 

το έτος 1960 υπ’ αριθ. 115 Διεθνούς 

Συμβάσεως “περί προστασίας των 

εργαζομένων από τας ιοντιζούσας 

ακτινοβολίας”. 

195 Α΄/24-07-1981 

11. Π.Δ. 1073/1981 Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν 

εργασιών εις εργοτάξια έργων οικοδομών και 

πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος 

Πολιτικού Μηχανικού. 

260 Α΄/16-09-1981 

12. Π.Δ. 329/1983 Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των 

επικίνδυνων ουσιών σε συμμόρφωση με τις 

Οδηγίες του Συμβουλίου των Ε.Κ. 

67/548/ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ, 70/189/ΕΟΚ, 

71/141/ΕΟΚ, 73/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 

79/831/ΕΟΚ και της Επιτροπής των Ε.Κ. 

118 Α΄ και 140 

Α΄/1983  

http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/n--1920.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p--1933.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p--1934.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/n-158-1975.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-212-1976.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-17-1978.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-95-1978.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-778-1980.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-1181-1981.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-1073-1981.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-329-1983.htm
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Α/Α Αρ. Νομοθετήματος Τίτλος Νομοθετήματος ΦΕΚ 

76/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ. 

13. Υ.Α. ΒΜ 5/30058/1983 Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής 

Σημάνσεως Εκτελουμένων Έργων σε οδούς 

εντός κατοικημένων περιοχών. 

121 Β΄/23-03-1983 

14. Ν. 1396/1983 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων 

ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά 

τεχνικά έργα. 

126 Α΄/15-09-1983 

15. Ν. 1418/1984 Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων. 

23 A΄/29-02-1984 

16. Υ.Α. 130646/1984 Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. 154 Β΄/19-03-1984 

17. Ν. 1430/1984 Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 

“που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην 

οικοδομική βιομηχανία” και ρύθμιση θεμάτων 

που έχουν άμεση σχέση μ’ αυτή. 

49 Α΄/18-04-1984 

18. Υ.Α. ΙΙ-

5η/Φ/17402/1984 

Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών 

Εργασιών. 

931 Β΄/31-12-1984 

19. Ν. 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 177 Α΄/18-10-1985 

20. Υ.Α. 56206/1613/1986 Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των 

μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε 

συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 

81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978, της 

7ης Δεκεμβρίου 1981 και της 11ης Ιουλίου 

1985. 

570 Β΄/09-09-1986 

21. Π.Δ. 307/1986 Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που 

εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς 

παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας 

τους. 

135 Α΄/29-08-1986 

22. Π.Δ. 70α/1988 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται 

σε αμίαντο κατά την εργασία. 

31 Α΄/17-02-1988 

23. Π.Δ. 71/1988 Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων. 32 Α΄/17-02-1988 

24. Υ.Α. 7755/160/1988 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις 

Βιομηχανικές - Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και 

αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες 

ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών. 

241 Β΄/22-04-1988 

25. Π.Δ. 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού 

ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο 

γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφάλειας 

για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και 

εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 

1568/1985 “Υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζομένων”. 

138 Α΄/21-06-1988 

26. Υ.Α. 88555/3293/1988 Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του 

Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. 

721 Β΄/04-10-1988 

http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/n-1396-1983.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/a-130646-1984.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/n-1430-1984.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/n-1568-1985.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-307-1986.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-70a-1988.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/a-7755-1988.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-294-1988.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/a-88555-1988.htm
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27. Υ.Α. 69001/1921/1988 Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή 

στάθμης θορύβου μηχανημάτων και 

συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των 

μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των 

πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών 

ζευγών συγκόλλησης, των 

ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των 

φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος 

και αεροσφυρών. 

751 Β΄/18-10-1988 

28. Ν. 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την 

απασχόληση και άλλες διατάξεις. 

85 Α΄/23-03-1989 

29. Π.Δ. 225/1989 Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά 

Έργα. 

106 Α΄/02-05-1989 

30. Π.Δ. 31/1990 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και 

συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης 

Τεχνικών έργων. 

11 Α΄/05-02-1990 

31. Π.Δ. 70/1990 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε 

ναυπηγικές εργασίες. 

31 Α΄/14-03-1990 

32. Π.Δ. 85/1991 Προστασία των εργαζομένων από τους 

κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής 

τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ. 

38 Α΄/18-03-1991 

33. Π.Δ. 157/1992 Επέκταση των διατάξεων των Προεδρικών 

Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων 

που εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις του Ν. 

1568/85 “Υγιεινή και Ασφάλεια των 

εργαζομένων” (177/Α) στο Δημόσιο, 

Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 

74 Α΄/12-05-1992 

34. Ν. 2094/1992 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 182 Α΄/25-11-1992 

35. Υ.Α. Β 4373/1205/1993 Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με 

την 89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 

21ης Δεκεμβρίου 1989 για την προσέγγιση 

των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά 

με τα μέσα ατομικής προστασίας. 

187 Β΄/23-03-1993 

36. Π.Δ. 77/1993 Για την Προστασία των εργαζομένων από 

φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς 

παράγοντες και τροποποίηση και 

συμπλήρωση του Π. Δ/τος 307/86 (135/Α) 

σε συμμόρφωση προς την οδηγία του 

Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ. 

34 Α΄/18-03-1993 

37. Υ.Α. 

16440/Φ.10.4/445/1993 

Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην 

αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών 

στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και 

χρήση μεταλλικών σκαλωσιών. 

756 Β΄/28-09-1993 

38. Ν. 2229/1994 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 

1418/1984 και άλλες διατάξεις. 

138 Α΄/31-08-1994 

http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/n-1837-1989.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-225-1989.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-31-1990.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-70-1990.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-85-1991.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-157-1992.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/a-4373-1993.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-77-1993.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/a-16440-1993.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/a-16440-1993.htm


 

36 

Α/Α Αρ. Νομοθετήματος Τίτλος Νομοθετήματος ΦΕΚ 

39. Y.A. 378/1994 Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία 

και επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση προς 

την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

705 Β΄/20-09-1994 

40. Π.Δ. 395/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 

υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού 

εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την 

εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 

89/655/ΕΟΚ. 

220 Α΄/19-12-1994 

41. Π.Δ. 396/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 

υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους 

εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την 

εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ. 

220 Α΄/19-12-1994 

42. Π.Δ. 397/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 

υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση 

φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για 

τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των 

εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την 

οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ. 

221 Α΄/19-12-1994 

43. Π.Δ. 399/1994 Προστασία των εργαζομένων από τους 

κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε 

καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία 

σε συμμόρφωση με την οδηγία του 

Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ. 

221 Α΄/19-12-1994 

44. Π.Δ. 105/1995 Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση 

ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε 

συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ. 

67 Α΄/10-04-1995 

45. Π.Δ. 186/1995 Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους 

που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε 

βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε 

συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου 

90/679/ΕΟΚ και 93/383/ΕΟΚ. 

97 Α΄/30-5-1995 

46. Π.Δ. 16/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 

υγείας στους χώρους εργασίας σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ. 

10 Α΄/18-01-1996 

47. Π.Δ. 17/1996 Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της 

υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία 

σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ 

και 91/383/ΕΟΚ. 

11 Α΄/18-01-1996 

48. Π.Δ. 18/1996 Τροποποίηση Π.Δ. 377/1993 σχετικά με τις 

μηχανές σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 

του Συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ. 

12 Α΄/18-01-1996 

49. Π.Δ. 305/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 

υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 

212 Α΄/29-08-1996 

http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-395-1994.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-396-1994.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-397-1994.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-399-1994.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-105-1995.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-186-1995.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-16-1996.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-17-1996.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-377-1993.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-305-1996.htm
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Α/Α Αρ. Νομοθετήματος Τίτλος Νομοθετήματος ΦΕΚ 

συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. 

50. Π.Δ. 174/1997 Τροποποίηση π.δ. 186/1995 “Προστασία των 

εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν 

λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς 

παράγοντες κατά την εργασία σε 

συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου 

90/679/ΕΟΚ και 93/383/ΕΟΚ” (97/Α) σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 95/30/ΕΚ. 

150 Α΄/15-7-1997 

51. Π.Δ. 175/1997 Τροποποίηση π.δ. 70α/1988 “Προστασία των 

εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά 

την εργασία” (31/Α) σε συμμόρφωση με την 

οδηγία 92/85/ΕΟΚ. 

150 Α΄/15-7-1997 

52. Π.Δ. 176/1997 Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και 

της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, 

λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/EOK. 

150 Α΄/15-7-1997 

53. Π.Δ. 177/1997 Ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της 

προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας 

των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια 

γεωτρήσεων βιομηχανίες σε συμμόρφωση με 

την οδηγία 92/91/ΕΟΚ. 

150 Α΄/15-7-1997 

54. Π.Δ. 62/1998 Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την 

εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 

94/33/ΕΚ. 

67 Α΄/26-3-1998 

55. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01  Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη 

μελέτη του έργου  

(ΦΕΚ 266 Β/2001΄)  

56. ΔΕΕΠΠ/οικ./85/01  Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας 

(Σ.Α.Υ.) και του Φακέλου Ασφάλειας και 

Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητων στοιχείων 

για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της 

οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης 

εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο  

(ΦΕΚ 686 Β΄/2001)  

57. ΔΙΠΑΔ/οικ.889/03  Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού 

κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων 

Έργων (Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.).  

ΦΕΚ 16/Β/14-01-

2003  

 

http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-174-1997.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-70a-1988.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-176-1997.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-177-1997.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-62-1998.htm
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ 

Α/Α Τίτλος  Αριθμός Εγκυκλίου 

1. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 778/1980  

Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την 

εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών (ΦΕΚ 

193Α΄/26-08-1980) 

131120/10-10-1980 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 1073/1981  

Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν 

εργασιών εις εργοτάξια έργων οικοδομών και 

πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος 

Πολιτικού Μηχανικού (ΦΕΚ 260 Α΄/16-09-

1981) 

131081/29-09-1981 

130236/15-02-1982 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3. Εγκύκλιος Εφαρμογής Ν. 1396/1983  

Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων 

ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά 

τεχνικά έργα (ΦΕΚ 126 Α΄/15-09-1983) 

132625/Δεκέμβριος 1983  

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

4. Εγκύκλιος Εφαρμογής Υ.Α. 

130646/1984  

Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας (ΦΕΚ 154 

Β΄/19-03-1984) 

130891/08-05-1984  

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

5. Εγκύκλιος Εφαρμογής Ν. 1430/1984  

Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 

“που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην 

οικοδομική βιομηχανία” και ρύθμιση θεμάτων 

που έχουν άμεση σχέση μ’ αυτή (ΦΕΚ 49 

Α΄/18-04-1984) 

131307/08-06-1984  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

6. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 225/1989  

Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά 

Έργα (ΦΕΚ 106 Α΄/02-05-1989) 

130528/23-05-1989  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

7. Εγκύκλιος Εφαρμογής Υ.Α. 

16440/Φ.10.4/445/1993  

Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην 

αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών 

στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και 

χρήση μεταλλικών σκαλωσιών (ΦΕΚ 756 

Β΄/28-09-1993) 

130210/04-06-1997  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

8. Εγκύκλιος  

Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των 

εργαζομένων κατά το θέρος 

130329/03-07-1995  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-778-1980.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/egyk/131120.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-1073-1981.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/egyk/131081.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/egyk/130236.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/n-1396-1983.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/egyk/132625.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/a-130646-1984.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/a-130646-1984.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/egyk/130891.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/n-1430-1984.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/egyk/131307.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-225-1989.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/egyk/130528.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/a-16440-1993.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/a-16440-1993.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/egyk/130210.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/egyk/130329.htm
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Α/Α Τίτλος  Αριθμός Εγκυκλίου 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

9. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 397/1994  

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 

υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση 

φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για 

τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των 

εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την 

οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 

221 Α΄/19-12-1994) 

130405/16-08-1995  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

10. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 105/1995  

Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση 

ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε 

συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ. 

(ΦΕΚ 67 Α΄/10-04-1995) 

130409/18-08-1995  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

11. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 16/1996  

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 

υγείας στους χώρους εργασίας σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ 

(ΦΕΚ 10 Α΄/18-01-1996) 

130532/31-07-1996  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

12. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 17/1996  

Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της 

υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε 

συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 

91/383/ΕΟΚ (ΦΕΚ 11 Α΄/18-01-1996) 

130297/15-07-1996  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

13. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 305/1996  

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 

υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ 

(ΦΕΚ 212 Α΄/29-08-1996) 

130159/07-05-1997  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-397-1994.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/egyk/130405.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-105-1995.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/egyk/130409.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-16-1996.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/egyk/130532.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-17-1996.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/egyk/130297.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-305-1996.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/egyk/130159.htm
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΕ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 

Α/Α ΑΡ. ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

1. 80/1107/EEC Περί προστασίας των εργαζομένων 

από τους κινδύνους που 

παρουσιάζονται συνέπεια 

εκθέσεώς τους, κατά τη διάρκεια 

της εργασίας, σε χημικά, φυσικά ή 

βιολογικά μέσα. 

Ν. 1568/1985 

2. 83/477/EEC Για την προστασία των 

εργαζομένων από τους κινδύνους 

που οφείλονται στην έκθεσή τους 

στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της 

εργασίας. 

Π.Δ. 70α/1988 

3. 86/188/EEC Περί προστασίας των εργαζομένων 

από τους κινδύνους που 

διατρέχουν λόγω της έκθεσεώς 

τους κατά τη διάρκεια της 

εργασίας στο θόρυβο. 

Π.Δ. 85/1991 

4. 88/642/EEC Τροποποιητική της 80/1107/ΕΟΚ, 

περί προστασίας των εργαζομένων 

από τους κινδύνους που 

παρουσιάζονται συνέπεια 

εκθέσεώς τους, κατά τη διάρκεια 

της εργασίας, σε χημικά, φυσικά ή 

βιολογικά μέσα. 

Π.Δ. 77/1993 

5. 89/391/EEC 

(Framework 

Directive) 

Σχετικά με την εφαρμογή των 

μέτρων για την προώθηση της 

βελτίωσης της ασφάλειας και της 

υγείας των εργαζομένων κατά την 

εργασία.  

Π.Δ. 17/1996 

6. 89/654/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες 

απαιτήσεις των χώρων εργασίας 

για την υγιεινή και την ασφάλεια. 

Π.Δ. 16/1996 

7. 89/655/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες 

προδιαγραφές ασφάλειας και 

υγείας για την χρησιμοποίηση 

εξοπλισμού εργασίας από τους 

εργαζόμενους κατά την εργασία 

τους. 

Π.Δ. 395/1994 

8. 89/656/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες 

προδιαγραφές ασφάλειας και 

υγείας για τη χρήση από τους 

εργαζόμενους εξοπλισμών 

ατομικής προστασίας κατά την 

εργασία. 

Π.Δ. 396/1994 
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Α/Α ΑΡ. ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

9. 90/269/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες 

απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας 

για το χειρωνακτικό χειρισμό 

φορτίων όπου υπάρχει ιδιαίτερος 

κίνδυνος βλάβης της ράχης και 

οσφυϊκής χώρας. 

Π.Δ. 397/1994 

10. 90/394/EEC Για την προστασία των 

εργαζομένων από τους κινδύνους 

που συνδέονται με την έκθεση σε 

καρκινογόνους παράγοντες κατά 

την εργασία. 

Π.Δ. 399/1994 

11. 90/679/EEC Σχετικά με την προστασία των 

εργαζομένων από κινδύνους που 

διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους 

σε βιολογικούς παράγοντες κατά 

την εργασία. 

Π.Δ. 186/1995 

12. 91/382/EEC Τροποποίηση της οδηγίας 

83/477/ΕΟΚ για τον αμίαντο. 

Π.Δ. 175/1997 

13. 91/383/EEC Συμπλήρωση των μέτρων που 

αποσκοπούν στο να προάγουν τη 

βελτίωση της ασφάλειας και της 

υγείας κατά την εργασία των 

εργαζομένων με σχέση εργασίας 

ορισμένου χρόνου ή με σχέση 

πρόσκαιρης εργασίας. 

Π.Δ. 17/1996 

14. 92/57/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες 

προδιαγραφές ασφάλειας και 

υγείας που πρέπει να 

εφαρμόζονται στα προσωρινά 

εργοτάξια. 

Π.Δ. 305/1996 

15. 92/58/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες 

προδιαγραφές για τη σήμανση 

ασφάλειας ή/και υγείας στην 

εργασία. 

Π.Δ. 105/1995 

16. 92/91/ EEC Περί των ελαχίστων 

προδιαγραφών για τη βελτίωση 

της προστασίας της ασφάλειας και 

της υγείας των εργαζομένων στις 

εξορυκτικές δια γεωτρήσεων 

βιομηχανίες. 

Π.Δ. 177/1997 

17. 92/104/EEC Περί των ελαχίστων 

προδιαγραφών της για τη 

βελτίωση της προστασίας της 

ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζομένων στις υπαίθριες ή 

υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες.  

Υ.Α. ΑΠΔ7/Α/Φ1/14080/732/1996 
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Α/Α ΑΡ. ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

(προθεσμία 3.12.94, στο άρθρο 10 

προθεσμία 3.12.2001) 

18. 93/88/EEC Τροποποιητική της οδηγίας 

90/679/ΕΟΚ (Βιολογικοί 

παράγοντες). 

Π.Δ. 186/1995 

19. 93/104/EEC Σχετικά με ορισμένα στοιχεία της 

οργάνωσης του χρόνου εργασίας. 

Ν. 2639/1998 και Π.Δ. υπό έκδοση 

20. 95/30/EK Για την προσαρμογή στην τεχνική 

πρόοδο της οδηγίας 90/679/ΕΟΚ 

(Βιολογικοί παράγοντες). 

Π.Δ 174/1997 

21. 94/33/EEC Περί προσεγγίσεως της νομοθεσίας 

των κρατών μελών όσον αφορά 

την προστασία των νέων. 

Π.Δ 62/1998 

22. 95/63/EK Τροποποίηση της οδηγίας 

89/655/ΕΟΚ για τον εξοπλισμό 

εργασίας. 

Π.Δ υπό έκδοση 

23. 97/42/EK Σχετικά με την προστασία των 

εργαζομένων από κινδύνους που 

συνδέονται με την έκθεση σε 

καρκινογόνους παράγοντες κατά 

την εργασία. 

Π.Δ υπό έκδοση 

24. 98/24/EK Προστασία της υγείας και 

ασφάλειας των εργαζομένων κατά 

την εργασία από κινδύνους 

οφειλόμενους σε χημικούς 

παράγοντες. 

Στο στάδιο εθνικής διαβούλευσης 

(ΣΥΑΕ) 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΕ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 

Α/Α ΑΡ. ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

1. 80/1107/EEC Περί προστασίας των εργαζομένων 

από τους κινδύνους που 

παρουσιάζονται συνέπεια εκθέσεώς 

τους, κατά τη διάρκεια της εργασίας, 

σε χημικά, φυσικά ή βιολογικά μέσα. 

Ν. 1568/1985 

2. 83/477/EEC Για την προστασία των εργαζομένων 

από τους κινδύνους που οφείλονται 

στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά 

τη διάρκεια της εργασίας. 

Π.Δ. 70α/1988 

3. 86/188/EEC Περί προστασίας των εργαζομένων 

από τους κινδύνους που διατρέχουν 

λόγω της εκθέσεως τους κατά τη 

διάρκεια της εργασίας στο θόρυβο. 

Π.Δ. 85/1991 

4. 88/642/EEC Τροποποιητική της 80/1107/ΕΟΚ, περί 

προστασίας των εργαζομένων από 

τους κινδύνους που παρουσιάζονται 

συνέπεια εκθέσεως τους, κατά τη 

διάρκεια της εργασίας, σε χημικά, 

φυσικά ή βιολογικά μέσα. 

Π.Δ. 77/1993 

5. 89/391/EEC 

(Framework 

Directive) 

Σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων 

για την προώθηση της βελτίωσης της 

ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζομένων κατά την εργασία.  

Π.Δ. 17/1996 

6. 89/654/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις 

των χώρων εργασίας για την υγιεινή 

και την ασφάλεια. 

Π.Δ. 16/1996 

7. 89/655/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές 

ασφάλειας και υγείας για την 

χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας 

από τους εργαζόμενους κατά την 

εργασία τους. 

Π.Δ. 395/1994 

8. 89/656/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές 

ασφάλειας και υγείας για την χρήση 

από τους εργαζόμενους εξοπλισμών 

ατομικής προστασίας κατά την 

Π.Δ. 396/1994 
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Α/Α ΑΡ. ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

εργασία. 

9. 90/269/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις 

υγιεινής και ασφάλειας για το 

χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων όπου 

υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης 

της ράχης και οσφυϊκής χώρας. 

Π.Δ. 397/1994 

10. 90/394/EEC Για την προστασία των εργαζομένων 

από τους κινδύνους που συνδέονται με 

την έκθεση σε καρκινογόνους 

παράγοντες κατά την εργασία. 

Π.Δ. 399/1994 

11. 90/679/EEC Σχετικά με την προστασία των 

εργαζομένων από κινδύνους που 

διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε 

βιολογικούς παράγοντες κατά την 

εργασία. 

Π.Δ. 186/1995 

12. 91/382/EEC Τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ 

για τον αμίαντο. 

Π.Δ. 175/1997 

13. 91/383/EEC Συμπλήρωση των μέτρων που 

αποσκοπούν στο να προάγουν τη 

βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας 

κατά την εργασία των εργαζομένων με 

σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή 

με σχέση πρόσκαιρης εργασίας. 

Π.Δ. 17/1996 

14. 92/57/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές 

ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 

εφαρμόζονται στα προσωρινά 

εργοτάξια. 

Π.Δ. 305/1996 

15. 92/58/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές 

για τη σήμανση ασφάλειας ή/και 

υγείας στην εργασία. 

Π.Δ. 105/1995 

16. 92/91/ EEC Περί των ελαχίστων προδιαγραφών για 

τη βελτίωση της προστασίας της 

ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζομένων στις εξορυκτικές δια 

γεωτρήσεων βιομηχανίες. 

