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ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

(Σ.Α.Υ.) 



 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Κατά την σύνταξη του παρόντος σχεδίου Υγιεινής και Ασφαλείας ελήφθησαν υπόψη οι 
παρακάτω Νόµοι, ∆ιατάγµατα, Κανονισµοί, Αποφάσεις, κλπ: 

• Το Π.∆. 22/12/33(ΦΕΚ 406Α) «Περί ασφαλείας εργατών και Υπαλλήλων 
εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων». 

• Το Π.∆. 14/3/34(ΦΕΚ 112Α) «Περί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργατών και 
υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, 
εργαστηρίων, κλπ». 

• Το Α.Ν. 1204/38(ΦΕΚ 177Α) «Περί απαγορεύσεως της χρήσεως µολυβδούχων 
χρωµάτων». 

• Το Β.∆. 16-3-50(ΦΕΚ 82Α) «Επίβλεψη µηχανολογικών εγκαταστάσεων». 

• Το Π.∆.435/73 (ΦΕΚ 327Α) «Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως 
αντλιοστασίων». 

• Η Υ.∆.Γ1/9900/74(ΦΕΚ 1266Β) «Περί υποχρεωτικής κατασκευής 
αποχωρητηρίων». 

• Ο Ν. 447/75(ΦΕΚ 142Α) «Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις 
ασχολουµένων µισθωτών».  

• Ο Ν. 495/76(ΦΕΚ 337Α) «Περί όπλων και εκρηκτικών υλών». 

• Το Π.∆. 212/76(ΦΕΚ 78Α) «Περί µέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας των 
εργαζοµένων εις µεταφορικάς ταινίας και προωθητάς εν γένει». 

• Το Π.∆. 413/77(ΦΕΚ 128Α) «Περί αγοράς, µεταφοράς και κατανάλωσης 
εκρηκτικών υλών». 

• Το Π.∆. 17/78(ΦΕΚ 3Α) «Περί συµπληρώσεως του από 22/12/33 Π.∆. περί 
ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων». 

• Το Π.∆. 95/78 (ΦΕΚ 20Α) «Περί µέτρων υγιεινής και Ασφάλειας των 
απασχολούµενων εις εργασίες συγκολλήσεων» 

• Την Υ.Α. 12-2-79(ΦΕΚ 132/79) «Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 40 του 
Κανονισµού Ασθενείας του Ι.Κ.Α.». 

• Το Ν. 778/80(ΦΕΚ 193Α) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 
οικοδοµικών εργασιών». 

• Το Π.∆. 1073/81(ΦΕΚ 260Α) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 
εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας 
Πολιτικού Μηχανικού». 

• Ο Ν. 1396/83(ΦΕΚ 126Α) «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων 
ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα». 

• Το Π.∆. 329/83(ΦΕΚ 118Α &140Α)  

• Ο Ν. 1430/84(ΦΕΚ 49Α) «Κύρωση της υπ. αριθµ. 62 ∆ιεθνούς Σύµβασης 
εργασίας που αφορά στις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµική βιοµηχανία και 
τη ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση µε αυτή». 



 

• Η Υ.Α. 130646/84(ΦΕΚ 154Β) «Ηµερολόγιο µέτρων Ασφαλείας». 

• Ο Ν. 1568/85(ΦΕΚ 177Α) «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων». 

• Το Π.∆. 307/86(ΦΕΚ 135Α) «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που 
εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας 
τους (80/1107/ΕΟΚ)». 

• Το Π.∆. 94/87(ΦΕΚ 54Α) «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον 
µετ. µόλυβδο και τις ενώσεις των ιόντων του κατά την εργασία (82/605/ΕΟΚ)». 

• Το Π.∆. 315(ΦΕΚ 149Α/ 87) «Σύσταση επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της 
εργασίας (ΕΥΑΕ) σε εργοτάξια οικοδοµών και εν γένει τεχνικών έργων». 

• Η Υ.Α. 131325(ΦΕΚ 467Β/87) «Σύσταση µεικτών επιτροπών ελέγχου σε 
οικοδοµές και εργοταξιακά έργα». 

• Το Π.∆. 70α/88(ΦΕΚ 31Α &150Α) «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται 
σε αµίαντο κατά την εργασία». 

• Το Π.∆. 71/88(ΦΕΚ 32Α) «Κανονισµός Πυροπροστασίας κτιρίων». 

• Το Π.∆. 294/88(ΦΕΚ 138Α) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού 
Ασφάλειας και Γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα Τεχν. 
Ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 
1 του Ν. 1568/85». 

• Ο Ν. 1767/88(ΦΕΚ 63Α) «Συµβούλια εργαζοµένων και άλλες εργατικές 
διατάξεις-κύρωση της 135 ∆ιεθνούς Σύµβασης εργασίας». 

• Η ΚΥΑ 7755/160/88(ΦΕΚ 241Β) «Λήψη µέτρων προστασίας στις βιοµηχανικές-
βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων 
και εκρηκτικών υλών». 

• Το Π.∆. 225/89(ΦΕΚ 106Α) «Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων στα 
υπόγεια έργα». 

• Η Υ.Α. 3046/304/30-1-89 (ΦΕΚ 59∆) «Κτιριοδοµικός Κανονισµός» 

• Ο Ν. 1837/89 (ΦΕΚ 79Α & ΦΕΚ 85Α) «δια την προστασία των ανηλίκων κατά 
την απασχόληση και άλλες διατάξεις» 

• Η ΚΥΑ 3329/89(ΦΕΚ 132Β) «Κανονισµός για την παραγωγή, αποθήκευση και 
διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών». 

• Η Υ.Α. 130627/90(ΦΕΚ 620Β) «Καθορισµός επικίνδυνων, βαρειών ή ανθυγιεινών 
εργασιών για την απασχόληση ανηλίκων». 

• Το Π.∆. 31/90(ΦΕΚ 11Α) «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση 
µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων (Τροποπ. Π.∆. 49/991 (ΦΕΚ 180Α)». 

• Το Π.∆. 85/91(ΦΕΚ 38Α) «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». 

• Η Υ.Α.Β. 15233/3.7.91(ΦΕΚ 487Β) «Σχετικά µε συσκευές αερίου». 

• Το Π.∆. 49/91(ΦΕΚ 180Α) «Τροποπ. Π.∆. 31/90 Επίβλεψη της λειτουργίας, 
χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων». 



 

• Η Υ.Α. 4373/1205/23-3-93(ΦΕΚ 178Β) «Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
µε την 89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1989 για την 
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών-µελών σχετικά µε τα  µέτρα ατοµικής 
προστασίας». 

• Η Υ.Α. 31245/93 ΥΠΕΧΩ∆Ε «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων». 

• Το Π.∆. 77/93(ΦΕΚ 34Α) «Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, 
χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του 
Π.∆. 307/86 (ΦΕΚ 135Α) σε συµµόρφωση προς την Οδηγία το υ Συµβουλίου 
88/642/ΕΟΚ». 

