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ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΑΤ) 
(Π.Δ. 305/96, άρκρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10)  

 
 

ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ : Διμοσ Νζασ Ιωνίασ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ :  Αγ. Γεωργίου 40, 142 34 Ν. ΙΩΝΙΑ 
ΤΠΟΧΡΕΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ .Α.Τ. : Σεχνικι Τπθρεςία Διμου Νζασ Ιωνίασ 
 

 

Γενικά 

 

κοπόσ τθσ παροφςασ προδιαγραφισ είναι να κζςει τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ και κανόνεσ που 

αφοροφν ςτθν Τγιεινι και Αςφάλεια του προςωπικοφ του Αναδόχου και των Τπεργολάβων αυτοφ, 

που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο : «ΤΝΣΗΡΗΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ  

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 2021-2022». 

 

Νομοκεςία 

 

Από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν και ςε όλθ τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου, ο Ανάδοχοσ κα 

λαμβάνει και κα τθρεί όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ και προςταςίασ ζργων και προςωπικοφ, 

ςφμφωνα με τισ παρακάτω διατάξεισ. 

 
ΔΙΑΣΑΞΗ ΦΕΚ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ν.158/75 189/Α/75 
Περί εργαςίασ επί θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων ευριςκομζνων 
υπό τάςθ. 

Π.Δ. 447/75  
142/Α/17.
7.75 

Περί αςφαλείασ των εν τοισ οικοδομικζσ εργαςίεσ 
αςχολουμζνων μιςκωτϊν. 

Π.Δ. 22/76 /76 Λειτουργία και ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ 

Π.Δ. 95/78 20/Α/78 
Περί μζτρων Τγιεινισ και Αςφάλειασ των απαςχολουμζνων εισ 
εργαςίασ ςυγκολλιςεων. 

Ν.616/77  Κανονιςμόσ Πυραςφάλειασ - Πυροπροςταςίασ 

Π.Δ. 95/78 
 Κανόνεσ αςφάλειασ και υγιεινισ κατά τθν ςυγκόλλθςθ 

αντικειμζνων 

Π.Δ.422/79  ιμανςθ Εργοταξίων 

Τ/Α 12/2/79 132/79 
Περί αντικαταςτάςεωσ του άρκρου 40 του Κανονιςμοφ 
Αςκενείασ του ΙΚΑ 

Π.Δ. 778/90 193/Α 
Περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν 
εργαςιϊν. 

Π.Δ. 
1073/81 

260/Α64/
Α/81 

Περί μζτρων Αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςιν εργαςιϊν εισ 
εργοτάξια οικοδομϊν και πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτοσ 
πολιτικοφ μθχανικοφ (διορκϊςεισ ςφαλμάτων) 

ΤΑ 
βμ5/30058/
82 

121/Β/83 
Ζγκριςθ πρότυπθσ προδιαγραφισ ςθμάνςεωσ εκτελοφμενων 
ζργων ςε οδοφσ εντόσ κατοικθμζνων περιοχϊν. 

Π.Δ.329/83 
 Κανόνεσ διαβάκμιςθσ και κωδικοποίθςθσ επικίνδυνων 

αντικειμζνων 

Ν.1396/83 126/Α/83 Τποχρεϊςεισ λιψθσ και τιρθςθσ των μζτρων Αςφάλειασ ςτισ 
οικοδομζσ και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά ζργα 

Ν.1430/84 49/Α/84 Κφρωςθ τθσ υπ’ αρικμ. 62 Διεκνοφσ ςφμβαςθσ εργαςίασ που 
αφορά ςτισ διατάξεισ Αςφάλειασ ςτθν οικοδομικι βιομθχανία 
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και τθν ρφκμιςθ κεμάτων που ζχουν ςχζςθ με αυτι. 

ΤΑ 
130646/84 

154/Β/84 Θμερολόγιο μζτρων Αςφάλειασ 

Ν.1568/85 177/Α/85 Τγιεινι και Αςφάλεια των εργαηομζνων 

Π.Δ. 94/87 54/Α/87 Προςταςία των εργαηομζνων που εκτίκενται ςτον μετ. 
Μόλυβδο και τισ ενϊςεισ ιόντων του κατά τθν εργαςία 
(82/605/ΕΟΚ) 

Π.Δ. 315/87 149/Α/87 φςταςθ Επιτροπισ και Αςφάλειασ τθσ Εργαςίασ (ΕΤΕΑ) ςε 
εργοτάξια οικοδομϊν και εν γζνει τεχνικϊν ζργων. 

ΤΑ 281/Β/87 291//87 υςκευζσ πίεςθσ και μζκοδοι ελζγχου αυτϊν. 

ΤΑ 
131325/87 

467/Β/87 φςταςθ μικτϊν επιτροπϊν ελζγχου ςε οικοδομζσ και 
εργοταξιακά ζργα. 