Π.Δ. 177/1997 

17. 92/104/EEC Περί των ελαχίστων προδιαγραφών Υ.Α. 
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Α/Α ΑΡ. ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

της για τη βελτίωση της προστασίας 

της ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζομένων στις υπαίθριες ή υπόγειες 

εξορυκτικές βιομηχανίες.  

(προθεσμία 3.12.94, στο άρθρο 10 

προθεσμία 3.12.2001) 

ΑΠΔ7/Α/Φ1/14080/732/1996 

18. 93/104/EEC Σχετικά με ορισμένα στοιχεία της 

οργάνωσης του χρόνου εργασίας. 

Ν. 2639/1998 και Π.Δ. υπό 

έκδοση 

19. 95/30/EK Για την προσαρμογή στην τεχνική 

πρόοδο της οδηγίας 90/679/ΕΟΚ 

(Βιολογικοί παράγοντες). 

Π.Δ 174/1997 

20. 94/33/EEC Περί προσεγγίσεως της νομοθεσίας 

των κρατών μελών όσον αφορά την 

προστασία των νέων. 

Π.Δ 62/1998 

21. 95/63/EK Τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ 

για τον εξοπλισμό εργασίας. 

Π.Δ υπό έκδοση 

22. 97/42/EK Σχετικά με την προστασία των 

εργαζομένων από κινδύνους που 

συνδέονται με την έκθεση σε 

καρκινογόνους παράγοντες κατά την 

εργασία. 

Π.Δ υπό έκδοση 

23. 98/24/EK Προστασία της υγείας και ασφάλειας 

των εργαζομένων κατά την εργασία 

από κινδύνους οφειλόμενους σε 

χημικούς παράγοντες. 

Στο στάδιο εθνικής 

διαβούλευσης (ΣΥΑΕ) 

 



 

46 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

Η παρούσα παράγραφος ακολουθεί τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται στο ΠΔ 305/96 

Αρθ.3 παρ. 5&6. 

1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

1.1 Οργάνωση διοίκησης 

Η διοίκηση του εργοταξίου ορίζει τεχνικό υγείας και ασφαλείας όλου του έργου 

(Συντονιστής σε θέματα ασφάλειας και υγείας) σχετικά με τα μέτρα για την 

ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων κατά την εκτέλεση των έργων, προς 

αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήματος. Είναι δυνατόν, από το υπόλοιπο προσωπικό 

του έργου, να οριστούν και βοηθοί του τεχνικού υγείας και ασφάλειας. 

Καθήκοντα και ευθύνες τεχνικού ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση 

του έργου 

Ο τεχνικός υγείας και ασφαλείας (Συντονιστής σε θέματα ασφάλειας και υγείας 

κατά την εκτέλεση του έργου) είναι υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που 

καταγράφονται αναλυτικά στον Κ.Δ.Π. 2002, άρθρο 38, παρ. 9 - 4 και 

συγκεκριμένα: 

• Ο υπεύθυνος ασφαλείας και υγιεινής του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη 

της εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις περί 

ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων 

• Έχει άμεση επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, όπως Τροχαία – 

Αστυνομία, Πρώτες Βοήθειες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς, 

φορείς μαζικής ενημέρωσης και τους βιομηχανικούς χώρους που επηρεάζονται 

από τις εργασίες  

• Πρόγνωση και λύση προβλημάτων που προκύπτουν στο έργο, όπως 

κυκλοφοριακό, ανασφαλείς συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον, τοπικές 

δυσκολίες για την ασφάλεια του έργου και των εργαζομένων  

• Συσκέπτεται με τους μηχανικούς του εργοταξίου πληροφορώντας τους για τον 

βαθμό των μέτρων ασφάλειας που εφαρμόζονται  

• Οργανώνει ελέγχους ασφαλείας στο εργοτάξιο, ώστε να επιβεβαιώνεται η 

διατήρηση και επιβολή των μέτρων ασφαλείας  
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• Επιβεβαιώνει την ύπαρξη του κατάλληλου προσωπικού εξοπλισμού ασφαλείας 

για κάθε εργαζόμενο  

• Ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών, επισκέπτεται τις θέσεις εργασίας του 

εργοταξίου και αναφέρει τις όποιες αποκλίσεις επισημαίνονται 

• Ερευνά τα ατυχήματα και διατηρεί ημερολόγιο καταγραφής τους για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων προς αποφυγή άλλων παρόμοιων περιστατικών (στο 

παράρτημα δίνεται ενδεικτικό δελτίο καταγραφής περιστατικών και 

ατυχημάτων) 

• Αναφέρει στον Υπεύθυνο του εργοταξίου (Εργοταξιάρχη) κάθε παράβαση και 

τις προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες  

• Επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό του εργοταξίου είναι ενήμερο σχετικά με τις 

πρώτες βοήθειες που πρέπει να παρέχονται 

1.2 Κανόνες Εργοταξίου του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος κατασκευής αναμένεται να ορίσει σαφείς κανόνες και διαδικασίες για 

όλους τους εργαζόμενους και επισκέπτες στο εργοτάξιο. Προτείνεται π.χ. να 

καθιερωθεί από τον Ανάδοχο κατασκευής ένα σύστημα αδειών πρόσβασης στο 

εργοτάξιο, προσωπικό που θα επιβλέπει την τήρηση του παραπάνω συστήματος, 

κατάλληλη σήμανση κλπ..   

Κανόνες και καθήκοντα των εργαζομένων 

Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με τα μέτρα ασφαλείας που 

καθιερώνονται στο εργοτάξιο ώστε να προστατεύονται τόσο οι ίδιοι όσο και τρίτα 

μέρη. Τα ελάχιστα μέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 

• Υποχρεωτική χρήση του εξοπλισμού ασφαλείας και άλλων προστατευτικών 

μέσων που παρέχονται, όπου απαιτούνται  

• Άμεση αναφορά στον υπεύθυνο ασφαλείας για έλλειψη εξοπλισμού ασφαλείας 

και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας  

• Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση ή τροποποίηση του εξοπλισμού ασφαλείας και 

των προστατευτικών μέτρων χωρίς τη σχετική έγκριση  
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• Δεν επιτρέπεται καμία ενέργεια με πρωτοβουλία των εργαζομένων που δεν 

συμβιβάζεται ως προς τα μέτρα ασφάλειας, διότι τίθεται σε κίνδυνο η δική 

τους ασφάλεια και η ασφάλεια των άλλων  

Ο Ανάδοχος πρέπει να εφαρμόσει Σύστημα Α&Υ που θα περιλαμβάνει διαδικασίες 

σύμφωνες με την ελληνική νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές Α&Υ στην 

Εργασία, για να διασφαλιστεί η προστασία του προσωπικού και του 

περιβάλλοντος εργασίας από ατυχήματα ή ζημίες. 

Ο κύριος στόχος του είναι η επίτευξη ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος σε όλα 

τα εργοτάξια. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί εν μέρει με ελέγχους του 

Συντονιστή Ασφαλείας του Αναδόχου (ΣΑΑ) ή των Μηχανικών Ασφαλείας (ΜΑ) ή 

του Γιατρού Εργασίας (ΓΕ), για τον εντοπισμό των συνθηκών και διαδικασιών που 

ενέχουν κινδύνους, και τη διόρθωση αυτών ώστε να εξαλείφεται ή να μειώνεται η 

πιθανότητα ατυχήματος.  

Για την επίτευξη των στόχων του συστήματος ασφαλείας, ο Ανάδοχος 

Κατασκευής εφαρμόζει πρόγραμμα επιθεώρησης για το σύνολο του Έργου. Οι 

επιθεωρήσεις αυτές παρέχουν στοιχεία, σε σταθερή βάση, προς την Διοίκηση του 

Αναδόχου Κατασκευής όσον αφορά το κατά πόσο ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 

της κείμενης νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγιεινή των Εργαζομένων στον 

χώρο εργασιών. Κάτι τέτοιο επιτρέπει επίσης τον καθορισμό και την εφαρμογή 

των διορθωτικών ενεργειών. Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει όλα τα έγγραφα που 

σχετίζονται με την ασφάλεια και απαιτούνται κατά την έναρξη της εγκατάστασης 

του νέου εργοταξίου, καθώς και όλες τις δημόσιες εγκρίσεις, όταν απαιτούνται. 

• Εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας για την έναρξη 

εργασιών.  

• Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας.  

• Σχέδιο Α&Υ (για το στάδιο κατασκευής).  

• Φ.Α.Υ. (πρώτη έκδοση).  

• Βιβλίο Υποδείξεων ΜΑ/ΓΕ.  

• Ημερολόγιο Ατυχημάτων.  

• Συμβάσεις με τις οποίες ορίζονται οι ΣΑΑ και ΓΕ.  
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• Ανάρτηση πινάκων στους χώρους εργασίας με το πρόγραμμα των ΜΑ, ΣΑΑ και 

ΓΕ ούτως ώστε να ενημερώνονται οι υπάλληλοι για την παρουσία τους.  

• Έκδοση αδειών από τοπικούς δημόσιους / ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται 

στην κατασκευή.  

• Ύπαρξη σχεδίων και διαδικασιών για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.  

• Ύπαρξη προγράμματος προληπτικών εξετάσεων που εκτελεί ο ΓΕ.  

• Προγράμματα εκπαίδευσης και πρόβλεψη για περιοδικές ασκήσεις που εκτελεί 

το προσωπικό του αναδόχου σε θέματα Α&Υ.  

1.3 Συσκέψεις ασφάλειας  

Κάθε μήνα πρέπει να υλοποιείται σύσκεψη ασφαλείας στο εργοτάξιο με τη 

συμμετοχή του Διευθυντή έργου, του Τεχνικού Ασφαλείας του Αναδόχου, του 

Συντονιστή Ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου, του Ιατρού Εργασίας του 

Αναδόχου, των Μηχανικών, των Εργοδηγών και των Υπεργολάβων. Στη σύσκεψη 

πρέπει να τηρούνται πρακτικά και θα καθορίζονται οι στόχοι της επομένης 

περιόδου. 

Συσκέψεις συγκαλούνται επίσης, και κάθε φορά που πρόκειται να εκτελεστεί και 

μία εργασία. Στις συσκέψεις αυτές, συμμετέχει όλο το κύριο προσωπικό, ώστε να 

ενημερωθεί σχετικά με τα προβλήματα περί ασφαλείας. Αντικείμενο της 

σύσκεψης είναι ο συντονισμός του κυρίως προσωπικού από τον υπεύθυνο 

ασφαλείας και υγείας καθώς και η σύνταξη της σχετικής αναφοράς, η οποία 

υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες. 

Ο υπεύθυνος ασφαλείας σε συνεργασία με τους άλλους ειδικούς εκτελεί ελέγχους 

ώστε να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση για τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας. Αν ο 

υπεύθυνος ασφαλείας παρατηρήσει οποιαδήποτε μη συμμόρφωση, συγκαλείται 

σύσκεψη με την παρουσία όλων των μελών που εμπλέκονται. Αντικείμενο της 

σύσκεψης είναι η εξέταση της μη συμμόρφωσης και η απόφαση για τη διορθωτική 

ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί. Ακολούθως, αν ο υπεύθυνος ασφαλείας 

θεωρεί ότι στη διάρκεια της επιθεώρησης οι διορθωτικές ενέργειες δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί, το αναφέρει άμεσα στον Εργοταξιάρχη.  
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1.4 Τεκμηρίωση 

Όταν διαπιστώνεται κάποια μη συμμόρφωση ως προς την ασφάλεια, ο υπεύθυνος 

ασφαλείας συντάσσει και υπογράφει μία αναφορά παράβασης κανόνων 

ασφαλείας όπου περιγράφεται η διαπιστωμένη κατάσταση και δίνονται οι 

απαιτούμενες εντολές σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να 

εκτελεστούν. Η αναφορά δίδεται στον άμεσα υπεύθυνο της θέσεως εργασίας και 

κοινοποιείται στον υπεύθυνο εργοταξίου. 

Ο παραλήπτης της προαναφερόμενης αναφοράς πρέπει να υλοποιήσει αμέσως τις 

υποδεικνυόμενες διορθωτικές ενέργειες. Ακολούθως, ο υπεύθυνος ασφαλείας 

επιθεωρεί και επιβεβαιώνει ότι έχει γίνει η διορθωτική ενέργεια, οπότε 

καταγράφεται τότε στην αναφορά η ημερομηνία της ενέργειας. 

Όλα τα έγγραφα σχετικά με τα θέματα ασφαλείας αρχειοθετούνται. Τέλος, η 

αναφορά υποβάλλεται στον Εργοταξιάρχη προς έλεγχο και ενημέρωση.  

1.5 Υπεργολάβοι 

Στην περίπτωση που υπάρξει υπεργολάβος, δεν θα ξεκινά εργασίες αν 

προηγουμένως δεν του έχουν αναλυθεί οι νομοθετικές και συμβατικές του 

υποχρεώσεις για την ασφάλεια. Επίσης πρέπει να έχει ορίσει τεχνικό ασφαλείας 

(και γιατρό εργασίας αν το προσωπικό του υπερβαίνει τα 50 άτομα) και 

εκπρόσωπο στο εργοτάξιο. Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου είναι υποχρεωμένος 

να παρακολουθήσει την εκπαίδευση ασφαλείας και να ενημερώσει, καθώς επίσης 

και να διανέμει όλα τα απαραίτητα ΜΑΠ, σε όλο το προσωπικό που θα 

χρησιμοποιηθεί στο έργο πριν την έναρξη των εργασιών σε αυτό. 

1.6 Διαβούλευση 

Τα αρμόδια πρόσωπα για την ασφάλεια (τεχνικός ασφαλείας και γιατρός εργασίας 

Αναδόχου, συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου) πρέπει να 

εξασφαλίζουν την απαραίτητη διαβούλευση τόσο εσωτερικά σε όλη την πυραμίδα 

της ιεραρχίας στο εργοτάξιο, όσο και εξωτερικά με τους αρμόδιους φορείς και 

αρχές (Αστυνομία, Επαρχεία, Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων, Πυροσβεστική 

Υπηρεσία). 
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1.7  Προμηθευτές και κατασκευαστές 

Όλοι οι προμηθευτές υλικών και οι κατασκευαστές εξοπλισμού που θα 

χρησιμοποιηθούν στο έργο υποχρεούνται να παρέχουν προϊόντα και εξοπλισμό τα 

οποία είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία. Επίσης οφείλουν να παρέχουν κάθε 

δυνατή πληροφορία σχετικά με τις ιδιότητες και τις οδηγίες χρήσης/εφαρμογής 

των προϊόντων και του εξοπλισμού που προμηθεύουν. 

1.8 Επισκέπτες 

Σε όλους τους επισκέπτες πρέπει να παρέχονται οδηγίες για την ασφάλεια, ο 

απαραίτητος εξοπλισμός (κράνος, παπούτσια ασφαλείας, φωσφορίζον γιλέκο κλπ) 

και υπεύθυνος συνοδός στο έργο. Οι επισκέπτες οφείλουν να συμμορφώνονται με 

προθυμία στους κανόνες ασφάλειας. 

1.9 Πληροφορίες εργοταξίου 

Οι εξής ελάχιστες πληροφορίες θα παρουσιάζονται επι τόπου του έργου, 

αναρτημένες στο χωλ του γραφείου του διευθύνοντος του έργου: 

• Πολιτική Ασφάλειας της Εργασίας  

• Θέση κουτιών πρώτων βοηθειών  

• Σχέδιο εκκένωσης εργοταξίου σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού 

• Εκκένωση και σημεία συνάθροισης σε περίπτωση πυρκαγιάς  

• Ταυτότητα, θέση και τηλέφωνο υπευθύνων και αναπληρωτών σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης  

• Ταυτότητα, θέση και τηλέφωνο ατόμων που παρέχουν πρώτες βοήθειες και 

αναπληρωτών  

• Εκ των προτέρων γνωστοποίηση  

• Χρονοδιάγραμμα συσκέψεων για θέματα ασφαλείας εργοταξίου  

• Θέση και τηλέφωνο πλησιέστερου Νοσοκομείου και Κέντρου Υγείας για κάθε 

εργοτάξιο  
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2 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

2.1 Εκπαίδευση ασφάλειας  

Επιβάλλεται κάθε εργαζόμενος στο έργο να έχει περάσει τη βασική εκπαίδευση 

ασφαλείας. Η εκπαίδευση πρέπει να γίνεται πριν την ανάληψη των καθηκόντων 

του στο έργο και πριν από κάθε αλλαγή καθηκόντων. Η εκπαίδευση ασφαλείας 

πρέπει κατ΄ ελάχιστον να περιλαμβάνει την πολιτική ασφάλειας του Ανάδοχου, 

τους γενικούς κανόνες ασφάλειας που τηρούνται στο εργοτάξιο, τους ειδικούς για 

την εργασία που θα εκτελέσει, τα αρμόδια πρόσωπα για την ασφάλεια (τεχνικός 

ασφαλείας επιχείρησης, συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου, 

γιατρός εργασίας επιχείρησης), τους κινδύνους της εργασίας που πρόκειται να 

εκτελέσει, την αναγκαιότητα αναφοράς των επικίνδυνων καταστάσεων καθώς και 

των ατυχημάτων. 

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η εκπαίδευση του προσωπικού δεν αφορά μόνο 

την εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Θεωρείται ότι και η 

εκπαίδευση στο καθεαυτό εργασιακό αντικείμενο, ανάλογα με την ειδικότητα του 

κάθε εργαζόμενου, εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία καθώς και ασφαλέστερο 

για τον εργαζόμενο περιβάλλον. 

2.2 Μέσα Ατομικής Προστασίας  

Τα ΜΑΠ χορηγούνται σε κάθε εργαζόμενο της Επιχείρησης ανάλογα με το είδος 

της Εργασίας που εκτελεί. Υπεύθυνος για την χορήγηση και την επιλογή του 

είδους ΜΑΠ για κάθε υπηρεσιακή μονάδα είναι ο Τ.Α. σε συνεργασία με τον Γ.Ε.. 

2.2.1 Γενική τοποθέτηση 

Παρ’ όλα τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται για τον περιορισμό των 

κινδύνων στους χώρους εργασίας αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν τελείως. Το 

τελευταίο μέσο για τον έλεγχο της προστασίας των εργαζομένων, αφού 

εξαντληθούν όλα τα άλλα μέσα (αποφυγή του κινδύνου, αντικατάσταση με το 

λιγότερο επικίνδυνο, μη έκθεση του εργαζόμενου, συλλογικά μέτρα προστασίας), 

είναι τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).  

Ως μέσα ατομικής προστασίας νοείται κάθε εξοπλισμός τον οποίο ο εργαζόμενος 

πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία, για να προστατεύεται από ένα ή 
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περισσότερους κινδύνους, για την ασφάλεια και την υγεία του, μαζί με κάθε 

συμπλήρωμα ή εξάρτημα του εξοπλισμού που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό. 

Τα ΜΑΠ είναι προσωπικά και προστατεύουν τον εργαζόμενο από κινδύνους για το 

σώμα, το κρανίο, τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα, την ακοή, τα πόδια και τα 

χέρια.  

Οι όροι κάτω από τους οποίους πρέπει να χρησιμοποιείται ένας εξοπλισμός 

ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), ιδίως όσον αφορά τη διάρκεια του χρόνου κατά τον 

οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά τον εξοπλισμό αυτό, θα καθορίζονται από 

τη σοβαρότητα του κινδύνου, τη συχνότητα της έκθεσης στον κίνδυνο, τα 

χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας του κάθε εργαζόμενου, καθώς και από την 

απόδοση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας. 

Για τη σωστή επιλογή των μέσων ατομικής προστασίας πρέπει πρώτα να 

διευκρινιστεί επακριβώς ο κίνδυνος, ο χρόνος έκθεσης των εργαζομένων σε 

αυτόν και το χρονικό διάστημα έκθεσης. 

Η απαίτηση από τον εξοπλισμό ΜΑΠ είναι: 

• Να είναι σύμφωνος προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά με το 

σχεδιασμό και την κατασκευή τους, από πλευράς ασφαλείας και υγείας (σήμα 

CE και ανάλογες προδιαγραφές).  

• Να είναι κατάλληλος για τους κινδύνους που πρέπει να προλαμβάνονται και 

να μη συνεπάγεται η χρήση του νέους κινδύνους.  

• Να ανταποκρίνεται στις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασίας.  

• Να έχει επιλεγεί με πρόνοια για τις εργονομικές ανάγκες και τις ανάγκες 

προστασίας της υγείας των εργαζομένων.  

• Να έχει υποστεί τις απαραίτητες προσαρμογές ώστε να ταιριάζει στο χρήστη.  

• Στην περίπτωση πολλαπλών κινδύνων, για τους οποίους απαιτείται να φορά ο 

εργαζόμενος ταυτόχρονα περισσότερους από έναν εξοπλισμούς προστασίας, οι 

εξοπλισμοί αυτοί πρέπει να είναι συμβατοί και να διατηρούν την 

αποτελεσματικότητά τους έναντι των αντιστοίχων κινδύνων.  

• Ο εξοπλισμός πρέπει να εφαρμόζει κατάλληλα στον εργαζόμενο ώστε να του 

εξασφαλίζει άνεση στις κινήσεις του. 
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• Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν γνώμη κατά την επιλογή αφού αυτοί θα τον 

χρησιμοποιήσουν. 

Πριν την επιλογή του εξοπλισμού πρέπει να γίνει αξιολόγηση η οποία θα λαμβάνει 

υπόψην της τη γνώμη του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας. H 

αξιολόγηση περιλαμβάνει:  

• Την καταγραφή, ανάλυση και εκτίμηση των κινδύνων που δεν είναι δυνατό να 

αποφευχθούν με άλλα μέτρα ή μέσα. 

• Τον καθορισμό των χαρακτηριστικών που απαιτούνται για να ανταποκρίνεται ο 

εξοπλισμός ατομικής προστασίας στους κινδύνους που έχουν εκτιμηθεί, 

έχοντας υπόψην τις ενδεχόμενες πηγές κινδύνων που είναι δυνατό να 

δημιουργήσει ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας.  

• Την εκτίμηση των χαρακτηριστικών των υπό εξέταση διαθέσιμων εξοπλισμών 

ατομικής προστασίας.  