• Το Π.∆. 377/93(ΦΕΚ 160Α) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
Οδηγίες 89/392 ΕΟΚ και 91/368 ΕΟΚ σχετικά µε τις µηχανές». 

• Η Κ.Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/93(ΦΕΚ 546Β) «Κανονισµός παραγωγής και 
διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την 
ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών». 

• Το Π.∆. 395/94(ΦΕΚ 220Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για 
τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζοµένους κατά την 
εργασία τους σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 89/655/ΕΟΚ». 

• Το Π.∆. 396/94(ΦΕΚ 220Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για 
τη χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την 
εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/656/ΕΟΚ». 

• Το Π.∆. 397/94(ΦΕΚ 221Α) «Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για 
τον χειρωνακτικό χειρισµό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης 
της ράχης και οσφυϊκής χώρας, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 90/269/ΕΟΚ». 

• Το Π.∆. 399/94(ΦΕΚ 221Α) «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους 
που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, 
σε συµµόρφωση µε την οδηγία 90/340/ΕΟΚ». 

• Ο Ν. 2224/94(ΦΕΚ 112Α) «Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών 
δικαιωµάτων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων και οργάνωσης 
Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευοµένων απ αυτό νοµικών προσώπων και 
άλλες διατάξεις». 

• Η Υ.Α. 378/94(ΦΕΚ 705Β) «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». 

• Το Π.∆. 105/95(ΦΕΚ 67Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφαλείας 
ή και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95/58/ΕΟΚ». 

• Η Κ.Υ.Α. 5905/Φ15/839/95(ΦΕΚ 611Β) 

• Η Κ.Υ.Α. 8243/1113/91 

• Η Κ.Υ.Α. αρ.οικ.Β.5261/190/97 

• Η Κ.Υ.Α. αρ.οικ.16289/330/99 

• Η Κ.Υ.Α. αρ.οικ.15085/593/03 

• Η Κ.Υ.Α. αρ.∆13ε/4800/03 



 

• Η Κ.Υ.Α. αρ.8881/94 

• Η Υ.Α. 3131.1/20/95/95 

• Η Υ.Α. αρ.πρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/502/03 

• Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38935/95 

• Το Π.∆. 6/95(ΦΕΚ 6Α) «∆ιορθώσεις σφαλµάτων στα Π.∆. 395/94(ΦΕΚ 220Α), 
396/94(ΦΕΚ 220Α), 397/94(221Α). 398/94(ΦΕΚ 221Α), 399/94(ΦΕΚ 221Α)». 

• Το Π.∆. 16/96(ΦΕΚ 10Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας 
στους χώρους εργασίας, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 85/564/ΕΟΚ». 

• Το Π.∆. 17/96(ΦΕΚ 11Α) «Εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης 
της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 
89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ». 

• Το Π.∆. 305/96(ΦΕΚ 212Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να 
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων σε συµµόρφωση µε την 
οδηγία 92/57/ΕΟΚ». 

• Το Π.∆. 18/96 

• Το Π.∆. της 22-12-33 

• Το Π.∆. 216/78 

• Το Π.∆. 70/90 

• Το Π.∆. 499/91 

• Το Π.∆. 397/94 

• Το Π.∆. 88/99 

• Το Π.∆. 89/99 

• Το Π.∆. 90/99 

• Το Π.∆. 127/00 

• Το Π.∆. 304/00 

• Το Π.∆. 338/01 

• Το Π.∆. 339/01 

• Το Π.∆. 43/03 

• Το Π.∆. 155/04 

• Το Π.∆. 176/05 

• Το Π.∆. 149/06 

• Το Π.∆. 186/95 

• Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52206/97 

• Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 130159/97 



 

• Το Π.∆. 175/97(ΦΕΚ 150Α) 

• Το Π.∆. 62/98(ΦΕΚ 67Α) «Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την 
εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 94/33/ΕΟΚ». 

• Το Π.∆. 159/99(ΦΕΚ 157Α) «Ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων-τροποποίηση 
του Π.∆. 17/96». 

• Το Π.∆. 219/00(ΦΕΚ 190Α) «Μέτρα για την προστασία των εργαζοµένων που 
αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, 
στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών». 

• Η Απόφ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/177 της 2/14.3.2001(ΦΕΚ 266Β) «Πρόληψη εργασιακού 
κινδύνου κατά την µελέτη έργου». 

• Η Απόφ. ∆ΕΕΠ/ΟΙΚ/85 της 14.5/1.6.2001(ΦΕΚ 686Β) «Καθιέρωση του Σχεδίου 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), ως 
απαραιτήτων στοιχείων για την έγκριση µελέτης στο στάδιο της οριστικής ή / 
και της µελέτης εφαρµογής σε κάθε ∆ηµόσιο Έργο». 

• Η Πυροσβεστική διάταξη 7, απόφαση 7568.Φ.700.1/96 

• Το ΦΕΚ 57/Α/99 

• Το ΦΕΚ 47/Α/78 

• Το ΦΕΚ 94/Α/99 

• Το ΦΕΚ 111/Α/00 

• Το ΦΕΚ 227/Α/01 

• Το ΦΕΚ 44/Α/03 

• Το ΦΕΚ 121/Α/04 

• Το ΦΕΚ 227/Α/05 

• Το ΦΕΚ 159/Α/06 

• Το ΦΕΚ 97/Α/95 

• Το ΦΕΚ 138/Β/91 

• Το ΦΕΚ 187/Β/93 

• Το ΦΕΚ 765/Β/93 

• Το ΦΕΚ 113/Β/97 

• Το ΦΕΚ 987/Β/99 

• Το ΦΕΚ 1186/Β/03 

• Το ΦΕΚ 708/Β/03 

• Το ΦΕΚ 450/Β/94 

• Το ΦΕΚ 451/Β/93 

• Το ΦΕΚ 978/Β/95 



 

• Το ΦΕΚ 155/Β/96 

• Το ΦΕΚ 946/Β/03 

Αντικειµενικός σκοπός του Αναδόχου είναι να ολοκληρώσει το έργο χωρίς 
ατυχήµατα ή επιπτώσεις στην υγεία κανενός. Σε συνεργασία µε τους υπεργολάβους 
και τους επιβλέποντες µηχανικούς επί τόπου του έργου για οικοδοµικές εργασίες και 
τις εργασίες υδραυλικών και οδοποιίας θα διασφαλίσει ότι θα γίνουν προβλέψεις για 
να επισηµανθούν οι πιθανοί κίνδυνοι, οι οποίοι πιθανόν να εµφανιστούν κατά την 
διάρκεια των εργασιών και συγχρόνως θα λάβει µέτρα για την απαλοιφή ή την 
ελαχιστοποίηση αυτών σε ένα αποδεκτό επίπεδο. Σε συνεργασία µε τους 
εργαζόµενους ο Ανάδοχος θα καθιερώσει µεθόδους αποφυγής ατυχηµάτων. Τα µέλη 
του προσωπικού που θα προσλαµβάνει ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί 
προ της ανάληψης των εργασιακών τους καθηκόντων ώστε να αποφευχθούν 
οποιεσδήποτε ενέργειες που ίσως θέσουν σε κίνδυνο τα ίδια ή τρίτους. 

