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 ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ 
 (.Α.Τ.) 

 (Π.Δ. 305/96, άρκρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10), ΔΕΕΠ / οικ /85 /14- 5-
2011 και ΔΙΠΑΔ / οικ / 215 / 31-5-2008 

 

 
 

 ΕΙΑΓΩΓΘ  
 

Το παρϊν ΣΑΥ ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του ΡΔ 305/1996 "Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για 
αςφάλεια και υγεία που πρζπει να εφαρμόηονται ςτα προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια ςε ςυμμόρφωςθ 
με τθν οδθγία 92/57/ΕΟΚ" ΦΕΚ 212Α. 29/8/1996 και αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ των κινδφνων κατά τθν 
καταςκευι του ζργου.   Το   παρόν τεφχοσ  αποτελεί ουςιϊδεσ και αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Ε.Σ.Υ.  και 
ωσ  εκ τοφτου αποτελεί  ςυμβατικό   τεφχοσ. 
 

 
Οι προβλζψεισ του παρόντοσ ΣΑΥ ςτθρίηονται: 
 
• Στθν Ελλθνικι νομοκεςία (Νομοκετιματα που αφοροφν ςτθν Υγιεινι και Αςφάλεια των εργαηομζνων 
γενικά, αλλά και Νομοκετιματα που αφοροφν ςτθν Αςφάλεια για τα τεχνικά ζργα και τισ εργαςίεσ που 
εκτελοφντα ςε αυτά). 

• Σε προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ που είναι απαραίτθτοσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

• Σε προδιαγραφζσ των  υλικϊν που πρόκειται να ενςωματωκοφν ςτο ζργο. 

• Στθν καλι πρακτικι, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ των διεκνϊν προτφπων, τθσ εμπειρίασ και τζχνθσ. 
 

Με βάςθ τθν ιςχφουςα ανακεϊρθςθ του ΣΑΥ κατά τθ διάρκεια του ζργου, ο Συντονιςτισ Αςφάλειασ 
κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου πρζπει να ενθμερϊςει τουσ επικεφαλισ των ςυνεργείων, ϊςτε οι 
τελευταίοι να μεριμνιςουν για τθν εφαρμογι των προβλζψεων του ΣΑΥ από τα ςυνεργεία τουσ. 

 
Σθμειϊνεται ότι θ εφαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ για τθν Αςφάλεια και Υγεία των εργαηομζνων 
ελζγχεται από το αρμόδιο Κζντρο Ρρόλθψθσ Επαγγελματικοφ Κινδφνου. Το παρόν ΣΑΥ ςε καμία 
περίπτωςθ δεν υποκακιςτά τθν Ελλθνικι Νομοκεςία. 
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 ΣΜΘΜΑ Α – ΓΕΝΙΚΑ 

 
 

1. Είδοσ του ζργου και χριςθ 
αυτοφ: 

ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΤΩΝ ΚΤΙΙΩΝ  ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΙΚΘΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (νυν ΔΙ.ΡΑ.Ε) ΣΤΙΣ  ΣΕΕΣ 

2. Σφντομθ περιγραφι του 
ζργου: 

   Στο αντικείμενο του ζργου περιλαμβάνονται οι εξισ ενεργειακζσ 
αναβακμίςεισ: 

 Αντικατάςταςθ λαμπτιρων ι φωτιςτικϊν ςτα κτίρια με 
λαμπτιρεσ τφπου Led για μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ 
θλεκτρικισ ενζργειασ. 

 Θ εγκατάςταςθ Φωτοβολταϊκοφ Στακμοφ ςτισ ςτζγεσ των 
κτιρίων ιςχφοσ 550,19 KWp που κα ςυνδεκεί ςτο δίκτυο του 
ΔΕΔΔΘΕ υπό κακεςτϊσ ενεργειακοφ ςυμψθφιςμοφ (net 
metering) με προβλεπόμενθ παραγωγι θλεκτρικισ 
ενζργειασ περίπου ίςθ με τθν καταναλιςκόμενθ.  

 Καταςκευι εςωτερικοφ δικτφου διανομισ τθλεκζρμανςθσ 
ςε όλα τα κτίρια και ςφνδεςθ του ςτο δίκτυο 
τθλεκζρμανςθσ τθσ πόλθσ των Σερρϊν τθσ ΘΕΜΘ Α.Ε. 

3. Ακριβισ διεφκυνςθ του 
ζργου: 

ΤΕΜΑ ΟΔΟΥ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ – ΣΕΕΣ – Τ.Κ. 62124 

4. Στοιχεία του κφριου του 
ζργου: 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΡΑ.Ε.) 

5. Στοιχεία του υπόχρεου για 
τθν εκπόνθςθ του ΣΑΥ: 

…..………………………., Μθχανολόγοσ  Μθχανικόσ, 
 ……………. ………………………………, τθλ.: …………………………… 

6. Θμερομθνία ζναρξθσ και 
περαίωςθσ εργαςιϊν: 

Θ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ του ζργου και ζναρξθ των 
εργαςιϊν ζγινε τθν …/ … / ….,  και οι εργαςίεσ πρζπει να 
περαιωκοφν ζωσ τθν ….. / ….. /….. 

7. Αρικμόσ εργαηομζνων: …………… 

το ζργο ο μζγιςτοσ αρικμόσ απαςχολοφμενων εργατοτεχνικϊν κα είναι ................................. άτομα 

8. Ρεριγραφι των τμθμάτων εκτζλεςθσ του ζργου και των εφαρμοηόμενων μεκόδων εργαςίασ. 

ΣΜΘΜΑΣΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ           ΦΑΕΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

8.1. Οργάνωςθ εργοταξίου Φ1.1. Σιμανςθ 
Φ1.2. Ρερίφραξθ 

8.2. Αντικατάςταςθ λαμπτιρων ι 
φωτιςτικϊν ςτα κτίρια με 
λαμπτιρεσ τφπου Led 

Φ2.1. Αγορά, μεταφορά υλικϊν & εξοπλιςμοφ 

Φ2.2. Τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ του εξοπλιςμοφ 
Φ2.3. Δοκιμι, ζλεγχοσ και κζςθ ςε κανονικι λειτουργία 

        8.3.         Εγκατάςταςθ   
Φωτοβολταϊκοφ  Στακμοφ ςτισ 
ςτζγεσ των  κτιρίων ιςχφοσ 
550,19 KWp 

Φ3.1. Αγορά, μεταφορά υλικϊν & εξοπλιςμοφ 
Φ3.2. Εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ και διαςφνδεςθ  
του ςτο δίκτυο του ΔΕΔΔΘΕ 
Φ3.3. Δοκιμι, ζλεγχοσ και κζςθ ςε κανονικι λειτουργία 

8.4. Καταςκευι εςωτερικοφ δικτφου 
διανομισ τθλεκζρμανςθσ ςε όλα 
τα κτίρια και ςφνδεςθ του ςτο 
δίκτυο τθλεκζρμανςθσ τθσ πόλθσ 
των Σερρϊν 

Φ4.1. Αγορά, μεταφορά υλικϊν & εξοπλιςμοφ 

Φ4.2. Εγκατάςταςθ υλικϊν & εξοπλιςμοφ και διαςφνδεςθ  του 
ςτο δίκτυο τθλεκζρμανςθσ 

Φ4.3. Δοκιμι, ζλεγχοσ και κζςθ ςε κανονικι λειτουργία 
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 ΣΜΘΜΑ Β. ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΠΟΤ ΕΝΔΕΧΕΣΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 

   Στθ ςυνζχεια επιςυνάπτονται πίνακεσ που περιλαμβάνουν τουσ κινδφνουσ που εμπεριζχει θ 

καταςκευι του ζργου. Οι πίνακεσ αυτοί ςυντίκενται οριηόντια μεν από προ καταγεγραμμζνεσ πθγζσ 

κινδφνων, κατακόρυφα δε από μθ προκακοριςμζνεσ φάςεισ  εργαςίασ.  

Για κάκε φάςθ , όπωσ αυτζσ απαρικμοφνται παραπάνω, γίνεται  επιςιμανςθ των κινδφνων που 

ενδζχεται να παρουςιαςτοφν. Θ επιςιμανςθ γίνεται με τθν αναγραφι των αρικμϊν 1, 2, ι 3 ςτουσ 

κόμβουσ του πίνακα, όπου αντίςτοιχα εντοπίηεται πικανι πθγι κινδφνου. Θ χριςθ των αρικμϊν είναι 

υποκειμενικι, αποδίδει δε τθν αντίλθψθ του ςυντάκτθ για τθν ζνταςθ των κινδφνων.  

Οι παραπάνω αρικμοί χρθςιμοποιοφνται ωσ εξισ:  

1.Ο αρικμόσ 3 χαρακτθρίηει περιπτϊςεισ όπου διαπιςτϊνεται ότι: είτε (ί) θ πθγι κινδφνου είναι 

ςυνεχϊσ παροφςα κατά τθν εξεταηόμενθ φάςθ  εργαςίασ (π.χ. κίνδυνοσ κατάρρευςθσ κατά τθν 

εκςκαφι κεμελίων δίπλα ςε παλαιά οικοδομι), είτε (ίί) οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ του ζργου 

δθμιουργοφν αυξθμζνθ πικανότθτα επικίνδυνων καταςτάςεων, (π.χ. κίνδυνοσ αςτοχίασ των 

πρανϊν εκςκαφισ, όταν το ζδαφοσ είναι μικρισ ςυνεκτικότθτασ, ι υδροφορεί, κλπ.), είτε (iii) ο 

κίνδυνοσ είναι πολφ ςοβαρόσ, ζςτω και αν θ πικανότθτα να επιςυμβεί είναι περιοριςμζνθ (π.χ. 

κίνδυνοσ ζκρθξθσ λόγω απρόςεκτθσ χριςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ι γυμνισ φλόγασ ςε χϊρο 

αποκικευςθσ εκρθκτικϊν ι ςε δεξαμενι καυςίμων).  

2.Ο αρικμόσ 1 χαρακτθρίηει περιπτϊςεισ όπου: είτε (ί) θ πθγι κινδφνου εμφανίηεται περιοδικά ι 

με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυματιςμϊν από ανατροπζσ υλικϊν, ςε 

οικοδομικό εργοτάξιο), είτε (ίί) δεν ςυντρζχουν ειδικζσ αιτίεσ αφξθςθσ των κινδφνων (π.χ. κίνδυνοι 

από τθν κίνθςθ οχθμάτων ςε ζνα ευρφχωρο υπαίκριο εργοτάξιο). είτε (iii) ο κίνδυνοσ δεν είναι 

ςοβαρόσ, ζςτω και αν θ πικανότθτα να επιςυμβεί είναι μεγάλθ (π.χ. κίνδυνο: από τθν εκτζλεςθ 

υπαίκριων εργαςιϊν ςε ςυνκικεσ καφςωνα).  

3.Ο αρικμόσ 2 χαρακτθρίηει τισ κεωροφμενεσ ωσ ενδιάμεςεσ των 1 και 3 περιπτϊςεισ.  
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Κίνδυνοι Κωδ. Πθγζσ κινδφνων 
ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.1 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.2 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.3 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.4 

Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 

01000 Αςτοχίεσ Εδάφουσ 

 

01100 
Φυςικά 
πρανι 

 

1101 
Κατολίςκθςθ-Απουςία/ανεπάρκεια 
υποςτιριξθσ            

1102 
Αποκολλιςεισ 
Απουςία/ανεπάρκεια υποςτιριξθσ 

      2   2  

1103 
Στατικι επιφόρτιςθ 
Εγκατάςταςθ/εξοπλιςμόσ 

      2   2  

1104 Δυναμικι επιφόρτιςθ, Φυςικι αιτία            

1105 Δυναμικι επιφόρτιςθ, Ανατινάξεισ            

1106 
Δυναμικι επιφόρτιςθ, Κινθτόσ 
εξοπλιςμόσ 

           

 

01200 
Τεχνθτά 

πρανι και 
εκςκαφζσ 

1201 
Κατάρρευςθ 
Απουςία/ανεπάρκεια υποςτιριξθσ       2   2  

1202 
Αποκολλιςεισ 
Απουςία/ανεπάρκεια υποςτιριξθσ 

      2   2  

1203 
Στατικι 
επιφόρτιςθ 
Υπερφψωςθ 

           

1204 
Στατικι επιφόρτιςθ 
Εγκαταςτάςεισ/εξοπλιςμόσ 

     2 2  2 2  

1205 Δυναμικι επιφόρτιςθ, Φυςικι αιτία 
           

1206 Δυναμικι επιφόρτιςθ, Ανατινάξεισ 
           

1207 
Δυναμικι επιφόρτιςθ, Κινθτόσ 
εξοπλιςμόσ 

     1 1  1 1  
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Κίνδυνοι Κωδ. Πθγζσ κινδφνων 
ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.1 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.2 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.3 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.4 

Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 

01300 
Υπόγειεσ 
εκςκαφζσ 

1301 
   Καταπτϊςεισ οροφισ/παρειϊν  
   Ανυποςτφλωτα τμιματα 

      1   1  

1302 
Καταπτϊςεισ οροφισ/παρειϊν 
Ανεπαρκισ υποςτφλωςθ 

      1   1  

1303 
Καταπτϊςεισ οροφισ/παρειϊν 
Κακυςτερθμζνθ υποςτφλωςθ 

      1   1  

1304 
Κατάρρευςθ μετϊπου 
προςβολισ 

           