ΤΑ/Β/19338/
1944/87 

624/Β/87 Χαλφβδινεσ Φιάλλεσ αερίου χωρίσ ςυγκόλλθςθ 

Π.Δ. 71/88  Κανόνεσ πρόλθψθσ πυρκαχιϊν ςε κτίρια 

Π.Δ. 294/88  Τγιεινι και Αςφάλεια των εργαηομζνων 

Τ.Α. 
69001/1921
/88sec 

 Επίπεδα θχορφπανςθσ εργοταξίων. 

ΤΑ 
131099/89 

930/Β/89 Προςταςία των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ που διατρζχει 
θ υγεία τουσ με τθν απαγόρευςθ οριςμζνων ειδικϊν 
παραγόντων και ι οριςμζνων δραςτθριοτιτων (88/364/ΕΟΚ) 

Π.Δ. 31/90 11/Α/90 Επίβλεψθ τθσ λειτουργίασ, χειριςμόσ και ςυντιρθςθ 
μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν ζργων  

Ν.1650/90  Προςταςία περιβάλλοντοσ 

Π.Δ 85/91 38/Α/91 Προςταςία των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ που 
διατρζχουν λόγω τθσ ζκκεςισ τουσ ςτον κόρυβο κατά τθν 
εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 86/188/ΕΟΚ 

ΤΑ/12479/Φ
17/414/91 

431/Β/91 Απλά δοχεία πίεςθσ 

ΤΑΒ/15233/
3.7.91 

487/Β/91 χετικά με ςυςκευζσ αερίου 

Ν.2084/92 165/Α/92 Αναμόρφωςθ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και άλλεσ διατάξεισ 

Π.Δ.77/93  Προςταςία των εργαηομζνων ζναντι φυςικϊν, χθμικϊν και 
βιολογικϊν παραγόντων. 

Π.Δ. 377/93 160 τ.Α Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτισ Οδθγίεσ 
89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ, ςχετικά με τισ μθχανζσ. 

Π.Δ.395,396
/94 

 Προδιαγραφζσ αςφαλείασ για ατομικό εξοπλιςμό και μζςων 
ατομικισ προςταςίασ. 

Π.Δ.397/94  Ελάχιςτεσ Απαιτιςεισ υγιεινισ και αςφάλειασ για τον 
χειρονακτικό χειριςμό φορτίων 

Π.Δ. 105/95  Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθν ςιμανςθ αςφαλείασ ι/και 
υγείασ ςτθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν ίδια Οδθγία 
92/58/ΕΟΚ. 

Π.Δ. 17/96  Εναρμόνιςθ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/391/ΕΟΚ 

Π.Δ. 305/96 212/Α Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και υγείασ που πρζπει να 
εφαρμόηονται ςτα προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια, ςε 
ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 92/58/ΕΟΚ 

   

 
θμείωςθ : 

Κάκε άλλοσ νόμοσ που δεν αναγράφεται παραπάνω αλλά είναι εφαρμόςιμοσ ςτο ζργο, κακϊσ και κάκε 

τροποποίθςθ των προθγουμζνων νόμων, πρζπει να ακολουκείται. 
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χζδιο Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων 

 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο, να υποβάλλει ςτθν 

Τπθρεςία για ζγκριςθ ολοκλθρωμζνο χζδιο Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, το οποίο κα ακολουκείται 

πιςτά από το προςωπικοφ του Αναδόχου και των Τπεργολάβων αυτοφ κακϊσ επίςθσ και των 

ειδικϊν ςυμβοφλων, που τυχόν κα παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο, κακ’ όλθ τθν διάρκεια των 

εργαςιϊν. 

 
Ο Ανάδοχοσ κα εκπονιςει το χζδιο Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, αφοφ μελετιςει καλά το ζργο και 
λάβει ςοβαρά υπόψθ του τισ ειδικζσ ςυνκικεσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ των εργαςιϊν που κα 
εκτελεςκοφν ςτο εργοτάξιο. Σο χζδιο κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τισ γενικζσ απαιτιςεισ και 
διαδικαςίεσ που περιγράφονται ςτθν παροφςα προδιαγραφι. 
 
Τπεφκυνοσ Αςφάλειασ και Τγιεινισ 
 
Ο Ανάδοχοσ κα ορίςει, με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν Τπθρεςία, και αντίςτοιχθ Διλωςθ αποδοχισ, τον 
Τπεφκυνο Αςφάλειασ και Τγιεινισ, ο οποίοσ κα ζχει κατ’ ελάχιςτον τισ παρακάτω αρμοδιότθτεσ: 
 
 Ενθμερϊνει και εκπαιδεφει το προςωπικό για τα μζτρα αςφαλείασ που πρζπει να τθροφνται. 
 
 Ενθμερϊνει  τον Δ/ντι του εργοταξίου κακϊσ και των υπολοίπων προϊςταμζνων του εργοταξίου 

για όλθ τθν ςχετικι με τθν Αςφάλεια Νομοκεςία κακϊσ και με τισ ειδικζσ Διαδικαςίεσ 
Αςφάλειασ που ςχετίηονται με το εργοτάξιο. 

 
 Μεριμνά για τθν προμικεια και διανομι ςτο προςωπικό τον ατομικό εξοπλιςμό Αςφαλείασ. 
 