Ο ανάδοχος οφείλει µε δική του µέριµνα να ενηµερωθεί για τα δίκτυα κοινής 
ωφέλειας ώστε να απαλειφτεί η περίπτωση τυχαίου πληγώµατος τους που µπορεί να 
οδηγήσει σε ατύχηµα του εµπλεκόµενου προσωπικού. 

Κάθε εργαζόµενος πριν γίνει δεκτός στο εργοτάξιο, πρέπει να παρακολουθήσει 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα που θα δοθεί από τον Τεχνικό Ασφαλείας του έργου κατά 
την διάρκεια του οποίου θα γνωστοποιηθούν οι κανόνες ασφάλειας. 

Συγχρόνως θα υπάρχει διαθέσιµο στο εργοτάξιο το παρόν έγγραφο Σ.Α.Υ. µε 
τους κανόνες ασφαλείας, που θα πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο. 

Όταν πρόκειται να εκτελεστεί µία συγκεκριµένη εργασία µε ειδικές απαιτήσεις, ο 
εργοταξιάρχης θα συγκαλεί σύσκεψη στην οποία θα συµµετέχει όλο το κύριο 
προσωπικό του έργου, ώστε να ενηµερωθεί σχετικά µε τα προβλήµατα περί 
ασφάλειας. 

Ο τεχνικός ασφάλειας θα εκτελεί περιοδικούς ελέγχους ώστε να εξασφαλίζει τη 
συµµόρφωση µε τις ρυθµίσεις περί ασφαλείας. Αν ο τεχνικός ασφάλειας παρατηρήσει 
οποιαδήποτε µη συµµόρφωση, θα συγκληθεί σύσκεψη µε την παρουσία όλων των 
µελών που εµπλέκονται. Το αντικείµενο της σύσκεψης θα είναι η εξέταση της µη 
συµµόρφωσης και η απόφαση για την διορθωτική ενέργεια που πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί. Ακολούθως αν ο τεχνικός ασφάλειας διαπιστώσει κατόπιν 
επιθεώρησης ότι οι διορθωτικές ενέργειες δεν έχουν πραγµατοποιηθεί πρέπει να το 
αναφέρει άµεσα στον Ανάδοχο του έργου. 

Από τον Ανάδοχο θα ορισθεί η ηµεροµηνία µιας τουλάχιστον µηνιαίας σύσκεψης 
για θέµατα ασφάλειας σύµφωνα µε το Π.∆. 17/96 άρθρο ΙΙ, στην οποία σύσκεψη θα 
συµµετέχουν όλοι οι εργαζόµενοι κατά τοµείς, οι οποίοι θα κάνουν ενυπόγραφα τις 
παρατηρήσεις τους σε θέµατα ασφάλειας. Τα θέµατα της σύσκεψης θα καθορίζονται 
από τον τεχνικό ασφάλειας µε την σύµφωνη γνώµη του εργοταξιάρχη.  

Όταν διαπιστωθεί µία µη συµµόρφωση ως προς την ασφάλεια ο τεχνικός 
ασφάλειας περιγράφει την διαπιστωµένη κατάσταση και δίνει γραπτά τις απαιτούµενες 
εντολές σχετικά µε τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να εκτελεσθούν. Ο 
παραλήπτης της προαναφερόµενης εντολής πρέπει να υλοποιήσει εντός καθορισµένου 
χρόνου τις υποδεικνυόµενες διορθωτικές ενέργειες. Ακολούθως ο τεχνικός ασφάλειας 
θα επιθεωρήσει και θα επιβεβαιώσει ότι έχει γίνει η διορθωτική ενέργεια. Τυχόν µη 
συµµόρφωση του υπευθύνου έχει σαν αποτέλεσµα την άµεση σύνταξη αναφοράς µη 
συµµόρφωσης από τον τεχνικό ασφαλείας προς τον Ανάδοχο του έργου.  

Σε περίπτωση ατυχήµατος αυτό πρέπει να αναφερθεί αµέσως στον τεχνικό 
ασφάλειας. Η κοινοποίηση πρέπει να γίνει την ίδια την ηµέρα του ατυχήµατος, ώστε 
να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. 



 

Καθ’ όλη την διάρκεια του έργου, ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να είναι ενήµερος 
σχετικά µε την συνολική εργασία που έχει εκτελεστεί και το συνολικό αριθµό των 
ατυχηµάτων που συνέβησαν και τις ώρες εργασίας που χάθηκαν. Στο τέλος κάθε 
έτους ο τεχνικός ασφαλείας θα συντάσσει µία στατιστική ετήσια αναφορά σχετικά µε 
τα ατυχήµατα που συνέβησαν στο έργο κατά το διανυθέν έτος. Ο Ανάδοχος θα 
λαµβάνει ένα αντίγραφο της προαναφερόµενης αναφοράς. 

Όλα τα έγγραφα σχετικά µε θέµατα ασφάλειας αρχειοθετούνται, όλα τα 
ατυχήµατα εξετάζονται και αναλύονται και υποβάλλεται αναφορά στον Ανάδοχο για 
περαιτέρω µελέτη πρόληψης και λήψη αποφάσεων.  

 
Α.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Τίτλος Έργου: "«Αγροτική Οδοποιία ∆ήµου ∆ίου-Ολύµπου 
(Ασφαλτοστρώσεις – Βελτιώσεις Αγροτικών Οδών)»", προϋπολογισµού µε 

Φ.Π.Α. 2.916.578,67€, περιλαµβάνει να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης της 

αστικής οδοποιίας στην  ∆.Ε. ∆ίου. 

 
Α.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ EΡΓΟΥ 
 
Κύριος του Έργου: ∆ήµος ∆ΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ. Η µελέτη συντάχθηκε από τη 
∆ιεύθυνση τεχνικών –Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας του ∆ήµου ∆ΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ. 
 
Ανάδοχος του Έργου 

 
Νόµιµος εκπρόσωπος του αναδόχου και Εργοταξιάρχης:  
 
Συντονιστής Ασφαλείας και Υγείας κατά την Μελέτη (Σύνταξη Σ.Α.Υ):         
 
Συντονιστής Ασφαλείας και Υγείας κατά την εκτέλεση του έργου και 
Τεχνικός Ασφαλείας:  
 
Επικεφαλής Εργοδηγός του αναδόχου 
 

Μετά την ανάδειξη του Αναδόχου και την υποβολή στην Τεχνική Υπηρεσία του 
∆ήµου χρονοδιαγράµµατος εκ µέρους του Αναδόχου, θα οριστούν από τον Ανάδοχο: 

Συντονιστής για θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου, ο 
οποίος κατά το άρθρο 6 παρ. 1 του Π.∆.: 305/96 πρέπει να έχει τα προσόντα που 
προβλέπονται για τους τεχνικούς ασφαλείας στο Π.∆. 294/88, και θα ανακοινωθεί ο 
ορισµός του από τον Ανάδοχο, στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Χαλκηδόνος από 
την οποία θα εγκριθεί. 