01400 
Κακιηιςεισ 

1401 
Ανυποςτιρικτεσ παρακείμενεσ 
εκςκαφζσ 

      3   3  

1402 Ρροχπάρχουςα υπόγεια καταςκευι       2   2  

1403 Διάνοιξθ υπόγειου ζργου       1   1  

1404 Ερπυςμόσ       2   2  

1405 Γεωλογικζσ/γεωχθμικζσ μεταβολζσ            

1406 Μεταβολζσ υδροφόρου ορίηοντα       2   2  

1407 Υποςκαφι/απόπλυςθ       1   1  

1408 Στατικι επιφόρτιςθ       2   2  

1409 Δυναμικι καταπόνθςθ-φυςικι αιτία       2   2  

1410 
Δυναμικι καταπόνθςθ- 
ανκρωπογενισ αιτία 

      2   2  

01500 
‘Άλλθ πθγι 

1501             

1502             
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Κίνδυνοι Κωδ. Πθγζσ κινδφνων 
ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.1 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.2 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.3 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.4 

Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 
02000 Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλιςμό 

02100 
Κίνθςθ 

οχθμάτων και 
μθχανθμάτων 

2101 Σφγκρουςθ οχιματοσ-οχιματοσ   1   1 1  1 1  

2102 Σφγκρουςθ οχιματοσ-προςϊπων   1   1 2  1 2  

2103 
Σφγκρουςθ οχιματοσ-ςτακεροφ 
εμποδίου 

  1   1 2  1 2  

2104 
Συνκλίψεισ μεταξφ οχιματοσ- 
οχιματοσ 

  1   1 1  1 1  

2105 
Συνκλίψεισ μεταξφ οχιματοσ- 
ςτακεροφ εμποδίου 

  1   1 1  1 1  

2106 
Ανεξζλεγκτθ κίνθςθ βλάβεσ 
ςυςτθμάτων 

  1   1 2  1 2  

2107 
Ανεξζλεγκτθ κίνθςθ Ελλιπισ 
ακινθτοποίθςθ 

  1   1 2  1 2  

2108 
Μζςα ςτακερισ τροχιάσ-Ανεπαρκισ 
προςταςία 

           

2109 
Μζςα ςτακερισ τροχιάσ- Εκτροχιαςμόσ            

02200 
Ανατροπι 

οχθμάτων και 
μθχανθμάτων 

2201 Αςτακισ ζδραςθ   1 1  1 2  1 2  

2202 Υποχϊρθςθ εδάφουσ-δαπζδου    1   1   1  

2203 
Ζκκεντρθ φόρτιςθ   1   1 1  1 1  

2204 Εργαςία ςε πρανζσ            

2205 Υπερφόρτωςθ   1   1 2  1 2  

2206 Μεγάλεσ ταχφτθτεσ   1   1 1  1 1  

02300 
Υπόγειεσ 
εκςκαφζσ 

2301 Στενότθτα χϊρου       1   1  

2302 Βλάβθ ςυςτθμάτων κίνθςθσ            



Σελίδα 6 από 35 

  

 

Κίνδυνοι Κωδ. Πθγζσ κινδφνων 
ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.1 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.2 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.3 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.4 

Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 

02300 
Υπόγειεσ 
εκςκαφζσ 

2303 
Ανεπαρκισ κάλυψθ κινουμζνων 
τμθμάτων-πτϊςεισ 

  1   1 1  1 1  

2304 
Ανεπαρκισ κάλυψθ κινουμζνων 
τμθμάτων-παγίδευςθ μελϊν 

      1   1  

2305 
Τθλεχειριηόμενα μθχανιματα και 
τμιματά τουσ 

      1   1  

02400 
Εργαλεία 

χειρόσ 

2401 Βλάβθ εργαλείου       2   2  

2402             

2403             

2500 

‘Άλλθ 
2501 

 
           



Σελίδα 7 από 35 

  

 

Κίνδυνοι Κωδ. Πθγζσ κινδφνων 
ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.1 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.2 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.3 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.4 

Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 
03000 Πτϊςεισ από φψοσ 

03100. 
Οικοδομές-

κηίζμαηα  

3101 Κατεδαφίςεισ            

3102 Κενά τοίχων            

3103 Κλιμακοςτάςια            

3104 Εργαςία ςε ςτζγεσ 1     2 2 2    

03200 
Δάπεδα 

εργαςίασ- 
Ρροςπελά-

ςεισ 

3201 Κενά δαπζδων            

3202 Ρζρατα δαπζδων            

3203 Επικλινι δάπεδα      2 2 2    

3204 Ολιςκθρά δάπεδα      2 2 2    

3205 Ανϊμαλα δάπεδα            

3206 Αςτοχία υλικοφ δαπζδου    1   2   1  

3207 
Υπερυψωμζνεσ δίοδοι 
και πεηογζφυρεσ 

           

3208 Κινθτζσ ςκάλεσ και ανεμόςκαλεσ    2   2   2  

3209 
Αναρτθμζνα δάπεδα-αςτοχία 
ανάρτθςθσ 

           

3210 Κινθτά δάπεδα αςτοχία μθχανιςμοφ            

3211 Κινθτά δάπεδα πρόςκρουςθ            

03300 
Ικριϊματα 

3301 Κενά ικριωμάτων    1   2   1  

3302 Ανατροπι αςτοχία ςυναρμολόγθςθσ       2     



Σελίδα 8 από 35 

  

 

Κίνδυνοι Κωδ. Πθγζσ κινδφνων 
ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.1 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.2 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.3 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.4 

Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 

03300 
Ικριϊματα 

3303 Ανατροπι αςτοχία ζδραςθσ       2   1  

3304 
Κατάρρευςθ αςτοχία υλικοφ 
ικριϊματοσ 

   1   2   1  

3305 Κατάρρευςθ  ανεμοπίεςθ            

03400 
Τάφροι- 
φρζατα 

3401 Φρζαρ ανελκυςτιρων            

3402             

 
03500 Άλλθ 

3501             

3502             



Σελίδα 9 από 35 

  

 

Κίνδυνοι Κωδ. Πθγζσ κινδφνων 
ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.1 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.2 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.3 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.4 

Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 
04000 Εκριξεισ εκτοξευμζνα υλικά κραφςματα 

041000 
Εκρθκτικά – 
ανατινάξεισ 

4101 
Ανατινάξεισ βράχων            

4102 
Ανατινάξεισ καταςκευϊν            

4103 
Ατελισ ανατίναξθ υπονόμων            

4104 
Αποκικεσ εκρθκτικϊν            

4105 
Χϊροι αποκικευςθσ εκρθκτικϊν            

 

4106 
Διαφυγι-ζκλυςθ εκρθκτικϊν 
αερίων και μιγμάτων 

           

04200 
Δοχεία και 
δίκτυα υπό 

πίεςθ 

4201 Φιάλεσ αςετυλίνθσ-οξυγόνου       1   2  

4202 Υγραζριο            

4203 Υγρό άηωτο            

4204 Αζριο πόλθσ            

4205 Ρεπιεςμζνοσ αζρασ       1   2  

4206 Δίκτυα φδρευςθσ          2  

4207 Ελαιοδοχεία-υδραυλικά ςυςτιματα       2   2  

 
04300 

Αςτοχία 
υλικϊν 

 από ζνταςθ 

4301 
Βραχϊδθ υλικά ςε κλίψθ            

4302 Ρροεντάςεισ οπλιςμοφ αγκυρίων            

4303 
Κατεδάφιςθ 
προεντεταμζνων ςτοιχείων 

           

4304 Συρματόςχοινα       2     

4305 Εξολκεφςεισ          1  

4306 Λαξεφςεισ-τεμαχιςμόσ            



Σελίδα 10 από 35 

  

Κίνδυνοι Κωδ. Πθγζσ κινδφνων 
ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.1 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.2 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.3 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.4 

Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 
04400 

Εκτοξευόμε
να 

 υλικά 

4401 Εκτοξευμζνο ςκυρόδεμα            

4402 Αμμοβολζσ            

4403 Τροχίςεισ-λειάνςεισ       1   2  

 
04500 
Άλλθ 

4501             

4502  
           



Σελίδα 11 από 35 

  

 

Κίνδυνοι Κωδ. Πθγζσ κινδφνων 
ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.1 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.2 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.3 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.4 

Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 
05000 Πτϊςεισ μετατοπίςεισ υλικϊν και αντικειμζνων 

05100 
Κτίςματα 

φζρων 
οργανιςμόσ 

5101 
Αςτοχία γιρανςθ            

5102 
Αςτοχία ςτατικι επιφόρτιςθ            

 

5103 
Αςτοχία φυςικι δυναμικι 
καταπόνθςθ 

           

 
5104 

Αςτοχία ανκρωπογενισ δυναμικι 
καταπόνθςθ 

           

5105 
Κατεδάφιςθ            

5106 
Κατεδάφιςθ παρακειμζνων            

05200 
Οικοδομικά 

ςτοιχεία 

 
5201 

Κατάρρευςθ απουςία-ανεπάρκεια 
υποςτιριξθσ 

           

 

5202 
Αποκολλιςεισ απουςία-
ανεπάρκεια προςταςίασ 

           

5203 
Στατικι επιφόρτιςθ υπερφψωςθ            

 

5204 
Στατικι επιφόρτιςθ 
εγκαταςτάςεισ εξοπλιςμόσ 

      1   1  

5205 
Δυναμικι επιφόρτιςθ φυςικι αιτία            

5206 
Δυναμικι επιφόρτιςθ ανατινάξεισ            

 

5207 
Δυναμικι επιφόρτιςθ κινθτόσ 
εξοπλιςμόσ 

      1   1  

 

5208 
Αρμολόγθςθ-απαρμολόγθςθ 
προκαταςκευαςμ. ςτοιχείων 

           



Σελίδα 12 από 35 

  

 

Κίνδυνοι Κωδ. Πθγζσ κινδφνων 
ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.1 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.2 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.3 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.4 

Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 

 
 
 
 
 

 
05300 

Μεταφερόμ
ενα υλικά 

εκφορτϊςει
σ 

 

5301 
Μεταφορικό Μθχάνθμα 
ακαταλλθλότθτα-ανεπάρκεια 

 1 1   1 2  1 2  

  5302 Μεταφορικό Μθχάνθμα 
βλάβθ 

  1   1 2  1 2  

 

  5303 

Μεταφορικό Μθχάνθμα 
υπερφόρτωςθ 

     1 2  1 2  

 

  5304 

Απόκλιςθ μθχανιματοσ 
ανεπαρκισ ζδραςθ 

     1 2  1 3  

  5305 Ατελισ-ζκκεντρθ φόρτωςθ      1 3  1 3  

  5306 Αςτοχία ςυςκευαςίασ 
φορτίου 

     1 2  1 2  

  5307 Ρρόςκρουςθ φορτίου      1 2  1 2  

 

5308 
Διακίνθςθ αντικειμζνων 
μεγάλου μικουσ 

     1 1  1 2  

 

5309 
Χειρωνακτικι μεταφορά 
βαρζων φορτίων 

      2   2  

 

5310 
Απόλυςθ χφδθν 
υλικϊν. Υπερφόρτωςθ 

           

  5311 
Εργαςία κάτω από ςιλό            

05400 
Στοιβαγμζν

α 

5401 
Υπερςτοίβαςθ   1   1 1  1 1  

 

5402 
Ανεπάρκεια πλευρικοφ 
περιοριςμοφ ςωροφ 

  1   1   1 1  

5403 
Ανορκολογικι απόλθψθ       1   1  

05500 
 Άλλθ 

5501 Χριςθ εργαλείων    2   3   2  

5502             



Σελίδα 13 από 35 

  

 

Κίνδυνοι Κωδ. Πθγζσ κινδφνων 
ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.1 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.2 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.3 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.4 

Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 
06000 Πυρκαγιζσ 

06100 

Εφφλεκτα 
υλικά 

6101 
Ζκλυςθ-διαφυγι εφφλεκτων υλικϊν            

6102 
Δεξαμενζσ-αντλίεσ καυςίμων            

 

6103 
Μονωτικά, διαλφτεσ PVC 
κλπ εφφλεκτα 

         2  

6104 
Αςφαλτοςτρϊςεισ-χριςθ πίςςασ       1   1  

6105 
Αυτανάφλεξθ-εδαφικά υλικά            

6106 
Αυτανάφλεξθ-απορρίμματα            

 

6107 
Επζκταςθ εξωγενοφσ εςτίασ. 
Ανεπαρκισ προςταςία 

   1   1   1  

06200 
Σπινκιρεσ 

& 
Βραχυκυκλ

ϊματα 

6201 
Εναζριο αγωγοί υπό  τάςθ    2   2   2  

6202 
Υπόγειοι αγωγοί υπό  τάςθ       2   2  

6203 
Εντοιχιςμζνοι αγωγοί υπό  τάςθ            

 

6204 
Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό 
ςπινκιρα 

           

06300 
Υψθλζσ 

κερμοκραςί
εσ 

6301 
Χριςθ φλόγασ - οξυγονοκολλιςεισ       1   2  

6302 
Χριςθ φλόγασ - καςιτεροκολλιςεισ       1   1  

6303 
Χριςθ φλόγασ - χυτεφςεισ            

6304 
Θλεκτροκολλιςεισ       1   2  

6305 
Ρυρακτϊςεισ  υλικϊν            

06400 Άλλθ 6401             

 