Για την αποτελεσματική προστασία μέσω του εξοπλισμού ΜΑΠ πρέπει: 

• Οι εργαζόμενοι να εκπαιδεύονται στη σωστή χρήση των ΜΑΠ και να 

ενημερώνονται για την αναγκαιότητα της χρήσης τους. 

• Τα ΜΑΠ πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα και να μην υπάρχουν εξαιρέσεις 

για “λίγα λεπτά”. 

• Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση προειδοποίησης στους χώρους όπου 

είναι απαραίτητη η χρήση ΜΑΠ. 

• Τα ΜΑΠ πρέπει να καθαρίζονται μετά τη χρήση τους και να αποθηκεύονται 

όταν δε χρησιμοποιούνται. 

• Τα ΜΑΠ πρέπει να ελέγχονται και να επιθεωρούνται τακτικά και σε 

περιπτώσεις φθορών να αντικαθίστανται. 

• Να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα ανταλλακτικά για τα ΜΑΠ. 

• Οι εργαζόμενοι πρέπει να αναφέρουν κάθε φθορά ή απώλεια ΜΑΠ στους 

επιβλέποντες τους. 

Οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο εργασίας και στην παραγωγική διαδικασία 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και τα ΜΑΠ να τροποποιούνται εφόσον είναι 

αναγκαίο. 
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2.2.2 Ταξινόμηση των ΜΑΠ  

Μια πρώτη ταξινόμηση των ΜΑΠ είναι η εξής 

Μέσα προστασίας κεφαλής :  

− Κράνος 

− Χειμερινά καλύμματα  

− Ψάθινα καπέλα (για προστασία από τον ήλιο σε εργασίες υπαίθρου) 

− Προσωπίδες 

− Γυαλιά 

Μέσα προστασίας της ακοής : 

− Ωτοβύσματα 

− Ωτοασπίδες  

Μέσα προστασίας της αναπνοής : 

− Φιλτρόμασκες  

− Μάσκα ημίσεως προσώπου  

− Μάσκα ολόκληρου προσώπου  

− Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή 

− Μη αυτόνομη αναπνευστική συσκευή  

Μέσα προστασίας των άκρων:  

− Γάντια  

− Γκέτες 

− Υποδήματα  

Μέσα προστασίας του σώματος: 

− Φόρμα εργασίας 

− Ποδιές (ηλεκτροσυγκολλητή κ.α.) 
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Αναλυτικότερα: 

α.  ΜΑΠ Σώματος 

Ο ατομικός εξοπλισμός προστασίας του σώματος είναι, τις περισσότερες φορές, 

συνυφασμένος με τα ρούχα εργασίας. Οι απλές φόρμες εργασίας για παράδειγμα, 

προστατεύουν τους εργαζόμενους από τη σκόνη, λάδια, γράσα, κ.τ.λ.. Όμως 

υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι είναι αυξημένοι και απαιτείται ειδική 

ενδυμασία για την επαρκή προστασία του σώματος. 

Ανάλογα με την  επιθυμητή προστασία που παρέχουν τα ΜΑΠ σώματος είναι και 

το υλικό κατασκευής τους. Υπάρχουν προστατευτικά ρούχα φτιαγμένα από 

φυσικές ίνες, δέρμα, συνθετικό ή φυσικό καουτσούκ και συνθετικές ίνες. 

Τα προστατευτικά μέσα του σώματος μπορούμε να τα διακρίνουμε αναλόγως των 

κινδύνων από τους οποίους προστατεύουν τους εργαζόμενους: 

• Δυσμενείς καιρικές συνθήκες: η προστασία των εργαζομένων από τις 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κρύο, ζέστη, αέρας, κλπ πρέπει να 

λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη στις εργασίες υπαίθρου. Οι φόρμες εργασίας 

μπορούν να είναι από φυσικές ή συνθετικές ίνες και αδιάβροχες. Σε 

ιδιαίτερα ψυχρές καιρικές συνθήκες πρέπει να φοριούνται και εσωτερικά 

γιλέκα για περισσότερη προστασία. 

• Καυστικές ή διαβρωτικές ουσίες: για την προστασία του σώματος από τις 

διαβρωτικές ουσίες πρέπει να επιλέγονται κατάλληλα γιλέκα, σακάκια, ή 

ολόσωμες ποδιές ή φόρμες τα οποία είναι ανθεκτικά στην διαβρωτική 

δράση της ουσίας και σε περίπτωση ατυχήματος παρέχουν στον 

εργαζόμενο το απαραίτητο χρονικό διάστημα για να τα αφαιρέσει από το 

σώμα του. 

• Άλλοι κίνδυνοι: άλλοι κίνδυνοι που απαιτούν την προστασία του σώματος 

είναι ακτινοβολίες, αντικείμενα σε πτώση, οι θερμές εργασίες 

(ηλεκτροσυγκόλληση), εργασίες σε περιβάλλον υπό πίεση, επικίνδυνα 

αέρια, μηχανικές προσβολές (διάτρηση, κοψίματα), συνθήκες χαμηλής 

ορατότητας (ενδυμασίες με φθορίζουσα επισήμανση ή με αντανάκλαση). 

β. ΜΑΠ Κεφαλής  

Κυριότερο προστατευτικό μέσο της κεφαλής είναι τα προστατευτικά κράνη. Το 

σημαντικότερο πρόβλημα με τα κράνη, είναι ότι οι εργαζόμενοι δεν τα φορούν 



 

57 

είτε γιατί δεν τα έχουν συνηθίσει είτε επειδή θεωρούν ότι τους δημιουργούν 

διάφορα προβλήματα κατά την εργασία τους. Πολλές φορές βέβαια, κακή επιλογή 

κράνους δεν επιτρέπει στον εργαζόμενο να δουλέψει με άνεση και ασφάλεια.  

Για την επιλογή ενός προστατευτικού κράνους πρέπει να λαμβάνονται υπόψην οι 

ιδιαιτερότητες της εργασίας και οι πιθανοί κίνδυνοι, ώστε η επιλογή του κράνους 

να είναι κατάλληλη προσφέροντας αποτελεσματική προστασία στον χρήστη του, 

χωρίς να δημιουργεί άλλα προβλήματα ή κινδύνους. Ειδικότερα το κράνος πρέπει 

να: 

• Εφαρμόζει σωστά στην κεφαλή και να είναι όσο το δυνατόν ελαφρύτερο. 

• Έχει εσωτερικό σύστημα απορρόφησης των κραδασμών μετά από κάποιο 

χτύπημα. 

• Ασφαλίζεται σταθερά στην κεφαλή και να μην πέφτει εύκολα. 

• Επιτρέπει τον αερισμό της κεφαλής και να εμποδίζει τη θέρμανση της. 

• Είναι ανθεκτικό στις πιθανές πιέσεις που μπορεί να εφαρμοστούν σε αυτό. 

• Αντανακλά τα αντικείμενα που πέφτουν και όχι να τα συγκρατεί. 

• Είναι μονωμένο για αποφυγή ηλεκτροπληξίας σε πιθανή περίπτωση επαφής 

με ηλεκτρικά καλώδια. 

• Είναι ανθεκτικά στις πτώσεις από ύψος. 

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με προστατευτικά μέσα του 

προσώπου ή των ματιών ή της ακοής. 

γ.  ΜΑΠ Ματιών 

Η επιλογή προστατευτικών μέσων για τα μάτια πρέπει να γίνεται αφού πρώτα 

εκτιμηθούν  όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι της εργασίας και διασφαλιστεί ότι αυτά τα 

προστατευτικά των ματιών παρέχουν επαρκή προστασία για τους συγκεκριμένους 

κινδύνους.  

Υπάρχουν 4 βασικοί τύποι προστατευτικών μέσων των ματιών : 

• Προστατευτικά γυαλιά με ή χωρίς παράπλευρες ασπίδες. 

• Eye – cup. 

• Κράνη με προστατευτικό γυαλί. 

• Μάσκες χειρός με προστατευτικό γυαλί.  
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δ. ΜΑΠ Αναπνοής 

Η ανάγκη για χρήση ΜΑΠ αναπνοής προκύπτει όταν υπάρχει έλλειψη οξυγόνου, ή 

/ και παρουσία αιωρούμενων επιβλαβών σωματιδίων (στερεών, υδρατμών ή 

αερίων). Τα ΜΑΠ αναπνοής σκοπό έχουν στην πρώτη περίπτωση να παρέχουν 

στον εργαζόμενο την ποσότητα του απαιτούμενου οξυγόνου και καθαρού αέρα ή 

να εμποδίσουν την εισπνοή (με συγκράτηση) σωματιδίων τα οποία ο εργαζόμενος 

δεν πρέπει να εισπνεύσει.  

Η επιλογή του κατάλληλου προστατευτικού μέσου της αναπνοής πρέπει να 

βασίζεται στους πιθανούς κινδύνους της εργασίας. Για τον καλύτερο εντοπισμό 

αυτών πρέπει να εξεταστεί: 

• Ποιες είναι οι επικίνδυνες ουσίες της ατμόσφαιρας στις οποίες εκτίθεται ο 

εργαζόμενος. 

• Ποιες είναι οι επιπτώσεις των ουσιών αυτών στον ανθρώπινο οργανισμό. 

• Ποια είναι η συγκέντρωση της επικίνδυνης ουσίας στην ατμόσφαιρα και 

ποιο το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο αυτής. 

• Πόσο συχνά και για πόσο διάστημα θα χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός. 

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι προστατευτικών συσκευών της αναπνοής: 

• Μάσκες φιλτραρίσματος του αέρα (με κατάλληλα φίλτρα για κάθε 

περίπτωση). 

• Αεροτροφοδοτούμενες συσκευές. 

• Αναπνευστικές συσκευές με οξυγόνο. 

Οι παραπάνω τύποι προστατευτικών συσκευών της αναπνοής διαιρούνται σε 

επιμέρους κατηγορίες ανάλογα με τη μορφή τους και τη προστασία που 

προσφέρουν. 

ε. ΜΑΠ Χεριών 

Η χρήση ΜΑΠ χεριών είναι σχεδόν απαραίτητη στις περισσότερες θέσεις εργασίας 

όπου υπάρχει κίνδυνος για τα χέρια. Δυστυχώς, η κακή επιλογή και η άγνοια περί 

τα ΜΑΠ χεριών έχουν οδηγήσει τους εργαζόμενους να κάνουν όλες τις εργασίες 

με γυμνά χέρια.  

Οι τραυματισμοί των χεριών μπορούν να προκληθούν από: 
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• Φωτιά ή θερμές επιφάνειες. 

• Το κρύο. 

• Το ηλεκτρικό ρεύμα. 

• Επικίνδυνες χημικές ουσίες (τοξικές, ερεθιστικές, διαβρωτικές). 

• Χτυπήματα ή κοψίματα ή γδαρσίματα. 

• Ηλεκτρομαγνητική ή ιοντική ακτινοβολία. 

Οι τραυματισμοί των χεριών είναι αρκετά σοβαροί, γι’ αυτό πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες εργασίας και τα υλικά με τα οποία έρχεται σε 

επαφή ο εργαζόμενος, ώστε να επιλεγούν τα κατάλληλα μέσα προστασίας των 

χεριών τους. 

Γάντια γενικής χρήσεως δεν υπάρχουν. Υπάρχουν γάντια γενικής προστασίας 

μόνο, όμως, από χαμηλούς μηχανικούς κινδύνους. Το σχήμα και το υλικό των 

ΜΑΠ χεριών καθορίζεται από τους πιθανούς εργασιακούς κινδύνους. Με αυτό το 

τρόπο επιλέγουμε ειδικά γάντια για προστασία : 

• Από ηλεκτρικό ρεύμα, φτιαγμένα από δέρμα ή καουτσούκ. 

• Από θερμότητα και φωτιά, φτιαγμένα από αμίαντο, ίνες αλουμινίου ή 

γυαλιού, κλπ. 

• Από υγρασία και νερό, φτιαγμένα από συνθετικό και φυσικό καουτσούκ. 

• Από ισχυρά οξέα, φτιαγμένα από πολυβινιλοχλωρίδιο. 

• Από μέτρια οξέα, φτιαγμένα από πολυβινιλοχλωρίδιο, νεοπρένιο, φυσικό 

καουτσούκ, κλπ. 

• Από κοψίματα, φτιαγμένα από δέρμα ενισχυμένα με μέταλλο. 

Ειδικότερα για την προστασία από διάφορες χημικές ουσίες πριν την επιλογή των 

γαντιών πρέπει να συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με: 

• Τη συγκέντρωση του χημικού στα διάφορα στάδια της εργασίας. 

• Τις θερμοκρασιακές συνθήκες. 

• Τη χρονική διάρκεια χρήσεως. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ειδικές μανσέτες μαζί με τα γάντια, 

για επιπλέον προστασία των καρπών και του μπράτσου. 
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στ. ΜΑΠ Ποδιών 

Η χρησιμοποίηση ΜΑΠ ποδιών κρίνεται επιβεβλημένη για τους εργαζόμενους στα 

τεχνικά έργα. Οι συχνότεροι κίνδυνοι είναι μηχανικοί.  

Οι τραυματισμοί των ποδιών μπορούν να προκληθούν από: 

• Πτώση αντικειμένων σε αυτά και ιδιαίτερα στα δάχτυλα των ποδιών. 

• Επικίνδυνα υλικά (π.χ. προσθετικά τσιμέντου) ή σπίθες. 

• Κτυπήματα του ποδιού σε αντικείμενα. 

• Το πάτημα αιχμηρών αντικειμένων ή επικίνδυνων επιφανειών. 

Κυριότερο προστατευτικό μέσο των ποδιών είναι οι μπότες και τα παπούτσια 

ασφαλείας, ο τύπος των οποίων καθορίζεται από τους εργασιακούς κινδύνους.   

• Μπότες ή παπούτσια με σόλες από καουτσούκ ή άλλο συνθετικό υλικό 

πρέπει να χρησιμοποιούνται σε χώρους με γλιστερά δάπεδα. 

• Μπότες με ενισχυμένο «σώμα» για προστασία από πιθανά χτυπήματα είναι 

απαραίτητες σε εργοτάξια. 

• Μπότες ή παπούτσια με εσωτερικά μεταλλικά προστατευτικά των δαχτύλων 

για προστασία από πτώσεις αντικειμένων. 

• Μπότες ή παπούτσια με μονωτική σόλα όπου υπάρχει κίνδυνος 

ηλεκτροπληξίας. 

• Αγώγιμες μπότες ή παπούτσια για αποφυγή δημιουργίας στατικού 

ηλεκτρισμού. 

• Μπότες από συνθετικό καουτσούκ ή κάποιο άλλο κατάλληλο υλικό για 

προστασία από επικίνδυνα υλικά (διαβρωτικά). 

Τα ΜΑΠ ποδιών προσφέρουν επιπλέον άνεση, ευστάθεια και γενική προστασία, 

προστατεύοντας τον εργαζόμενο από γλιστρήματα, παραπατήματα, τσιμπήματα, 

επαφή με ερεθιστικά φυτά (τσουκνίδες, κάκτους κλπ). 

Όπου υπάρχει η πιθανότατα να χρειαστεί άμεσο βγάλσιμο των υποδημάτων αυτά 

πρέπει να είναι χωρίς γλώσσες και να λύνονται εύκολα. 

Μερικές φορές είναι απαραίτητη και η χρήση επιγονατίδων για την πληρέστερη 

προστασία του ποδιού από κτυπήματα ή καψίματα. 
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Προστασία από πτώσεις  

Σχοινιά και ζώνες ασφαλείας  

Οι εργαζόμενοι σε θέσεις εργασίας με σημαντική υψομετρική διαφορά από τον 

περιβάλλοντα χώρο, που δεν είναι δυνατόν να προστατευθούν από τον κίνδυνο 

πτώσης με τεχνικά ή με άλλα μέτρα συλλογικής προστασίας. 

Ισχύουν οι παρακάτω βασικές αρχές 

1. Όλα τα μεταλλικά μέρη των ζωνών και των σχοινιών ασφαλείας πρέπει να 

είναι κατασκευασμένα από σφυρήλατο χάλυβα ή από άλλο ισοδύναμης 

αντοχής υλικό. 

2. Τα σχοινιά ασφαλείας πρέπει να είναι κατασκευασμένα από συνθετικά 

νήματα υψηλής αντοχή ή από ειδικό εύκαμπτο συρματόσχοινο, αν υπάρχει 

κίνδυνος να κοπούν από εξωτερική αιτία. 

3. Οι γάντζοι που χρησιμοποιούνται για την αγκύρωση των ζωνών ασφαλείας 

πρέπει να είναι ειδικοί για το σκοπό αυτό γάντζοι ασφαλείας. 

4. Οι ζώνες ασφαλείας, τα σχοινιά ασφαλείας και όλα τα εξαρτήματα 

σύνδεσης και αγκύρωσης πρέπει χωριστά το καθένα και συναρμολογημένα, 

να έχουν όριο θραύσης τουλάχιστον 1300kg και να μπορούν να σηκώνουν 

με ασφάλεια αιωρούμενο φορτίο βάρους τουλάχιστον 450kg. 

5. Οι ζώνες και τα σχοινιά ασφαλείας πρέπει να ελέγχονται πριν από κάθε 

χρήση. Πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα να μην είναι κομμένα ή μόνιμα 

παραμορφωμένα. 

6. Κατά τη χρήση των σχοινιών ασφαλείας πρέπει να αποφεύγεται η επαφή 

του με κοφτερές γωνίες, πηγές θερμότητας, οξέα ή καυστικές ουσίες. 

7. Οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να προσαρμόζονται μόνες τους ή με σχοινιά 

ασφαλείας, σε ένα σταθερό και ασφαλές σημείο αγκύρωσης. Στις 

περιπτώσεις που είναι αναγκαίο μπορεί να χρησιμοποιείται συγχρόνως και 

ιδιαίτερο σχοινί ασφαλείας με ανεξάρτητη αγκύρωση. 

8. Απαγορεύεται να στερεώνεται παραπάνω από ένα σχοινί ασφαλείας στο 

ίδιο σημείο αγκύρωσης. Επίσης απαγορεύεται να συνδέονται με το ίδιο 

σχοινί ασφαλείας περισσότεροι από ένα εργαζόμενοι. 
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9. Οι ζώνες και τα σχοινιά ασφαλείας πρέπει να χρησιμοποιούνται και να 

στερεώνονται κατάλληλα, ώστε να περιορίζουν το ύψος ελεύθερης πτώσης 

του εργαζομένου στο 1,5m. 

10. Όταν η ζωή και η ασφάλεια ενός εργαζόμενου ο οποίος εργάζεται σε 

απομονωμένη θέση εργασίας, εξαρτάται μόνο από τη ζώνη ή το σχοινί 

ασφάλειας, αυτός δεν πρέπει να εργάζεται χωρίς παρακολούθηση. 

Προστασία από κινούμενα οχήματα 

Οι εργαζόμενοι που εκτίθενται συχνά σε κίνδυνο ατυχήματος από κινούμενα 

οχήματα πρέπει να εφοδιάζονται με: 

1. Ειδικά ευδιάκριτα ακόμη και σε συνθήκες μειωμένης ορατότητας, ενδύματα 

χρώματος ζωηρού κίτρινου ή πορτοκαλί (π.χ. γιλέκα οπτικής σήμανσης) 

2. Μέσα ή εξαρτήματα που ανακλούν φως (ανακλαστικά) 

Προστασία από ηλεκτροπληξία 

Τα μέσα ατομικής προστασίας που προορίζονται να προστατεύουν ολόκληρο το 

σώμα ή μέρος του από τις επιδράσεις του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να είναι 

επαρκώς μονωτικά για τις τιμές τάσης στις οποίες ενδέχεται να εκτεθεί ο χρήστης 

υπό τις πλέον δυσμενείς προβλεπτές συνθήκες. 

Ο κατασκευαστής οφείλει να αναφέρει ειδικά στο ενημερωτικό του σημείωμα το 

σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται αποκλειστικά αυτοί οι τύποι ΜΑΠ καθώς 

και το είδος και την περιοδικότητα των ηλεκτρικών δοκιμών τις οποίες οι 

συσκευές αυτές πρέπει να υφίστανται κατά τη διάρκεια ζωής τους. 

Όλα τα ΜΑΠ είναι όπως το λέει και η λέξη ατομικά δηλαδή κάθε ένας 

εργαζόμενος φέρει τα δικά του ΜΑΠ και είναι υπεύθυνος για την συντήρηση του 

και την διατήρηση τους σε καλή κατάσταση. 

2.2.3 Διακίνηση μέσων ατομικής και ομαδικής προστασίας, έλεγχος 

για σωστή χρήση και συντήρηση αυτών  

Ο Τεχνικός Ασφάλειας (Τ.Α.) έχει την ευθύνη της διακίνησης των μέσων 

προστασίας στον εργασιακό χώρο. Ανάλογα με τις εργασίες που εκτελούνται και 

τους κινδύνους που εγκυμονούν από αυτές πρέπει να χορηγεί στον εργαζόμενο 

το κατάλληλο ΜΑΠ. 
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Τι εννοούμε με τη λέξη κατάλληλο ΜΑΠ. Μπορεί να χορηγούμε στον εργαζόμενο 

ΜΑΠ που να πιστεύουμε ότι θα τον προστατέψει από τον κίνδυνο που εκτίθεται 

και όμως αυτό να μην επαρκεί ή να μην κάνει καθόλου για την συγκεκριμένη 

εργασία.  

Για να χορηγηθούν τα μέσα προστασίας πρέπει να υπάρχει κατ’ αρχήν διάθεση 

τους. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να εκτιμούνται οι ανάγκες σωστά ώστε τα υλικά 

να επαρκούν κάθε φορά που υπάρχει ζήτηση. 

Για να εκτιμηθούν οι ανάγκες σωστά θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με το 

τεχνικό προσωπικό και μέσα από την ανάλυση εργασιών τους (job description) να 

βρεθούν τα μέσα προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για αυτές. 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας πρέπει να μεριμνά για την τακτική συντήρηση όλων των 

μέσων προστασίας στον εργασιακό χώρο που είναι στην ευθύνη του. Είναι 

σκόπιμο να οριστεί σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των συνεργείων 

τακτική ημέρα για την συντήρηση. Κάθε ΜΑΠ πρέπει να συντηρείτε ώστε να 

διατηρήσει τις ιδιότητες του καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του. 

Η τακτική συντήρηση ενός υλικού σημαίνει και ταυτόχρονα τον οπτικό έλεγχο 

του, που μπορεί να μας οδηγήσει και στην αντικατάσταση του εάν φυσικά 

υπάρχουν φθορές στο υλικό που να το απαιτούν. 