Ο νέος Συντονιστής για θέµατα Ασφάλειας και Υγείας, επιτρέπεται να είναι 
συγχρόνως και Τεχνικός Ασφαλείας του έργου. 

 Επιβλέποντας Μηχανικός επί τόπου του έργου, των οικοδοµικών εργασιών και 
των εργασιών οδοποιίας, ο ορισµός των οποίων θα κοινοποιηθεί στην Τεχνική 
Υπηρεσία του ∆ήµου Χαλκηδόνος, από την οποία θα εγκριθεί. Επισηµαίνεται ότι ο 
επιβλέποντας του Αναδόχου, ως επί τόπου του έργου έχει την πλήρη και αποκλειστική 
ευθύνη για την λήψη κάθε απαραίτητου µέτρου και µέσου ασφαλείας έγκαιρα και προ 
της εκτέλεσης των εργασιών, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήµης, στα πλαίσια και τις απαιτήσεις της Νοµοθεσίας, όπως ισχύει σήµερα.  

 
 
 
 



 

 
Α.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Με την µελέτη αυτή προϋπολογισµού  2.916.578,67 Ευρώ µε Φ.Π.Α. πρόκειται να 

εκτελεστούν εργασίες ασφαλτοστρώσεων στα Δημοτικά διαμερίσματα Νέας Εφέσου, 

Κονταριώτισσας, Αγίου Σπυρίδωνα, Βροντούς,  Καρίτσας, Δίου και στην περιοχή 

Βαρικού Λιτοχώρου.  

Η περιοχή μελέτης εντοπίζεται  βόρεια του Οικισμού Λιτοχώρου και νότια της 

πόλεως Κατερίνης. Η περιοχή μελέτης είναι κυρίως αγροτική, στην οποία 
καλλιεργούνται εποχιακές καλλιέργειες, όπως  καλαμπόκια, τριφύλλια, σιτάρια κλπ και 

μόνιμες καλλιέργειες όπως ακτινίδια σταφύλια, διάφορα οπορωφόρα δένδρα  κλπ. 
Επίσης έχουν αναπτυχθεί πολλές εγκαταστάσεις με δραστηριότητα πρωτογενούς τομέα. 

  Το συνολικό  μήκος των υπό μελέτη  αγροτικών δρόμων  είναι 32.996,70 μ., επί 
υφιστάμενων και διανοιγμένων δρόμων.  Οι δρόμοι αυτοί σε προηγούμενές περιόδους 
έχουν γίνει εργασίες οδοστρωσίας και σήμερα οι περισσότεροι έχουν υποδομή 

ικανοποιητική προκειμένου να υποδεχθούν στην στρώση βάσης και τον 
ασφαλτοτάπητα.  

Σε περιοχές που είχε κλίση προβλέφθηκε η κατασκευή τριγωνικής τάφρου βάθους 0,40 
μ. ‘Όλες οι μηκοτομές των υπό μελέτη αγροτικών δρόμων χαράχθηκαν σε ύψος 0,15 m. 

έως και 0,35 μ. από την υφιστάμενη κατάσταση, προκειμένου να γίνουν εργασίες 
κατασκευής βάσης και ασφάλτου και εκεί που δεν υπήρχε η κατάλληλη υποδομή ή 

υπάρχουν σημεία ” ζύμωσης “ της οδοστρωσίας να γίνει η κατασκευή ολοκλήρου της 
οδοστρωσίας ( υπόβαση και βάση ) και μετά να ακολουθήσουν οι εργασίες 

ασφαλτόστρωσης.   

Εκεί που υπάρχει ο χώρος δια πλάτυνση της οδού μετά το υφιστάμενο τμήμα του 

δρόμου προβλέπεται η κατασκευή -  δια πλάτυνση της οδοστρωσίας με υπόβαση , 
ακολουθεί η στρώση βάσης επί ολοκλήρου του καταστρώματος και τέλος μετά την 

ασφαλτική προεπάλειψη η κατασκευή της ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας  .   

Στις συμβολές με τους υφιστάμενους ασφαλτοστρωμένους δρόμους θα γίνουν οι 
σχετικές διαπλατύνεις του καταστρώματος και η συναρμογή με αυτούς. 

Σε τμήματα όπου οι υπό μελέτη δρόμοι,  συμβάλουν κάθετα με τάφρους αποστράγγισης 
προβλέπεται η τοποθέτηση εκατέρωθεν με μήκος 12,0 μ. στηθαίων α ασφαλείας για 

αποφυγή ανατροπής οχημάτων και  αγροτικών μηχανημάτων . 

    Τα υλικά που θα προκύψουν από τις εκσκαφές  θα μεταφερθούν σε κατάλληλο ΑΕΚΚ. 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται ανά Δημοτική Κοινότητα οι δρόμοι που θα 
ασφαλτοστρωθούν και τα αντίστοιχα μήκη αυτών. 



 

ΔΡΟΜΟΣ  

ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Δ.Κ.   ΔΙΟΥ ΔΙΟΝ_11 7 1.956,25  0.25 + 5.0 + 0.25 10

ΔΙΟΝ_12 8 795,11  0.25 + 4.0 + 0.25 10

ΔΙΟΝ_13 9 402,06  0.25 + 4.0 + 0.25 10

ΔΙΟΝ_14 10 364,47  0.25 + 4.0 + 0.25 10

ΔΙΟΝ_15 11 354,66   0.25 + 4.0 + 0.25 10

Δ.Κ.  ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΣ_1 12 621,93  0.25 + 4.0 + 0.25 2,5 / ΚΟΙΝ

ΑΣ_2 13 919,39  0.25 + 4.0 + 0.25 3

ΑΣ_3 14 1.302,80   0.25 + 4.0 + 0.25 3

ΑΣ_4 15 840,21   0.25 + 4.0 + 0.25 3

Δ.Κ.  ΒΡΟΝΤΟΥ ΒΡΟ_1 16 260,62 0.25 + 4.0 + 0.25 5

ΒΡΟ_2 17 2.089,70  0.25 + 5.0 + 0.25 5

ΒΡΟ_3 18 210,38   0.25 + 5.0 + 0.25 5

ΒΡΟ_4 19 1.406,38  0.25 + 4.0 + 0.25 5

Δ.Κ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΚΑΡ_1 20 1.439,49    0.25 + 4.0 + 0.25 ΚΟΙΝΟΧ