Σελίδα 14 από 35 

  

Κίνδυνοι Κωδ. Πθγζσ κινδφνων 
ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.1 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.2 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.3 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.4 

Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 
07000 Θλεκτροπλθξία 

07100 
Δίκτυα 

– 
εγκαταςτάς

εισ 

7101 
Ρροχπάρχοντα εναζρια δίκτυα       2 1  2 1 

7102 
Ρροχπάρχοντα υπόγεια δίκτυα  1     2 1  2 1 

7103 
Ρροχπάρχοντα εντοιχιςμζνα δίκτυα       1   1  

7104 
Ρροχπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα          1  

7105 
Δίκτυο θλεκτροδότθςθσ ζργου  1     2 2  2  

 7106 Ανεπαρκισ αντικεραυνικι προςταςία       2 2  1 ` 

07200 
Εργαλεία - 
μθχανιματ

α 

7201 
Θλεκτροκίνθτα μθχανιματα            

7202 
Θλεκτροκίνθτα εργαλεία 

1   1   2   2  

07300  
άλλθ 

7301             

7302             



Σελίδα 15 από 35 

  

 

Κίνδυνοι Κωδ. Πθγζσ κινδφνων 
ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.1 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.2 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.3 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.4 

Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 

08000 Πνιγμόσ -Αςφυξία  

08100 
Νερό 

8101 
Υποβρφχιεσ εργαςίεσ            

8102 
Εργαςίεσ εν πλω-πτϊςθ            

8103 
Βφκιςθ-ανατροπι πλωτοφ μζςου            

 

8104 
Ραρόχκιεσ-παράλιεσ εργαςίεσ. 
Ρτϊςθ 

           

 

8105 
Ραρόχκιεσ-παράλιεσ εργαςίεσ. 
Ανατροπι 

           

 

8106 
Υπαίκριεσ λεκάνεσ-δεξαμενζσ. 
Ρτϊςθ 

           

 

8107 
Υπαίκριεσ λεκάνεσ-δεξαμενζσ. 
Ανατροπι 

           

8108 
Ρλθμμφρα-Κατάκλυςθ ζργου            

08200 
Αςφυκτικό 
περιβάλλον 

8201 
Βάλτοι. Ιλφεσ. Κινοφμενεσ άμμοι            

 

8202 
Υπόνομοι, βόκροι, βιολογικοί 
κακαριςμοί 

      1   1  

8203 
Βφκιςθ ςε ςκυρόδεμα, αςβζςτθ κλπ            

 

8204 
Εργαςία ςε κλειςτό χϊρο- 
ανεπάρκεια οξυγόνου 

      1   2  

08300 
Άλλθ 

8301             

8302             



Σελίδα 16 από 35 

  

 

Κίνδυνοι Κωδ. Πθγζσ κινδφνων 
ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.1 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.2 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.3 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.4 

Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 
09000 Εγκαφματα 

 
9100 

Υψθλζσ 
κερμοκραςί

εσ 

9101 
Συγκολλιςεισ-ςυντιξεισ       1   3 1 

9102 Υπζρκερμα ρευςτά          3 2 

9103 Ρυρακτωμζνα ςτερεά            

9104 Τιγματα μετάλλων       1   2  

9105 ϋΑςφαλτοσ  πίςςα       1   1  

9106 Καυςτιρεσ          2 2 

 

9107 

Υπερκερμαινόμενα 
τμιματα μθχανϊν          2 2 

9200 
Καυςτικά 

υλικά 

9201 
Αςβζςτθσ            

  9202 Οξζα          1  

  9203             

09300 
Άλλθ 

9301             

  9302             



Σελίδα 17 από 35 

  

 

Κίνδυνοι Κωδ. Πθγζσ κινδφνων 
ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.1 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.2 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.3 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.4 

Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 
10000 Ζκκεςθ ςε βλαπτικοφσ παράγοντεσ 

 
 
 
 
 
 
 
 

10100 
Φυςικοί 

παράγοντεσ 

10101 
Ακτινοβολίεσ            

10102 Θόρυβοσ/δονιςεισ   1   1 1  1 1  

10103 Σκόνθ  1  1   1   1  

10104 Υπαίκρια εργαςία. Ραγετόσ       2   1  

10105 Υπαίκρια εργαςία. Καφςωνασ       2   2  

 

10106 

Χαμθλι κερμοκραςία χϊρου 
εργαςίασ 

      2     

 

10107 

Υψθλι κερμοκραςία χϊρου 
εργαςίασ 

      2   2  

10108 Υγραςία χϊρου εργαςίασ            

  10109 Υπερπίεςθ/υποπίεςθ            

10200          
Χθμικοί 

παράγοντεσ 

10201 Δθλθτθριϊδθ αζρια            

10202 
Χριςθ τοξικϊν υλικϊν            

10203 Αμίαντοσ            

10204 
Ατμοί τθγμάτων            

10205 
Ανακυμιάςεισ υγρϊν/βερνίκια, 
κόλλεσ, μονωτικά, διαλφτεσ 

      1   2  

  10206 Καπναζρια ανατινάξεων            

10207 
Καυςαζρια μθχανϊν εςωτερικισ 
καφςθσ 

           

10208 Συγκολλιςεισ       1   2  

10209 
Καρκινογόνοι παράγοντεσ            

 



Σελίδα 18 από 35 

  

Κίνδυνοι Κωδ. Πθγζσ κινδφνων 
ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.1 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.2 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.3 ΣΜΘΜΑ ΕΡΓΟΤ 8.4 

Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 
10300 

Βιολογικοί 
παράγοντε

σ 

10301 Μολυςμζνα εδάφθ            

10302 
Μολυςμζνα κτίρια            

10303 
Εργαςία ςε υπονόμουσ, βόκρουσ, 
βιολογικοφσ κακαριςμοφσ 

           

  10304 Χϊροι υγιεινισ    1   1 1  1 1 

10305             
\



 

Σελίδα 19 από 35 

 

7 

 ΣΜΘΜΑ Γ.    ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΛΘΨΘ ΚΑΙ ΑΠΟΣΡΟΠΘ ΣΩΝ ΚΙΝΔΤΝΩΝ 

 

Για να προλθφκοφν οι παραπάνω αναφερόμενοι πικανοί κίνδυνοι πρζπει όλα τα μθχανιματα που κα 
χρθςιμοποιθκοφν να ζχουν όλεσ τισ νόμιμεσ άδειεσ για τθν εργαςία τουσ, να είναι επιμελϊσ 
ςυντθρθμζνα, και οι χειριςτζσ τουσ να είναι διπλωματοφχοι και να ζχουν για το ζργο τθν ανάλογθ 
εμπειρία. Ο χϊροσ του ζργου κα πρζπει να φυλάςςεται επιμελϊσ με τθν χρθςιμοποίθςθ τθσ 
κατάλλθλθσ και πιςτοποιθμζνθσ ςιμανςθσ οποία κα ελζγχεται ςυνεχϊσ και κα ςυντθρείται. 
Κακοριςτικόσ παράγοντασ για τθν επιτυχι εφαρμογι των παραπάνω κακϊσ και οτιδιποτε εκτάκτου 
προκφψει είναι θ αδιάλειπτθ παρουςία υπευκφνου τεχνικοφ ςτο εργοτάξιο. 

 

 Ο ανάδοχοσ του ζργου υποχρεοφται ςτθ πιςτι τιρθςθ τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ για τθν υγιεινι και 
αςφάλεια των εργαηομζνων ςτο εργοτάξιο  και των χρθςτϊν των κτιρίων. 
Αναλυτικά ςτα ΡΔ1073/81 και 305/96 φαίνονται τα προβλεπόμενα από τθν νομοκεςία μζτρα 
προςταςίασ ανάλογα με το είδοσ τθσ εργαςίασ και τθν φφςθ του κινδφνου κακϊσ και επί πλζον μζτρα 
που απαιτοφνται. 

       
            Ενδεικηικά παραηίθενηαι ηα κυριόηερα νομοθεηήμαηα για ηην αζθάλεια και υγεία ζηα ηεχνικά  έργα:  
 
 

Π.Δ. 22-12-1933 (τροπ. Π.Δ. 17/1978) 
«Ρερί αςφάλειασ εργατϊν και υπαλλιλων εργαηομζνων επί φορθτϊν κλιμάκων» . (ΦΕΚ 

406/Α/ 1933-ΦΕΚ 20/Α/ 17-2-1978) 

Π.Δ. 95/1978 
«Ρερί μζτρων υγιεινισ και αςφάλειασ των απαςχολοφμενων εισ εργαςίασ 

ςυγκολλιςεων». (ΦΕΚΑ/20/17-2-1978) 

Π.Δ. 778/1980 «Ρερί μζτρων αςφάλειασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν». (ΦΕΚ 
193/Α/26-8-1980) 

Π.Δ. 1073/1981 «Ρερί μζτρων αςφάλειασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν εισ εργοτάξια οικοδομϊν και 
πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτασ πολιτικοφ μθχανικοφ». (ΦΕΚ 260/16-9-1981) 

Ν. 1396/1983 
«Υποχρεϊςεισ λιψθσ και τιρθςθσ των μζτρων αςφάλειασ ςτισ οικοδομζσ και 

τα λοιπά ιδιωτικά ζργα». (ΦΕΚ 126/Α/15-9-1983) 

Τ.Α. 130646/1984 
«Θμερολόγιο μζτρων αςφάλειασ (Θ.Μ.Α.)».  

(ΦΕΚ 154/8/19-3-1984) 

Ν. 1430/1984 
«Κφρωςθ Τθσ υπ' αρικμό 62 Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ, που αφορά τισ 

διατάξεισ αςφάλειασ ςτθν οικοδομικι βιομθχανία και τθ ρφκμιςθ Θεμάτων που ζχουν 
ςχζςθ με αυτιν». (ΦΕΚ 49/Α/18-4-1984) 

Ν. 1568/1985 
«Υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων (ςυμπλθρϊςεισ και τροποποιιςεισ  Ν. 1768/88 

και Ν.1682/87)». (ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985) 

Π.Δ. 315/1987 

«Σφςταςθ επιτροπϊν υγιεινισ και αςφάλειασ τθσ εργαςίασ (Ε.Υ.Α.Ε.) ςε εργοτάξια 
οικοδομϊν και εν γζνει τεχνικϊν ζργων». 

(ΦΕΚ 149/Α/25-8-1987) 

Π.Δ. 294/1988 
Ελάχιςτοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ Τ.Α. και Γ.Ε., επίπεδο γνϊςεων και ειδικότθτα 
Τ.Α. για τισ επιχειριςεισ, εκμεταλλεφςεισ και εργαςίεσ του άρκρου 1 §1 του Ν. 1568/85 

«Υγιεινι και Αςφάλεια των εργαηομζνων». (ΦΕΚ 138/Α/1988) 

Π.Δ. 225/1989 
«Υγιεινι και αςφάλεια ςτα υπόγεια τεχνικά ζργα». (ΦΕΚ 106/Α/2-5-1989) 

Κ.Τ.Λ. 16440/Φ.18.4  
/445/1993 

«Κανονιςμόσ  παραγωγισ   και   διάκεςθσ   ςτθν  αγορά  ςυναρμολογοφμενων μεταλλικϊν ςτοιχείων για τθν 
αςφαλι  καταςκευι και  χριςθ μεταλλικϊν ςκαλωςιϊν». (ΦΕΚ 756/8/28-9-1993) 
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Κ.Τ.Α.  
Β 4373/1205/11-3-93  

 

«Συμμόρφωςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν 89/686/ΕΟΚ οδθγία του Συμβουλίου τθσ 21/12/89 για 
τθν προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των κρατϊν μελϊν ςχετικά με τα Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ 

(Μ.Α.Ρ.)». (ΦΕΚ 187/8/1993 

Κ.Τ.Α. 8881/3-6-94  
 Τροποποίθςθ τθσ Κ.Υ.Α. Β 4373/1205/11-3-93 για τα Μ.Α.Ρ. ςε ςυμμόρφωςθ προσ τισ οδθγίεσ του 

Συμβουλίου 93/95/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 450/8/ 1994) 

Κ.Τ.Α. 5261/190/97  
 

Τροποποίθςθ τθσ Κ.Υ.Α. Β 4373/1205/11-3-93, για τα Μ.Α.Ρ. όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει μζχρι 
ςιμερα ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία  Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  

95/58/ΕΚ. (ΦΕΚ 113/8/1997) 

Π.Δ. 395/1994  
 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Α + Υ για τθ χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ  από τουσ   εργαηομζνουσ ςε 

ςυμμόρφωςθ με τθν   οδθγία   του Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ». (ΦΕΚ 220/Α/19-12-1994) 

Π.Δ. 89/1999  
 Τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ του Ρ.Δ. 395/94(ΦΕΚ 94/Α/13-5-1999) 

Π.Δ. 304/2000 

 

Τροποποίθςθ του Ρ.Δ.395/94 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Α + Υ για τθ χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ  
εργαςίασ  από  τουσ εργαηομζνουσ  κατά  τθν  εργαςία τουσ  ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/655/ΕΟΚ, 

όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το Ρ.Δ. 89/99». (ΦΕΚ 241/ΑΙ 03-11-2000) 

Π.Δ. 155/2004 

Τροποποίθςθ του Ρ.Δ. 395/1994 
«Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ για τθ χρθςιμοποίθςθ ε-

ξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηόμενουσ κατά τθν εργαςία τουσ ςε 
ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/655/ΕΟΚ» (Α'220) όπωσ ζχει τροποποιθκεί 

και ιςχφει, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 2001/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Ιουνίου 2001. (ΦΕΚΑ' 121 5-7-

2004) 

Π.Δ. 396/1994 

«Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ για τθ χριςθ από τουσ 
εργαηομζνουσ εξοπλιςμϊν ατομικισ προςταςίασ κατά τθν εργαςία ςε 
ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ». (ΦΕΚ 

220/Α/1994) 

Π.Δ. 397/1994 

Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Α + Υ κατά τθ χειρονακτικι διακίνθςθ φορτίων που 
ςυνεπάγεται κίνδυνο ιδίωσ για τθ ράχθ και τθν οςφυϊκι χϊρα των 
εργαηομζνων ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία του Συμβουλίου 

90/269/ΕΟΚ».  (ΦΕΚ 221 /Α/19-12-1994) 

Π.Δ. 105/95 
«Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθ ςιμανςθ αςφάλειασ ι / και υγείασ ςτθν 

εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 92/58/ΕΟΚ». (ΦΕΚ 67/Α/10-4-1995) 

Π.Δ. 17/96 
«Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ των εργαηομζνων 

κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ 29/391/ΕΟΚ και 
91/383/ΕΟΚ». (ΦΕΚ 11 /Α/18-1-1996) 

Π.Δ. 305/1996 
«Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ που πρζπει να εφαρ-

μόηονται ςτα προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν ο-
δθγία 2/57/ΕΟΚ». (ΦΕΚ212/Α/29-8-1996) 

Π.Δ. 31/1990 Τ.Β.Ε.Σ. (τροπ. Π.Δ. 
499/1991) 

«Επίβλεψθ τθσ λειτουργίασ, χειριςμόσ και  ςυντιρθςθ μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν  ζργων» (ΦΕΚ 
11/Α/5-2-1990 ΦΕΚ 180/Α/1991) 

Κτιριοδομικόσ   κανονιςμόσ  Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε      
‘όπωσ   τροποπ.             και      ιςχφει 

Απόφ. 3046/304/30-1-1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989) αρκ. 5 §2 Ρερίφραξθ εργοταξίου 

Πυροςβεςτικι    διάταξθ 7  Αποφ. 7568 
Φ700.1 τθσ 9-2-1996 

«Λιψθ  μζτρων   πυροπροςταςίασ   κατά   τθν   εκτζλεςθ   Θερμϊν   εργαςιϊν» (ΦΕΚ 155 /Β/13-3-1996) 

Τγειονομικι   διάταξθ 
Γ1/9900/27-11-1974 (ΦΕΚ 1266/8/3-12-1974) (τροποπ. με τισ Γ1/2400/263-1975/ΦΕΚ 371 
/Β/4-4-1975 και Αιβ/2055/4-3-1980 (ΦΕΚ 338/8/2-4-1980) «Ρερί υποχρεωτικισ καταςκευισ 

αποχωρθτθρίων 
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Π.Δ. 609/1985   Τπ.  Δθμοςίων   Ζργων «Καταςκευι   Δθμοςίων '   Ζργων ». (ΦΕΚ 223/Α/31-12-1985) 

Ν. 1418 / 1984 (τροπ. Ν.2229 / 1994) Τπ. 

Δθμοςίων   Ζργων 

«Δθμόςια   ζργα   και   ρυκμίςεισ   ςυναφϊν    Θεμάτων». 
(ΦΕΚ 23Α/29-2-1984), όπωσ   ιςχφει   με   τθν    τροποποίθςι   του   από   το Ν.2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/31-8-1994) 

Απόφαςθ αριΘμ.ΔΕΕΠΠ/οικ/8/14-5-2001  

Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
Κακιζρωςθ Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. ωσ απαραίτθτων ςτοιχείων για τθν ζγκριςθ 

μελζτθσ ςτο ςτάδιο τθσ οριςτικισ μελζτθσ ι και τθσ μελζτθσ εφαρμογισ ςε 
κάκε Δθμόςιο "Ζργο. (ΦΕΚ 686/8/1-6-2001) 

Απόφαςθ αριΘ.ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27-11-2002   

Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
Ρρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του εργαςιακοφ κινδφνου κατά τθν καταςκευι 

Δθμοςίων Ζργων (Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.). (ΦΕΚ 16/8/14-1-2003) 

Τ.Α. ΒΜ5/30428/1980  Τπ. Δθμοςίων  "Εργων 
Ρερί εγκρίςεωσ πρότυπθσ τεχνικισ προδιαγραφισ ςθμάνςεωσ 

εκτελουμζνων ζργων ςε οδοφσ εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν. (ΦΕΚ 
589/81980 

Τ.Α. ΒΜ5/30058/83 Τπ. Δθμοςίων "Εργων 
Ρερί εγκρίςεωσ πρότυπθσ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ Σθμάνςεωσ Εκτε-

λουμζνων "Ζργων ςε οδοφσ εντόσ κατοικθμζνων περιοχϊν. (ΦΕΚ 
121/8/1983) 

Ν.2696/1999 
Κφρωςθ   του   Κϊδικα   Οδικισ   Κυκλοφορίασ   (Κ.Ο.Κ.)   .  (ΦΕΚ 57/Α/23-3-

99) 

Κ.Τ.Α.οικ.105085  /  593  Ανάπτυξθσ -  
Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε . - Απα ςχόλθςθσ   και   Κοινωνικισ 

Προςταςίασ 

«  Κανονιςμόσ Ελζγχων Ανυψωτικϊν  Μθχανθμάτων ». (ΦΕΚ 1186/8/25-8-
2003) 

 
 
 
 
         ΣΜΘΜΑ  Δ .  ΚΤΡΙΟΣΕΡΑ ΜΕΣΡΑ ΤΓΙΕΙΝΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ  ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 
 

1.  ΓΕΝΙΚΑ 

 
• Θ διζλευςθ και παραμονι ατόμων ςτο χϊρο του εργοταξίου απαγορεφεται εκτόσ από το προςωπικό 
που είναι εξουςιοδοτθμζνο για τθν καταςκευι του ζργου. 

• Θ κυκλοφορία των οχθμάτων κατά τθν φάςθ τθσ εκςκαφισ κα γίνεται με ράμπα ςτο χϊρο 
ςκάμματοσ. 

• Τα υλικά καταςκευισ του ζργου κα τοποκετοφνται κάκε φορά ςτον προςφορότερο χϊρο ανάλογα με 
τισ ανάγκεσ. 

• Τα άχρθςτα αντικείμενα, υπολείμματα υλικϊν, φκαρμζνα υλικά κλπ. κα ςυλλζγονται ςε 
ενοικιαηόμενο κοντζινερ. 

• Θα δθμιουργθκοφν πρόχειροι χϊροι υγιεινισ ςτο εργοτάξιο. 
• Το πρόχειρο φαγθτό κα γίνεται ςε ςτεγαςμζνο χϊρο του εργοταξίου. Τα απορρίμματα και τα 
υπολείμματα τροφϊν κα μεταφζρονται με πλαςτικζσ ςακοφλεσ ςτον πλθςιζςτερο δθμοτικό κάδο. 

• Στο εργοτάξιο κα διαμορφωκεί μικρό φαρμακείο με τα απαραίτθτα είδθ πρϊτων βοθκειϊν. Σε 
εμφανι κζςθ δίπλα ςτο φορθτό φαρμακείο κα αναγράφονται θ διεφκυνςθ και το τθλζφωνο του 
πλθςιζςτερου φαρμακείου και του κζντρου υγείασ. 

• Κάκε εργαηόμενοσ ζχει υποχρζωςθ να γνωρίηει  που ευρίςκονται και πωσ χρθςιμοποιοφνται οι 
ςυςκευζσ πυρόςβεςθσ του τομζα του. 
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1.1 Κανόνεσ αςφάλειασ γενικοί 
 
Ραρουςιάηονται τα βαςικότερα γενικά μζτρα ανεξαρτιτωσ του είδουσ τθσ εργαςίασ. 
 Απαγορεφεται θ κυκλοφορία ςτα μζτωπα εργαςίασ χωρίσ κράνοσ, άρβυλα (παποφτςια 
αςφαλείασ) και φόρμα 
 Απαγορεφεται το κάπνιςμα ςτα μζτωπα εργαςίασ και τισ αποκικεσ του εργοταξίου. 
 Απαγορεφεται θ κατανάλωςθ οινοπνευματωδϊν ποτϊν ςτο εργοτάξιο ι θ είςοδοσ ς αυτό 
προςϊπων ςε κατάςταςθ μζκθσ. 

 Απαγορεφεται ςτο προςωπικό να αγγίξει οποιαδιποτε ςυςκευι ι μθχάνθμα, εάν δεν του ζχει 
ανατεκεί οποιαδιποτε αρμοδιότθτα από τον προϊςτάμενό του. 

 Απαγορεφεται θ χριςθ εργαλείων, τα οποία ευρίςκονται ςε κακι κατάςταςθ. 
 Απαγορεφεται θ εκκίνθςθ οποιαςδιποτε ςυςκευισ ι μθχανιματοσ εάν δεν ζχει τοποκετθκεί 
όλοσ ο προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ (αςφαλείασ) και εάν δεν ζχει απομακρυνκεί όλο το αναρμόδιο 
προςωπικό. 

 Απαγορεφεται ςε οποιοδιποτε άτομο να κζςει ςε κίνθςθ μία μθχανι πριν βεβαιωκεί ότι κανζνα 
άλλο άτομο δεν κάνει επιςκευι, κακαριςμό ι λίπανςθ, ρφκμιςθ ςτθ μθχανι ι εργάηεται κοντά ς αυτι 
ι ςε επικίνδυνθ απόςταςθ. 

 Ιδιαίτερθ προςοχι κα καταβάλλεται για τθν αποφυγι θλεκτροπλθξιϊν από επαφι ι γειτονία με 
θλεκτροφόρα καλϊδια, οπλιςμοφσ, ςτοιχεία ξυλοτφπων, ςωλινων, αναβατορίων, μθχανθμάτων, 
αυτοκινιτων, πρζςασ ςκυροδζματοσ κλπ. 

 Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ πεπιεςμζνου αζρα χωρίσ ακροφφςιο για κακαριςμοφσ εδάφουσ 
κλπ. 

 Απαγορεφεται θ εναπόκεςθ υλικϊν, εργαλείων κλπ. ςε δρόμουσ διαφυγισ γιατί πρζπει να 
τθροφνται κακαροί και ελεφκεροι για τθν αποφυγι ατυχθμάτων. 

 Απαγορεφεται θ παραμονι προςωπικοφ κάτω από αιωροφμενα ι μετακινοφμενα φορτία 
(γερανοφσ, μποφμα αντλίασ κλπ.) 

 Απαγορεφεται θ επίςκεψθ ατόμων ςτα μζτωπα εργαςίασ εάν δεν προθγθκεί ςυνεννόθςθ με τον 
αρμόδιο προϊςτάμενο ι εργοδθγό. 
 Απαγορεφεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν κατά τθν νφχτα ι με ανεπαρκι φωτιςμό. 
 Απαγορεφεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν με δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Οι εργαςίεσ 
επαναλαμβάνονται μόνο μετά τθν αποκατάςταςθ αςφαλϊν ςυνκθκϊν και κατόπιν εγκρίςεωσ του 
επιβλζποντοσ μθχανικοφ επί τόπου του ζργου για οικοδομικζσ ι θλεκτρομθχανολογικζσ εργαςίεσ 
αναγραφόμενθσ ςτο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ. 

 Κατά τθν ανζγερςθ κτιρίων ι καταςκευϊν, κα παρζχονται αςφαλείσ χϊροι κακ φψοσ, οι οποίοι 
μπορεί να είναι δάπεδα ( τα οποία κα προςτατεφονται με κιγκλιδϊματα), καταςτρϊματα ι ξυλότυποι. 

 Πλα τα κατακόρυφα και οριηόντια ανοίγματα που μποροφν να οδθγιςουν ςε πτϊςθ (κλίμακεσ, 
αίκρια, καταπακτζσ, φωταγωγοί κλπ.) κα καλφπτονται ι κα περιφράςςονται επιμελϊσ και αςφαλϊσ. Θ 
περιμετρικι περίφραξθ κα ζχει φψοσ 1,00 μ. τουλάχιςτον και κα διακζτει ανκεκτικι κουπαςτι, 
κωράκιο(ςοβατεπί) και παράλλθλθ ςανίδα ςτο μεςοδιάςτθμα. 