Ο Τ.Α. πρέπει να παρακολουθεί την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων 

συντηρήσεων 

Η προμήθεια των ΜΑΠ περιλαμβάνει μόνο όσα είναι πιστοποιημένα από έγκριτους 

οργανισμούς (π.χ. ΕΛΟΤ) και φέρουν την σήμανση της ΕΟΚ «CE» το οποίο 

ακολουθείται από τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο τέθηκε το 

σήμα. 
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2.3 Σήμανση 

Εφαρμογή του π.δ. 105/1995 (Φ.Ε.Κ. 67/Α/10-4-95) «Ελάχιστες προδιαγραφές 

για την σήμανση ασφαλείας ή και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την 

Οδηγία 92/58/ΕΟΚ». 

Η σήμανση για την ασφάλεια παίζει μεγάλο ρόλο στην πρόληψη των εργατικών 

ατυχημάτων αφού με τη σωστή χρήση τους προσελκύουν την προσοχή των 

εργαζομένων προειδοποιώντας τους έτσι για τους υπάρχοντες κινδύνους ή 

υπενθυμίζοντας τους συγκεκριμένες οδηγίες. 

1α. Η σήμανση χώρων επιτυγχάνεται με: 

− Μόνιμη σήμανση 

− Περιστασιακή σήμανση 

Η μόνιμη σήμανση επιτυγχάνεται με πινακίδες ή χρώμα ασφαλείας και σχετίζεται 

με: 

− Την απαγόρευση 

− Την προειδοποίηση 

− Την υποχρέωση 

− Τον εντοπισμό και την αναγνώριση των μέσων διάσωσης βοήθειας και των 

εξοπλισμών καταπολέμησης πυρκαγιάς. 

Ενώ η περιστασιακή σήμανση αφορά την: 

− Επισήμανση επικίνδυνων συμβάντων 

− Κλήση ατόμων για μια συγκεκριμένη ενέργεια 

− Επείγουσα απομάκρυνση ατόμων 

− Καθοδήγηση ατόμων που συντελούν χειρισμούς και επιτυγχάνεται μέσω: 

ηχητικών σημάτων, φωτεινών σημάτων επικοινωνίας, μέσω συστημάτων 

(ασύρματοι) και σημάτων με χειρονομίες 

Παρακάτω εμφανίζονται τα μόνιμα σήματα με πινακίδες ασφαλείας: 
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2.4 Ιατρική παρακολούθηση προσωπικού 

Για την ιατρική παρακολούθηση του προσωπικού, ο Ανάδοχος θα απασχολεί ιατρό 

εργασίας (ΙΕ). Σημειώνεται ότι η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο 

εργασίας δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική ή εργασιακή επιβάρυνση γι' αυτούς και 

θα γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους. 

Ο ΙΕ θα προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους 

στις εξής περιπτώσεις:  

▪ μετά την πρόσληψη του εργαζόμενου 

▪ ετησίως (ετήσιο τσεκ-απ) 

▪ σε περίπτωση που εργαζόμενος αλλάξει θέση εργασίας 

▪ κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ή ύστερα από αίτημα της επιτροπής 

υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων (περιοδικός ιατρικός έλεγχος).  

Ο ΙΕ μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του 

εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Εκτιμά 

την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και 

καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων 

και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει 

το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους 

υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, για την κατοχύρωση του 

εργαζόμενου και του εργοδότη. 

Στα καθήκοντα του ΙΕ είναι και η επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων προστασίας της 

υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτόν: 

α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει 

μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους, 

β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας, 

γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα 

αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών 

αυτών, 

δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της 

εργασίας, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την 

εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους, 

ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου,  
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στ) εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας 

διεύθυνσης υγιεινής της νομαρχίας, όπου εδρεύει η επιχείρηση.  

Πέραν της ιατρικής παρακολούθησης ο ΙΕ έχει και συμβουλευτικές αρμοδιότητες. 

Ειδικότερα, ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα: 

α) σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, 

κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και 

ασφάλειας της εργασίας, 

β) λήψης μέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων 

εξοπλισμού, 

γ) φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της 

διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και τού περιβάλλοντος της εργασίας και της 

οργάνωσης της παραγωγικής  διαδικασίας, 

δ) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών, 

ε) αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή 

μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων, στην παραγωγική 

διαδικασία, ακόμη και με υπόδειξη  αναμόρφωσης της θέσης εργασίας.   

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται ο γιατρός εργασίας να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει 

το δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου.    

Για την καλύτερη ιατρική παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων, ο ΙΕ πρέπει να 

ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζομένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο 

χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία. 

Σημαντική επίσης είναι η συνεργασία μεταξύ ΙΕ και Τεχνικού Ασφαλείας, τόσο κατά την 

παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων, όσο και για την αναβάθμιση του 

συστήματος υγιεινής και ασφάλειας γενικότερα.  

Πρώτες βοήθειες 

Ο τεχνικός ασφαλείας και υγείας φροντίζει για την εκπαίδευση σε θέματα πρώτων 

βοηθειών ώστε να παρέχονται πρώτες βοήθειες σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

Αν ένας εργαζόμενος τραυματισθεί ή προκύψει άλλο σοβαρό πρόβλημα υγείας, θα 

καλείται κατάλληλη βοήθεια με τηλέφωνο ή άλλο τρόπο. 

Για την μεταφορά τραυματιών ή αρρώστων σε νοσοκομείο στο συντομότερο δυνατό 

χρόνο, θα υπάρχει ένα κατάλληλο όχημα που θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για 

ασθενοφόρο. Στο έργο, θα υπάρχουν σε κατάλληλες θέσεις ειδικές σημάνσεις για τους 

χώρους πρώτων βοηθειών, τα οχήματα μεταφοράς ασθενών, τον εξοπλισμό διάσωσης τα 
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κουτιά πρώτων βοηθειών και τα άτομα τα ειδικά εκπαιδευμένα και εξουσιοδοτημένα για 

την παροχή πρώτων βοηθειών. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση πρέπει να 

απομακρυνθεί μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου και ο χώρος να 

αποκατασταθεί. Οι περιοχές και οι εγκαταστάσεις που παρέχει Ανάδοχος κατασκευής θα 

συντηρούνται για να εξασφαλίζεται το ότι παραμένουν τακτοποιημένα, καθαρά από 

υγειονομικής απόψεως και ασφαλή ειδικά όσον αφορά την προφύλαξη από τρωκτικά. 

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

κίνδυνος θα απομακρύνεται πριν την παροχή βοήθειας στο θύμα. 

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

αποφεύγεται όσο το δυνατόν η μετακίνησή του εκτός αν πρέπει να απομακρυνθεί από 

κάποιο κίνδυνο. 

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

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

πληγή. 

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

μειωθεί η αιμορραγία.  

2.5 Έλεγχος κυκλοφορίας 

Θα υπάρχει έλεγχος κυκλοφορίας όπου η ακανόνιστη κίνηση οχημάτων αποτελεί κίνδυνο 

για τους εργαζομένους. Αυτό συμπεριλαμβάνει οχήματα τροχαίας, σηματοδότες, 

πινακίδες, κώνους, φράγματα, παρακάμψεις, ρυθμίσεις κυκλοφορίας ή άλλες τεχνικές ή 

όργανα σύμφωνα με τις περιστάσεις. 

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

άμεση περιοχή των εργασιών και σε θέση τέτοια ώστε να δίνουν επαρκή προειδοποίηση 

στους οδηγούς για να αποφεύγεται η ανάγκη απότομου φρεναρίσματος. Εργασίες ή 

εξοπλισμός που βρίσκονται στο δρόμο θα προστατεύονται με κατάλληλες πινακίδες, 

φώτα, φράγματα, ρυθμίσεις κυκλοφορίας ή άλλους τρόπους. Τα όργανα ελέγχου θα 

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

υπάρχει ανάγκη προστασίας. 

Οι εργαζόμενοι ως ρυθμιστές κυκλοφορίας θα απασχολούνται στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

• όταν απαιτείται να περάσουν αυτοκίνητα σε περιοχές όπου υπάρχουν οχήματα 

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

κυκλοφορίας είναι μεγάλοι, οι ταχύτητες προσέγγισης είναι μεγάλες και δεν 

χρησιμοποιείται σύστημα σηματοδότησης 

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

κυκλοφορίας, όταν δεν επαρκεί το υπάρχον σύστημα σηματοδότησης για τη 

ρύθμιση της κυκλοφορίας ή όταν υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή του 

έργου ή κατασκευές, προεξέχουν σε μία διασταύρωση και έτσι παρεμποδίζουν την 

κυκλοφορία 

• όταν εργαζόμενοι ή εξοπλισμός απασχολούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας σε 

οποιαδήποτε θέση όπου επερχόμενα οχήματα δεν έχουν επαρκή προειδοποίηση 

• σε περιοχές μεγάλων ταχυτήτων και όγκου κυκλοφορίας, όπου απαιτείται 

προσωρινή προστασία ενόσω όργανα ρύθμισης κυκλοφορίας δεν είναι άμεσα 

διαθέσιμα 

• σε κάθε περίπτωση όπου δεν παρέχεται επαρκής προστασία σε εργαζομένους, 

εξοπλισμό και κυκλοφορία μέσω άλλων τρόπων ρύθμισης κυκλοφορίας. 

Κάθε ρυθμιστής κυκλοφορίας θα είναι εφοδιασμένος και θα χρησιμοποιεί: 

• κατάλληλη ένδυση με φωσφορίζουσα ταινία 

• κράνος με φωσφορίζουσα ταινία 

• τρόπο επικοινωνίας με άλλους ρυθμιστές κυκλοφορίας της ομάδας όπου δεν είναι 

ορατοί μεταξύ τους 

• φακό κατά τη διάρκεια της νύχτας  

2.6 Πυρασφάλεια 

Σε όλους του χώρους του εργοταξίου πρέπει να υπάρχουν πυροσβεστήρες. Επίσης σε 

όλους τους χώρους με ειδικές απαιτήσεις (π.χ. αποθήκη εύφλεκτων υλικών) πρέπει να 

τοποθετηθούν επιπλέον πυροσβεστήρες κατάλληλου τύπου. Οι θέσεις των 

πυροσβεστήρων πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη σήμανση και πίνακα με οδηγίες για 

προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας.  

Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης θα συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή 

της αρμόδιας αρχής. Ο αριθμός και το είδος των πυροσβεστήρων και γενικά των 

πυροσβεστικών μέσων, καθορίζεται από τη μελέτη πυρόσβεσης του εργοταξίου. 

Επίσης οι χώροι γύρω από τις εγκαταστάσεις πρέπει να καθαρίζονται από άγρια φυτά καθ’ 

όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου. Σκουπίδια και εύφλεκτα υλικά πρέπει να 

εναποτίθενται στους κάδους και να απομακρύνονται από το εργοτάξιο το συντομότερο 
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δυνατό. Επικοινωνία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής επιβάλλεται, ειδικά 

κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αφού η πιθανότητα εξάπλωσης πυρκαγιάς θα είναι 

αυξημένη. 

Το κάπνισμα θα απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση στους χώρους του έργου, ενώ θα 

υπάρχει και σχετική σήμανση.  

2.7 Σχέδια έκτακτης ανάγκης 

2.7.1 Πρόληψη κινδύνων λόγω περιστατικών έκτακτης ανάγκης 

Ο βέλτιστος τρόπος αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν 

κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι η πρόληψή τους, δηλαδή: 

− Ο περιορισμός έως και εξάλειψη εμφάνισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης 

− Ο κατά το δυνατόν ηπιότερος χαρακτήρας όσων τέτοιων περιστατικών εκδηλωθούν 

Προς τούτο, πρωταρχικής σημασίας είναι: 

α. Η ενημέρωση των εργαζομένων για τους πιθανούς κινδύνους, λόγω εκτάκτων 

περιστατικών, που υπάρχουν στο εργοτάξιο και στα οχήματα. Έτσι, με την ορθή 

εργασιακή συμπεριφορά τους, θα αποφεύγονται ή θα ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 

αυτοί.  

β. Η ενημέρωση των εργαζομένων για το διατιθέμενο εξοπλισμό αντιμετώπισης των 

περιστατικών έκτακτης ανάγκης. Μέσω της ενημέρωσης αυτής, θα εξασφαλίζεται η 

άμεση παρέμβαση των εργαζομένων ώστε, σε πολλές περιπτώσεις, η έκτακτη ανάγκη 

να αντιμετωπίζεται «εν τη γενέσει της». 

γ. Η αξιοπιστία των υποδομών και του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την 

προτεινόμενη δραστηριότητα.  

Προκειμένου τα αναφερόμενα να εμπεδωθούν πληρέστερα από το σύνολο των 

εργαζομένων, δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην εκπαίδευση του προσωπικού στα ζητήματα 

υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, στα οποία τα θέματα που σχετίζονται με την 

αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο.  

Ιδιαίτερο, φυσικά, βάρος δίνεται στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών λόγω 

πυρκαγιάς, τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο και της καταστολής.  
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2.7.2 Πιθανές καταστάσεις 

Οι πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που προβλέπεται να συμβούν κατά τη διάρκεια 

κατασκευής του υπό μελέτη έργου είναι σεισμός, εργατικό ατύχημα, πυρκαγιά, παγετός, 

πλημμύρα και τροχαίο ατύχημα. 

2.7.2.1 Σεισμός 

Σε περίπτωση σεισμού τα συνεργεία πρέπει να διακόψουν άμεσα την εργασία. Οι 

εργοδηγοί είναι υπεύθυνοι να συγκεντρώσουν το προσωπικό τους και να το οδηγήσουν 

σε ασφαλή χώρο μακριά από το χώρο εργασίας και τα πρανή της εκσκαφής. Στη συνέχεια 

πρέπει να καταμετρήσουν για τυχόν εναπομείναντες και να ειδοποιήσουν το Διευθυντή 

Έργου για τον αριθμό και την κατάσταση της υγείας του προσωπικού τους. 

Η επιστροφή στις θέσεις εργασίας θα γίνει μόνο μετά από λεπτομερή εξέταση τους από 

αρμόδιο πρόσωπο και σχετική εντολή του Διευθυντή Έργου. 

2.7.2.2 Εργατικό Ατύχημα 

Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ο εργαζόμενος οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα τον 

εργοδηγό του. Αυτός στη συνέχεια εξετάζει αν χρειάζεται παροχή α΄ βοηθειών και αν 

πρέπει ο παθών να μεταφερθεί στο χώρο παροχής α΄ βοηθειών ή πρέπει να έρθει ο/ η 

νοσηλευτής στο χώρο του ατυχήματος. Ο /η νοσηλευτής παρέχει α΄ βοήθειες αναλόγως 

της περίπτωσης και σε συνεργασία με τον εργοδηγό ειδοποιεί το ΕΚΑΒ. Αφού 

παρασχεθούν α΄ βοήθειες, αν χρειάζονται, ο εργοδηγός ενημερώνει το συντομότερο τον 

υπεύθυνο μηχανικό, και αυτός τον τεχνικό ασφαλείας, τον συντονιστή ασφαλείας και τον 

ιατρό εργασίας. Ο εργοδηγός οφείλει να διατηρήσει το χώρο του ατυχήματος ανέπαφο 

μέχρι να διερευνηθεί το ατύχημα. Ο Τεχνικός Ασφαλείας πρέπει να αναλάβει αμέσως τη 

διερεύνηση του συμβάντος και αν απαιτείται να συνεργαστεί με τον Γιατρό Εργασίας. 

Κάθε εμπλεκόμενος ή αυτόπτης μάρτυρας του ατυχήματος οφείλει να παρέχει κάθε 

πληροφορία στον Τεχνικό Ασφαλείας. Όλα τα ατυχήματα πρέπει να καταγράφονται από 

τον Τεχνικό Ασφαλείας και να αναφέρονται γραπτώς εσωτερικά στο διευθυντή του έργου 

και εξωτερικά προς τις αρχές και τον Κ.τ.Ε. όπως ορίζεται στη νομοθεσία. Σε περίπτωση 

που το ατύχημα θα προκαλέσει απουσία του εργαζομένου από την εργασία περισσότερο 

από τρεις ημέρες η ενημέρωση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών. Έγγραφα 

και στατιστικές ατυχημάτων πρέπει να κρατούνται από τον Τεχνικό Ασφάλειας κάθε 

επιχείρησης στο γραφείο του εργοταξίου. 
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2.7.2.3 Τροχαίο ατύχημα 

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος όποιος το αντιληφθεί οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα 

τον εργοδηγό του. Αυτός στη συνέχεια εξετάζει αν χρειάζεται παροχή α΄ βοηθειών και αν 

πρέπει ο (οι) παθών(τες) να μεταφερθεί (ουν) στο χώρο παροχής α΄ βοηθειών ή πρέπει 

να έρθει ο/ η νοσηλευτής στο χώρο του ατυχήματος. Ο/ η νοσηλευτής παρέχει α΄ 

βοήθειες αναλόγως της περίπτωσης και σε συνεργασία με τον εργοδηγό ειδοποιεί το 

ΕΚΑΒ. Ταυτόχρονα ο εργοδηγός αναλαμβάνει τη σήμανση προειδοποίησης των 

διερχόμενων οδηγών. Αφού παρασχεθούν α΄ βοήθειες, αν χρειάζονται, ο εργοδηγός 

ενημερώνει το συντομότερο τον υπεύθυνο μηχανικό, και αυτός τον τεχνικό ασφαλείας, 

τον συντονιστή ασφαλείας και τον ιατρό εργασίας. Ο εργοδηγός οφείλει να διατηρήσει το 

χώρο του ατυχήματος ανέπαφο μέχρι να διερευνηθεί το ατύχημα από το αρμόδιο τμήμα 

της τροχαίας. Στη συνέχεια ο υπεύθυνος μηχανικός, ο τεχνικός ασφαλείας ή ο 

συντονιστής ενημερώνει τον Διευθυντή Έργου και αυτός με τη σειρά του τους αρμόδιους 

φορείς (Τροχαία, ΚΕΠΕΚ, ΑΥΕ) εντός 24 ωρών σε περίπτωση που το ατύχημα θα 

προκαλέσει υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες (το τμήμα της τροχαίας πρέπει να 

ειδοποιηθεί άμεσα). 

2.7.2.4 Πυρκαγιά 

α. Πηγή Προέλευσης του κινδύνου 

Η πυρκαγιά μπορεί να οφείλεται στους παρακάτω, κυρίως, λόγους:  

i. Βραχυκύκλωμα, που μπορεί με τη σειρά του να οφείλεται:  

1. Σε κακή συντήρηση των ηλεκτρολογικών της εγκατάστασης  

2. Σε δράση τρωκτικών  

3. Σε καταστροφή προστατευτικών στοιχείων λόγω αμέλειας (π.χ. κακός χειρισμός), 

απροσεξίας (απογύμνωση καλωδίων) κ.τ.λ..  

ii. Μη τήρηση των προληπτικών κανόνων πυροπροστασίας, όπως: 

1. Η εγκατάλειψη αναμμένου αποτσίγαρου 

2. Η απρόσεκτη χρήση φλόγιστρου, σε περίπτωση που απαιτηθεί εκτάκτως η χρήση 

του, η απρόσεκτη χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης κ.τ.λ..  

3. Πτώση κεραυνού σε ευαίσθητο σημείο, οφειλόμενη στην έλλειψη επαρκούς 

αντικεραυνικής προστασίας  

β. Πιθανές βλάβες 

β1. Στο εργασιακό και γειτονικό περιβάλλον 
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Οι βλάβες στο εργασιακό και στο γειτονικό προς την εγκατάσταση περιβάλλον μπορεί να 

είναι: 

1. Μερική ή και καθολική καταστροφή της εγκατάστασης  

2. Εκπομπή μεγάλων ποσοτήτων αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα 

3. Παραγωγή επικινδύνων υγρών και στερεών αποβλήτων μετά την κατάσβεση της 

πυρκαγιάς 

4. Ανάπτυξη ισχυρού θερμικού κύματος και διατήρηση της εστίας επί μακρόν  

5. Ενδεχόμενη επέκταση της πυρκαγιάς (με ενδυνάμωση των πιο πάνω συνεπειών) 

στον ευρύτερα περιβάλλοντα χώρο 

β2. Στους εργαζόμενους στην υπόψη εγκατάσταση  

Οι βλάβες που υπάρχει κίνδυνος να υποστούν οι εργαζόμενοι κατά την πυρκαγιά είναι:  

1. Απώλεια ζωής 

2. Εγκαύματα διαφόρων βαθμών  

3. Ερεθισμοί οφθαλμών και ενδεχόμενο μερικής απώλειας της όρασης  

Σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς στο χώρο του έργου, οι άμεσα εμπλεκόμενοι, 

ανεξαρτήτως αρμοδιοτήτων οφείλουν να ειδοποιήσουν άμεσα τους γύρω, να μεριμνήσουν 

για τη διακοπή του εργοταξιακού ηλ. ρεύματος, να χρησιμοποιήσουν τους πλησιέστερους 

πυροσβεστήρες για την κατάσβεση και να απομακρύνουν από το χώρο τα εύφλεκτα 

υλικά. Ο εργοδηγός οφείλει να ειδοποιήσει την Πυροσβεστική Υπηρεσία, αν χρειαστεί, και 

να αναλάβει την εκκένωση του χώρου. Τέλος πρέπει να παρέχει, όπως και κάθε άλλος στο 

εργοτάξιο, κάθε δυνατή βοήθεια στους πυροσβέστες μεριμνώντας πάντα και για τη δική 

του ασφάλεια και υγεία. 

2.7.2.5 Παγετός 

Ο εργοδηγός πρέπει να εξασφαλίζει ότι το ψύχος έχει ληφθεί υπόψη πριν την έναρξη των 

εργασιών. Επίσης πρέπει να διακόπτει τις εργασίες που δεν επείγουν. Μηχανήματα και 

υλικά πρέπει να εξασφαλίζονται από το ψύχος. Επίσης πρέπει να εξετάζει αν ο εξοπλισμός 

και εργασίες δεν αποτελούν πηγές κινδύνων τόσο κατά το ψύχος όσο και κατά την 

επάνοδο στην εργασία. Παγετός σημειώνεται από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Μάρτιο. 