ΚΑΡ_2 21 273,75   0.25 + 3.5 + 0.25 ΚΟΙΝΟΧ

ΚΑΡ_3 22 1.285,94   0.25 + 4.0 + 0.25 ΚΟΙΝΟΧ

ΚΑΡ_4 23 614,26   0.25 + 4.0 + 0.25 ΚΟΙΝΟΧ

ΚΑΡ_5 24 463,62   0.25 + 4.0 + 0.25 ΚΟΙΝΟΧ

ΚΑΡ_6 25 351,75   0.25 + 4.0 + 0.25 ΚΟΙΝΟΧ

ΚΑΡ_7 26 336,49   0.25 + 4.0 + 0.25 ΚΟΙΝΟΧ

ΚΑΡ_8 27 361,76  0.25 + 5.0 + 0.25 ΚΟΙΝΟΧ

Δ.Κ. ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΑΣ ΚΟΝ_1 28 487,22  0.25 + 3.5 + 0.25 2,5

ΚΟΝ_2 29 910,92   0.25 + 3.5 + 0.25 4,0 / 2,5

ΚΟΝ_3 30 2.391,05   0.25 + 3.5 + 0.25 2,5

ΚΟΝ_4 31 1.173,35    0.25 + 4.0 + 0.25 ΚΟΙΝΟΧ

Δ.Κ.  ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΣΟΥ ΕΦΕΣ_1 32 841,47   0.25 + 3.5 + 0.25 ΚΟΙΝΟΧ

ΕΦΕΣ_2 33 1.788,54   0.25 + 3.5 + 0.25 2,5

ΕΦΕΣ_3 34 131,04   0.25 + 3.5 + 0.25 2,5

ΕΦΕΣ_4 35 251,80   0.25 + 3.5 + 0.25 ΚΟΙΝΟΧ

ΕΦΕΣ_5 36 678,50     0.25 + 4.0 + 0.25 ΌΧΙ

Δ.Κ. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΒΑΡ_1 1 1.723,07     0.25 + 3.5 + 0.25 ΌΧΙ

ΒΑΡ_2 2 1.240,99    0.25 + 3.5 + 0.25 ΌΧΙ

ΒΑΡ_3 3 1.158,67    0.25 + 3.5 + 0.25 ΌΧΙ

ΒΑΡ_4 4 1.293,46    0.25 + 3.5 + 0.25 ΌΧΙ

LIT_5 5 1.390,47    0.25 + 3.5 + 0.25 2,5

LIT_8 6 855,15     0.25 + 4.0 + 0.25 ΌΧΙ

ΣΥΝΟΛΟΝ 32.966,72

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ - ΔΙΑΤΟΜΗ

 

 



 

Α.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Πριν την έναρξη των εργασιών θα περιγραφούν οι φάσεις κατασκευής του 
έργου. 

 
Α.5.ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

 

Οι κανόνες ασφάλειας που περιγράφονται παρακάτω είναι γενικοί. Πιο ειδικοί 
κανόνες περιλαµβάνονται στις διαδικασίες ασφάλειας για επιµέρους εργασίες στο 
εργοτάξιο. 

• ∆ε θα ανατίθεται δουλειά σε κανένα άτοµο αν δεν είναι σωµατικά και 
πνευµατικά κατάλληλο γι’ αυτήν. 

• Όλα τα άτοµα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλο κράνος ασφαλείας. 
Εξαιρούνται οι χώροι των γραφείων, υγιεινής, ανάπαυσης και οι καµπίνες 
φορτηγών, φορτωτών και οχηµάτων. 

• Όλα τα άτοµα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήµατα. Η 
ελάχιστη απαίτηση ασφάλειας για τα υποδήµατα είναι να έχουν προστατευτική 
µεταλλική επένδυση για τα δάχτυλα και στη σόλα. 

• Η ασφαλής προσέγγιση και έξοδος πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλες τις 
εργασίες και χώρους. 

• Όλοι οι οδηγοί και χειριστές εξοπλισµού πρέπει να συµµορφώνονται µε την 
οδική σήµανση του εργοταξίου. 

• Όλα τα άτοµα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες της σήµανσης 
ασφάλειας του εργοταξίου. 

• Φωτιές µε σκοπό τη θέρµανση δεν επιτρέπονται στο εργοτάξιο. 
• Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ στους χώρους του εργοταξίου. 
• Κανένα άτοµο δε θα ξεκινά την εργασία του εάν δεν είναι κατάλληλα ντυµένο. 

Οι εργαζόµενοι δεν επιτρέπεται να φορούν ελαφριά ρούχα, σορτς και να είναι 
γυµνοί από τη µέση και πάνω. 

• Η είσοδος για εργασία σε περιορισµένο χώρο δεν επιτρέπεται εάν δεν εκδοθεί 
και επικυρωθεί γραπτή άδεια. 

• Κανένα άτοµο δεν επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει, αποµακρύνει, 
τροποποιήσει, χαλάσει, καταστρέψει οποιαδήποτε σήµανση ή εξοπλισµό 
ασφαλείας. 

• Όλο το προσωπικό είναι υποχρεωµένο να αναφέρει οποιαδήποτε ανασφαλή 
κατάσταση εργασίας και να απευθυνθεί για βοήθεια αν δεν µπορούν να την 
ελέγξουν µόνοι τους. 

• Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό. Όλα τα σκουπίδια πρέπει να 
εναποτίθενται στους παρεχόµενους κάδους απορριµµάτων. 

• Καµία εργασία να µην ξεκινά εάν δεν υπάρχει ο κατάλληλος φωτισµός. 
• Μόνο εξουσιοδοτηµένα άτοµα να χειρίζονται τον εξοπλισµό του εργοταξίου. 

 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 

• Η σήµανση πρέπει να είναι ΕΓΚΥΡΗ και ΕΓΚΑΙΡΗ. 
• Σήµα ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ στο εργοτάξιο σε τρίτους σε κάθε είσοδο 

του εργοταξίου. 
• Σήµα υποχρεωτικής ΧΡΗΣΗΣ ΚΡΑΝΟΥΣ στην είσοδο του εργοταξίου. 
• Σήµανση ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΩΝ. 
• Σήµανση περιοχής ΡΑ∆ΙΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ. 
• Σήµανση περιοχής χρήσεως ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ. 
• Σήµανση ΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. 