 Επιβλζπει το προςωπικό και τισ εργαςίεσ ςε ςυνεχι βάςθ, ϊςτε όλα να είναι ςφμφωνα με τισ 

απαιτιςεισ Τγιεινισ και Αςφάλειασ. 
 
 Φροντίηει για τθν αςφάλεια του κοινοφ (ςυμπεριλαμβανομζνων των επιςκεπτϊν). 
 
 Επιβεβαιϊνει ότι οι Τπεργολάβοι τθροφν τα μζτρα αςφαλείασ ςφμφωνα με τθν νομοκεςία και 

τισ απαιτιςεισ του ζργου. 
 
 Εντοπίηει τυχόν προβλιματα ςτθν εφαρμογι των μζτρων λαμβάνει διορκωτικζσ ενζργειεσ για 

τθν αντιμετϊπιςι των, όπωσ και για τθν επικεϊρθςθ και αποκατάςταςθ των προβλθμάτων. 
 
 Μεριμνά για τθν τιρθςθ αρχείου όλθσ τθσ τεκμθρίωςθσ που ςχετίηεται με κζματα Αςφαλείασ, 

κακϊσ και όλθ τθν ςχετικι νομοκεςία, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τισ οδθγίεσ που 
ςχετίηονται με τθν Αςφάλεια. 

 
 Ενθμερϊνει τισ κακοριςμζνεσ από τθν νομοκεςία αρχζσ, τθν Διοίκθςθ του ζργου και τθν 

Επίβλεψθ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι Επικίνδυνου περιςτατικοφ. 
 
Ημερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ 
 
Ο Τπεφκυνοσ Τγιεινισ και Αςφάλειασ Τποχρεοφται να κακιερϊςει και να τθρεί Θμερολόγιο Μζτρων 
Αςφάλειασ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 8 του Ν. 1396/83 ϋϋΤποχρεϊςεισ λιψθσ και τιρθςθσ των 
μζτρων αςφαλείασ ςτισ οικοδομζσ και λοιπά τεχνικά ζργαϋϋ. 
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Γνωςτοποίθςθ ςτθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ 
 
Μετά τθν εγκατάςταςθ ςτο ζργο και πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν. Ο Ανάδοχοσ κα διαβιβάςει ςτθν 
αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ τθν εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ που επιβάλλεται από το Π.Δ. 
305/96, το περιεχόμενο τθσ οποίασ κα περιλαμβάνει τα εξισ: 
 

 Θμερομθνία διαβίβαςθσ : 
 

 Ακριβι διεφκυνςθ του Εργοταξίου : 
 

 Αρικμόσ αδείασ  
 

 Κφριοσ του ζργου (όνομα και διεφκυνςθ) : 
 

 Είδοσ του ζργου 
 

 Ανάδοχοσ (όνομα και διεφκυνςθ) 
 

 υντονιςτισ (ζσ) ςε κζματα αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ του ζργου 
(ονόματα και διευκφνςεισ) 

 

 υντονιςτισ ςε κζματα αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου (όνομα και 
διεφκυνςθ) 

 

 Προβλεπόμενθ θμερομθνία ζναρξθσ των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο. 
 

 Προβλεπόμενθ διάρκεια του εργοταξίου 
 

 Προβλεπόμενοσ μζγιςτοσ αρικμόσ εργαηομζνων ςτο εργοτάξιο 
 

 Προβλεπόμενοσ αρικμόσ εργολάβων, υπεργολάβων και αυτοαπαςχολοφμενων ςτο εργοτάξιο 
 

 τοιχεία των επιχειριςεων που ζχουν ιδθ επιλεγεί 
 
Θ εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ κα αναρτθκεί κατά τρόπο εμφανι ςτο εργοτάξιο και, αν 
απαιτείται, κα ενθμερϊνεται. 
 
Ενθμζρωςθ των εργαηομζνων 
 
τα πλαίςια τθσ ενθμζρωςθσ οι εργαηόμενοι και οι εκπρόςωποί τουσ κα ενθμερϊνονται για όλα τα μζτρα τα 
ςχετικά με τθν προςταςία τθσ αςφάλειασ, και τθσ υγείασ των εργαηομζνων που προβλζπονται από το Π.Δ. 
305/96. Οι πλθροφορίεσ πρζπει να είναι κατανοθτζσ για τουσ εργαηόμενουσ τουσ οποίουσ αφοροφν. 

 
Γενικά μζτρα αςφαλείασ 
 
Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ κα λάβει όλα τα ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ μζτρα 
αςφάλειασ για τθν προςταςία ανκρϊπων και όμορων ιδιοκτθςιϊν. Ειδικότερα : 

 

 Θα τοποκετθκοφν ενδεικτικζσ του ζργου πινακίδεσ, μζςα ςτον χϊρο του εργοταξίου και ςτουσ 
περιβάλλοντεσ δρόμουσ (Π.Δ. 105/95) 

 

 Σα κεκλιμζνα επίπεδα (ράμπεσ) κινιςεωσ των αυτοκινιτων και των ςκαπτικϊν μθχανθμάτων κα 
ζχουν τισ κατάλλθλεσ διαςτάςεισ και κλίςεισ για τθν αςφαλι κίνθςθ των οχθμάτων αυτϊν. 
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(Πλάτοσ ράμπασ τουλάχιςτον 6.0 μ και κλίςθ όχι μεγαλφτερθ από 15%) Σα πρανι των 
κεκλιμζνων επιπζδων κα αντιςτθρίηονται ι κα ζχουν τθν κατάλλθλθ κλίςθ (όχι μεγαλφτερθ από 
1/1) για να αποφεφγεται κατακριμνιςι τουσ λόγω βάρουσ των οχθμάτων. 