Οι χειριστές των μηχανημάτων πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν συμμετοχή 

τους σε εκχιονισμό δρόμων. 
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2.7.2.6 Πλημμύρα 

Ο αρμόδιος μηχανικός και ο εργοδηγός πρέπει να ελέγξουν αν η πλημμύρα ή οι 

κατολισθήσεις δημιουργούν προβλήματα στις προσβάσεις και τον εξοπλισμό του 

εργοταξίου. Στη συνέχεια πρέπει να διακόψουν τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, να 

εξασφαλίσουν εξοπλισμό και υλικά, να συγκεντρώσουν το προσωπικό τους σε ασφαλή 

χώρο και καταμετρήσουν για τυχόν εναπομείναντες στο χώρο εργασίας. 

2.8 Κατάλογος εμπλεκομένων αρχών, φορέων και υπηρεσιών 

Η άμεση ενημέρωση των κατά περίπτωση αρμοδίων αρχών, φορέων και υπηρεσιών, σε 

περίπτωση εκδήλωσης περιστατικού έκτακτης ανάγκης, αποτελεί τις περισσότερες φορές 

ουσιώδη παράμετρο για την αποφυγή μείζονος κινδύνου, αλλά και για την ταχεία 

αποκατάσταση των επιπτώσεων που προκλήθηκαν. 

Προς τούτο, σε κατάλληλα σημεία εντός της εγκατάστασης θα αναρτηθεί σχετικός 

κατάλογος που θα βρίσκεται στη διάθεση όλων των εργαζομένων και στον οποίο θα 

αναγράφονται τα κυριότερα στοιχεία επικοινωνίας με τους υπεύθυνους της εταιρείας και 

τους αρμοδίους φορείς. 

2.9 Σύνταξη εσωτερικής έκθεσης περιστατικού έκτακτης ανάγκης 

Η εκδήλωση και η αντιμετώπιση ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης θα πρέπει κάθε 

φορά να καταγράφεται αμέσως και οπωσδήποτε από τον Εργοταξιάρχη. Ο τύπος της 

καταγραφής πρέπει να είναι διαχρονικά σταθερός, εμπλουτιζόμενος μόνο με τα στοιχεία 

τα οποία προκύπτουν από την εμπειρία ως αναγκαία. 

Ως πλέον πρόσφορος, θεωρείται ο τύπος μιας συνοπτικής εσωτερικής έκθεσης 

περιστατικού έκτακτης ανάγκης, η οποία θα τίθεται αυθημερόν υπόψην του Εργοταξιάρχη 

για τις δικές του ενέργειες, έναντι της εταιρείας αλλά και τρίτων. Η έκθεση αυτή είναι 

κοινοποιήσιμη στις ενδιαφερόμενες αρχές και θα καταγράφει κατ’ ελάχιστον: 

➢ Το χρόνο και τον τόπο εκδήλωσης του περιστατικού έκτακτης ανάγκης  

➢ Τη σύντομη περιγραφή του περιστατικού έκτακτης ανάγκης με τρόπο ώστε να γίνονται 

κατανοητά τα αίτια, η φύση και οι συνέπειες του συμβάντος. 

➢ Τις πρώτες ενέργειες που έγιναν για την αντιμετώπιση του συμβάντος. 

➢ Τις επόμενες ενέργειες που ακολούθησαν για την αποκατάσταση των επιπτώσεων και 

την ομαλή συνέχιση των εργασιών. 
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3 ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

 

3.1 Δομικοί σκελετοί, ξυλότυποι και εργασίες σκυροδέματος 

Η ανέγερση, η κατεδάφιση ή αποσυναρμολόγηση κατασκευών, έργων πολιτικού 

μηχανικού, ξυλοτύπων, θα γίνεται από εξειδικευμένους εργαζόμενους και μόνο κάτω από 

την επίβλεψη αρμόδιου προσώπου.  

Θα λαμβάνονται επαρκείς προφυλάξεις έναντι του κινδύνου που μπορεί να προκύψει για 

τους εργαζομένους από κάθε προσωρινή κατάσταση εξασθένισης ή αστάθειας μιας 

κατασκευής. 

Επιπλέον: 

➢ Θα παρέχονται ασφαλείς χώροι εργασίας καθ΄ όλη τη διάρκεια της ανέγερσης. Αυτοί οι 

χώροι μπορεί να είναι δάπεδα, καταστρώματα ή ξυλότυποι 

➢ Προσωρινά δάπεδα, καταστρώματα ή ξυλότυποι θα τοποθετούνται στο επίπεδο όπου 

εκτελείται η εργασία. Αν δεν είναι εφικτό, ένα προσωρινό δάπεδο θα τοποθετηθεί σε 

επίπεδο όσο το δυνατόν πλησιέστερο στο επίπεδο εργασίας 

➢ Ξυλότυποι, ψευδοκατασκευές και υποστηρίξεις θα σχεδιάζονται, θα κατασκευάζονται 

και θα συντηρούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να υποστηρίζουν με ασφάλεια όλα τα 

φορτία που μπορούν να εφαρμοσθούν σε αυτά 

➢ Οι ξυλότυποι θα είναι έτσι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι, ώστε οι πλατφόρμες 

εργασίας, τα μέσα πρόσβασης, οι ενισχύσεις και τα μέσα χειρισμού και σταθεροποίησης 

να εφαρμόζονται εύκολα στην κατασκευή ξυλοτύπων 

➢ Κατά την ανέγερση κτιρίων ή κατασκευών, οι εργαζόμενοι θα προστατεύονται από 

τραυματισμό λόγω πτώσης από μη προφυλαγμένα ανοίγματα των κατασκευών σε κάθε 

επίπεδο 3m ή περισσότερο πάνω από το έδαφος. Η προστασία αυτή παρέχεται με 

κιγκλιδώματα, ζώνες ασφαλείας και άλλα μέσα 

➢ Κάθε άνοιγμα δαπέδου ή οροφής που αποτελεί κίνδυνο για τους εργαζομένους θα 

καλύπτεται ή θα έχει προστατευτικά κιγκλιδώματα 

➢ Όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης υλικών σε χώρους εργασίας, θα παρεμποδίζεται η 

είσοδος σε αυτούς τους χώρους και θα υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες. Οι 

εργαζόμενοι που εισέρχονται σε χώρους όπου γίνονται εργασίες κατασκευής, 

επισκευής, κατεδάφισης ή εκσκαφές, θα φέρουν προστατευτικά κράνη και δεν θα τα 

βγάζουν ενόσω βρίσκονται σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος από πτώση αντικειμένων 
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➢ Στις εργασίες σκυροδέματος περιλαμβάνονται προδιαγραφές για το χάλυβα, το 

σκυρόδεμα και τα άλλα χρησιμοποιούμενα υλικά, όπως και για τεχνικές μεθόδους για 

την ασφαλή τοποθέτηση και χειρισμό 

➢ Δίνεται καθαρά η θέση και η τοποθέτηση των οπλισμών στα στοιχεία της κατασκευής 

 

3.2 Ικριώματα (Σκαλωσιές) 

➢ Οι σανίδες των σκαλοπατιών θα επιθεωρούνται και θα δοκιμάζονται πριν από κάθε 

εγκατάσταση 

➢ Οι κάθετες βάσεις των ικριωμάτων θα πρέπει να βρίσκονται σε σταθερή βάση 

➢ Όλα τα ικριώματα με ύψος 3m ή περισσότερο πάνω από το έδαφος θα πρέπει να είναι 

εφοδιασμένα με κιγκλιδώματα ασφαλείας στις ανοιχτές πλευρές τους, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις  

➢ Θα πρέπει να παρέχονται ασφαλή μέσα πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα εργασίας του 

ικριώματος  

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

επιθεωρούνται και να δοκιμάζονται πριν από κάθε εγκατάσταση  

➢ Θα εγκαθίστανται προστατευτικά γείσα στις ανοιχτές πλευρές των ικριωμάτων, 

προκειμένου να αποφεύγεται η πτώση των εργαλείων, υλικών ή του εξοπλισμού  

➢ Δεν θα χρησιμοποιείται ικρίωμα που έχει υποστεί ζημιές μέχρις ότου επισκευαστεί και 

ενισχυθεί  

➢ Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλα τα ικριώματα που χρησιμοποιούνται από 

το προσωπικό του βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση  

➢ Στο ικρίωμα θα υπάρχει πάντα μόνο το υλικό που χρησιμοποιείται τη στιγμή εκείνη και 

ποτέ δεν θα υπερφορτώνεται  

 

3.3 Χρήση Εργαλείων Χειρός 

Ο εργοδηγός είναι υποχρεωμένος να:  

➢ Εξασφαλίσει ότι είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα εργαλεία για την εκτέλεση της εργασίας 

➢ Εξασφαλίσει ότι τα εργαλεία χρησιμοποιούνται σωστά από το προσωπικό  
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➢ Ελέγξει αν η εργασία γίνεται κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, εύφλεκτες ουσίες και αν 

ναι να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας  

➢ Εξασφαλίζει ότι τα εργαλεία συντηρούνται κατάλληλα  

Οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να:  

➢ Ελέγχουν τα εργαλεία και να ζητούν την άμεση αντικατάσταση των κατεστραμμένων  

➢ Χρησιμοποιούν τα εργαλεία σωστά ώστε να μην καταστρέφονται  

➢ Χρησιμοποιούν τα εργαλεία μόνο για το σκοπό που σχεδιάστηκαν  

➢ Διατηρούν τα εργαλεία τους καθαρά 

➢ Ζητούν αντικατάσταση των χαμένων εργαλείων 

 

3.4 Κανόνες Χρήσης Εργαλείων Χειρός  

➢ Λόγω της φύσης του έργου θα απαιτηθούν πολλά και διαφόρων ειδών εργαλεία 

χειρός. Όσοι χρησιμοποιούν εργαλεία πρέπει να ενημερώνονται για την αποθήκευση, 

χρήση και συντήρηση τους. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε περιπτώσεις εργασίας κοντά 

σε ηλεκτρικό ρεύμα και εύφλεκτα υλικά. 

➢ Στη πρώτη περίπτωση λαμβάνονται ειδικά μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία ενώ 

στη δεύτερη μέτρα περιορισμού ή αποφυγής δημιουργίας σπινθήρων και προμήθεια 

πυροσβεστήρων. Ο εργοδηγός πρέπει να επιθεωρεί τα εργαλεία πριν τη χρήση τους 

καθώς και κατά τη διάρκεια που χρησιμοποιούνται αναλόγως της εργασίας. 

 

3.5 Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων 

Ο εργοδηγός είναι υποχρεωμένος να επιδιώκει:  

➢ Τη μείωση των ανυψούμενων βαρών 

➢ Την κατάλληλη διαμόρφωση τους, ώστε να διευκολύνεται η ανύψωσή τους με σωστό 

τρόπο  

➢ Τη μηχανική υποβοήθηση της ανύψωσης 

➢ Την εξάλειψη της ανάγκης ανύψωσης 

Οι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψην τα εξής:  
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➢ Να στέκονται σχετικά κοντά στο φορτίο με το ένα πόδι λίγο μπροστά προς τη 

κατεύθυνση που θα κινηθούν  

➢ Για ανύψωση φορτίων να λυγίζουν τα γόνατα, να κρατούν ίσια την πλάτη τους και να 

ανυψώνουν το φορτίο με τα πόδια  

➢ Να πιάνουν γερά το φορτίο 

➢ Να παίρνουν βαθιά αναπνοή πριν την έναρξη της προσπάθειας (βοηθάει στην 

υποστήριξη της σπονδυλικής στήλης)  

➢ Να κρατούν το φορτίο κοντά στο σώμα 

➢ Να μην μεταφέρουν ένα φορτίο που τους κλείνει το οπτικό πεδίο  

➢ Να αποφεύγουν την περιστροφή του κορμού 

➢ Να φορούν κατάλληλα υποδήματα 

➢ Να φορούν ειδικές ζώνες υποστήριξης της μέσης 

➢ Να αποφεύγουν τις απότομες κινήσεις 

Κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, έτσι 

ώστε: 

➢ Να μειώνεται όσο το δυνατόν περισσότερο η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων και να 

υποκαθίσταται από μηχανικά μέσα.  

➢ Να υποβοηθάται η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων με μηχανικά μέσα.  

➢ Να εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι στον ορθό τρόπο χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων. 

Θα πρέπει επίσης να επισημαίνονται στους εργαζομένους οι επικίνδυνοι παράγοντες και 

τα σημεία ιδιαίτερης προσοχής κατά την χειρωνακτική διακίνηση για αποφυγή τους.  

➢ Οι εργαζόμενοι να είναι σε κατάλληλη φυσική και σωματική κατάσταση χωρίς 

μυοσκελετικά προβλήματα.  

➢ Να επιβλέπεται η σωστή εφαρμογή των οδηγιών και τεχνικών χειρωνακτικής 

διακίνησης φορτίων.  

➢ Τα φορτία έχουν σημεία πιασίματος και οι εργαζόμενοι φορούν πάντα γάντια 

αποφεύγοντας το γλίστρημα των φορτίων επάνω τους.  

➢ Να αποφεύγονται χειρωνακτικές μετακινήσεις όταν απαιτούνται στροφές του κορμού, 

στάση προβόλου, συγκράτηση φορτίου σε τεντωμένα χέρια στην έκταση και γενικά 

θέσεις του σώματος οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά το μυοσκελετικό σύστημα. 
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3.6 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός 

Σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό θα εργάζονται μόνο αρμόδια άτομα. Η εργασία 

με ηλεκτροφόρο εξοπλισμό, μπορεί να είναι ασφαλής σαν εργασία σε απομονωμένο 

εξοπλισμό εάν τηρούνται τα παρακάτω:  

➢ Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη γνώση του εξοπλισμού και της δουλειάς που πρέπει να 

γίνει.  

➢ Αν υπάρχει κάποια αμφιβολία, πρέπει να ζητηθεί η γνώμη ενός ανωτέρου ή υπευθύνου 

ατόμου.  

➢ Η εργασία πρέπει να σχεδιάζεται προσεκτικά πριν την έναρξη.  

➢ Ο μηχανολογικός εξοπλισμός ο οποίος είναι ηλεκτροκίνητος θα γειώνεται (αυτός ή ο 

υποσταθμός).  

➢ Κάθε ηλεκτρικός πίνακας θα έχει ρελέ διαφυγής για κάθε έξοδο ηλεκτρικής παροχής.  

Συγκολλήσεις 

Οι εγκαταστάσεις και λειτουργίες ηλεκτροσυγκολλήσεων, συγκολλήσεων αερίου και 

κοπτικών εργαλείων θα είναι σύμφωνες με: 

➢ τις συστάσεις του κατασκευαστή 

➢ τις προδιαγραφές του έργου 

➢ τις σχετικές διατάξεις 

Δεν θα εκτελούνται ηλεκτροσυγκολλήσεις, εκτός εάν όλοι οι εκτεθειμένοι σε ακτινοβολία, 

εργαζόμενοι, φέρουν κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας ματιών ή αν προστατεύονται από 

χωρίσματα ή προπετάσματα. Αυτά θα είναι κατασκευασμένα ή θα έχουν επικάλυψη 

πυροπροστασίας. 

Οι εργαζόμενοι θα φέρουν προστασία για τα μάτια κατά τον καθαρισμό των 

συγκολλήσεων. 

Οι χώροι εκτέλεσης συγκολλήσεων θα είναι καθαροί από υπολείμματα ηλεκτροδίων, 

μεταλλικά υπολείμματα και άλλους κινδύνους ολίσθησης. Τα καλώδια και λάστιχα 

συγκόλλησης θα τακτοποιούνται ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος πτώσης ή ολίσθησης. 

Όλοι οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με εργασίες συγκόλλησης θα φέρουν: 

➢ φλογοεπιβραδυντικά ρούχα εργασίας. Ρούχα εργασίας από πολυεστερικές, ακρυλικές ή 

μίγμα ινών με βαμβάκι ή μαλλί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. 

➢ δερμάτινα γάντια για την προστασία των χεριών. 
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➢ δερμάτινη ποδιά ή άλλο κατάλληλο υλικό για βαριές εργασίες και δερμάτινες 

περικνημίδες 

➢ προστασία των ματιών και του προσώπου από επικίνδυνη ακτινοβολία ή μεταλλικά 

αντικείμενα 

➢ προστατευτικά υποδήματα από δέρμα ή άλλο παρεμφερές υλικό.  

 

 

 

Λιτόχωρο,  23 /12/2019 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

(Φ.Α.Υ.) 

 

Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παρ.3,7,8,9,10,11) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

Αρ. Εγγράφου 
ΤΙΤΛΟΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

Αρ. 

Αναθεώρ. 
Ημερομηνία. 

Περιγραφή/Αιτία 

Αναθεώρησης 

Εκπονήθηκε από τον 
Συντονιστή Α & Υ της 

Μελέτης 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. ΤΜΗΜΑ Α΄–  ΓΕΝΙΚΑ 

2. ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3. ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
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4. ΤΜΗΜΑ Δ΄ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

5. ΤΜΗΜΑ E΄ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) αποτελεί αρχείο πληροφοριών για το τι έχει 

κατασκευαστεί για ένα συγκεκριμένο έργο και περιέχει στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα για 

τη δομή και τις υπηρεσίες που περιγράφονται και σχετίζονται με τους κινδύνους 

ασφάλειας και υγείας. Σκοπός των πληροφοριών είναι να ενημερωθεί οποιοσδήποτε 

χρειαστεί να καθαρίσει, συντηρήσει, καθαιρέσει ή επεκτείνει μέρος των εργασιών. 

Απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η δομή και το 

περιεχόμενο ικανοποιούν τις ανάγκες των μελλοντικών χρηστών. 

Ο παρών Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συντάχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 

305/96, της ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 με Αρ.Φυλ. 266/01 και εκπονήθηκε αποκλειστικά 

για το συγκεκριμένο έργο που αναφέρεται η μελέτη. Ο αρχικός Φάκελος Ασφάλειας και 

Υγείας περιλαμβάνει πληροφορίες οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον 

Ανάδοχο κατασκευής του έργου στα πλαίσια της διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγείας 

κατά τη φάση κατασκευής, ώστε με την παράδοση του έργου να περιέχει όλα τα χρήσιμα 

στοιχεία. 

Περιλαμβάνει κατά μεγάλο μέρος στοιχεία και πληροφορίες για το έργο «ως 

κατασκευάσθη» τα οποία θα συλλέγονται και ενσωματώνονται στον Φ.Α.Υ. σε διαδοχικές 

ενημερώσεις του, από το συντονιστή Α & Υ στη διάρκεια της κατασκευής, από τον 

ιδιοκτήτη, τους συντηρητές και τους χρήστες του έργου σε μεταγενέστερους της 

κατασκευής χρόνους. 

Η σύνταξη του Φ.Α.Υ. αποτελεί ευθύνη του Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας (Στάδιο 

Μελέτης).  

Όλα τα άτομα που εμπλέκονται στην προετοιμασία του Φ.Α.Υ. πρέπει να διασφαλίσουν ότι 

θα συλλέγονται μόνο σχετικές πληροφορίες. Είναι εξίσου σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι 

δεν θα παραληφθούν σχετικά στοιχεία. 

Ο μελετητής και Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας της μελέτης εξασφαλίζει ότι όλες οι 

σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα χαρακτηριστικά του τεχνικού, και που ίσως να 

χρειαστεί να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια επικείμενων εργασιών 

(συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης) κατά τη διάρκεια ζωής του τεχνικού, 

προωθούνται στο Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας του Αναδόχου. 

Αρμόδιος για την επικαιροποίηση του παρόντος Φ.Α.Υ. θα είναι ο συντονιστής ασφάλειας 

κατά την εκτέλεση του έργου. 

Ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη τα ακόλουθα: 
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(α) Συνέπειες των τροποποιήσεων μελέτης που προτείνονται από τον ίδιο  

(β) Λεπτομερείς απαιτήσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και την Υγεία των 

Εργαζομένων  

(γ) Προδιαγραφές προμηθευτών εξοπλισμού και υλικών που θα ενσωματωθούν   στο έργο 

(πχ Η/Μ εξοπλισμός, ασφαλτικά μίγματα) 

Σημειώνεται ότι ο Φ.Α.Υ. αποτελεί αναπόσπαστο και ζωντανό στοιχείο τόσο της 

κατασκευής όσο και της λειτουργίας του έργου και πρέπει να αναθεωρείται, κάθε 

φορά που κρίνεται απαραίτητο, ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα στις 

λειτουργικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις, όπως αυτές θα προκύπτουν κατά 

την εξέλιξη των εργασιών. 
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ΤΜΗΜΑ Α΄ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 
1. ΕΡΓΟ:  « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ» 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 

3. ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ: Δήμος Δίου Ολύμπου 

4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αγ. Νικολάου 15, Λιτόχωρο 

5. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Υ.: 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

 

6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: 59/1998 

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ 

 

 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

Όνοματεπώνυμο Διεύθυνση 
Ημερ/μηνία 

κτήσεως 

Τμήμα του έργου 

όπου υπάρχει 

ιδιοκτησία 

Δήμος  

Δίου-Ολύμπου 

 

Αγ. Νικολάου 15, 

Λιτοχωρο,  
Τ.Κ. 60200,  
τηλ: 2352350 144,166 

email: ty-lit@olympus.gr 

  

2. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ. ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Όνομα αρμόδιου για 

επικοινωνία 

Διεύθυνση / τηλέφωνο / Αρ. Φαξ / στοιχεία 

επικοινωνίας/ Email 

1.  

Δήμος Δίου Ολύμπου 

 

 

Αγ. Νικολάου 15, Λιτόχωρο, Τ.Κ. 60200, τηλ: 
2352350144, 166 

email: ty-lit@olympus.gr 

mailto:ty-lit@olympus.gr
mailto:ty-lit@olympus.gr
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3. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΑΔΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

 Εταιρεία 

Όνομα 

αρμόδιου για 

επικοινωνία 

Διεύθυνση / τηλέφωνο / Αρ. Φαξ / 

στοιχεία επικοινωνίας/ Email 

1. 

Θα καθοριστεί 

μετά την 

δημοπράτηση. 

  

2.    

3.    

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Φ.Α.Υ.  

Όνοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση 
Ημερομηνία 

αναπροσαρμογής 

Δήμος  

Δίου-Ολύμπου 

 
Αγ. Νικολάου 15, 

Λιτοχωρο,  
Τ.Κ. 60200,  
τηλ: 2352350144, 166 

email: ty-lit@olympus.gr 

 

5. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 

 
Όνομα αρμόδιου για 

επικοινωνία 

Διεύθυνση / τηλέφωνο / Αρ. Φαξ / στοιχεία 

επικοινωνίας/ Email 

1.  Δήμος Δίου Ολύμπου 
 

Αγ. Νικολάου 15, 
Λιτοχωρο,  

Τ.Κ. 60200,  
τηλ: 2352350144, 166 

email: ty-lit@olympus.gr 

6. ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 Εταιρεία 

Όνομα 

αρμόδιου για 

επικοινωνία 

Διεύθυνση / τηλέφωνο / Αρ. Φαξ / 

στοιχεία επικοινωνίας/ Email 

1.  
Θα καθοριστεί μετά 

την δημοπράτηση. 
  

2.    

3.    

mailto:ty-lit@olympus.gr
mailto:ty-lit@olympus.gr
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ΤΜΗΜΑ Β΄ 

 

ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Εισαγωγή 

(Θα αναπτυχθεί από τον Ανάδοχο κατασκευής του έργου) 

2. Πίνακας απογραφής που θα εμφανίζει περιληπτικά τα επί 

μέρους έργα, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό κλπ. που συγκροτούν 

το όλο Έργο. 

(Παράδειγμα) 

Α/Α Περιγραφή επί μέρους Έργων 

Σχετ. Αρ. Κουτιού 

Υποβολής (Θα 

συμπληρωθούν από τον 

Ανάδοχο κατασκευής) 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

3. Τεύχος για όλες τις δοκιμές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου  

(Τα στοιχεία θα συμπληρωθούν από τον ανάδοχο κατασκευής του έργου) 

4. Περιγραφική έκθεση των κυρίων φάσεων εργασιών, των 

μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν, των δυσκολιών κλπ. 

(Τα στοιχεία θα συμπληρωθούν από τον ανάδοχο κατασκευής του έργου) 
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5. Το Μητρώο Έργου θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει: Σειρά 

φωτογραφιών που λήφθηκαν σε διάφορες φάσεις των 

εργασιών. 

(Τα στοιχεία θα συμπληρωθούν από τον ανάδοχο κατασκευής του έργου) 

6. Τεχνική περιγραφή του έργου  

Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του 

Γυμνασίου – Λυκείου  Λιτοχώρου. Απαιτεί οικοδομικές εργασίες αναβάθμισης του 

κτιριακού κελύφους και Η/Μ εργασίες αντικατάστασης  μονάδας θέρμανσης.   

Όσον αφορά τις οικοδομικές εργασίες αυτές περιλαμβάνουν : 

1.Επεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων,  

 

Όσον αφορά τις Η/Μ εργασίες αυτές περιλαμβάνουν : 

1.Αντικατάσταση μονάδας θέρμανσης. 

  

6.1 Μελέτες που εφαρμόστηκαν: 

Α/Α 
Τίτλος 

μελέτης 
Κατηγορία Κωδικός Μελέτης 

* Αρ. 

Κουτιού 

Υποβολής 

* Έγκριση 

από και 

Ημερομηνία 

      

      

      

      

(* Ο Ανάδοχος κατασκευής συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία στην τελική έκδοση του Φ.Α.Υ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 

6.2 Περιγραφή κατασκευής του έργου 

(από τον ανάδοχο κατασκευής του έργου) 

7. Τα σχέδια «Ως κατεσκευάσθη» 

Θα επισυναφθούν από τους υπεύθυνους ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του Φ.Α.Υ. σε 

παράρτημα μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. 
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ΤΜΗΜΑ Γ΄ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Στο παρόν τμήμα του Φ.Α.Υ, αναφέρονται οι ιδιαίτερες επισημάνσεις που θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη κατά τις ενδεχόμενες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. 

Παράλληλα προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής γι΄ αυτούς και άρτια λειτουργικά 

αντιμετώπιση από τους εργαζομένους σε κάθε ένα από τα σημεία που επισημαίνονται, 

παρατίθενται στο επόμενο κεφάλαιο του Φ.Α.Υ. πίνακες «οδηγοί», στους οποίους 

προδιαγράφονται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

κατά τη διάρκεια των εργασιών στη λειτουργία του έργου. 

 

1. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν 

κίνδυνο. 

2. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 

3. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση 

4. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία 
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ΤΜΗΜΑ Δ΄ 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Οι οδηγίες και τα χρήσιμα στοιχεία αναφέρονται στις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν 

καθόλη τη διάρκεια ζωής του έργου, στις μεταγενέστερες εργασίες συντήρησης, ελέγχου 

καθαρισμού, επισκευής κ.λ.π.. 

1. Γενικά στοιχεία για το προσωπικό 

Ευθύνες προσωπικού 

α. Προϊστάμενοι  

Στη λειτουργία και συντήρηση των έργων οι προϊστάμενοι έχουν τη βασική ευθύνη 

για: 

• την ανάπτυξη διαδικασιών και οδηγιών ασφαλούς εργασίας, 

• την εφαρμογή τους, 

• τους απαραίτητους ελέγχους και επιθεωρήσεις για τη σωστή εφαρμογή του 

κανονισμού, 

• να καθυστερούν την έναρξη μιας εργασίας ή να τη διακόπτουν, μέχρις ότου οι 

συνθήκες επιτρέψουν την ασφαλή εκτέλεσή της. 

β. Υπεύθυνοι συνεργείων 

Είναι αρμόδιοι να ελέγχουν εάν οι εργαζόμενοι συμμορφώνονται με τις διαδικασίες και 

οδηγίες εργασίας οι οποίες έχουν καθοριστεί από τους προϊσταμένους τους. 

Εάν οι συνθήκες το απαιτούν έχουν το δικαίωμα να καθυστερούν την έναρξη μιας 

διαδικασίας ή να τη διακόπτουν μέχρις ότου οι συνθήκες επιτρέψουν την ασφαλή 

εκτέλεσή της. 

γ. Εργατοτεχνικό προσωπικό 

Οι λοιποί εργαζόμενοι επιβάλλεται να συμμορφώνονται και να  εφαρμόζουν  τις εντολές 

οι οποίες τους δίδονται και είναι σύμφωνες με τις καθιερωμένες διαδικασίες – οδηγίες 

εργασίας. 

Επιλογή προσωπικού – Ιατρικές εξετάσεις 
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α. Γενικά 

Κατά την επιλογή και εργασία του προσωπικού πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν τα ακόλουθα: 

• απαγορεύεται η οποιαδήποτε απασχόληση ατόμων ηλικίας κάτω των 18 ετών, 

• οι ιατρικές εξετάσεις πρέπει να επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και 

πάντα σε συνεργασία με το γιατρό εργασίας, 

• τα εμβόλια που πρέπει να γίνονται είναι κατά του τέτανου, της λεπτοσπείρωσης, της 

πολυομελίτιδας, 

β. Παθήσεις απαγορευτικές 

Τα άτομα που αποτελούν το προσωπικό της συντήρησης και της λειτουργίας πρέπει να 

βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση. Κατόπιν ιατρικών εξετάσεων θα πρέπει να 

αποδεικνύεται ότι δεν πάσχουν από :  

• λιποθυμίες,  

• σπασμούς,  

• καρδιοπάθειες,  

• υπέρταση,  

• άσθμα,  

• ιλίγγους,  

• κλειστοφοβία,  

• κώφωση,  

• σοβαρή μείωση όρασης,  

• σοβαρά ορθοπεδικά προβλήματα,  

• παραμορφώσεις ή ασθένειες των άνω και κάτω άκρων που περιορίζουν την 

κινητικότητα, 

• χρόνιες δερματοπάθειες, 

• ανοσμία, 

λαμβάνοντας βέβαια υπ όψιν την ηλικία και τα καθήκοντα του καθενός ένα ξεχωριστά. 
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2. Εκτίμηση Επικινδυνότητας  

Η εκτίμηση επικινδυνότητας αποσκοπεί στην πρόληψη, αποφυγή κίνδυνων κατά τις 

ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ) καθ’ 

όλη τη διάρκεια ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης 

των εργασιών. 

2.1 Ταξινόμηση των βασικών κινδύνων  

Για την εκτίμηση της επικινδυνότητας και για την παροχή οδηγιών και χρήσιμων 

στοιχείων και μέτρων καθόλη τη διάρκεια ζωής των έργων, προσδιορίζονται οι εργασίες 

και οι κίνδυνοι κατά τη λειτουργία των έργων και τη συντήρηση τους. 

• Κίνδυνοι από την υπάρχουσα κυκλοφορία για το εργατοτεχνικό προσωπικό 

• Κίνδυνοι πτώσεων από μεγάλα ύψη για το εργατοτεχνικό προσωπικό  

• Κίνδυνοι συγκρούσεων οχημάτων – μηχανημάτων λόγω της υπάρχουσας κυκλοφορίας 

• Κίνδυνοι από έκθεση εργατοτεχνικού προσωπικού σε σκόνη 

• Κίνδυνοι από έκθεση εργατοτεχνικού προσωπικού σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες 

• Κίνδυνοι από έκθεση εργατοτεχνικού προσωπικού σε χώρους με χαμηλό ή ανεπαρκή 

φωτισμό 

• Γδάρσιμο – Κόψιμο 

• Κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας 

• Κίνδυνος πυρκαγιάς 

• Κίνδυνοι από ακαταλληλότητα χρήσης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

3. Κανόνες – μέτρα υγιεινής και ασφάλειας 

3.1 Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 

Η υλοποίηση μίας εργασίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου απαιτεί την 

τήρηση κανόνων λειτουργίας. Με την επιτυχή εφαρμογή των κανόνων εξασφαλίζεται η 

ικανοποιητική απόδοση της συγκεκριμένης εργασίας. 

Σε ότι αφορά την υγεία, υγιεινή και ασφάλεια του έργου και των εργαζομένων σε αυτό, οι 

κανόνες λειτουργίας τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τα 

πρότυπα. Η νομοθεσία καθορίζει επίσης και τη διαδικασία εφαρμογής των κανόνων. 
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Η δημιουργία συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο του έργου, αποτελεί 

πρωταρχικό στόχο. Οι παράμετροι που διέπουν τη διαδικασία για την επίτευξη αυτού του 

στόχου είναι : 

Προσδιορισμός διαδικασίας  

Για τον προσδιορισμό της απαιτείται καθορισμός των παραμέτρων που επηρεάζουν τη 

διαδικασία και που είναι: 

▪ ο άνθρωπος 

▪ τα υλικά 

▪ η τεχνική υποστήριξη (κτίρια, μηχανές, εργαλεία) 

▪ το σύστημα οργάνωσης και διεύθυνσης της εργασίας (ρόλοι & ευθύνες, 

καταμερισμός εργασίας κ.τ.λ.) 

Δημιουργία συνθηκών που επηρεάζουν στον εργασιακό χώρο  

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον εργασιακό χώρο είναι: 

▪ φυσικοί 

▪ τοξικοί 

▪ βιολογικοί 

▪ ψυχολογικοί 

Οι συνέπειες που προκύπτουν από τη δημιουργία των παραπάνω συνθηκών είναι: 

▪ επαγγελματικές ασθένειες 

▪ δυσαρέσκεια και ψυχολογικά προβλήματα 

▪ ατυχήματα και τραυματισμοί 

Όμως πέρα από τον επηρεασμό του ανθρώπινου παράγοντα συνέπειες μπορεί να υποστεί 

και το περιβάλλον με τις εξής μορφές: 

▪ σκόνες 

▪ θόρυβος 

▪ κραδασμοί 

Οι συνέπειες των ανωτέρω μπορεί να περιλαμβάνουν οικολογική καταστροφή, ενόχληση 

και μόλυνση.  
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Για να θεωρηθεί η διαδικασία περαίωσης μίας εργασίας κατά τη λειτουργία των έργων 

ασφαλής πρέπει να ελαχιστοποιηθούν – με σκοπό το μηδενισμό – οι δυσάρεστες 

συνέπειες που αναφέρθηκαν προηγουμένως, τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για το 

περιβάλλον. 

Στη συνέχεια ακολουθεί μία σειρά από γενικούς κανόνες και ειδικά μέτρα που επιβάλλεται 

να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά τη διενέργεια εργασιών συντήρησης των έργων.  

 

3.1.1 Γενικοί κανόνες – μέτρα  

Ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού 

Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι γνώστες των κινδύνων που ενδέχεται να 

παρουσιαστούν κατά την εργασία τους για αυτό το λόγο πρέπει να ενημερώνονται αμέσως 

μετά την πρόσληψή τους και να εκπαιδεύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα πάνω σε 

θέματα ασφαλούς και υγιεινής εργασίας και σε θέματα διάσωσης ατόμων που 

κινδυνεύουν. 

Η εκπαίδευση των εργαζομένων πρέπει να διαπραγματεύεται κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι 

θέματα : 

• τα καθήκοντα κατά την εργασία και χειρισμό μηχανημάτων, εργαλείων 

• τις διαδικασίες και οδηγίες του παρόντος κανονισμού για ασφαλή εργασία, 

• τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται κατά την εργασία και τα σχετικά 

μέτρα διάσωσης, 

• τη σωστή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας, 

• την τήρηση των κανόνων υγιεινής, 

• τα μέτρα ατομικής και ομαδικής υγιεινής, 

• τους βλαπτικούς παράγοντες στους οποίους ενδέχεται να εκτεθούν, τις ενδεχόμενες 

επιπτώσεις στην υγεία τους και τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισής τους, 

• την παροχή πρώτων βοηθειών 

Σε όλα τα παραπάνω, επιβάλλεται εκτός από την εκπαίδευση να γίνονται και ασκήσεις 

πρακτικής εφαρμογής σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχουν 

επιτόπια και στη διάθεση των εργαζομένων σε κάθε περιοχή της εγκατάστασης, τα 

ακόλουθα : 

• παρόν κανονισμός, 
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• σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων επείγουσας ανάγκης, διαφυγής και διάσωσης, 

• οδηγίες πρώτων βοηθειών (αναρτημένες), 

• τηλέφωνα και διευθύνσεις πρώτης ανάγκης (αναρτημένα). 

Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν γνώση των παραπάνω, τα οποία πρέπει να 

επεξηγούνται σε αυτούς σε τακτικές συγκεντρώσεις, ειδικές για την ενημέρωσή τους.  

 

Άδεια εργασίας 

Όποτε πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης ή επισκευών σε θέσεις όπου 

ενδέχεται να υπάρξουν κίνδυνοι, είτε λόγω των εργασιών που πρόκειται να 

πραγματοποιηθούν, είτε ακόμα λόγω διασταύρωσης αρμοδιοτήτων περισσοτέρων 

κλιμακίων, είτε λόγω της μορφής της εγκατάστασης και των δραστηριοτήτων σε αυτήν, 

θα εκδίδεται ειδική άδεια εργασίας. 

Η άδεια εργασίας εκδίδεται από τον υπεύθυνο λειτουργίας πριν από την έναρξη κάθε 

εργασίας, και θα προσυπογράφεται από όλους τους ενδιαφερόμενους (επικεφαλής 

συντήρησης και λειτουργίας κλπ), θα περιλαμβάνει δε τουλάχιστον και τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

• το συνεργείο ή ο υπεύθυνος που ζητά την άδεια εργασίας και ποιος θα την 

πραγματοποιήσει, 

• ο χώρος ή η εγκατάσταση στην οποία θα γίνουν οι εργασίες που αφορά η άδεια 

εργασίας, 

• η ημερομηνία και ώρα έναρξης και προβλεπόμενης λήξης των εργασιών, 

• οι απαραίτητες προληπτικές ενέργειες πριν από την έναρξη των εργασιών – και κατά 

τις φάσεις εκτέλεσής τους - και τα πρόσωπα που θα τις πραγματοποιήσουν, 

• ο ειδικός εξοπλισμός και τα μέσα ατομικής και ομαδικής προστασίας που πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν κατά τη φάση της εργασίας. 

Σημειώνεται ότι στην έκδοση της άδειας εργασίας μετέχουν απαραίτητα, συμπληρώνοντας 

και υπογράφοντας αντίστοιχα για ενέργειες της αρμοδιότητάς τους, οι επικεφαλείς των 

αντίστοιχων συνεργείων που θα πραγματοποιήσουν τις εργασίες.  

Οι ίδιοι παράγοντες θα πιστοποιούν απαραίτητα και τη λήξη των εργασιών, σημειώνοντας 

στο έντυπο τον ακριβή χρόνο της. 
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Μέτρα ατομικής υγιεινής 

Είναι ευνόητο ότι πρέπει να αποφευχθεί κάθε άμεση επαφή με μολυσμένα νερά. Για τους 

εργαζόμενους είναι απαραίτητα κυρίως τα ακόλουθα : 

• προφυλάσσουμε τα τραύματά μας, όταν δουλεύουμε και απολυμαίνουμε την πληγή 

αμέσως όταν μας συμβεί τραυματισμός, 

• πλένουμε τα χέρια μας όταν πρόκειται να φάμε ή να καπνίσουμε, 

• όπου απαιτείται, φοράμε προστατευτικά γάντια, 

• να είμαστε σίγουροι, ότι είναι καθαρό, αυτό που βάζουμε ή ακουμπάμε στο στόμα μας, 

• δεν καπνίζουμε  

• καπνίζουμε μέσα στο αναψυκτήριο, αφού πρώτα πλύνουμε τα χέρια μας, 

• χρησιμοποιούμε λαστιχένιες μπότες όπου υπάρχει ανάγκη και τις πλένουμε μετά τη 

χρήση, 

• φοράμε τις προσωπικές μάσκες (φίλτρα ενεργού άνθρακα), 

• μετά το πέρας της εργασίας, ντους, 

• απαγορεύεται το φαγητό και το κάπνισμα σε θέσεις εργασίας, 

• δεν μπαίνουμε στο αυτοκίνητό μας με βρώμικες μπότες ή βρώμικα παπούτσια 

Υγιεινή ένδυσης 

Ο εργαζόμενος πρέπει να φορά γάντια εργασίας (μη απορροφητικά) και να εκπαιδευτεί να 

μη βρέχει το εσωτερικό τους. Επίσης, πρέπει να φορά αδιάβροχη φόρμα εργασίας και 

αδιάβροχα υποδήματα κατάλληλου ύψους. 

Απαραίτητα είναι επίσης ο περιοδικός καθαρισμός και απολύμανση υποδημάτων, φόρμα 

εργασίας, γαντιών και ενδεχομένως, συχνή ανανέωσή τους. 

Ομαδική υγιεινή 

Στοιχείο απαραίτητο για την ομαδική υγιεινή είναι η καθαριότητα και περιοδική 

απολύμανση των χώρων που διατίθενται στο προσωπικό, όπως επίσης των οχημάτων και 

όλων των εργαλείων.  

Στην μέριμνα αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται και η τακτική περιοδική καταπολέμηση 

εντόμων και ποντικών. 

Πρώτες βοήθειες 
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Ένα αυτοκίνητο θα παραμένει συνεχώς στον χώρο των εργασιών ώστε να χρησιμοποιηθεί 

σαν ασθενοφόρο σε περίπτωση κάποιου ατυχήματος. 

Στην περίπτωση αυτή, το προσωπικό του αναδόχου και των υπεργολάβων, θα 

μεταφέρεται στο πλησιέστερο νοσοκομείο, ανάλογα με τη σοβαρότητα του τραυματισμού.   

Μέσα στο χώρο των γραφείων, θα φυλάσσεται φαρμακείο ικανού μεγέθους ώστε να 

περιέχει τα ακόλουθα είδη: 

• οινόπνευμα, βάμμα ιωδίου, 

• σταγόνες για τα μάτια, κολλύριο ματιών για ηλεκτροκόλληση, 

• αλοιφή για εγκαύματα,  

• παυσίπονα σε σταγόνες, αντίδοτα για δαγκώματα φιδιών-εντόμων, 

• απολυμαντικά υγρά, επιδέσμους ελαστικούς – γάζες – επιδέσμους κοινούς, 

• τσιρότα, λευκοπλάστ, βαμβάκι, ψαλίδια, τσιμπίδα, 

• νάρθηκες για χέρια και πόδια, 

• αιμοστατικά, σουλφαμιδόσκονη,  ασπιρίνες, 

• εγχειρίδιο Α’ βοηθειών στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα:  

Γενικά μέτρα: 

Διατήρηση ψυχραιμίας 

Στοιχείο απαραίτητο για την εκτέλεση των χειρισμών. 

Αναπαυτική τοποθέτηση του ατόμου 

Το κεφάλι του πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το σώμα, εκτός εάν παρουσιάζει 

ωχρότητα ή ερυθρότητα. Στην πρώτη περίπτωση βάζουμε το κεφάλι χαμηλότερα (τα 

πόδια ψηλά), ενώ στην δεύτερη ψηλότερα.  

Χαλάρωση ενδυμάτων 

Περιοχή λαιμού, στήθους και μέσης. 

Αφαίρεση οδοντοστοιχιών 

Δυσκολεύουν την αναπνοή και υπάρχει περίπτωση να τις καταπιεί. 

Μεταφορά του ατόμου σε σκιερό μέρος 
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Κακώσεις 

Εκδορές 

• καθαρισμός και επίδεση 

Θλάσεις 

• ανάπαυση του μέλους, 

• τοποθέτηση κομπρεσών με κρύο νερό ή οινόπνευμα. 

Τραύματα 

• καθαρισμός και απολύμανση των χεριών μας, 

• απολύμανση του τραύματος με οξυζενέ, οινόπνευμα, αιθέρα, 

• απομάκρυνση ξένων σωμάτων, ακαθαρσιών με την βοήθεια γάζας ή βαμβάκι ή καθαρό 

πανί, 

• απολύμανση του δέρματος γύρω-γύρω από το τραύμα με βάμμα ιωδίου ή αντίστοιχα 

αντισηπτικά, (ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΟΤΕ ΙΩΔΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΤΡΑΥΜΑ) 

• μετά τοποθετούμε μια γάζα ή βαμβάκι επάνω στο τραύμα και το επιδένουμε με 

επίδεσμο, 

• αν λόγω του τραυματισμού έχουμε ακατάσχετη αιμορραγία μέχρι να φθάσει 

ασθενοφόρο σφίγγουμε κεντρικότερα του τραυματισμού με ένα πανί ή με μία ζώνη και 

ασκούμε τοπική πίεση επί του τραύματος. 