 Πλα τα εξωτερικά ςυνεργεία και οι υπεργολάβοι οφείλουν να τθροφν τουσ κανόνεσ αςφαλείασ. 
Κατά τθν διάρκεια επικίνδυνων εργαςιϊν το προςωπικό αυτό κα προειδοποιείται για κάκε ενδεχόμενο 
κίνδυνο και κα του δίνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ ςυςτάςεισ και οδθγίεσ αςφάλειασ από τον 
επιβλζποντα μθχανικό του ζργου. Εάν οποιοδιποτε εξωτερικό ςυνεργείο ι υπεργολάβοσ κατά τθν 
διάρκεια των εργαςιϊν του μζςα ςτον εργοταξιακό χϊρο παραβαίνει τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ του 
εργοταξίου και τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ, κα γίνεται παρζμβαςθ αμζςωσ από 
τον επιβλζποντα μθχανικό και τον Ανάδοχο με ςκοπό τθν ςυμμόρφωςθ του ςυνεργείου ι του 
υπεργολάβου με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ αςφαλείασ. 
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1.1.1 Αςφάλεια εργαηομζνων ςε εργαςίεσ εκςκαφϊν (χωματουργικζσ εργαςίεσ)  
 
Ραρουςιάηονται τα βαςικότερα μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςε εργαςίεσ εκςκαφϊν. 

 Οι εκςκαφζσ γίνονται με εκςκαφείσ (τςάπεσ) και φορτθγά μεταφοράσ που είναι εφοδιαςμζνα με 
καμπίνα τφπου ROBS και με θχθτικό και φωτεινό ςιμα κατά τθν οπιςκοδρόμθςθ κακϊσ και με 
πυροςβεςτιρα και θ οδιγθςι τουσ κα γίνεται μόνον από εξουςιοδοτθμζνα άτομα. 

 Ρριν ακόμθ αρχίςουν οι εργαςίεσ εκςκαφισ πρζπει να εντοπιςκοφν και απομονωκοφν, με 
μζριμνα του επιβλζποντοσ μθχανικοφ και του Αναδόχου , τυχόν υπάρχοντα δίκτυα θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ, φδατοσ, φωταερίου, τθλεφϊνου. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο. 2) 

 Ρρζπει να προβλεφκεί από τον επιβλζποντα μθχανικό και τον Ανάδοχο ςφςτθμα για τθν 
απομάκρυνςθ των νερϊν μζςα από τθν εκςκαφι (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρ.6) 

 Ρρζπει με οδθγίεσ του επιβλζποντοσ μθχανικοφ και του Αναδόχου να γίνουν οι κατάλλθλεσ 
αντιςτθρίξεισ των πρανϊν εκςκαφισ (ςε βάκοσ μεγαλφτερο από 2,00 μ. θ αντιςτιριξθ είναι 
υποχρεωτικι) και να προςτατευκοφν οι εκςκαφζσ περιμετρικά με αςφαλι τρόπο. Ο επιβλζπων 
μθχανικόσ και ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβουν υπόψθ τουσ τθν φφςθ του εδάφουσ, τισ διαςτάςεισ του 
ςκάμματοσ, τισ δονιςεισ από τθν κυκλοφορία οχθμάτων, τθν ςτάκμθ του υπόγειου ορίηοντα, τισ 
πικανζσ αντλιςεισ, τθν κατάςταςθ και τθν χριςθ των γειτονικϊν κτιςμάτων και τθν πικανότθτα βλάβθσ 
τουσ από υποχωριςεισ πρανϊν ι κραδαςμοφσ κλπ. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο. 2,6,9,10). 

 Ο επιβλζπων μθχανικόσ και ο Ανάδοχοσ πρζπει να φροντίςει να αντιςτθριχτοφν κατάλλθλα 
ςτφλοι, δζνδρα, μαντρότοιχοι, παρακείμενεσ οικοδομζσ και οτιδιποτε άλλο κινδυνεφει να κλονιςκεί 
κατά τισ εργαςίεσ εκςκαφισ.(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο. 5). 

 Ο επιβλζπων μθχανικόσ πρζπει να επικεωρεί ςυχνά τα πρανι των εκςκαφϊν και τισ 
αντιςτθρίξεισ τουσ. Οι παρατθριςεισ και οι οδθγίεσ του πρζπει να καταχωροφνται ςτο Θμερολόγιο 
Μζτρων Αςφαλείασ (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 13,113, Ν. 1396/83 άρκρ.7,8). 

 Ο επιβλζπων μθχανικόσ και ο Ανάδοχοσ δεν πρζπει να επιτρζπει κοντά ςτα χείλθ τθσ εκςκαφισ 
ςυγκζντρωςθ φορτίων, μπαηϊν, μθχανθμάτων κλπ. χωρίσ να πάρει τα κατάλλθλα μζτρα. 

 Οι εργαηόμενοι ςε επικίνδυνεσ κζςεισ (φρζατα, ελϊδθ εδάφθ, γζφυρεσ κλπ.) πρζπει να 
προςδζνονται από ςτακερό ςθμείο, ϊςτε ςε περίπτωςθ κινδφνου να αναςφρονται αμζςωσ. (Ρ.Δ. 
1073/81 άρκρ.14) 

 Ο επιβλζπων μθχανικόσ πρζπει να φροντίςει ςε εργαςίεσ ςε φρζατα να υπάρχουν μζτρα για 
επαρκι αεριςμό και προςταςία από ανακυμιάςεισ κακϊσ και για φωτιςμό. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 17). 

 

1.1.2 Αςφάλεια εργαηομζνων ςε διακίνθςθ υλικοφ. 
 
Ραρουςιάηονται τα βαςικότερα μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςε διακίνθςθ υλικοφ. 
 

 Θ φόρτωςθ, εκφόρτωςθ, ςτοίβαςθ και μεταφορά υλικοφ πρζπει να γίνεται ζτςι ϊςτε να μθν 
κινδυνεφουν άτομα από ανατροπι, κατάρρευςθ ι ςπάςιμο αντικειμζνων.(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 85 παρ. 
1) 

 Ρριν τθ φόρτωςθ και εκφόρτωςθ οχθμάτων οι οδθγοί τουσ πρζπει να τα ζχουν αςφαλίςει, ϊςτε 
να μθν κινθκοφν τυχαία. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 85 παρ. 4). 

 Κατά τθν οριηόντια ςτοίβαςθ ράβδων (π.χ. ςωλινεσ, ξυλεία κλπ.) πρζπει να  λαμβάνονται μζτρα 
ϊςτε να μθν κυλιςουν (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 87 παρ. 2) 

 Πταν μακριζσ ράβδοι ςτοιβάηονται κατακόρυφα, πρζπει να λαμβάνονται μζτρα ϊςτε να μθν 
γλιςτριςουν και πζςουν. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 87 παρ. 3). 
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 Ροτζ δεν πρζπει να αφαιροφνται υλικά (ςωλινεσ, ξυλεία κλπ.) από τα πλάγια τθσ ντάνασ. (Ρ.Δ. 
1073/81 άρκρο 89 παρ. 2). 

 Πταν πολλά άτομα μεταφζρουν βαριά αντικείμενα, πρζπει να υπάρχει κατάλλθλο άτομο που 
κάνει κουμάντο. Θ διάταξθ των μεταφορζων πρζπει να γίνεται πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με το 
ανάςτθμά τουσ και τθν κλίςθ του εδάφουσ. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 90). 

 Απαγορεφεται θ ρίψθ υλικϊν από ψθλά, εκτόσ αν υπάρχει επιτθρθτισ που κα φροντίηει να 
φράςςεται ο επικίνδυνοσ χϊροσ, να προςζχει μθν πλθςιάςει κανείσ και να κανονίηει πότε κα αρχίςει θ 
ρίψθ. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 90). 

 

1.1.3 Αςφάλεια εργαηομζνων ςε εργοταξιακά - ανυψωτικά μθχανιματα. 
 
Ραρουςιάηονται τα βαςικότερα μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςε εργοταξιακά- ανυψωτικά 
μθχανιματα. Τα μθχανιματα που χρθςιμοποιοφνται είναι εκςκαφείσ, φορτωτζσ, προωκθτιρεσ γαιϊν, 
οδοςτρωτιρεσ, ιςοπεδωτζσ, ανατρεπόμενα φορτθγά αυτοκίνθτα, μπετονιζρεσ, αντλίεσ εκτόξευςθσ 
υγροφ ςκυροδζματοσ, γερανοί, θλεκτροςυγκολλιςεισ κ.α. 

 

Πριν από τθν ζναρξθ εργαςιϊν 

Ο τεχνικόσ αςφάλειασ του ζργου με τον επιβλζποντα μθχανολόγο μθχανικό πρζπει να φροντίηουν ϊςτε 
οι ενδείξεισ λειτουργίασ και αςφάλειασ όλων των μθχανθμάτων, ςυςκευϊν, εργαλείων κλπ. να είναι 
ςτα Ελλθνικά. Στα Ελλθνικά επίςθσ φροντίηουν να υπάρχουν οδθγίεσ λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ και 
αςφάλειασ.(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 45). 
Ο τεχνικόσ αςφάλειασ του ζργου με τον επιβλζποντα Ρολιτικό μθχανικό πρζπει να φροντίηουν ϊςτε να 
υπάρχουν πινακίδεσ κοντά ςτο χειριςτιριο των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων που να γράφουν τα 
διάφορα όρια αςφάλειασ του μθχανιματοσ, όπωσ μζγιςτο φορτίο, κλίςθ τθσ κεραίασ, αντίβαρο, 
μζγιςτθ ροπι κλπ. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 53). 
Ο τεχνικόσ αςφάλειασ του ζργου με τον επιβλζποντα μθχανολόγο μθχανικό πρζπει να λαμβάνουν 
ειδικά μζτρα προςταςίασ από τα εναζρια θλεκτρικά δίκτυα που τυχόν υπάρχουν ςτθν περιοχι που 
δουλεφουν ανυψωτικά μθχανιματα (π.χ. μακρινι κζςθ μθχανιματοσ, κατζβαςμα μποφμασ, 
προςτατευτικά ςανιδϊματα, διακοπι ρεφματοσ κλπ.) Ρρζπει να κλθκεί θ ΔΕΘ, πριν ακόμθ αρχίςουν τα 
ζργα, για να εξετάςει μαηί με τον Ανάδοχο και τον επιβλζποντα Θλεκτρολόγο Μθχανικό, τι ενζργειεσ 
πρζπει να γίνουν.(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρα 56, 78, 79). 
Ο τεχνικόσ αςφάλειασ του ζργου με τον επιβλζποντα Ρολιτικό μθχανικό πρζπει να ελζγξουν ότι 
εξαςφαλίηεται θ ευςτάκεια των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων είτε είναι ςε λειτουργία είτε όχι. Επίςθσ 
πρζπει να εξαςφαλίςουν ότι τα ανυψωτικά μθχανιματα ςτθρίηονται ςε ανκεκτικι επιφάνεια. (Ρ.Δ. 
1073/81 άρκρο 54). 

 Ρριν από τθν ζναρξθ τθσ εργαςίασ ο τεχνικόσ αςφάλειασ του ζργου με τον επιβλζποντα Ρολιτικό 
μθχανικό πρζπει να ελζγξουν τα άγκιςτρα, ςυρματόςχοινα, αλυςίδεσ κλπ. Επίςθσ πρζπει να ελζγξουν 
αν ο δείκτθσ επιτρεπόμενου φορτίου , τα φρζνα, οι αυτόματοι διακόπτεσ κλπ. λειτουργοφν ςωςτά.  

 Εκτόσ των ανωτζρω γενικϊν απαιτιςεων οι εκςκαφείσ, φορτωτζσ, οι προωκθτιρεσ γαιϊν, οι 
ιςοπεδωτζσ, τα φορτθγά αυτοκίνθτα, οι αυτοκινοφμενεσ μπετονιζρεσ, οι «βαρζλεσ», οι φορτωτζσ, οι 
γερανοί και οι αντλίεσ ςκυροδζματοσ πρζπει να φζρουν άδεια κυκλοφορίασ και να είναι αςφαλιςμζνα, 
να ζχουν περάςει από τον περιοδικό ζλεγχο ΚΤΕΟ, να φζρουν κιβϊτιο Α’ Βοθκειϊν, πυροςβεςτιρα και 
να είναι εφοδιαςμζνα με καμπίνα προςταςίασ, θχθτικι κόρνα και φωτεινό ςιμα για όπιςκεν. 

 

Χειριςμόσ –Λειτουργία 

 Ο χειριςμόσ των μθχανθμάτων πρζπει πάντα να γίνεται από άτομα άνω των 18 ετϊν που να 
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ζχουν εμπειρία ι και άδεια, αν το προβλζπει θ ςχετικι νομοκεςία (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 46α). 

 Οι χειριςτζσ πρζπει να ζχουν ςε κάκε ςτιγμι πλιρθ ορατότθτα και εποπτεία τθσ φόρτωςθσ, 
εκφόρτωςθσ, ανφψωςθσ και μεταφοράσ. Αν αυτό είναι αδφνατο, τότε πρζπει να υπάρχει ζμπειροσ 
κουμανταδόροσ, που κα βρίςκεται ςε κζςθ τζτοια, που και ο χειριςτισ να διακρίνει κακαρά τισ κινιςεισ 
του, και ο ίδιοσ δεν κα κινδυνεφει από τυχόν πτϊςθ του φορτίου. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 64). 

 Πταν το μθχάνθμα τελειϊςει τθν δουλειά τθσ θμζρασ, πρζπει να αφινεται εντελϊσ 
ακινθτοποιθμζνο και χωρίσ φορτίο. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 50). 