 
Μζςα Ατομικισ Προςταςίασ 
 
9.1   Ατομικι Προςταςία 
 
Θ χρθςιμοποίθςθ των απαραίτθτων ειδϊν ατομικισ προςταςίασ, όπωσ κακορίηονται από το χζδιο 
Τγιεινισ και Αςφάλειασ, τουσ κανόνεσ του εργοταξίου, τισ υποδείξεισ από τον Δ/ντι του εργοταξίου, 
τον Τπεφκυνο Αςφαλείασ, ι τον Επιβλζποντα, είναι υποχρεωτικι για κάκε παρευριςκόμενο ςτο 
εργοτάξιο. 
 
Σα είδθ ατομικισ προςταςίασ κα πρζπει να αντιςτοιχοφν ςτα ςωματικά χαρακτθριςτικά του κάκε 
εργαηόμενου και κα πρζπει να ςυντθροφνται κατάλλθλα, ϊςτε να καλφπτουν τισ απαιτιςεισ 
αςφαλείασ. 
 
9.2 Προςτατευτικά Κράνθ 
 
Είναι υποχρεωτικι θ χριςθ των προςτατευτικϊν κρανϊν από όλουσ τουσ παρευριςκόμενουσ ςτον χϊρο του 
εργοταξίου (εργαηόμενοι ι επιςκζπτεσ). Αμζλεια του παραπάνω κα επιφζρει αντίςτοιχεσ κυρϊςεισ, όπωσ 
προβλζπεται από τον νόμο. 

 
9.3 Προςτατευτικά Γυαλιά 
 
Είναι υποχρεωτικι θ χριςθ γυαλιϊν, όταν θ εργαςία που εκτελεί ο εργαηόμενοσ περιζχει κάτι από τα 
παρακάτω : 

 

 Χριςθ Αεοροςυμπεςτι 
 

 Απόξεςθ χρωματιςμϊν ςκουριάσ κ.λ.π. 
 

 Χριςθ μθχανικισ βοφρτςασ 
 

 υγκόλλθςθ 
 

 Αμμοβολι – Βαφι 
 
9.4 Προςτατευτικά Ακοισ 
 
Σα προςτατευτικά ακοισ πρζπει να χρθςιμοποιοφνται κατά τθν εργαςία κοντά ςε κορυβϊδθ 
μθχανιματα όπωσ γεννιτριεσ, υδραυλικά ςφυριά. Διατρθτικά κ.λ.π. 
 
9.5 Προςτατευτικά χεριϊν 
 
Πρζπει να χρθςιμοποιοφνται προςτατευτικά γάντια, ανάλογα με το είδοσ τθσ εργαςίασ που το 
απαιτεί. 
 
9.6 Προςτατευτικά ποδιϊν 
 
Οι εργαηόμενοι κα φζρουν κα φζρουν ςε κάκε περίπτωςθ υποδιματα που κα προςτατεφουν 
πλιρωσ τα πόδια και ςυγκεκριμζνα τα υποδιματα κα είναι βιομθχανικοφ τφπου με προςτατευτικά 
ελάςματα μπροςτά. 
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Ακλθτικά υποδιματα, ςανδάλια και άλλα ελαφρά παποφτςια απαγορεφονται. 
 
9.7 Προςτατευτικά ςϊματοσ 
 
Κάτω από φυςιολογικζσ καιρικζσ ςυνκικεσ, κα πρζπει να φοριοφνται ροφχα υψθλισ ευκρίνειασ 
(φωςφορίηοντα γιλζκα), όταν ο χϊροσ είναι κοντά ςε δρόμουσ ταχείασ κυκλοφορίασ. 
 
9.8 Μθχανιματα και Εργαλεία 
 

 Όλα τα μθχανιματα κα είναι εφοδιαςμζνα με ςυςκευζσ αςφαλείασ, όπωσ προειδοποιθτικζσ 
πινακίδεσ, φϊτα Alarm, κόρνεσ οπιςκοπορείασ κλπ.. 

 

 Κανζνασ γερανόσ ι ανυψωτικό μθχάνθμα δεν πρζπει να υπερβαίνει το όριο ανυψοφμενου 
φορτίου ι τθν ακτίνα εργαςίασ του. 