Εγκαύματα 

• καθαρισμός με καθαρό νερό, κρύο για 20’ τουλάχιστον, 

• επάλειψη με βαζελίνη, βούτυρο, λάδι ή με μια αντισηπτική αλοιφή,  

• βάζουμε μια αποστειρωμένη γάζα ή ένα πολύ καθαρό πανί και επιδένουμε το τραύμα. 

Κακώσεις οστών 

Απλό κάταγμα 

• ακινητοποίηση του μέλους, 

• μεταφορά στο νοσοκομείο. 

Ανοιχτό κάταγμα 

• περιποίηση τραύματος, 
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• επίδεση, 

• χορήγηση παυσίπονων, 

• ακινητοποίηση μέλους, 

• μεταφορά στο νοσοκομείο. 

Κρανιοεγκεφαλική κάκωση 

• ακινητοποίηση, 

• το κεφάλι ψηλότερα του σώματος. 

Άλλοι τραυματισμοί 

Πνιγμονή από ξένο σώμα 

• αναποδογυρίζουμε το σώμα (πρηνής θέση με γωνία), 

• δίνουμε μερικά χτυπήματα με το χέρι ανάμεσα στους δύο ώμους. 

Ξένο σώμα ματιού 

• δεν τρίβουμε το μάτι, 

• το κλείνουμε για λίγο να μαζευτούν δάκρυα που μπορούν να απομακρύνουν το ξένο 

σώμα, 

• ξεπλένουμε με άφθονο κρύο νερό και ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ συμβουλή οφθαλμίατρου. 

Ηλεκτροπληξία 

• απομάκρυνση από τον χώρο του ατυχήματος χωρίς να έρθουμε σε επαφή με το θύμα 

(π.χ. με την βοήθεια ξύλου), 

• μέχρι να φθάσει το ασθενοφόρο κάνουμε εναλλάξ 5 καρδιακές μαλάξεις και 2 τεχνητές 

αναπνοές (ΠΡΟΣΟΧΗ το κεφάλι σε υπερέκταση). 

Υπογλυκαιμική κρίση 

• Άτομα που γνωρίζουμε ότι πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη αν παρουσιάσουν 

λιποθυμική κρίση είναι πιθανόν αυτή να είναι υπογλυκαιμική.  

• χορηγούμε ζάχαρη με νερό ή καραμέλα εφ’ όσον το άτομο διατηρεί τις αισθήσεις του. 

Δηλητηρίαση από εισπνοή χημικών ουσιών- Επαφή χημικών ουσιών με το δέρμα 

•  δεν επιτρέπετε να επέμβουμε,  

•  μεταφορά σε νοσοκομείο, 
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•  επαφή με το κέντρο δηλητηριάσεων. 
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ 
 

 

 

ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 

Μέθοδος Σέφερ  

• ξαπλώνουμε τον ασθενή μπρούμυτα όπως στο σχήμα, 

• γονατίζουμε πάνω στους μηρούς του, 

• πιέζουμε ομοιόμορφα στο ύψος των τελευταίων πλευρών του, 

• ελαττώνουμε σταδιακά την πίεση και τραβούμε τους βραχίονές του προς τα πάνω για 

να υπερεκταθεί ο θώρακας, 

• επαναλαμβάνουμε με ρυθμό 16-20 φορές το λεπτό. 
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Μέθοδος Σιλβέρτερ 

• ξαπλώνουμε τον ασθενή ανάσκελα, 

• τοποθετούμε κάτω από τη ράχη του ένα μαξιλάρι ή κουβέρτα κ.λ.π. , 

• γονατίζουμε πίσω από το κεφάλι του, πιάνουμε τα χέρια από το ύψος των καρπών και 

τα σηκώνουμε πάνω από το κεφάλι του σε έκταση. Σ’ αυτή την θέση γίνεται εισπνοή, 

μένουμε 1 με 2 δευτερόλεπτα, 

• φέρνουμε τα χέρια του προς τα εμπρός, τα διασταυρώνουμε πάνω στο θώρακα του. Σ’ 

αυτήν την θέση γίνεται εκπνοή, μένουμε 3 δευτερόλεπτα, 

• επαναλαμβάνουμε. 
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Το φιλί της ζωής 

▪ ξαπλώνουμε τον ασθενή ανάσκελα, 

▪ βάζουμε ένα μαξιλάρι κάτω από το σβέρκο του ασθενή, 

▪ γονατίζουμε πάνω από το κεφάλι του και κλείνουμε με το ένα χέρι την μύτη του, 

εισπνέουμε βαθιά και διοχετεύουμε τον αέρα σιγά – σιγά στους πνεύμονες 

Ασφάλεια επισκεπτών 

α. Γενικά 

Για την ασφάλεια των επισκεπτών θα πρέπει: 

▪ η περιοχή εργασίας να είναι περιφραγμένη με επιμέλεια, 

▪ οι ομάδες επισκεπτών να οδηγούνται μόνον σε θέσεις στις οποίες δεν υπάρχουν 

κίνδυνοι. Αυτό επιβάλλεται αφού οι περισσότεροι επισκέπτες δεν είναι εξοικειωμένοι με 

το περιβάλλον αυτό, 

▪ οι ομάδες επισκεπτών, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να συνοδεύονται από επαρκές 

αριθμητικά, κατάλληλο προσωπικό επιτήρησης, ιδίως όταν αποτελούνται από νεαρά 

άτομα, 

▪ η ξενάγηση των επισκεπτών να γίνεται σε ολιγομελείς ομάδες. 
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β. Άδεια εισόδου 

Τα άτομα χωρίς σχετική εμπειρία, τα οποία πρόκειται να εισέλθουν στην εγκατάσταση, 

συνιστάται να υπογράφουν σημείωμα το οποίο περιλαμβάνει σαφή προειδοποίηση της 

φύσης των κινδύνων που ελοχεύουν. Πάντως, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με κάποια 

νομική άποψη, το πλεονέκτημα το οποίο προκύπτει από την υπογραφή της ειδικής 

δήλωσης η οποία εξασφαλίζει τον ανάδοχο από τυχόν απαιτήσεις, διεκδικήσεις κτλ, που 

μπορούν να στοιχειοθετηθούν σαν συνέπεια κάποιας  επίσκεψης ή εισόδου, είναι πολύ 

μικρό. 

Μέτρα Προστασίας Έναντι Πτώσεων Ατόμων και Αντικειμένων  

1 Το Σχέδιο Ασφαλείας και ο Φάκελος Ασφαλείας πρέπει να ενημερώνεται 

συστηματικά για την οργάνωση του χώρου και των μέτρων ασφάλειας 

2 Όλα τα άτομα που κινούνται θα είναι εφοδιασμένα με τα κατάλληλα μέσα 

ατομικής προστασίας (ζώνες ασφαλείας, κράνη, αντιολισθηρά υποδήματα) 

3 Πρέπει να επισημαίνονται με κατάλληλα μέσα (πινακίδες, ακουστικά ή 

φωτεινά σήματα) οι περιοχές αυξημένου κινδύνου από τυχόν πτώση 

ατόμων η υλικών 

4 Γενικά στο χώρο πρέπει να έχουν διασφαλιστεί με κατάλληλα 

κιγκλιδώματα, ή άλλα ισοδύναμα μέτρα ασφαλείας και σήμανσης: 

- Σκάμματα, χαντάκια, φρέατα, εκσκαφές, επικίνδυνα χάσματα 

5 Οι καταπακτές και τα ανοίγματα κλιμάκων κ.τ.λ. που είναι καλυμμένα με 

κινητά καλύμματα ή θυρίδες, πρέπει να διαθέτουν επιπλέον και 

προστατευτικό στηθαίο 

6 Εξέταση αν κατά την μεταφορά ελαφρών μεν, αλλά ογκωδών 

αντικειμένων, με τα χέρια από εργάτες, αυτοί λόγω του φορτίου, έχουν 

καλή ορατότητα στο χώρο που κινούνται 

7 Κατά την εκφόρτωση υλικών πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην 

προξενηθούν ανεξέλεγκτες πτώσεις από το φορτίο 

8 Κατά την στοίβαση των υλικών πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να 

γίνεται με τάξη και σε χώρους κατάλληλους που δεν θα αφήσουν να 
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διαρρεύσουν, να κυλήσουν ή να πέσουν τα υλικά 

Μέτρα Προστασίας κατά τη διάρκεια Εργασιών Φόρτωσης – Εκφόρτωσης  – 

Αποθήκευσης – Στοιβασίας   

1 Το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας να ενημερώνονται συστηματικά για 

την οργάνωση των χώρων φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης και 

στοιβασίας των υλικών και των μπαζών απόρριψης 

2 Επιβάλλεται να έχουν προβλεφτεί κατάλληλες θέσεις για την αποθήκευση 

υλικών, αποκομιδή μπαζών, απορριμμάτων κ.τ.λ. 

3 Στην περίπτωση στενότητας χώρου εντός της περιμέτρου του εργοταξίου 

και στην περίπτωση κατάληψης τμήματος του πεζοδρομίου, ή και του 

οδοστρώματος (για σύντομο διάστημα, ή παρατεταμένο χρόνο) πρέπει να 

έχει γίνει: 

 ενημέρωση των δημοσίων αρχών (τροχαίας, δήμου, κ.τ.λ.) και λήψη 

σχετικής αδείας 

 σήμανση του χώρου που καταλαμβάνεται 

 εγκατάσταση νυκτερινού φωτισμού ασφαλείας εκτροπής 

κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων 

4 Οι χώροι φόρτωσης – εκφόρτωσης και οι ράμπες που οδηγούν σ΄ αυτούς 

πρέπει να ανταποκρίνονται στις διαστάσεις του οχήματος και του 

μεταφερόμενου φορτίου 

5 Οι χώροι φόρτωσης- εκφόρτωσης και οι ράμπες που οδηγούν σ΄ αυτούς, 

πρέπει να διαθέτουν εύκολη άμεση πρόσβαση με το τοπικό οδικό δίκτυο 

χωρίς άσκοπες διαδρομές μέσα στους χώρους του εργοταξίου 

6 Οι ράμπες φόρτωσης – εκφόρτωσης πρέπει να προσφέρουν ασφάλεια 

στους εργαζομένους έναντι πτώσης 

7 Κατά την αποθήκευση και στοιβασία πρέπει να καταβάλλεται φροντίδα, 

ώστε να μην κινδυνεύει κανείς από κατάρρευση ή πτώση αντικειμένων 

8 Για την αποθήκευση ή στοιβασία αντικειμένων όταν γειτνιάζει με περιοχές 

εργασίας ή κυκλοφορίας, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα 

προστασίας (όπως π.χ περιφράγματα, σανιδώματα, προστατευτικά δίκτυα 
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κ.τ.λ.) 

9 Η φόρτωση, εκφόρτωση και μεταφορά υλικών ή αντικειμένων πρέπει να 

γίνεται κατά τρόπο ώστε να μην εκτίθενται σε κίνδυνο πρόσωπα λόγω 

πτώσης, κύλισης, ανατροπής, κατάρρευσης ή θραύσης αντικειμένων 

10 Σε εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης απαγορεύεται η παραμονή 

προσώπων στις περιοχές διακίνησης του υλικού 

11 Πριν τη φόρτωση και εκφόρτωση των οχημάτων με ευθύνη του οδηγού, 

εξασφαλίζονται τα οχήματα από τυχαία κίνηση (χειρόφρενο, εμπόδια στις 

ρόδες κ.τ.λ.) 

12 Πρέπει να γίνεται έλεγχος στην πληρότητα των απερχομένων φορτηγών με 

υλικό απόρριψης (μπάζα), ώστε να μη διαρρέει κατά τη μεταφορά και 

ρυπαίνει τους δρόμους, μέρος από το πλεονάζον φορτίο 

13 Πρέπει να δίνεται προσοχή, ώστε σε περίπτωση απόληψης συσσωρευμένου 

υλικού, υποκειμένου σε κατολίσθηση (χώμα, άμμος κ.τ.λ.) να μην 

δημιουργούνται απότομα πρανή ή να μην υπονομεύεται τούτο 

14 Απαγορεύεται η άνοδος σε σωρούς εκτός αν: 

 δεν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης, ολίσθησης ή κύλισης του 

συσσωρευμένου υλικού 

 εξασφαλίζεται σταθερή έδραση στον εργαζόμενο 

15 Απαγορεύεται η απόληψη σωλήνων, ξυλείας κ.τ.λ. από τα πλάγια σωρών 

16 Οι σωροί ξυλείας στοιβάζονται μόνον επάνω σε επίπεδη και σταθερή βάση, 

κατά το δυνατόν κατακόρυφα, με την χρησιμοποίηση κανονικά 

τεμαχισμένων ξύλων στοιβασίας και σύνδεσης 

17 Επιτρέπετε τη ρίψη αντικειμένων από ύψος μόνον: 

 Όταν ο επικίνδυνος χώρος φυλάσσεται από επιτηρητή και φράσσεται 

ασφαλώς 

 Αφού προηγηθεί ειδοποίηση από τον επιτηρητή ο οποίος πρέπει να 

έχει βεβαιωθεί ότι η θέση απόρριψης είναι ελεύθερη και απρόσιτη και 

δεν υφίσταται κίνδυνος αναπήδησης υλικού 
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 Όταν ο επιτηρητής δεν ασχολείται με άλλες εργασίες 

18 Η έξοδος κεκλιμένων επιπέδων, ανοικτών ή κλειστών αγωγών 

εκφόρτωσης, οι κεκλιμένες τροχιές και φορτωτήρες πρέπει να 

ασφαλίζονται έναντι εκτροχιασμών, πλαγίων μετατοπίσεων και 

καταπτώσεων 

19 Σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να υποστηρίζονται κατάλληλα 

20 Επειδή κατά την μεταφορά βαρέων αντικειμένων από κάποιον εργαζόμενο 

τίθεται σε έντονη καταπόνηση η ράχη και η οσφυική χώρα του,  να  

εξετάζεται μήπως: 

 Η προσπάθεια είναι πολύ κοπιώδης 

 Πραγματοποιείται μόνο με στροφή του κορμού 

 Συνεπάγεται απότομη μετακίνηση του φορτίου 

 Καταβάλλεται προσπάθεια με το σώμα σε ασταθή θέση 

 Το αντικείμενο είναι υπερβολικά βαρύ 

 Το αντικείμενο είναι υπερβολικά ογκώδες 

 Το αντικείμενο ευρίσκεται σε ασταθή ισορροπία 

 Το αντικείμενο έχει περιεχόμενο που είναι  δυνατό να μετατοπιστεί 

 Το εξωτερικό σχήμα (ή και η σύστασή του) δύναται να προκαλέσει 

κακώσεις στον εργαζόμενο από πρόσκρουση ή κατά την ανάληψη του 

φορτίου 

 Καταβάλλονται υπερβολικά συχνές ή υπερβολικά παρατεταμένες 

σωματικές προσπάθειες που επηρεάζουν ιδιαίτερα τη σπονδυλική 

στήλη 

 Προσφέρεται ανεπαρκής χρόνος σωματικής ανάπαυσης ή ανάκτησης 

δυνάμεων  

 Διανύονται υπερβολικές αποστάσεις ανύψωσης καταβίβασης ή 

μεταφοράς 

 Ο ρυθμός εργασίας επιβάλλεται από διαδικασία που δεν μπορεί να 

ελέγξει και μεταβάλλει ο εργαζόμενος κατά τις δυνατότητές του 

 Ο ελεύθερος χώρος, ιδίως κατά την κατακόρυφη έννοια, είναι 
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ανεπαρκής για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας 

 Το δάπεδο είναι ολισθηρό για τα υποδήματα του εργαζόμενου 

 Ο χώρος εργασίας ή το εργασιακό περιβάλλον δεν επιτρέπει στον 

εργαζόμενο να διακινήσει χειρωνακτικά το φορτίο σε ασφαλές ύψος ή 

με καλή στάση του σώματός του 

 Το δάπεδο εργασίας ή η επιφάνεια πάνω στην οποία εκτελείται η 

εργασία παρουσιάζουν διακυμάνσεις καθ΄ ύψος, γεγονός που 

συνεπάγεται το χειρισμό του φορτίου σε διάφορα επίπεδα 

 Το δάπεδο ή η έδραση των ποδιών του εργαζόμενου είναι ασταθή 

 Η θερμοκρασία, η υγρασία, η κυκλοφορία του αέρα και ο φωτισμός 

είναι ακατάλληλα ή ανεπαρκή ή οι κλιματολογικές συνθήκες είναι 

δυσμενείς 

 Εργαζόμενος έχει κατάσταση υγείας ασύμβατη (ή και ακατάλληλη 

σωματική διάπλαση) για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου 

 Φέρει ακατάλληλα ενδύματα, υποδήματα ή άλλα προσωπικά είδη 

 Δεν διαθέτει επαρκείς γνώσεις ή δεν έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα 

21 Κατά τη συντονισμένη μεταφορά βαρέως αντικειμένου από περισσότερα 

άτομα πρέπει να εξετάζετε αντίστοιχα αν: 

 Ο αριθμός των μεταφορέων είναι ανάλογος του προς μεταφορά 

αντικειμένου 

 Η διάταξη των μεταφορέων γίνεται κατ΄ ανάστημα, λαμβανομένης 

υπόψη και της τυχόν κλίσης του εδάφους 

 Η διεύθυνση (κουμάντο) έχει ανατεθεί σε κατάλληλο πρόσωπο, το 

οποίο πρέπει να έχει διαρκή οπτική εποπτεία της εργασίας 

 Οι εκτελούντες τη μεταφορά συμμορφώνονται προς τις εντολές του 

διευθύνοντος την μεταφορά 

 Οι εκτελούντες τη μεταφορά ευρίσκονται από την ίδια πλευρά κατά 

την απόθεση ή απόρριψη επιμηκών αντικειμένων 

 Η απόθεση ή  απόρριψη πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα από όλους, 

μετά από σχετικό μεγαλόφωνο παράγγελμα 
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Ασφάλεια Εργασίας με Μηχανήματα, Ειδικά Οχήματα  

Γενικές Προβλέψεις  

1 Τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, συσκευές εργαλεία κ.τ.λ. πρέπει να 

ανταποκρίνονται προς τις προβλέψεις της Μελέτης Ασφάλειας, τις εντολές 

του Συντονιστή Ασφαλείας στο έργο και να έχουν τις διατάξεις ασφαλείας 

που προβλέπουν οι Νόμοι  και Κανονισμοί 

2 Στα ίδια, οι ενδείξεις λειτουργίας και ασφάλειας πρέπει να αναγράφονται 

στα ελληνικά 

3 Επίσης πρέπει να έχουν πινακίδες με πλήρη τεχνικά και κατασκευαστικά 

στοιχεία, προειδοποιητικές σημάνσεις κ.τ.λ. στα ελληνικά 

4 Τα ίδια πρέπει να συνοδεύονται από Εγχειρίδιο Οδηγιών λειτουργίας 

συντήρησης και ασφαλείας στα ελληνικά 

5 Ο χειρισμός πρέπει να πραγματοποιείται από άτομα ενήλικα, υγειή, με καλή 

όραση και ακοή, εκπαιδευμένα, έμπειρα, με Άδεια Χειριστού – όπου 

απαιτείται από το Νόμο 

6 Ο χειριστής πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και τα άλλα άτομα που 

εργάζονται στο εργοτάξιο 

7 Όταν ένα μηχάνημα παίρνει καύσιμα πρέπει να σταματάει 

 Ο κινητήρας του 

 Κάθε εργασία ανοικτής φλόγας και το κάπνισμα στην περιοχή 

8 Το μεταλλικό άκρο του σωλήνα τροφοδοσίας πρέπει να εφάπτεται καλά στο 

στόμιο της δεξαμενής 

9 Ο χειριστής πρέπει να ανεβοκατεβαίνει στο μηχάνημα και να το οδηγεί 

μόνο με παπούτσια καθαρά (ποτέ λαδωμένα, λασπωμένα κτλ) και με χρήση 

σκαλοπατιών και χειρολαβής 

10 Ο χειριστής πρέπει να έχει καλή ορατότητα της ζώνης εργασίας ή έστω να 

βοηθείται γι΄ αυτό από κατάλληλο βοηθό 

11 Ο θάλαμος οδήγησης πρέπει να είναι επιφάνειας επαρκούς, να έχει γενικά 

ασφαλή προσπέλαση, να προστατεύει τους χειριστές  από καιρικές 
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συνθήκες κ.α. χωρίς να περιορίζει το οπτικό πεδίο ή να δυσκολεύει 

περιοδικό έλεγχο των τμημάτων που βρίσκονται μέσα ή κοντά στον 

θάλαμο 

12 Να ελέγχεται η καλή και ασφαλής λειτουργία μηχανημάτων κ.τ.λ. και η 

συντήρηση να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο, εξουσιοδοτημένο 

έμπειρο αδειοδοτημένο άτομο, συστηματικά και εκτάκτως όποτε απαιτείται 

13 Προτού λειτουργήσει μηχάνημα σε καινούργιο έργο και ακόμα μετά από 

πλημμύρες, προσκρούσεις, ανατροπές κ.τ.λ., να ελέγχεται λεπτομερώς και 

να συντηρείται 

14 Κατά την συντήρησή τους τα μηχανήματα και τα εργαλεία δεν 

μετακινούνται και τα ηλεκτροκίνητα μπαίνουν εκτός τάσης 

15 Στις παραπάνω περιπτώσεις – συντήρησης κεραίες μηχανημάτων, κάδοι 

φόρτωσης και κινητά στοιχεία πρέπει να καταβιβάζονται ή να στερεώνονται 

ασφαλώς (τακάρισμα κ.τ.λ.) 