 

• Σήµανση ουσιών επικίνδυνων για το δέρµα. Υποχρεωτική χρήση ΓΑΝΤΙΩΝ. 
• Η σήµανση των έργων σε οδούς δεν πρέπει να δηµιουργούν ΣΥΓΧΥΣΗ. 
• Για τη σήµανση των έργων σε οδούς πρέπει να χρησιµοποιούνται σήµατα 

σύµφωνα µε τις ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ. 
• Όταν τοποθετείται προσωρινή σήµανση ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ή ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΑΙ 

η µόνιµη σήµανση. 
• Μετά το τέλος των εργασιών ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΑΙ κάθε σήµα της 

προσωρινής σήµανσης και ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ πλήρως η µόνιµη. 
• Τα σήµατα πρέπει να ΣΥΝΤΗΡΟΥΝΤΑΙ. 
• Όλα τα σήµατα πρέπει να είναι ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ή να ΦΩΤΙΖΟΝΤΑΙ. 
• Σήµανση τοποθετείται και στο ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΡΕΥΜΑ κυκλοφορίας. 
• Προσοχή στις ΣΤΑΣΕΙΣ λεωφορείων. 
• ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η τοποθέτηση σηµάτων όταν δεν αποδίδουν την 

πραγµατική κατάσταση. 
• Η ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ των σηµάτων πρέπει να εξασφαλίζεται. 
• ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ απαιτούνται σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. 

 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 

• Ευαισθητοποίηση στο θέµα της καθαριότητας όλων των εµπλεκόµενων 
στην εργασία. 

• Σωστός προγραµµατισµός εργασιών καθαριότητας. 
• Ασφαλή δάπεδα έναντι ολίσθησης. 
• Τοποθέτηση ικανού αριθµού κάδων απορριµµάτων.  
• Οµαλή και ανεµπόδιστη κυκλοφορία των εργαζοµένων σε όλους τους 

χώρους εργασίας. 
• Ύπαρξη χώρου αποθήκευσης υλικών και προϊόντων. 
• Χρήση ΜΑΠ (Μέσων Ατοµικής Προστασίας), όπου αυτά είναι απαραίτητα. 
• Ικανός αριθµός επαρκώς εξοπλισµένων εγκαταστάσεων ατοµικής 

καθαριότητας. 
• Εγκαταστάσεις ατοµικής καθαριότητας βάσει προδιαγραφών που ορίζονται 

από την εκάστοτε Αρµόδια Αρχή. 
 

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Μ.Α.Π. 

Τα ΜΑΠ ανάλογα µε το µέρος του σώµατος που προστατεύουν διακρίνονται σε ΜΑΠ 
για την προστασία: 

• Της ακοής. 
• Της αναπνοής. 
• Της κεφαλής. 
• Των µατιών. 
• Των ποδιών. 
• Του προσώπου. 
• Του σώµατος. 
• Των χεριών. 
• Από πτώση. 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 

• Τα ΜΑΠ αποτελούν το τελευταίο µέσο προστασίας. 
• Η επιλογή των ΜΑΠ γίνεται µετά από εκτίµηση των ειδικών κινδύνων στη 

θέση εργασίας και των γενικών κινδύνων στο χώρο εργασίας. 



 

• Η επιλογή των ΜΑΠ πρέπει να γίνεται µε τη βοήθεια του Τεχνικού Ασφαλείας 
ή και του Γιατρού Εργασίας. 

• Προσοχή χρειάζεται στην επιλογή του κατάλληλου τύπου ΜΑΠ κάθε 
κατηγορίας. 

• Τα ΜΑΠ πρέπει να ταιριάζουν καλά στα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά του 
κάθε χρήστη. 

• ∆εν υπάρχουν ΜΑΠ γενικής χρήσης. 
• Όπου χρειάζεται πολλαπλή προστασία επιλέγονται ΜΑΠ που προσαρµόζονται ή 

ταιριάζουν χωρίς να δηµιουργούν κάποιο πρόβληµα (άλλο κίνδυνο, µειωµένη 
προστασία). 

• Τα ΜΑΠ που επιλέγονται δεν πρέπει να δηµιουργούν άλλους κινδύνους για τον 
χρήστη ή άλλους. 

• ΜΑΠ κεφαλής και ΜΑΠ ποδιών πρέπει να φοριούνται πάντα σε ένα εργοτάξιο 
στις θέσεις εργασίας ή προσπέλασης σε αυτές. 

• Τα ΜΑΠ απαιτούν συνεχή έλεγχο για φθορές και άµεση αντικατάστασή τους 
σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης. 

• Τα ΜΑΠ πρέπει να είναι καλής ποιότητας και να έχουν το διακριτικό CE. 
• Τα ΜΑΠ πρέπει να χρησιµοποιούνται σωστά, σύµφωνα µε τις οδηγίες των 

κατασκευαστών. 
• Τα ΜΑΠ πρέπει να χρησιµοποιούνται συνέχεια από τους εργαζόµενους. 
• Σκόπιµος είναι ο έλεγχος και η επιθεώρηση του εξοπλισµού τουλάχιστον µία 

φορά το µήνα. 
• Η αποθήκευση των ΜΑΠ πρέπει να γίνεται σε κατάλληλους και καθαρούς 

χώρους. 
• Είναι απαραίτητη η εκπαίδευση και ενηµέρωση των εργαζοµένων στη 

χρησιµότητα και χρήση των ΜΑΠ. 
• Είναι υποχρέωση όλων των εργαζοµένων να χρησιµοποιούν τα ΜΑΠ. 
• Τα ΜΑΠ πρέπει να είναι προσωπικά. 

 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 

• Οι αποθηκευτικοί χώροι διατηρούνται καθαροί και τακτοποιηµένοι. 
• ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ το κάπνισµα στους χώρους αποθήκευσης. 
• Αποφεύγεται όσο το δυνατόν η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων. 
• Υπάρχουν επαρκή πυροσβεστικά µέσα και κατάλληλα συντηρηµένα. 
• Υπάρχει σήµανση για τη θέση των πυροσβεστήρων και των διόδων διαφυγής. 
• ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η πρόσβαση στους µη έχοντες εργασία. 
• Οι εργαζόµενοι κάνουν χρήση των ατοµικών µέσων προστασίας. 
• Η αποθήκευση των υλικών γίνεται µε το προκαθορισµένο σχέδιο 

αποθήκευσης. 
• Υπάρχει σήµανση για τη θέση των υλικών σε συγκεκριµένο χώρο. 
• Τα υλικά είναι ασφαλισµένα από τυχόν πτώση ή κύλισή τους. 

 

 

ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 

• Μείωση όσο το δυνατόν περισσότερο της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων 
µε υποκατάστασή της από µηχανικά µέσα. 

• Υποβοήθηση των εργαζοµένων διακίνησης φορτίων µε µηχανικά µέσα. 
• Εκπαίδευση των εργαζοµένων στον ορθό τρόπο χειρωνακτικής διακίνησης 

φορτίων. 



 

• Επισήµανση στους εργαζοµένους των επικίνδυνων παραµέτρων και των 
σηµείων ιδιαίτερης προσοχής, κατά την χειρωνακτική διακίνηση, για αποφυγή 
τους. 

• Οι εργαζόµενοι να είναι σε κατάλληλη φυσική και σωµατική κατάσταση χωρίς 
µυοσκελετικά προβλήµατα. 

• Επίβλεψη για τη σωστή εφαρµογή των οδηγιών και τεχνικών χειρωνακτικής 
διακίνησης φορτίων. 