 

 Κανζνα εργαλείο ανφψωςθσ δεν κα χρθςιμοποιείται εάν προθγουμζνωσ δεν ζχει ελεγχκεί 
 

 Άτομα χωρίσ πείρα δεν χειρίηονται ποτζ κάποιο από τα παρακάτω αναφερόμενα μθχανιματα : 
 

 Αςφαλτοκόπτεσ 
 Οδοςτρωτιρεσ 
 Εκςκαφείσ 
 Τδραυλικό ςφυρί 
 Αεροςυμπιεςτζσ 
 Φορτωτζσ 
 Φορτθγά 
 Πρζςα ςκυροδζματοσ 
 Γερανοί 
 υςκευζσ υγκόλλθςθσ 
 Άλλο μθχάνθμα κατά τθν κρίςθσ του Τπευκφνου Αςφάλειασ και του Εργοταξιάρχθ. 

 
Εργαςίεσ 
 
Εδϊ ςθμειϊνονται μόνο κάποιεσ βαςικζσ εργαςίεσ και οι κφριεσ οδθγίεσ αςφαλείασ. Είναι προφανζσ 
ότι οι οδθγίεσ μπορεί να γίνονται αυςτθρότερεσ και ςυγκεκριμζνεσ, ανάλογα με το είδοσ τθσ 
εργαςίασ και του ζργου. 
 
10.1   Εκςκαφζσ 
 
 Σο προςωπικό πρζπει να χρθςιμοποιεί τα είδθ ατομικισ ανάγκθσ προςταςίασ. 
 
 Σα μθχανιματα εκςκαφισ πρζπει να βρίςκονται ςε καλι κατάςταςθ, να διακζτουν όλα τα 

απαραίτθτα πιςτοποιθτικά και άδειεσ, κακϊσ επίςθσ φϊτα αςφαλείασ και θχθτικό ςιμα 
προειδοποίθςθσ οπιςκοπορείασ. 

 
 Απαγορεφεται θ εργαςία εντόσ του ορφγματοσ, ςε περίπτωςθ που θ κίνθςθ των ςκαπτικϊν 

μθχανθμάτων μπορεί να αποβεί επικίνδυνθ. 
 
 Για τθν αποφυγι βλαβϊν ςτα δίκτυα παροχϊν κοινισ ωφζλειασ και κατάπτωςθσ των πρανϊν 

εκςκαφισ, πρζπει να λαμβάνονται τα εξισ μζτρα αςφαλείασ: 
 

Κακοδιγθςθ από τουσ ΟΚΩ για τθν επιβεβαίωςθ των ςχεδίων καταςκευισ, ςχετικά με τθν 
ακριβι κζςθ των δικτφων παροχισ. 
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 Σα προϊόντα εκςκαφϊν απομακρφνονται το ςυντομότερο δυνατόν. Σοποκετοφνται ςε απόςταςθ 
από τα άκρα του ορφγματοσ ςφμφωνα με τθ νομοκεςία 

 
 Δεν εφαρμόηεται φορτίο κοντά ςτα άκρα του ορφγματοσ, όταν υπάρχει πικανότθτα πρόκλθςθσ 

κατάρρευςθσ. 
 
 Δεν επιτρζπεται θ κίνθςθ βαρζων οχθμάτων κοντά ςτθν εκςκαφι, εκτόσ αν ζχουν γίνει ειδικζσ 

εργαςίεσ υποςτιριξθσ. 
 
 ε περίπτωςθ που οι εργαςίεσ εκςκαφϊν παρενοχλοφν τθν κυκλοφορία, κα πρζπει να 

αναπτφςςεται ζνα ςφςτθμα αςφαλοφσ διευκζτθςθσ τθσ κυκλοφορίασ. 
 
 Ο δρόμοσ πρόςβαςθσ ςτον χϊρο εκφόρτωςθσ κα πρζπει να ςθμαίνεται κατάλλθλα προσ 

αποφυγι ατυχθμάτων. 
 
 Σα ορφγματα κα πρζπει να περιφράςςονται. Όπου απαιτείται, κα υπάρχουν κατάλλθλα 

διαμορφωμζνεσ ράμπεσ για τθν είςοδο και ζξοδο ςτο όρυγμα, ενϊ για τθ διάςχιςθ του 
ορφγματοσ κα υπάρχουν ειδικζσ διαμορφϊςεισ – καταςκευζσ. 

 
 Πρζπει να ελζγχεται θ πικανότθτα μόλυνςθσ τθσ περιοχισ (χθμικά αζρια ι επικίνδυνα 

απόβλθτα) κακϊσ και θ πικανότθτα να επθρεαςτοφν κοντινζσ καταςκευζσ, οπότε κα 
λαμβάνονται τα απαραίτθτα μζτρα. 

 
 Μετά από εργαςίασ ανατίναξθσ, κατολίςκθςθ, δυνατι βροχι, παγετό ι χιόνι κ.ά., πρζπει να 

ελζγχονται οι παρειζσ τθσ εκςκαφισ. 
 
 ΠΡΟΟΧΗ : ανάλογα με το φψοσ και τον τφπο τθσ εκςκαφισ, μπορεί να απαιτοφνται πρόςκετα 

μζτρα αςφαλείασ, όπωσ αντιςτιριξθ των πρανϊν, για αποφυγι κατάρρευςθσ. 
 