 Απαγορεφεται να κυκλοφοροφν φορτία πάνω από τισ κζςεισ εργαςίασ ι ςυγκζντρωςθσ 
προςωπικοφ. Επίςθσ οι χειριςτζσ, όταν φεφγουν από το μθχάνθμα, απαγορεφεται να αφινουν το 
φορτίο ανυψωμζνο.(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 66) 

 Απαγορεφεται να αφινονται τα φορτία να πζφτουν ελεφκερα ι να μζνουν αιωροφμενα πάνω 
από το άγκιςτρο ανάρτθςθσ. 

 Το βάροσ του προσ ανφψωςθ φορτίου δεν πρζπει να ξεπερνάει το επιτρεπόμενο όριο 
αςφαλείασ. Το φορτίο πρζπει να κατανζμεται ομοιόμορφα και θ ανάρτθςθ να είναι αςφαλισ. 

 
 υντιρθςθ-ζλεγχοι. 

 Τα ανυψωτικά μθχανιματα κάκε φορά που αλλάηουν κζςθ και πριν ακόμθ αρχίςουν να 
δουλεφουν πρζπει να ελζγχονται. Ρρζπει επίςθσ να περνοφν από γενικό ζλεγχο μία φορά τουλάχιςτον 
τον χρόνο. Οι παραπάνω ζλεγχοι πρζπει να καταχωροφνται ςτο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ.(Ρ.Δ. 
1073/81 άρκρο 67). 

 Πταν κάποιο μθχάνθμα πρόκειται να επιςκευαςκεί, κακαριςκεί ι ρυκμιςκεί πρζπει να βγαίνει 
εκτόσ λειτουργίασ και να εξαςφαλίηεται θ ακινθςία του. Κεραίεσ, κάδοι κ.λ.π. πρζπει να κατεβάηονται 
και ςτερεϊνονται. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 48). 
 Τα ςυρματόςχοινα πρζπει να επικεωροφνται τακτικά και να καταχωροφνται οι ζλεγχοι  ςτο 
Θμερολόγιο Μζτρων Αςφαλείασ (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρα 60ιε , 60ιη και 113). 

 
 

1.1.4 Αςφάλεια εργαηομζνων ςε ικριϊματα-ξυλοτφπουσ κλπ. 
 
Ραρουςιάηονται τα βαςικότερα μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςε ικριϊματα- ξυλοτφπουσ 
κ.λ.π.. 

 
Ο επιβλζπων του ζργου κα μεριμνά ϊςτε τα ικριϊματα του ζργου και οι ξυλότυποι να καταςκευάηονται 
από ειδικευμζνουσ τεχνίτεσ και με υλικά ανκεκτικά και καλά ςυντθρθμζνα. Τα μεταλλικά ικριϊματα κα 
γίνονται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και προδιαγραφζσ του εργοςταςίου καταςκευισ τουσ. (Ρ.Δ. 778/80 
άρκρο 4, 5, 7, 9, 13, 15). 
Ο επιβλζπων μθχανικόσ και ο Ανάδοχοσ πρζπει να ελζγχουν τα ςτακερά ικριϊματα πριν ακόμθ 
αρχίςουν οι εργαςίεσ ς αυτά και να εκδίδουν ςχετικι βεβαίωςθ. Θ βεβαίωςθ αυτι κεωρείται από τθν 
Επικεϊρθςθ Εργαςίασ και ο αρικμόσ τθσ γράφεται ςτο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφαλείασ. (Ρ.Δ. 778/80 
άρκρο 3 παρ. 2 & Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 113). 

Τα ικριϊματα πρζπει κακ όλθ τθν διάρκεια των εργαςιϊν να είναι πλιρθ. Δθλαδι απαγορεφεται θ 
μερικι αποςυναρμολόγθςθ τουσ (π.χ. αφαίρεςθ μαδεριϊν δαπζδου ι κουπαςτϊν κλπ.) (Ρ.Δ. 778/80 
άρκρο 3 παρ. 4). 
Κάκε ςτακερι ςκαλωςιά πρζπει να «δζνεται» με τθν οικοδομι με τα κατάλλθλα κατά περίπτωςθ 
ςυςτιματα και υλικά. Ζτςι εξαςφαλίηεται από τυχόν οριηόντιεσ μετακινιςεισ.(Ρ.Δ. 778/80 άρκρο 10 & 
13 παρ. 4). 
Μεγάλθ προςοχι πρζπει να δίνεται ςτα ςθμεία ζδραςθσ των ορκοςτατϊν, ιδιαίτερα όταν θ ζδραςθ 
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γίνεται ςτο ζδαφοσ ι ςε καταςκευι επιδεκτικι παραμόρφωςθσ. Ρρόχειρεσ εδράςεισ ςε πζτρεσ, 
τςιμεντόλικουσ, μπάηα, κεκλιμζνεσ επιφάνειεσ κ.λ.π. απαγορεφονται. Οι κζςεισ ζδραςθσ κα 
προςτατεφονται από απότομθ εκφόρτωςθ υλικϊν πλθςίον τουσ.(Ρ.Δ. 778/80 άρκρο 5). 
Το υγρό ςκυρόδεμα μπορεί να εξαςκιςει πολφ μεγάλεσ οριηόντιεσ δυνάμεισ, εάν ριχκεί πολφ γριγορα, 
κυρίωσ ςε τοιχϊματα και κολϊνεσ, που γίνονται ακόμθ μεγαλφτερεσ όταν το ςκυρόδεμα δονείται, 
οπότε υπάρχει κίνδυνοσ να ςπάςουν τα δεςίματα των καλουπιϊν. Γι αυτό ο ςκελετόσ των ικριωμάτων 
και των ξυλοτφπων κα είναι ιςχυρόσ και άκαμπτοσ, ανκεκτικόσ τόςο ςτα κατακόρυφα φορτία όςο και 
ςε οριηόντιεσ ωκιςεισ. Θ ςφνδεςθ των οριηόντιων και κατακόρυφων ςτοιχείων κα γίνεται με τον τρόπο 
που περιγράφεται ςτο Ρ.Δ. 778/80 άρκρα 4 μζχρι και 16 και κα ενιςχφεται με πυκνι διάταξθ 
διαγϊνιων ράβδων «χιαςτί» (τιραντϊν). 
Τα πζρατα των ξυλοτφπων και πλακϊν, τα ανοίγματα και τα δάπεδα εργαςίασ των ικριωμάτων κα 
αςφαλίηονται με προςωρινό, αλλά ανκεκτικό τρόπο, για προςταςία των εργαηομζνων από πτϊςεισ. Τα 
ςτοιχεία του περιφράγματοσ (διπλοςανίδα κουπαςτισ, κωράκιο και ςανίδα μεςοδιαςτιματοσ) κα 
ςτθρίηονται αςφαλϊσ π.χ. ςτουσ ορκοςτάτεσ του ξυλοτφπου και τον ξυλότυπο των περιμετρικϊν 
ςτφλων. (Ρ.Δ. 778/80 άρκρο 9, 13, 15, 20 & Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 40). 
Το δάπεδο εργαςίασ των ικριωμάτων πρζπει να ζχει πλάτοσ τουλάχιςτον 60 εκ. Το πλάτοσ αυτό όμωσ 
αυξάνεται ανάλογα με τθν χριςθ του δαπζδου και μπορεί να φκάςει και το 1,50 μ. (Ρ.Δ. 1073/81 
άρκρο 34). 
Απαγορεφεται θ υπερφόρτωςθ των δαπζδων εργαςίασ των ικριωμάτων. Γι αυτό πρζπει να υπάρχει 
ςυνεχισ επίβλεψθ από τον Ανάδοχο ι τον υπεργολάβο.(Ρ.Δ. 778/80 άρκρο 9 παρ. 1κ). 
Τα μαδζρια που αποτελοφν το δάπεδο εργαςίασ δεν πρζπει να αφινουν κενά μεταξφ τουσ. Επίςθσ το 
κενό μεταξφ δαπζδου και οικοδομισ δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερο από 30 εκ. (Ρ.Δ. 778/80 άρκρο 9 
παρ. 1γ & ε). 
Πλα τα κατακόρυφα και οριηόντια ανοίγματα που μποροφν να οδθγιςουν ςε πτϊςθ (φρεάτια 
ανελκυςτιρων, κλίμακεσ, αίκρια, καταπακτζσ φωταγωγοί κλπ.) κα καλφπτονται ι κα περιφράςςονται 
επιμελϊσ και αςφαλϊσ. Θ περιμετρικι περίφραξθ κα ζχει φψοσ 1,00 μ. τουλάχιςτον και κα διακζτει 
ανκεκτικι κουπαςτι, κωράκιο (ςοβατεπί) και παράλλθλθ ςανίδα ςτο μεςοδιάςτθμα. 
Οι εργαηόμενοι ςτθν περιοχι πζρατοσ των ξυλοτφπων και πλακϊν κατά το καλοφπωμα ι το 
ξεκαλοφπωμα, τθν τοποκζτθςθ οπλιςμοφ, τθν διάςτρωςθ του ςκυροδζματοσ και τισ βοθκθτικζσ 
εργαςίεσ, εφόςον δεν υφίςταται προςτατευτικό προςτζγαςμα (ςκάφθ) ι περίφραγμα, κα φζρουν 
ειδικζσ ηϊνεσ αςφαλείασ και κα εργάηονται κατά ηεφγθ. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 107). 
Οι καταςκευαηόμενεσ ράμπεσ κα ζχουν μζγιςτθ κλίςθ 30ο (περίπου ½ κατακόρυφο προσ οριηόντιο), 
ελάχιςτο πάχοσ 60 εκ. και κα διακζτουν αντιολιςκθτικι προςταςία (πθχάκια 4Χ2,5 εκ. ανά 35 εκ.) και 
ςτθκαίο αςφαλείασ.(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 38). 
Απαγορεφεται θ διακίνθςθ οπλιςμϊν ι ςτοιχείων του ξυλοτφπου από άτομο ςε άτομο και από όροφο 
ςε όροφο (ςφςτθμα «πάςασ»). 

Οι προςβάςεισ για τθν άνοδο και κάκοδο ςτα ικριϊματα και τουσ ξυλοτφπουσ πρζπει να 
καταςκευάηονται και να διατθροφνται αςφαλείσ. 
Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ κινθτϊν ικριωμάτων (καβαλζτων) ςτουσ εξϊςτεσ. 
Απαγορεφεται το πλθςίαςμα θλεκτρικϊν αγωγϊν τθσ ΔΕΘ από προςωπικό που κρατάει μακριά 
μεταλλικά αντικείμενα(ράβδουσ οπλιςμοφ κλπ.). 
Απαγορεφεται οι μετακινιςεισ ατόμων κάτω από τον ξυλότυπο κατά τθν διάρκεια τθσ ςκυροδζτθςθσ. 
Πταν χρθςιμοποιείται αντλία ο ςωλινασ ζγχυςθσ πρζπει να βρίςκεται ςτο πιο χαμθλό ςθμείο ϊςτε να 
αποφεφγεται να πζςει υλικό πάνω ςτουσ εργαηόμενουσ. 
Ο χειριςτισ τθσ αντλίασ πρζπει να είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνοσ και να επικοινωνεί ςυνεχϊσ και με 
τον επικεφαλισ του ςυνεργείου. 
Ο χειριςτισ τθσ αντλίασ πρζπει να προςζχει ςτθν κίνθςθ του βραχίονα τθσ αντλίασ να μθν ακουμπιςει 
κοντά ςε καλϊδια θλεκτρικοφ. 
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Θ μεταφορά και ανάρτθςθ των ράβδων των χαλφβων οπλιςμοφ ι των πλεγμάτων απαιτεί ιδιαίτερθ 
φροντίδα όπωσ οι δεςμίδεσ οπλιςμοφ πρζπει να ζχουν ανάλογεσ ςιδερζνιεσ δζςτρεσ για το 
ςαμπάνιαςμα και το βάροσ που ανυψϊνεται να μθν ξεπερνά το μζγιςτο του γερανοφ. 
Θμερολόγιο Μζτρων Αςφαλείασ (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρα 60ιε , 60ιη και 113). 

 
 

 

1.1.5 Αςφάλεια εργαηομζνων ςε εργαςίεσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ 
 
Ραρουςιάηονται τα βαςικότερα μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςε εργαςίεσ 
θλεκτροςυγκόλλθςθσ. 
 
Δεν επιτρζπεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν θλεκτροςυγκόλλθςθσ, χωρίσ ο τεχνίτθσ να φοράει τθν μάςκα ι τα 
ειδικά γυαλιά με απορροφθτικά τηάμια. 
Θ κατάλλθλθ ςτολι εργαςίασ του θλεκτροςυγκολλθτοφ είναι θ δερμάτινθ ποδιά και γκζτεσ και δερμάτινα 
μακριά γάντια ειδικϊν προδιαγραφϊν. 
Κατά τθν θλεκτροςυγκόλλθςθ πρζπει να χρθςιμοποιοφνται προςτατευτικά παραπετάςματα για να 
προφυλάςςονται οι διπλανοί εργάτεσ ι οι περαςτικοί από το θλεκτρικό τόξο. 
Τα καλϊδια και οι ςφνδεςμοι πρζπει να είναι ςε καλι κατάςταςθ και να είναι αςφαλϊσ τοποκετθμζνα και 
ςτθν ςωςτι κζςθ. 
Θ ςυςκευι θλεκτροςυγκόλλθςθσ, ο πάγκοσ εργαςίασ και το επεξεργαηόμενο αντικείμενο πρζπει να 
είναι ςωςτά γειωμζνα. 
Θ τςιμπίδα του θλεκτροδίου πρζπει να είναι πλιρωσ μονωμζνθ και τοποκετθμζνθ πάντοτε πάνω ςε 
γειωμζνθ επιφάνεια, όταν δεν χρθςιμοποιείται. 
Πταν το ζδαφοσ είναι υγρό πρζπει να δθμιουργείται δάπεδο από μονωτικό υλικό. Ρρζπει να υπάρχει 
καλόσ εξαεριςμόσ ςτον χϊρο θλεκτροςυγκόλλθςθσ. 
Να αποφεφγονται οι ςυγκολλιςεισ κοντά ςε εφφλεκτα υλικά. 