• Για τη µεταφορά φορτίων επιλέγεται κάθε φορά το κατάλληλο προσωπικό. Τα 
φορτία έχουν σηµεία πιασίµατος και οι εργαζόµενοι φορούν πάντα γάντια 
αποφεύγοντας το γλίστρηµα των φορτίων επάνω τους. 

• Αποφεύγονται χειρωνακτικές µετακινήσεις όταν απαιτούνται στροφές του 
κορµιού, στάση προβόλου, συγκράτηση φορτίου σε τεντωµένα χέρια στην 
έκταση και γενικά θέσεις του σώµατος οι οποίες επιβαρύνουν σηµαντικότατα 
το µυοσκελετικό σύστηµα. 

•  
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 

• Οι κεφαλές των σφυριών είναι σταθερές και χωρίς φθορές. 
• Οι επιφάνειες κοπής πρέπει να διατηρούνται κοφτερές. 
• Οι λαβές στις λίµες είναι σταθερές. 
• Οι µύτες των κατσαβιδιών δεν έχουν φθαρεί. 
• Έλεγχος όλων των εργαλείων για τυχόν φθορές. 
• Χρησιµοποίηση του κατάλληλου εργαλείου για κάθε δουλειά. 
• Σωστή συντήρηση, καθαρισµός και αποθήκευση. 
• ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρησιµοποίηση µη µονωµένων εργαλείων κοντά σε 

ηλεκτρικές συσκευές. 
• ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση εργαλείων από σίδηρο κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή σε 

περιβάλλον όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια. 
• ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η τοποθέτηση εργαλείων πάνω σε κράσπεδο ή κάγκελα από 

όπου µπορούν να πέσουν σε χαµηλότερο επίπεδο. 
 

ΜΗΧΑΝΕΣ 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 

• Οι µηχανές φέρουν διακριτικά ασφαλούς λειτουργίας και ποιότητας CE. 
• Καθορισµός ασφαλών διαδικασιών χειρισµού των µηχανών. 
• Εκπαίδευση των εργαζοµένων στον ασφαλή χειρισµό των µηχανών. 
• Οι µηχανές έχουν προφυλακτήρες και καλύµµατα στα επικίνδυνα κινούµενα 

µέρη. 
• Χρησιµοποίηση των κατάλληλων µηχανών για συγκεκριµένες εργασίες. 
• Χρησιµοποίηση ατοµικού εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους. 
• Γείωση των ηλεκτρικών µηχανών. 
• Επαρκής εξαερισµός σε κλειστό χώρο λειτουργίας µηχανών εσωτερικής 

καύσης. 
• Τακτική και σωστή συντήρηση των µηχανών όπως προβλέπεται από τον 

κατασκευαστή τους. 
• Όλες οι µηχανές είναι εφοδιασµένες µε εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης 

στα ελληνικά.  
• Η συντήρηση των µηχανών γίνεται, όπως ορίζει ο κατασκευαστής τους. 
• Η εγκατάσταση των µηχανών γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

κατασκευαστή τους. 
• Απαγορεύονται τροποποιήσεις, προσαρµογές ή µεταθέσεις τµηµάτων των 

µηχανών που δεν προβλέπονται από τον κατασκευαστή. 



 

• Οι µηχανές χρησιµοποιούνται για το σκοπό που έχουν σχεδιασθεί. 
• Απαγορεύεται η υπερφόρτωση των µηχανών. 

 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 
• Απαγορεύεται η κάθοδος εργαζοµένων στην εκσκαφή πριν το πέρας των 

αναγκαίων µέτρων ασφαλείας. 
• Επιθεώρηση των πρανών και των αντιστηρίξεων από τον επιβλέποντα 

µηχανικό. 
• Τα αποτελέσµατα των ελέγχων και των επιθεωρήσεων καταχωρούνται στο 

Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας της Εργασίας. 
• Μηχανήµατα και υλικά να µην τοποθετούνται κοντά στις εκσκαφές, άλλως να 

λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό των αντιστηρίξεων. 
• Η αντιστήριξη πρέπει να τοποθετείται και να αποµακρύνεται χωρίς να θέτει σε 

κίνδυνο τους εργαζόµενους. 
• Οποιαδήποτε αλλαγή στην αντιστήριξη πρέπει να µπορεί να γίνει µε ασφάλεια. 
• Η αντιστήριξη των όµορων κατασκευών στις κατεδαφίσεις είναι ικανοποιητική 

και υλοποιείται µε κατάλληλα υλικά. 
• Η αντιστήριξη δε δηµιουργεί κινδύνους για την κίνηση των εργαζοµένων ή 

τρίτων ή της κυκλοφορίας γενικά. 
• Γίνεται σχολαστικός έλεγχος της αντιστήριξης µετά από κάθε µη 

προγραµµατισµένο ή µη αναµενόµενο γεγονός. 
• Οι εργαζόµενοι µπορούν να κατέλθουν στην εκσκαφή αφού έχει τοποθετηθεί 

η αντιστήριξη στα συγκεκριµένα σηµεία. 
• Όταν αντιστηρίζονται κτίρια από όµορες εκσκαφές, οι εργαζόµενοι µπορούν να 

κατέλθουν στην εκσκαφή αφού έχει τοποθετηθεί η αντιστήριξη στο σύνολό 
της. 

• Οι εργασίες κατεδάφισης δεν ξεκινούν πριν τοποθετηθεί η προβλεπόµενη από 
τη µελέτη αντιστήριξη και ο υπεύθυνος µηχανικός δώσει σχετική άδεια, µετά 
από επιθεώρηση της αντιστήριξης. 

• Η µελέτη αντιστήριξης πρόσοψης πρέπει να είναι λεπτοµερής προσδιορίζοντας 
µέτρα για την ασφάλεια της κατεδάφισης του υπόλοιπου κτιρίου, της 
ανέγερσης της νέας κατασκευής και της αποµάκρυνσης της αντιστήριξης. 
 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

Πριν την έναρξη των εργασιών: 
• Ελέγχεται το κτίριο από τον Επιβλέποντα Μηχανικό για να διατυπωθεί το είδος 

και η κατάσταση του φέροντα οργανισµού και των τοίχων πλήρωσης ώστε να 
ληφθούν αν απαιτούνται, τα κατάλληλα µέτρα που θα αποκλείσουν 
ανεξέλεγκτη κατάρρευση της κατασκευής ή µέρους αυτής. 

• Εξετάζεται η πιθανότητα πρόκλησης κινδύνου στα γειτονικά κτίρια, 
κατασκευές ή εγκαταστάσεις τόσο από τις εργασίες κατεδάφισης όσο και από 
την αποµάκρυνση του κατεδαφιζόµενου κτιρίου ως στοιχείου αντιστήριξης 
των γειτονικών. 