10.2.  υγκολλιςεισ 
 
 Οι ςυγκολλθτζσ πρζπει να φοροφν τα κατάλλθλα προςτατευτικά για τα μάτια, τα χζρια, τα πόδια 

και το κεφάλι. 

 

 Κατά τθ διάρκεια των ςυγκολλιςεων και όταν δουλεφουν κοντά ςε άλλουσ, οι ςυγκολλθτζσ 

πρζπει να χρθςιμοποιοφν προςτατευτικά, ϊςτε να μθν πετάγονται ςπίκεσ από λειωμζνο 

μζταλλο, που μπορεί να προκαλζςουν ηθμιζσ. 

 

10.3. Ανυψωτικζσ εργαςίεσ 

 

Πριν ξεκινιςουν εργαςίεσ ανφψωςθσ κα πρζπει να ζχουν επικεωρθκεί αναφορζσ και πιςτοποιθτικά 

χειριςτϊν (εκπαίδευςθ & ικανότθτεσ) και μθχανθμάτων (ςυντιρθςθ). 

Επίςθσ κα πρζπει να διαςφαλίηονται τα ακόλουκα: 

 

 Σο ζδαφοσ ζδραςθσ των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων είναι κατάλλθλο και μπορεί να αντζξει τα 

φορτία που κα αςκθκοφν κατά τθν ανφψωςθ. 

 Κανζνα τμιμα του ανυψωτικοφ μθχανιματοσ δεν κα ζρκει ςε επαφι με δίκτυα παροχϊν ι 

εναζρια καλϊδια θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 
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10.4. Ηλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ 
 

 Οι θλεκτρολογικισ φφςεωσ εργαςίεσ πρζπει να γίνονται από εκπαιδευμζνο ι / και ζμπειρο 
προςωπικό. 

 
Κανζνα άλλο πρόςωπο δεν κα αναμιγνφεται με θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ ι μθχανιματα. 
 
 Επιτρζπεται θ χριςθ μόνο των ςυςκευϊν εκείνων που είναι γειωμζνεσ ι διπλά μονωμζνεσ. 
 
 Όλεσ οι ςυςκευζσ πρζπει να είναι προςαρμοςμζνεσ ςτθν τάςθ ρεφματοσ που χρθςιμοποιείται. 
 
 Κάκε εργαλείο / ςυςκευι χειρόσ κα πρζπει να ζχει τάςθ 220 V ι και λιγότερο. 
 
10.5. ιμανςθ και εργαςίεσ ςε δρόμουσ 
 
 Χρθςιμοποιοφνται μόνο εγκεκριμζνα ςιματα. 
 
 Θ τοποκζτθςθ των ςθμάτων γίνεται κατά τθν κατεφκυνςθ τθσ κυκλοφορίασ, ενϊ το μάηεμα 

αντίκετα προσ αυτιν. 
 
 Οι πινακίδεσ, φραγμοί και διαγραμμίςεισ πρζπει να κακοδθγοφν τθν κυκλοφορία ςε ομαλι και 

αςφαλι ροι. 
 
 Αναβοςβινων φωτιςμόσ επιτρζπεται μόνο ςτθν αρχι των ζργων ι ςε επικίνδυνεσ κζςεισ, όχι 

όμωσ κατά μικοσ των ζργων. 
 
 Λαμβάνεται υπόψθ θ ορατότθτα των ςθμάτων.  το ςκοτάδι ι ςε περίπτωςθ άςχθμου καιροφ, 

τα ςιματα πρζπει να φωτίηονται επαρκϊσ. 
 

 Ελζγχεται ςυςτθματικά θ ςιμανςθ. 
 
 Κάκε ςιμα ι εξοπλιςμόσ φφλαξθσ που δεν χρειάηεται άλλο πρζπει να απομακρφνεται. 
 
 ε δρόμουσ διπλισ κατεφκυνςθσ, τα ςιματα τοποκετοφνται και ςτισ δφο πλευρζσ. 
 
 Εξαςφαλίηεται ότι τα ςιματα και ο εξοπλιςμόσ φφλαξθσ δεν κα παραςυρκεί από τθ διερχόμενθ 

κίνθςθ. 
 
 Όπου υπάρχει πζραςμα πεηϊν, οι εκςκαφζσ περιφράηονται ςτισ πλευρζσ του περάςματοσ. 
 
 Εξαςφαλίηεται ότι υπάρχει αςφαλισ πρόςβαςθ πεηϊν ςτισ ιδιοκτθςίεσ. 
 
 Αν θ παράκαμψθ τθσ κυκλοφορίασ είναι αναπόφευκτθ, εκ των προτζρων κα τοποκετείται 

επαρκισ ςιμανςθ. 
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11.    Κίνδυνοι που ενδζχεται να παρουςιαςτοφν κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου  

 
Οι κίνδυνοι που ενδζχεται να παρουςιαςτοφν κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου μποροφν να 
καταγραφοφν ωσ παρακάτω : 
 
 Κίνδυνοι από κίνθςθ οχθμάτων – μθχανθμάτων 

ϋ αυτι τθν κατθγορία καταγράφονται οι κίνδυνοι από ςυγκροφςεισ οχθμάτων – οχιματοσ, 
ςυγκροφςεισ οχθμάτων – προςϊπων, ςυγκροφςεισ οχθμάτων – ςτακερϊν εμποδίων, 
ςυνκλίψεισ μεταξφ οχθμάτων, ςυνκλίψεισ οχθμάτων – ςτακερϊν εμποδίων,  ανεξζλεγκτθ 
κίνθςθ λόγω βλαβϊν, ανεξζλεγκτθ κίνθςθ λόγω ελλιποφσ ακινθτοποίθςθσ. 
 