16 Εφ΄ όσον διαπιστωθεί κατάσταση ανασφάλειας από βλάβη ή κακή 

λειτουργία σε μηχάνημα, αυτό σταματάει αμέσως για επισκευή 

17 Ακόμα και μικρά π.χ. φορητά ηλεκτρικά εργαλεία προτού 

χρησιμοποιηθούν, πρέπει να ελέγχονται ιδιαίτερα για την καλή μόνωση 

των ίδιων και των καλωδίων τροφοδοσίας τους 

18 Μηχανήματα κινούμενα με ηλεκτρισμό πρέπει να είναι γειωμένα καλά 

19 Μετά την εργασία, τα μηχανήματα πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο, με 

όλα τα στοιχεία τους τελείως ακινητοποιημένα (συστήματα ακινητοποίησης 

σε θέση ΕΝΤΟΣ, κινητήρες σε θέση ΕΚΤΟΣ, κάδοι τροφοδοσίας, ιστοί κ.τ.λ. 

σε θέσεις ασφαλείς, χειριστήρια μανδαλωμένα), και να έχουν δε αφαιρεθεί 

τα κλειδιά 

20 Οδοντωτοί τροχοί, άξονες, καδένες, τροχαλίες, ιμάντες κ.τ.λ., να έχουν 

προστατευτικά πλέγματα κ.τ.λ. 

21 Μετά από κάθε επιθεώρηση ή /και συντήρηση πρέπει να τοποθετούνται 

στις θέσεις τους οι σχετικοί προφυλακτήρες ή να αντικαθιστώνται 

ελλείποντες σπασμένοι κ.τ.λ. 
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22 Πρέπει να υπάρχει Βιβλίο Συντήρησης κάθε μηχανήματος 

23 Τα μηχανήματα πεπιεσμένου αέρα: 

 Να χρησιμοποιούνται μόνο από άτομα υγιή και ηλικίας πάνω από 18 

ετών 

 Οι σχετικοί αεροσυμπιεστές και αερόσφυρες  να είναι τύπου 

αντιθορυβικού 

 Οι χειρολαβές των αεροσφυρών να έχουν μόνωση απόσβεσης 

κραδασμών και μονωτική 

24 Ο πεπιεσμένος αέρας να μην χρησιμοποιείται για καθαρισμούς ατομικούς ή 

για χώρους κ.τ.λ. ή για αστεϊσμούς 

25 Οι εργαζόμενοι πρέπει να χρησιμοποιούν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 

Μέσα Ατομικής Προστασίας (Ζώνη Ασφαλείας, Κράνος, Γάντια κα) 

27 Σε στρατηγικές θέσεις, πρέπει να υπάρχουν σήματα προειδοποιητικά, 

απαγορευτικά ή άλλα για την μη έκθεση  σε κίνδυνο 

28 Μηχανήματα και εγκαταστάσεις πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τους 

απαιτούμενους πυροσβεστήρες και το προσωπικό να έχει εκπαιδευτεί στην 

χρήση τους 

29 Τα ίδια πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κιβώτια Πρώτων Βοηθειών, να 

υπάρχει στο έργο άτομο εκπαιδευμένο στην χρήση τους και υπάρχουν 

αναρτημένα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης 

30 Στην συντήρηση πρέπει : 

 Τα μηχανήματα ή κινητά τμήματα τους να εξασφαλίζονται με τάκους 

 Όταν ξεβιδώνονται τάπες ψυγείων ή αποστράγγισης ή υδραυλικής 

πίεσης, επίσης μαστοί λίπανσης κ.τ.λ. η εργασία να γίνεται 

προσεκτικά και με χρήση Μέσων Ατομικής  Προστασίας (γυαλιά, 

γάντια προστασίας κ.τ.λ.) 

 Τα βαριά εξαρτήματα να σηκώνονται με γερανό 

 Να πραγματοποιούνται οι έλεγχοι που προβλέπουν Κανονισμοί και 

Κατασκευαστές 
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31 Να υπάρχει διεξοδικός έλεγχος και συντήρηση των μηχανημάτων ώστε να 

μην παρουσιάζονται διαρροές σε καύσιμα, λιπαντικά, φρένα, ή άλλα 

προβλήματα στο υδραυλικό σύστημα 

32 Σε θέσεις όπου κυκλοφορούν ή και συντηρούνται μηχανήματα 

απαγορεύεται γενικά η κυκλοφορία τρίτων και άλλων εργαζομένων 

Ανυψωτικά Μηχανήματα 

1 Πρέπει να υπάρχουν κοντά στο χειριστήριο ορατές ενδείξεις των ορίων 

ασφαλούς χρήσης 

2 Σε γερανούς μεταβλητής ακτίνας δράσης να σημειώνονται σε θέση ορατή 

από το χειριστήριο τα φορτία ασφαλείας για τις διάφορες ακτίνες 

λειτουργίας και δείκτης της ακτίνας της κεραίας 

3 Κανένα μηχάνημα δεν πρέπει να υπερφορτώνεται έστω και για μικρό 

χρονικό διάστημα 

4 Η επιφάνεια έδρασης του ανυψωτικού πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής 

5 Πρέπει να εξασφαλίζεται η καλή έδραση (με φορέα, στρωτήρες ή άλλο) και 

στερέωση (με αντίβαρα ή αγκύρωση) ακόμα και μικρών γερανών 

τοποθετημένων πάνω σε πλάκες κ.τ.λ. 

6 Η ευστάθεια των ανυψωτικών μηχανημάτων πρέπει να είναι γενικά  

εξασφαλισμένη ακόμα και όταν δεν λειτουργούν 

7 Πρέπει να υπάρχει μέριμνα προστασίας των ίδιων των μηχανημάτων και 

γειτονικών τους στοιχείων από κραδασμούς και τις συνέπειές τους 

8 Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ή εγκαθίστανταιι γερανοί υπό καιρικές 

συνθήκες οι οποίες είναι δυνατόν να δημιουργήσουν προβλήματα 

ευστάθειας και γενικότερα ατυχημάτων 

9 Σε ανυψωτικά μηχανήματα πρέπει να εξασφαλίζεται η μη κυκλοφορία 

ατόμων κάτω από αυτά /ή και ανυψούμενα φορτία, και η μη περιφορά 

φορτίων πάνω από άτομα 

10 Σε ανυψωτικά ή άλλα μηχανήματα να εξασφαλίζεται η μη προσέγγιση των 

ίδιων, τμήματός τους ή και φορτίου τους σε ηλεκτρικούς αγωγούς, δίκτυα 
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κ.τλ. 

11 Σε ανυψωτικά μηχανήματα κινούμενα σε τροχιές, πρέπει να εξασφαλίζεται 

ότι οι τροχιές 

 Είναι σε ένα επίπεδο και στερεωμένες καλά σε στρωτήρες ή στον 

φορέα τους 

 Είναι επαρκούς διατομής 

 Έχουν στις άκρες της διαδρομής αναστολείς της κίνησης 

 Τα υπάρχοντα μέσα τροχοπέδησης, πρόσδεσης, υποστήριξης κ.τ.λ. 

είναι επαρκή για πλήρη ακινητοποίηση, ακόμα και με δυσμενείς 

καιρικές συνθήκες 

12 Μεταξύ μηχανημάτων τα οποία κυκλοφορούν ή περιστρέφονται και 

σταθερών εμποδίων πρέπει :  

 Να υπάρχει χώρος πλάτους, τουλάχιστον 60 εκ. για ασφαλή 

κυκλοφορία πεζών 

 Εάν όχι, να υπάρχουν τουλάχιστον ασφαλή καταφύγια σε αποστάσεις 

10 μ 

13 Όργανα και εξαρτήματα των ανυψωτικών μηχανημάτων πρέπει να 

ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις των Εθνικών Κανονισμών (όπως ΠΔ 

1037/89, ΦΕΚ 260 Α/81) 

14 Χειριστές που ανεβαίνουν σε μηχανήματα  πολύ υψηλά, πρέπει να έχουν 

επιλεγεί ειδικά για το σκοπό αυτό 

15 Τα ανυψωτικά μηχανήματα δεν πρέπει να μεταφέρουν άτομα 

16 Τα σαμπάνια ανύψωσης φορτίων πρέπει : 

 Να είναι σωστά για τα ανυψούμενα φορτία 

 Να έχουν το σωστό μήκος (γωνία κορυφής οξεία, ποτέ αμβλεία) 

 Να είναι σε καλή κατάσταση 

17 Οι περιοδικοί έλεγχοι πρέπει να εκτελούνται από διαπιστευμένο Φορέα 
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Ειδικά Οχήματα 

1 Οι εργαζόμενοι πρέπει να εξετάζουν κάθε φορά πολύ προσεκτικά τον 

τρόπο εργασίας που θα ακολουθήσουν 

2 Αφού το όχημα πάρει τη σωστή θέση πρέπει να απλώνει τα πέλματα 

σταθεροποίησης (σε έδαφος μαλακό χρήση και στρωτήρων) 

3 Η κεραία του μηχανήματος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για συγκράτηση 

– ανύψωση φορτίων 

Φωτισμός για ασφαλή εργασία  

1 Στις θέσεις εργασίας πρέπει να υπάρχει επαρκής φυσικός φωτισμός 

2 Εάν όχι, να διατίθεται ικανοποιητικός τεχνητός φωτισμός (σταθερός και 

φορητός) ομοιόμορφος, ανάλογος με τις απαιτήσεις της εργασίας και της 

κυκλοφορίας στο έργο 

3. Πρέπει να διατίθεται φωτισμός για την ασφαλή κίνηση σε σκοτεινούς 

διαδρόμους και άλλες θέσεις του εργοταξίου και φωτισμός έκτακτης 

ανάγκης (εκκένωσης του έργου) για την περίπτωση γενικής διακοπής 

Πρόληψη – Αντιμετώπιση πυρκαγιών 

1 Ο Συντονιστής κατασκευής, οι Τεχνικοί Ασφάλειας, οι Εργολάβοι, οι 

Υπεργολάβοι οι εργαζόμενοι και άλλοι συντελεστές του έργου να είναι 

ευαισθητοποιημένοι για τους κινδύνους πυρκαγιάς στο έργο, να έχουν 

λάβει τα μέτρα πρόληψης – αντιμετώπισης και να υπάρχει συνεργασία με 

την πυροσβεστική 

2 Πρέπει να έχει γίνει εντοπισμός στην περιοχή του έργου τυχόν αγωγών 

φωταερίου, φυσικού αερίου, υπογείων ηλεκτρικών δικτύων και άλλα και 

να έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας 

3 Η περιοχή του εργοταξίου πρέπει να προστατεύεται από δασώδεις ή 

θαμνώδεις γειτονικές περιοχές με αποψιλωμένες ζώνες 

4 Να εξασφαλισθούν από επαφή μηχανημάτων προσωπικού και τα γειτονικά 
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προς το έργο δίκτυα 

5 Να μην εφαρμόζονται από τους εργαζόμενους επικίνδυνες μέθοδοι 

θέρμανσης (των ίδιων ή φαγητού τους) 

6 Να μην γίνεται κακή αποθήκευση ή άστοχη χρήση εύφλεκτων υγρών, 

λιπαντικών, χρωμάτων, διαλυτικών, φιαλών αερίων κτλ 

7 Η πραγματοποίηση εργασιών ανοικτής φλόγας και άλλων θερμών 

εργασιών (κολλήσεων, κοπών, πυρακτώσεων κ.α.) να γίνεται στο έργο: 

 Μόνο μετά από ειδική άδεια του Συντονιστή Ασφάλειας, σε 

συνεννόηση και με άλλους αρμόδιους και σειράς μέτρων 

πυρασφάλειας για πρόληψη και αντιμετώπιση τυχόν φωτιάς (όπως 

π.χ. απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών, τοποθέτηση άκαυστων 

πετασμάτων για σταμάτημα εκτοξεύσεων, συνεχή παρακολούθηση 

περιοχής εργασίας ακόμα και μετά τη λήξη εργασίας, ενίσχυση 

διατιθέμενων πυροσβεστικών κα) 

 Σε περιβάλλον όπου θα ήταν δυνατή η συγκέντρωση επικίνδυνων 

αερίων, με συνεχείς ελέγχους (για την πρόληψη επικίνδυνων 

συγκεντρώσεων) 

8 Να υπάρχουν σε επίκαιρες θέσεις οι κατάλληλοι και απαιτούμενοι από τις 

Διατάξεις πυροσβεστήρες λήψεις νερού με επαρκή πίεση και παροχή, 

εξοπλισμένες με φορητούς σωλήνες και άλλα μέσα, όλα ορατά, ελεύθερα 

από εμπόδια, συντηρημένα, έτοιμα για άμεση χρήση 

9 Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τις θέσεις των πυροσβεστικών, να 

έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση τους και να ασκούνται περιοδικά 

10 Θέσεις επικίνδυνες για πυρκαγιά ή έκρηξη να έχουν εντοπισθεί και εκτός 

από τη λήψη μέτρων πρόληψης να έχουν επισημανθεί με κατάλληλα 

προειδοποιητικά και απαγορευτικά αναρτήματα 

11 Να αναρτώνται σε επίκαιρες θέσεις, οδηγίες για την περίπτωση πυρκαγιάς 

και τα τηλέφωνα Άμεσης Ανάγκης (Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, 

Προϊστάμενοι κτλ) 
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Έκθεση σε Ειδικούς Κινδύνους – Φυσικοί Παράγοντες 

1 Έλεγχος των επιπέδων θορύβου στα οποία εκτίθετονται οι εργαζόμενοι 

2 Καταγραφή των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και αξιολόγηση 

3 Λήψη των κατάλληλων προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της 

στάθμης του θορύβου σε ένα χώρο και για κάθε θέση εργασίας, ειδικότερα: 

 Τα μηχανήματα και εργαλεία πρέπει να φέρουν από την κατασκευή 

τους συστήματα ή μέσα περιορισμού του παραγόμενου κατά τη 

λειτουργία τους θορύβου στα επιτρεπόμενα επίπεδα (όπως 

σιγαστήρες, ηχομονωτικές επενδύσεις κ.α.) 

 Θα υπάρχει ηχητική μόνωση των θορυβωδών μηχανημάτων ή 

εργασιών με κατάλληλα ηχομονωτικά μέσα 

 Θα γίνεται κατάλληλη εφαρμογή μέσων και μεθόδων που θα 

επιτρέπουν τον χειρισμό των θορυβωδών μηχανημάτων από χώρους 

ή θέσεις εργασίας  ηχητικά μονωμένους 

 Θα υπάρχει πρόνοια τακτικής συντήρησης των θορυβωδών 

μηχανημάτων και συχνός έλεγχος της αποτελεσματικότητας των 

συστημάτων ή μέσων περιορισμού του θορύβου 

 Θα γίνεται κατάλληλη οργάνωση της εργασίας ώστε η έκθεση των 

εργαζομένων στο θόρυβο να περιορίζεται στα επιτρεπόμενα επίπεδα 

 Η έκθεση των εργαζομένων στο θόρυβο (ηχοέκθεση), κατά τη 

διάρκεια της ημερήσιας εργασίας τους να μην ξεπερνά τα 

προβλεπόμενα όρια 

4 Όταν η ημερήσια ατομική ηχοέκθεση ενός εργαζομένου ή η μέγιστη τιμή 

της στιγμιαίας μη σταθμισμένης ηχητικής πίεσης υπερβαίνουν τα 90 db (Α) 

και τα 200 Ρα αντίστοιχα, επιβάλλεται η χρήση ακοοπροστατευτικών μέσων 

5 Όταν η ηχοέκθεση είναι ενδεχόμενο να υπερβεί τα 85 db (Α) και τα 200 Ρα 

αντίστοιχα, θα τίθενται στη διάθεση των εργαζομένων ατομικά 

ακοοπροστατευτικά μέσα 

6 Ενημέρωση των εργαζομένων για την ορθή χρήση των μέσων ατομικής 

προστασίας 
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7. Τα ατομικά μέσα προστασίας θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στα 

ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε εργαζόμενου και στις συνθήκες εργασίας 

του 

8 Έλεγχος για το αν η χρήση των ατομικών μέσων προστασίας της ακοής 

οδηγεί σε αύξηση του συνολικού κινδύνου για την υγεία των εργαζομένων 

από άλλες αιτίες 

9 Λήψη κατάλληλων μέτρων για την μείωση του θορύβου 

10 Λήψη οργανωτικών ή τεχνικών μέτρων για τις περιπτώσεις υψηλών ή 

χαμηλών θερμοκρασιών 

Έκθεση σε Ειδικούς Κινδύνους  

1 Γνώση και καταγραφή των κινδύνων που συνεπάγονται για την υγεία των 

εργαζομένων 

2 Εκτίμηση των κινδύνων 

3 Μετρήσεις για τη συγκέντρωση των παραγόντων στο εργασιακό 

περιβάλλον και σύγκριση των αποτελεσμάτων με τις οριακές τιμές 

4 Διερεύνηση πριν την τοποθέτηση στη θέση εργασίας, για το αν η υγεία του 

εργαζόμενου είναι συμβατή με την προς εκτέλεση εργασία 

5 Πρέπει να υποβάλλονται οι εργαζόμενοι σε ιατρικό έλεγχο και 

καθορισμένες ιατρικές εξετάσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με 

τις εργασίες του ιατρού εργασίας 

6 Παροχή στους εργαζόμενους μέσων ατομικής προστασίας και 

πληροφόρηση για την χρησιμότητα αυτών των μέσων 

7 Συντήρηση, καθαρισμός και απολύμανση των μέσων ατομικής προστασίας 

8 Λήψη εκτάκτων μέτρων σε περιπτώσεις υπερβάσεων των οριακών τιμών 

9 Ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων στη αντιμετώπιση εκτάκτων 

περιστατικών 
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ΤΜΗΜΑ Ε΄ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Γενικές οδηγίες επιθεωρήσεων των έργων 

• Θα πρέπει να διενεργούνται έλεγχοι τόσο πριν την έναρξη εργασιών όσο και μετά από 

κάθε αλλαγή βάρδιας και μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα.  

• Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την επιθεώρηση / συντήρηση των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι που 

προέρχονται από αυτές. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταρτίσει και να περιλάβει 

πρόγραμμα επιθεωρήσεων και μεθοδολογία συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών 

συστημάτων του έργου για την καλή λειτουργία τους. 

2. Εγχειρίδια επιθεώρησης και συντήρησης  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με μέριμνα του να παραδώσει ένα λεπτομερές και 

πλήρες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ του Έργου (των πάσης φύσεως 

κατασκευών, περιλαμβανομένων του εξοπλισμού κινητού και μη κλπ.). 

Το Εγχειρίδιο αυτό θα περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες και τους τρόπους εκτέλεσης μιας 

πλήρως ικανοποιητικής και αποτελεσματικής συντήρησης του έργου, ήτοι ενδεικτικά και 

όχι περιοριστικά τα παρακάτω: 

(1)  Οδηγίες συντήρησης αναφερόμενες στις χρονικές περιόδους, υλικά, εξοπλισμό κλπ. 

για κάθε στοιχείο της κατασκευής. 

(2)  Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που θα πρέπει να γίνονται 

περιοδικά στο μέλλον. 

(3)  Τεύχη οδηγιών για τη συντήρηση και λειτουργία των διαφόρων κύριων έργων και 

όλου του εξοπλισμού ακινήτου και κινητού. 

(4)  Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τις συντηρήσεις που θα γίνονται στα έργα 

ύδρευσης που θα κατασκευασθούν από τον ανάδοχο, στα πλαίσια των υποχρεώσεών 

του που απορρέουν από τη Σύμβαση. 

(5)  Αναλυτικές Τεχνικές Εκθέσεις και οδηγίες για τον τρόπο αποκατάστασης φθορών και 

ζημιών, που τυχόν θα παρουσιασθούν μελλοντικά. 
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Ειδικότερα για το τεύχος οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, 

τονίζεται ότι στο τέλος κάθε κεφαλαίου των οδηγιών θα ήταν καλό να δίνεται πλήρης 

πίνακας των περιλαμβανομένων σε αυτά μηχανημάτων με όλα τα χαρακτηριστικά τους, τα 

στοιχεία κατασκευής τους (κατασκευαστής/προμηθευτής, τύπος, μοντέλο, μέγεθος, 

αριθμός σειράς κατασκευής, αποδόσεις, προτεινόμενα ανταλλακτικά κλπ.), και θα 

επισυνάπτονται οι έντυπες οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης των κατασκευαστών. 

Επιπλέον, κατά την Οριστική Παραλαβή του Έργου ο Ανάδοχος θα μπορούσε να 

παραδώσει στον Κ.τ.Ε. τα ακόλουθα, σχετικά με τη Συντήρηση του Έργου, στοιχεία : 

(1)  Τεύχος στατιστικών στοιχείων εργασιών συντήρησης (ποσότητες υλικών κατά 

κατηγορίες, προσωπικό κατά κατηγορίες και χρόνο απασχόλησης, μηχανήματα κατά 

κατηγορίες και χρόνο απασχόλησης κλπ.) με μηνιαία ανάλυση (ανά ημερολογιακό 

μήνα) καθόλη τη διάρκεια της περιόδου Συντήρησης των Έργων. 

Στο τεύχος στατιστικών στοιχείων θα περιλαμβάνονται και οικονομικά στοιχεία των 

εργασιών συντήρησης (δαπάνες κατά κατηγορία υλικών, προσωπικού μηχανημάτων, 

ανταλλακτικών - αναλωσίμων κλπ.) με χρονική ανάλυση κατά την περίοδο που 

χορηγούνται τα στατιστικά στοιχεία. 

(2)  Πρόταση οργάνωσης της συντήρησης κατά την περίοδο που θα αναλάβει ο Κ.τ.Ε. τη 

λειτουργία - συντήρηση των έργων, μετά την οριστική παραλαβή του Έργου από τον 

Ανάδοχο. 

(3)  Πρόταση άμεσων ενεργειών της συντήρησης και πρόταση των αναγκαίων 

προμηθειών υλικών -μηχανημάτων για τη συντήρηση που να καλύπτουν τις ανάγκες 

του πρώτου χρόνου ανάληψης της λειτουργίας - συντήρησης του Έργου από τον 

Κ.τ.Ε. 

Τα παραπάνω στοιχεία θα είναι συντεταγμένα κατά τρόπον ώστε να επιβοηθηθεί ο Κ.τ.Ε. 

στην περαιτέρω οργάνωση της συντήρησης του Έργου. 

Α/Α 
Στοιχείο/ 

Τεχνικό 
Κωδικός 

Τίτλος Εγχειριδίου Επιθεώρησης και 

Συντήρησης 

1 Όνομα / Αρ. Σχετ. Σχετ. 

2 Όνομα / Αρ. Σχετ. Σχετ. 

 
 

 

 



 

124 

 

 

 

 

 

 
 

Λιτόχωρο, 10/12/2019  

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
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