• Όλες οι παροχές στο κτίριο (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση, 
τηλέφωνα, παροχή αερίου) διακόπτονται πριν αρχίσουν οι εργασίες 
κατεδάφισης και όπου είναι απαραίτητο να διατηρηθούν µεταφέρονται σε 
κατάλληλα σηµεία και προστατεύονται. 

• Επισηµαίνονται οι χώροι όπου υπάρχουν βόθροι, πηγάδια, σκάµµατα, κλπ. 
• Αποµακρύνονται οι δεξαµενές – δοχεία που υπάρχει πιθανότητα να περιέχουν 

επικίνδυνα υλικά (εύφλεκτα, τοξικά, κλπ). 



 

• Μονώσεις αµιάντου και εύθρυπτα υλικά ή κατασκευές που περιέχουν αµίαντο 
και µπορούν να απελευθερώσουν ίνες αµιάντου καθαιρούνται ύστερα από 
επιµεληµένη διαβροχή. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 

Μέτρα γενικής εφαρµογής, ανεξάρτητα της προς κατεδάφιση κατασκευής, του χώρου 
και της µεθόδου κατεδάφισης πρέπει να εφαρµόζονται και να προβλέπουν ότι: 

• Κατά τη διάρκεια της κατεδάφισης γίνεται συνεχής έλεγχος ώστε να 
διαπιστώνεται τυχόν κίνδυνος από αποδιοργανωµένα ή µειωµένης αντοχής 
στοιχεία του φέροντα οργανισµού. 

• Στο χώρο εργασίας επιτρέπεται η παρουσία µόνο των απολύτως απαραίτητων 
εργατών οι οποίοι τηρούν όλες τις διατάξεις περί ασφάλειας και επιβάλλεται 
πινακίδα απαγόρευσης προσέγγισης για όσους δεν είναι απαραίτητοι για την 
κατεδάφιση. 

• Πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα επικοινωνίας του συντονιστή των 
εργασιών µε τους εργαζόµενους και κυρίων µε τους χειριστές των 
µηχανηµάτων που προκαλούν µεγάλο θόρυβο. 

• Όταν υπάρχει υποψία ύπαρξης δηλητηριωδών αερίων, τοξικών ουσιών, 
αµιάντου ή προϊόντων που περιέχουν αµίαντο πρέπει να χρησιµοποιούνται 
µέσα ατοµικής προστασίας – Μ.Α.Π. (µάσκες, γάντια, στολές, κλπ). 

• Σε όλες τις εργασίες χρησιµοποιούνται κράνη και παπούτσια ασφαλείας ενώ σε 
εξειδικευµένες εργασίες µάσκες, ωτοασπίδες, γυαλιά, γάντια, κλπ). 

• Ελέγχεται συνεχώς η απόθεση υλικών και προϊόντων κατεδάφισης σε δάπεδα 
ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος υπερφόρτισης των δαπέδων και γίνεται 
συνεχώς διαβροχή προς αποφυγή δηµιουργίας κονιορτού. 

• Στα κτίρια όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς κατά την κατεδάφιση, τηρούνται 
οι σχετικές πυροσβεστικές διατάξεις πρόληψης και καταστολής. 

• Επιτρέπεται η καύση υλικών µόνο µετά την έγκριση της αρµόδιας αρχής. 
 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων στις κατεδαφίσεις, του κοινού και των 
γειτονικών κτιρίων προβλέπονται τα ακόλουθα: 

• Απαγορεύεται η πρόσβαση σε πεζούς και οχήµατα σε περιοχή γύρω από το 
κτίριο µικρότερη του ¼ του ύψους του κατεδαφιστέου κτιρίου. 

• Όπου αυτό δεν είναι δυνατόν κατασκευάζονται προστατευµένες διαβάσεις και 
συλλεκτήρια πετάσµατα. 

• Πρέπει να προστατεύεται σε συλλεκτήρια πετάσµατα η οροφή εφαπτόµενου 
κατοικηµένου κτιρίου που είναι χαµηλότερο από το κατεδαφιστέο. 

• Αποφεύγονται οι κατεδαφίσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. 
• Οι προστατευµένες διαβάσεις και τα συλλεκτήρια πετάσµατα πρέπει να 

πληρούν συγκεκριµένες προδιαγραφές. 
• Σε περίπτωση που χρησιµοποιείται αιωρούµενο βάρος για την κατεδάφιση 

πρέπει να τηρείται γύρω από τα σηµεία κρούσης µια ζώνη ασφαλείας πλάτους 
µεγαλύτερου του 1,5 X το ύψος κτιρίου. 

• Τα αιωρούµενα βάρη πρέπει να ελέγχονται έτσι ώστε να µην µπορούν να 
αιωρηθούν κατά άλλης κατασκευής. 
 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 

• Προσεκτικός έλεγχος για την τήρηση των προκαταρτικών διαδικασιών. 
• Ενηµέρωση του υπεύθυνου του συνεργείου κατεδάφισης για τη µελέτη και τις 

πραγµατικές συνθήκες του έργου. 



 

• Από κοινού προκαταρτική αυτοψία από το µελετητή, τον επιβλέποντα, τον 
ιδιοκτήτη και τον υπεύθυνο του συνεργείου. 

• Εφαρµογή της εγκεκριµένης µελέτης. 
• Αλλαγές στην εγκεκριµένη µελέτη µόνο µετά από έγγραφη ενυπόγραφη 

εντολή του Επιβλέποντα µηχανικού. 
• Επιβάλλεται η τήρηση όλων των µέτρων ασφάλειας που προβλέπονται. 
• Οι χώροι κατεδαφίσεων πρέπει να περιφράσσονται κατάλληλα και για όσο 

καιρό διαρκούν οι κατεδαφίσεις. 
• Κατάλληλες αντιστηρίξεις για την αποφυγή ανεξέλεγκτης κατάρρευσης ή 

επιβάρυνσης γειτονικών κτιρίων. 
• Έλεγχος εξοπλισµού, στελέχωσης και εµπειρίας συνεργείου. 
• Χρήση µέσων ατοµικής προστασίας – Μ.Α.Π. 
• Ασφαλής οριοθέτηση του έργου και κατασκευή προστατευµένων διαβάσεων 

και συλλεκτηρίων πετασµάτων. 
• Τήρηση διατάξεων και µέτρων ασφάλειας για τον αµίαντο. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

• Απαγορεύεται η πρόσβαση σε πεζούς και οχήµατα σε περιοχή γύρω από το 
έργο. 

• Περιφράζεται όλος ο χώρος του εργοταξίου. 
 

 
 
 
 
 

Ακολουθούν Υπογραφές 
 

ΛΙΤΟΧΩΡΟ  17/08/2020 

 

 

                   ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                            ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

                                                                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. 

 

 

 

 

           ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ                                         ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 

               Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.                                             Πολιτικός Μηχανικός  
 

                                                         

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ Α/Α 

 

 

 

                                            ΜΠΟΝΟΒΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                               Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 