 Κίνδυνοι από ανατροπι οχθμάτων – μθχανθμάτων 
 

ϋ αυτι τθν κατθγορία καταγράφονται οι κίνδυνοι από ζκκεντρθ φόρτωςθ, υποχϊρθςθ 

εδάφουσ/δαπζδου, υπερφόρτωςθ, εργαςία ςε πρανζσ, μεγάλεσ ταχφτθτεσ. 

 Κίνδυνοι από μθχανιματα με κινθτά μζρθ 
 

ϋ αυτι τθν κατθγορία καταγράφονται οι κίνδυνοι από ςτενότθτα χϊρου, βλάβθ ςυςτιματοσ 
κίνθςθσ, ανεπαρκι κάλυψθ κινουμζνων τμθμάτων – πτϊςθσ, ανεπαρκι κάλυψθ κινουμζνων 
τμθμάτων – παγιδεφςεωσ μελϊν, τθλεχειριηόμενα μθχανιματα και τμιματά τουσ. 
 

 Κίνδυνοι από πτϊςθ από φψοσ από οικοδομζσ – κτίςματα 
 

ϋ αυτι τθν κατθγορία καταγράφονται οι κίνδυνοι πτϊςθσ από κατεδαφίςεισ, κενά τοίχων, 
κλιμακοςτάςια, εργαςία ςε ςτζγεσ. 
 

 Κίνδυνοι από πτϊςθ από φψοσ από δάπεδα εργαςίασ – προςπελάςεισ 
 

ϋ αυτι τθν κατθγορία καταγράφονται οι κίνδυνοι πτϊςθσ από κενά – περάςματα δαπζδων, 
επικλινι – ολιςκθρά – ανϊμαλα δάπεδα, υπερυψωμζνεσ δίοδοι και πεηογζφυρεσ, κινθτζσ 
ςκάλεσ και ανεμόςκαλεσ, αναρτθμζνα δάπεδα λόγω αςτοχίασ ανάρτθςθσ, κινθτά δάπεδα λόγω 
αςτοχίασ μθχανιςμϊν, κινθτά δάπεδα λόγω πρόςκρουςθσ. 
 

 Κίνδυνοι από πτϊςθ από φψοσ από ικριϊματα 
 

ϋ αυτι τθν κατθγορία καταγράφονται οι κίνδυνοι πτϊςθσ από κενά ικριωμάτων, ανατροπι 
λόγω αςτοχίασ ςυναρμολόγθςθσ, ανατροπι λόγω αςτοχίασ ζδραςθσ, κατάρρευςθ λόγω 
αςτοχίασ υλικοφ ικριϊματοσ, κατάρρευςθ λόγω ανεμοπίεςθσ. 
 

 Κίνδυνοι από εκτοξευόμενα υλικά – κραφςματα 
 

ϋ αυτι τθν κατθγορία καταγράφονται οι κίνδυνοι από τροχίςεισ – λειάνςεισ, ςυρματόςχοινα, 
δοχεία και δίκτυα υπό πίεςθ (φιάλεσ υγραερίου – οξυγόνου – πεπιεςμζνου αζρα κλπ.). 
 

 Κίνδυνοι από πτϊςθ υλικϊν από κτιςίματα – φζροντοσ οργανιςμοφ 
 

τθν κατθγορία αυτι υπάγονται οι κίνδυνοι που προζρχονται από αςτοχία λόγω γιρανςθσ, 
αςτοχία λόγω ςτατικισ επιφόρτιςθσ, αςτοχία λόγω ανκρωπογενοφσ δυναμικισ καταπόνθςθσ. 
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 Κίνδυνοι από πτϊςθ υλικϊν από οικοδομικά ςτοιχεία 
 

τθν κατθγορία αυτι υπάγονται οι κίνδυνοι που προζρχονται από γιρανςθ πλθρωτικϊν 
ςτοιχείων, διαςτολι – ςυςτολι υλικϊν, αποξιλωςθ δομικϊν ςτοιχείων, αναρτθμζνα ςτοιχεία 
και εξαρτιματα, φυςικι δυναμικι καταπόνθςθ, ανκρωπογενι δυναμικι καταπόνθςθ, 
κατεδάφιςθ, ςυναρμολόγθςθ – αποςυναρμολόγθςθ προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων. 
 