Απαγορεφονται αυςτθρά οι θλεκτροςυγκολλιςεισ ςε κλειςτά δοχεία ι δεξαμενζσ που περιείχαν 
εφφλεκτα υλικά, εκτόσ αν ζχουν κακαριςκεί με χριςθ ατμϊν ι με βραςμό ι αν γεμίςτθκαν με αδρανζσ 
αζριο και ςτθν ςυνζχεια ελζγχκθκαν και πιςτοποιικθκε ότι είναι αςφαλι για να γίνουν εργαςίεσ ς 
αυτά. 
Τα καλϊδια τθσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ που ςζρνονται πάνω ςτο δάπεδο πρζπει να είναι μακριά από 
διόδουσ και διαδρόμουσ κυκλοφορίασ. Τα καλϊδια πρζπει να ςτερεϊνονται ςε  ψθλά ςθμεία όπου 
αυτό είναι δυνατόν. 
Πταν γίνονται θλεκτροςυγκολλιςεισ ςε κιγκλιδϊματα εξωςτϊν ι ςε μεταλλικζσ καταςκευζσ ο 
εργαηόμενοσ πρζπει να φοράει ηϊνθ αςφαλείασ και προςτατευτικό κράνοσ. 

 
 

1.1.6 Αςφάλεια εργαηομζνων ςε εργαςίεσ με θλεκτρικά μθχανιματα. 
 
Ραρουςιάηονται τα βαςικότερα μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςε εργαςίεσ με θλεκτρικά 
μθχανιματα. 
 
Ρριν χρθςιμοποιθκεί οποιοδιποτε φορθτό θλεκτρικό μθχάνθμα πρζπει να ελεγχκεί αν είναι ςωςτά 
γειωμζνο, εκτόσ αν ζχει διπλι μόνωςθ και δεν χρειάηεται γείωςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι ζχει το ειδικό 
ςιμα. 
Ρριν χρθςιμοποιθκεί ζνα θλεκτρικό μθχάνθμα πρζπει να ελεγχκεί αν το περίβλθμά του ζχει υποςτεί 
ηθμιζσ. Αν ζχει υποςτεί κάποια φκορά, δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται. Επίςθσ δεν πρζπει να 
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χρθςιμοποιείται μθχάνθμα που χτυπάει. 
Πλα τα καλϊδια, οι πρίηεσ και οι ςφνδεςμοι πρζπει να είναι ςε καλι κατάςταςθ και θ ςυνδεςμολογία 
τουσ να είναι ςωςτι. Δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται μθχάνθμα με ςπαςμζνεσ πρίηεσ. 
Το μθχάνθμα πρζπει να χρθςιμοποιείται ςτθν ςωςτι τάςθ λειτουργίασ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ 
πινακίδασ του καταςκευαςτι. 
Το καλϊδιο τροφοδοςίασ πρζπει να είναι αρκετά μακρφ ϊςτε να φκάνει ςτθν κζςθ εργαςίασ χωρίσ 
τζντωμα. 
Τα καλϊδια δεν πρζπει να ςζρνονται ςτο δάπεδο. Μπορεί να υποςτοφν φκορά ι να ςκοντάψει κάποιοσ 
πάνω τουσ. 
Ο εργαηόμενοσ που χρθςιμοποιεί θλεκτρικά μθχανιματα πρζπει να μθν ςτζκεται ποτζ πάνω ςε υγρι 
επιφάνεια, τα δε θλεκτρικά μθχανιματα πρζπει να διατθροφνται ςτεγνά και κακαρά. 
Τα φορθτά θλεκτρικά μθχανιματα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται μόνον για τον ςκοπό που ζχουν 
ςχεδιαςκεί. 
Δεν επιτρζπεται ποτζ να ςυνδζεται ζνα φορθτό θλεκτρικό μθχάνθμα ςε πρίηα φωτιςμοφ. Δεν 
επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται φκαρμζνα ι κατεςτραμμζνα μθχανιματα. 
Τα φορθτά θλεκτρικά μθχανιματα, όταν δεν χρθςιμοποιοφνται, πρζπει να βγαίνουν από τθν πρίηα. 
Τα θλεκτρικά μθχανιματα πρζπει να επικεωροφνται και να ςυντθροφνται κανονικά από ειδικό. 

 
 

1.1.7 Αςφάλεια εργαηομζνων ςε εργαςίεσ ςτεγϊν. 
 
Ραρουςιάηονται τα βαςικότερα μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςε εργαςίεσ ςτεγϊν. 

Ράνω ςτισ ςτζγεσ πρζπει να εργάηονται ειδικευμζνοι και ζμπειροι εργαηόμενοι, εφοδιαςμζνοι 
οπωςδιποτε με ηϊνεσ αςφάλειασ και κράνθ. 
Ρρζπει να καταςκευάηεται ανεξάρτθτο ικρίωμα ωσ προσ τθν ςτζγθ. Το δάπεδο εργαςίασ του 
ικριϊματοσ πρζπει να βρίςκεται ςτο φψοσ τθσ άκρθσ τθσ ςτζγθσ και να εκτείνεται παράλλθλα προσ 
αυτιν ςε όλο τθσ το μικοσ. 
Ρρζπει να καταςκευάηονται δάπεδα εργαςίασ από μαδζρια, τα οποία πρζπει να εξαςφαλίηονται με 
αγκφρωςθ για να μθν μετακινοφνται. Τα δάπεδα αυτά πρζπει να εδράηονται ςτισ τεγίδεσ ι τα ηευκτά 
τθσ ςτζγθσ, όταν θ ςτζγθ χρθςιμοποιείται ωσ διάδρομοσ ι επιφάνεια εργαςίασ. 
Ρρζπει να λαμβάνονται μζτρα για τθν αποφυγι πτϊςθσ εργαλείων και υλικϊν από τθν ςτζγθ, πάνω ςε 
άτομα που βρίςκονται από κάτω. 
Ρρζπει οι ςκάλεσ και οι διάδρομοι κυκλοφορίασ να ζχουν κουπαςτζσ για τθν αςφαλι κυκλοφορία των 
εργαηομζνων ςτισ ςτζγεσ και να διατθροφνται χωρίσ εμπόδια. 
Ρρζπει να περιφράςςονται ι να καλφπτονται όλα τα επικίνδυνα ανοίγματα. 
Μετά τθν τοποκζτθςθ των ηευκτϊν για να αποφευχκεί θ πτϊςθ των εργαηομζνων πρζπει να 
τοποκετοφνται μαδζρια που να εδράηονται ςτα πζλματα των ηευκτϊν αν αυτά είναι οριηόντια και ζχουν 
αντοχι ι ικρίωμα πάνω ςτο οποίο τοποκετοφνται τα μαδζρια ι δίχτυ δεμζνο αςφαλϊσ ςτα ηευκτά. 
Ρρζπει να φοράνε οι εργαηόμενοι αντιολιςκθτικά υποδιματα, κράνθ αςφαλείασ και ηϊνεσ αςφαλείασ. 
Ρρζπει να εφαρμόηονται οι τρόποι τοποκζτθςθσ των φφλλων επικάλυψθσ, οι προβλεπόμενοι από τα 
οικεία εργοςτάςια παραγωγισ τουσ. 
Χρειάηεται μεγάλθ προςοχι όταν οι εργαςίεσ γίνονται ςε ςτζγθ ι φωταγωγό με επικάλυψθ από γυαλί, 
πλαςτικό, φφλλα αμιαντοςιμζντου κ.λ.π. γιατί υπάρχει μεγάλοσ κίνδυνοσ να τρυπιςουν αυτά τα υλικά 
και ο εργαηόμενοσ να πζςει. Για τον λόγο αυτό ο εργαηόμενοσ πρζπει να πατάει ςε κατάλλθλουσ 
ανκεκτικοφσ διαδρόμουσ και να φοράει ηϊνθ αςφαλείασ και κράνοσ. 
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1.2 Μζςα ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΠ) 
 

Για τθν αςφάλεια όλων των εργαηομζνων ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 396/94 επιβάλλεται θ πιςτι εφαρμογι 
των παρακάτω οδθγιϊν. 
Οι εργαηόμενοι ςτο εργοτάξιο, ανεξάρτθτα από τθν εργαςία που κάνουν, πρζπει να φοροφν πάντα 
προςτατευτικά κράνθ. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 103) 
Οι εργαηόμενοι απαγορεφεται να φοροφν ςαγιονάρεσ, πζδιλα, παποφτςια με τακοφνι, πάνινα και 
γενικά ακατάλλθλα παποφτςια. Ρρζπει να φοροφν παποφτςια τφπου άρβυλο, με γερι και 
αντιολιςκθτικι ςόλα και ςκλθρι άνω επιφάνεια για προςταςία από πτϊςεισ βαρζων 
αντικειμζνων.(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 106). 
Οι εργαηόμενοι δεν πρζπει να φοροφν ροφχα που προεξζχουν (ηϊνεσ, γραβάτεσ, μαντιλια λαιμοφ, 
αλυςίδεσ, ταυτότθτεσ χεριοφ, δακτυλίδια κλπ.) και γενικά κανζνα εξάρτθμα ζνδυςθσ που κινδυνεφει να 
«πιαςτεί» και να προκαλζςει ατφχθμα.(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 108).(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 103, 106, 108). 
Οι εργαηόμενοι ςτισ κζςεισ, που δεν υπάρχει άλλοσ τρόποσ προςταςίασ από τθν πτϊςθ 
χρθςιμοποιοφνται ηϊνεσ αςφαλείασ.(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 107). 

Οι εργαηόμενοι πρζπει να φοροφν δερμάτινα γάντια όταν εκτελοφν εργαςίεσ χειριςμοφ κοφτερϊν ι 
μυτερϊν αντικειμζνων για να προςτατεφονται τα δάκτυλα και τα χζρια από κοψίματα, τρυπιματα και 
τραυματιςμοφσ γενικά. .(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 105) 
Οι εργαηόμενοι πρζπει να φοροφν λαςτιχζνια γάντια θλεκτρολόγων (τφπου ΔΕΘ) όταν εργάηονται ςε 
κυκλϊματα υπό τάςθ.(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 105) 
Οι εργαηόμενοι ςε εργαςίεσ κοπισ με ςυςκευι οξυγόνου-αςετιλίνθσ ι θλεκτροςυγκόλλθςθσ πρζπει να 
φοροφν ειδικά γυαλιά για τθν αποφυγι ατυχθμάτων ςτα μάτια. .(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 105) 
Οι εργαηόμενοι ςε χϊρουσ και οι χειριηόμενοι μθχανιματα που δθμιουργοφν μεγάλο κόρυβο 
(κομπρεςζρ κλπ.) πρζπει να προςτατεφονται με ωταςπίδεσ. 
Οι εργαηόμενοι οφείλουν να φοροφν πάντα όλα τα απαιτοφμενα είδθ ατομικισ προςταςίασ κατά τθν 
εκτζλεςθ μιασ εργαςίασ. Επίςθσ οι εργαηόμενοι οφείλουν να διατθροφν κακαρά και ςε καλι κατάςταςθ 
τα ατομικά τουσ μζςα προςταςίασ, να φροντίηουν να τα αλλάηουν όταν παρουςιάηουν φκορά και να τα 
αποκθκεφουν ςε κατάλλθλο μζροσ (ιματιοκικεσ) για να μθν καταςτρζφονται. 
Ο Ανάδοχοσ οφείλει αντιςτοίχωσ να διακζτει όλα τα απαραίτθτα είδθ ατομικισ προςταςίασ ςε 
ικανοποιθτικά αποκζματα ςτθν κεντρικι αποκικθ του εργοταξίου.(Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 109 παρ. 1) 

 

1.3  Προςπζλαςθ ςτο εργοτάξιο. ιμανςθ αςφαλείασ. Περίφραξθ.. Διαδικαςία ειςόδου-
εξόδου επιςκεπτϊν και οχθμάτων. 

 
Θ προςπζλαςθ ςτο εργοτάξιο γίνεται από το υφιςτάμενο οδικό δίκτυο, από τθν μεταλλικι ανοιγμζνθ 
κφρα ειςόδου-εξόδου. Στθν κζςθ αυτι κα τοποκετθκεί πινακίδα ορατι από τουσ διερχόμενουσ τθν οδό  
που κα αναγράφει «ΡΟΣΟΧΘ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ ΕΓΟΤΑΞΙΟΥ». 
Στθν περίφραξθ του εργοταξίου παρά τθν κφρα ειςόδου κα υπάρχει αναρτθμζνθ μονίμωσ πινακίδα με 
τθν ζνδειξθ «ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ Θ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΜΘ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥΣ» ϊςτε να μθν ειςζρχονται αναρμόδια 
πρόςωπα ςτο εργοτάξιο. Δικαίωμα ειςόδου ςτο εργοτάξιο ζχουν το προςωπικό του Αναδόχου των 
υπεργολάβων και των ειδικευμζνων ςυνεργείων και το προςωπικό του κυρίου του ζργου. 
 Οι ειςερχόμενοι ςτο εργοτάξιο επιςκζπτεσ κα εφοδιάηονται από τον ανάδοχο  με κράνθ. 
Στο χϊρο του εργοταξίου κα αναρτθκεί πινακίδα μεγίςτου ορίου ταχφτθτασ οχθμάτων 20 KM./h 
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1.4 Πυροπροςταςία-Πυρόςβεςθ 
 

Πρόλθψθ Πυρκαγιζσ 
Απαγορεφεται ςτουσ εργαηόμενουσ το κάπνιςμα και το άναμμα φωτιάσ ι θ εκτζλεςθ εργαςίασ που 
προκαλεί υπερκζρμανςθ ι ςπινκιρα μζςα ςε περιοχζσ του εργοταξίου ςτισ οποίεσ υπάρχουν ςχετικζσ 
οδθγίεσ και γενικά ςε χϊρουσ όπου υπάρχουν εφφλεκτα υλικά.  
Απαγορεφεται θ χριςθ γυμνισ φλόγασ ι οποιαδιποτε εργαςία προκαλεί ςπινκιρα, φλόγα ι 
κερμότθτα χωρίσ τθν άδεια του υπεφκυνου εργοδθγοφ. 
Οι χϊροι εργαςίασ κα πρζπει να διατθροφνται κακαροί, δθλαδι κα πρζπει να απομακρφνονται αμζςωσ 
όλα τα ςκουπίδια και τα εφφλεκτα υλικά όπωσ λάδια, ςτουπιά, χαρτιά, υφάςματα, ξφλα κλπ. 
Ρρζπει να υπάρχει πάντοτε ζξοδοσ ελεφκερθ και χωρίσ εμπόδια, για άμεςθ απομάκρυνςθ, ςε 
περίπτωςθ που κινδυνεφει θ ηωι κάποιου από πυρκαγιά. 

 

Καταπολζμθςθ φωτιάσ 
Το υλικό καταπολζμθςθσ φωτιάσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ανά πάςα ςτιγμι. Ρρζπει λοιπόν να 
παραμζνει πάντα ελεφκερο και να είναι προςιτό. Το υλικό αυτό προορίηεται αυςτθρά για χριςθ μόνο 
ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ. Απαγορεφεται αυςτθρά θ χρθςιμοποίθςθ όλων των διατεκειμζνων μζςων 
αντιμετϊπιςθσ πυρκαγιάσ για άλλουσ ςκοποφσ εκτόσ εκείνων για τουσ οποίουσ προορίηονται. 
Τα υπάρχοντα μζςα κατάςβεςθσ πυρκαγιάσ ςτο εργοτάξιο πρζπει να είναι πυροςβεςτιρεσ CO2 για 
κατάςβεςθ ςτερεϊν, υγρϊν, αερίων καυςίμων και θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, πυροςβεςτιρεσ ςκόνθσ 
για κατάςβεςθ ςτερεϊν, υγρϊν, αερίων καυςίμων, άμμοσ για κατάςβεςθ ςτερεϊν ι υγρϊν καυςίμων 
και τζλοσ ςκαπάνεσ και φτυάρια. 
Για να αντιμετωπιςκεί θ πυρκαγιά πρζπει να είναι γνωςτά ςτουσ εργαηόμενουσ τα πυροςβεςτικά μζςα 
που υπάρχουν ςτον χϊρο εργαςίασ, θ κζςθ όπου ευρίςκονται, για ποιεσ πυρκαγιζσ είναι κατάλλθλα και 
πωσ χρθςιμοποιοφνται. 
Για να αντιμετωπιςκεί πυρκαγιά ςε θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ υπό τάςθ ι ςε υγρά καφςιμα οι 
εργαηόμενοι απαγορεφεται να χρθςιμοποιιςουν πυροςβεςτιρεσ νεροφ και γενικά νερό. 
Για να μθν επεκτακεί θ πυρκαγιά οι εργαηόμενοι πρζπει να κάνουν αποψίλωςθ του χϊρου του 
εργοταξίου και διατθροφν τον χϊρο κακαρό από χαρτιά και άλλα εφφλεκτα υλικά. 
Το νερό κα χρθςιμοποιείται από τουσ εργαηόμενουσ για κατάςβεςθ φωτιάσ ςε ςτερεά και ιδίωσ 
ελαφρά ςτερεά υλικά όπωσ χαρτιά, χόρτα, ςτουπιά κλπ. όπου καλόν είναι να αποφεφγεται θ χριςθ 
πυροςβεςτιρων ςκόνθσ ι πυροςβεςτιρων CO2. 

 
 Οδθγίεσ επζμβαςθσ ςε περίπτωςθ φωτιάσ. 
Εάν κάποιοσ εργαηόμενοσ αντιλθφκεί φωτιά ςε οποιοδιποτε ςθμείο εντόσ και εκτόσ των 
εγκαταςτάςεων του εργοταξίου κα πρζπει να ειδοποιιςει αμζςωσ το τμιμα των εργαηομζνων που 
ευρίςκεται πλθςιζςτερα ςτο ςθμείο τθσ φωτιάσ, το προςωπικό πυραςφάλειασ και τον φφλακα και 
τθλεφωνικά τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία (199) και ςτθ ςυνζχεια να προςπακιςει να ςβιςει ι να 
περιορίςει όςο είναι δυνατόν τθν φωτιά χρθςιμοποιϊντασ όλα τα κατάλλθλα για τθν περίπτωςθ 
πυροςβεςτικά μζςα. 
Πλεσ οι ενζργειεσ επζμβαςθσ πρζπει να κατευκφνονται από τον εργοταξιάρχθ ι από τον υπεφκυνο 
βάρδιασ. 

 
 

1.5 χζδιο αντιμετϊπιςθσ ατυχιματοσ 
 

Ο επικεφαλισ εργοδθγόσ κάκε βάρδιασ εργαςίασ ςε ςυνεργαςία με τον τεχνικό αςφαλείασ πρζπει να 
λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν, όπωσ αυτά αναφζρονται 
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παρακάτω. 
Σε κάκε εργατικό ατφχθμα προςφζρονται οι πρϊτεσ βοικειεσ από το φαρμακείο, που είναι 
τοποκετθμζνο ςε προςιτό ςθμείο, το οποίο με μζριμνα του Αναδόχου, περιζχει πάντα επαρκείσ 
ποςότθτεσ φαρμακευτικϊν ειδϊν. (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 110 παρ.1). 
Αν ο τραυματιςμόσ είναι ςοβαρισ μορφισ ο τραυματιςμζνοσ πρζπει να μεταφερκεί με μζριμνα του 
Αναδόχου ι του Τεχνικοφ Αςφαλείασ ςτο πλθςιζςτερο ιατρείο του ΙΚΑ ι Κζντρο Υγείασ ι Γενικό 
Νοςοκομείο, οι διευκφνςεισ των οποίων είναι γραμμζνεσ εμφανϊσ ςτθν κζςθ που φυλάςςεται το 
φαρμακείο. 
Μετά τθν αντιμετϊπιςθ του ατυχιματοσ ειδοποιείται ο τεχνικόσ αςφαλείασ και ο προϊςτάμενοσ του 
τμιματοσ όπου ανικει ο ατυχιςασ. 
Ο τεχνικόσ αςφάλειασ του εργοταξίου προβαίνει ςε ζρευνα και ανάλυςθ του ατυχιματοσ προκειμζνου 
να διαπιςτωκοφν τα αίτια. 
Ο προϊςτάμενοσ του τμιματοσ ςτο οποίο ανικει ο ατυχιςασ εργαηόμενοσ, προβαίνει κατά περίπτωςθ 
ςτισ εξισ ενζργειεσ: 
Εάν πρόκειται για ελαφρφ ατφχθμα που ςυνεπάγεται ολιγόωρθ απουςία του ατυχιςαντα εργαηόμενο – 
μικρότερθ από 8 ϊρεσ- από τθν εργαςία, ςυμβουλεφεται τθν ζκκεςθ του τεχνικοφ αςφάλειασ και 
προτείνει λφςεισ ι κάνει ςυςτάςεισ (ανάλογα με τα αίτια), ζτςι ϊςτε να μθν επαναλθφκεί παρόμοιο 
ατφχθμα. 
Εάν πρόκειται για ςοβαρό ατφχθμα, που κα ζχει ςαν αποτζλεςμα μία διακοπι εργαςίασ-από πλευράσ 
ατυχιςαντοσ- μεγαλφτερθ από 8 ϊρεσ, ο προϊςτάμενοσ του ατυχιςαντοσ εργαηομζνου ςυμπλθρϊνει τθ 
Διλωςθ ατυχιματοσ ςε όςα ςθμεία τον αφοροφν και τθν μονογράφει, ο Δε Ανάδοχοσ ενθμερϊνει 
αμζςωσ τθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνει τθν Διλωςθ ατυχιματοσ ςτα ςθμεία που 
τον αφοροφν. 
 
 
1.6 Σιρθςθ εντφπων επί τόπου του ζργου 

 
Ο Ανάδοχοσ πρζπει να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια για το ζργο Επικεϊρθςθ Εργαςίασ πριν από τθν 
ζναρξθ των εργαςιϊν ειδικι εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ (Ρ.Δ. 305/96 άρκρο 3, παρ. 12). 
Επί τόπου του ζργου τθρείται το Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (Θ.Μ.Α.), και το παρόν Σχζδιο Υγείασ 
και Αςφάλειασ (Σ.Α.Υ.). 
Το Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (Θ.Μ.Α.) πρζπει να το προμθκευτεί από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ 
που είναι αρμόδια ςτθν περιοχι που γίνεται το ζργο, κεωρθμζνο απ αυτι. ο Ανάδοχοσ του ζργου, ι 
όταν δεν υπάρχει αυτόσ, ο κφριοσ του ζργου και μάλιςτα πριν αρχίςουν οι εργαςίεσ, και να φυλάςςεται 
ςτον τόπο του (Ν. 1396/83 άρκρο 8 παρ. 1και Απόφαςθ 130646/84 Ι). 
Στο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (Θ.Μ.Α.), εκτόσ φυςικά από τα ςτοιχεία του ζργου (αρικμ. Οικ. 
Αδείασ, κφριοσ του ζργου, επιβλζποντεσ μθχανικοί, εργολάβοι κλπ.) πρζπει να αναγράφονται οι 
διαπιςτϊςεισ από τουσ ελζγχουσ που γίνονται κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ υποδείξεισ για το τι μζτρα 
πρζπει να λθφκοφν( Απόφαςθ 130346/84 II & III). 

Στο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (Θ.Μ.Α.),δικαιοφνται να γράφουν ο επιβλζπων του ζργου και όςοι 
θ νομοκεςία ορίηει να κάνουν ελζγχουσ ι δοκιμζσ. Επίςθσ μποροφν να γράφουν και οι Επικεωρθτζσ 
Εργαςίασ (Ν. 1396/83 άρκρο 8 παρ. 2). 
Στο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (Θ.Μ.Α.), εκτόσ των άλλων διαπιςτϊςεων και υποδείξεων για τθν 
βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ, πρζπει οπωςδιποτε να αναγράφονται οι ζλεγχοι των ανυψωτικϊν 
μθχανθμάτων, οι ζλεγχοι των ςυρματόςχοινων, οι ζλεγχοι των πρανϊν των εκςκαφϊν και ο ζλεγχοσ 
των αντιςτθρίξεϊν τουσ, οι ζλεγχοι μετά από κάκε κεομθνία, ο αρικμόσ τθσ κεωρθμζνθσ βεβαίωςθσ 
του επιβλζποντοσ μθχανικοφ για τθν καταλλθλότθτα των ικριωμάτων, θ άδεια του επιβλζποντοσ 
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μθχανικοφ για τθν εγκατάςταςθ ανυψωτικισ μθχανισ ςε ικρίωμα. 

 
1.7 Προςταςία περιβάλλοντοσ. 

 
Ωσ περιβάλλον νοείται τόςον το φυςικό περιβάλλον όςον και το ανκρωπογενζσ. 
Θ προςταςία του περιβάλλοντοσ είναι μεγίςτθσ ςθμαςίασ για τον κφριο του ζργου και κατ επζκταςθ και 
για τον Ανάδοχο. 
Ο ςχεδιαςμόσ του ζργου ζχει γίνει με τζτοιο τρόπο ϊςτε να επιτυγχάνονται αφ ενόσ μεν θ μζγιςτθ 
δυνατι εναρμόνιςθ του ζργου με το περιβάλλον, αφ ετζρου δε θ ελάχιςτθ δυνατι διατάραξθ του 
περιβάλλοντοσ, τόςον κατά τθν διάρκεια ηωισ του ζργου όςον και κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ 
του. 
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