 Κίνδυνοι από μεταφερόμενα υλικά – εκφορτϊςεωσ 
 

τθν κατθγορία αυτι υπάγονται οι κίνδυνοι που προζρχονται από βλάβθ, υπερφόρτωςθ, 
ακαταλλθλότθτα μεταφορικοφ μθχανιματοσ, διακίνθςθ αντικειμζνων μεγάλου μικουσ, 
χειρονακτικι μεταφορά βαρζων φορτίων, εργαςία κάτω από ςιλό 
 

 Κίνδυνοι από θλεκτροπλθξία 
 

τθν κατθγορία αυτι υπάγονται οι κίνδυνοι που προζρχονται από προχπάρχοντα εναζρια 
δίκτυα, προχπάρχοντα υπόγεια δίκτυα, προχπάρχοντα εντοιχιςμζνα δίκτυα, προχπάρχοντα 
επίτοιχα δίκτυα, δίκτυο θλεκτροδότθςθσ ζργου, ανεπαρκι αντικεραυνικι προςταςία, 
θλεκτροκίνθτα μθχανιματα, θλεκτροκίνθτα εργαλεία. 
 

 Κίνδυνοι από πυρκαγιζσ 
 

τθν κατθγορία αυτι υπάγονται οι κίνδυνοι που προζρχονται από ζκλυςθ – διαφυγι εφφλεκτων 
υλϊν, δεξαμενζσ – αντλίεσ καυςίμων, μονωτικά, διαλφτεσ, PVS κλπ. εφφλεκτα, επζκταςθ 
εξωγενοφσ εςτίασ και ανεπάρκεια αντιπυρικισ προςταςίασ, ςπινκιρεσ -  βραχυκυκλϊματα ςε 
αγωγοφσ υπό τάςθ, χριςθ φλόγασ γενικά ςε κολλιςεισ αντικειμζνων, θλεκτροςυγκολλιςεισ. 
 

 Κίνδυνοι από εγκαφματα 
 

τθν κατθγορία αυτι υπάγονται οι κίνδυνοι που προζρχονται από ςυγκολλιςεισ – ςυντιξεισ, 

πυρακτωμζνα ςτερεά, καυςτιρεσ, υπερκερμαινόμενα τμιματα μθχανισ, αςβζςτθ, οξζα. 

 
 Κίνδυνοι από ζκκεςθ ςε βλαπτικοφσ και φυςικοφσ παράγοντεσ 
 

τθν κατθγορία αυτι υπάγονται οι κίνδυνοι που προζρχονται από ακτινοβολία, κόρυβο – 
δονιςεισ, ςκόνθ, υπαίκρια εργαςία ςε περίοδο παγετοφ, υπαίκρια εργαςία ςε περίοδο 
καφςωνα, χαμθλι κερμοκραςία χϊρου εργαςίασ, υψθλι κερμοκραςία χϊρου εργαςίασ, 
υγραςία χϊρου εργαςίασ. 
 

 Κίνδυνοι από ζκκεςθ ςε βλαπτικοφσ χθμικοφσ παράγοντεσ 
 

τθν κατθγορία αυτι υπάγονται οι κίνδυνοι που προζρχονται από δθλθτθριϊδθ αζρια, χριςθ 
τοξικϊν υλικϊν, αμίαντο, ανακυμιάςεισ υγρϊν – βερνίκια, κόλλεσ, μονωτικά, διαλφτεσ, 
καυςαζρια μθχανϊν εςωτερικισ καφςθσ, ςυγκολλιςεισ, καρκινογόνουσ παράγοντεσ. 
 

 Κίνδυνοι από ζκκεςθ ςε βλαπτικοφσ βιολογικοφσ παράγοντεσ 
 

τθν κατθγορία αυτι υπάγονται οι  κίνδυνοι που προζρχονται από εργαςία ςε χϊρουσ υγιεινισ. 
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12.   Μζτρα αντιμετώπιςησ κινδφνων  

 
τισ επόμενεσ παραγράφουσ ακολουκεί, με τθν μορφι οδθγιϊν, θ περιγραφι των μζτρων 
αντιμετϊπιςθσ των παραπάνω κινδφνων:  

12.1   Κίνδυνοι από εργοταξιακά οχήματα-μηχανήματα  

 

Κίνδυνοι από κίνθςθ οχθμάτων – μθχανθμάτων 

Κίνδυνοι από ανατροπι οχθμάτων – μθχανθμάτων 

Κίνδυνοι από μθχανιματα με κινθτά μζρθ 

 

 Όλα τα εργοτάξια – οχιματα που κα χρθςιμοποιοφνται ςτο εργοτάξιο : 

 

1. Θα είναι τα κατάλλθλα και ςφμφωνα με τισ εργονομικζσ αρχζσ ενόσ εκάςτου. 

 

2. Θα διατθροφνται ςε καλι κατάςταςθ λειτουργίασ. 

 

3. Θα χρθςιμοποιοφνται ςωςτά και από πρόςωπα κατάλλθλα και εφοδιαςμζνα με τισ 

απαιτοφμενεσ άδειεσ που προβλζπει θ νομοκεςία. 

 

4. Οι ενδείξεισ λειτουργίασ και αςφαλείασ όλων των μθχανθμάτων, ςυςκευϊν και εργαλείων 

κα είναι ςτα Ελλθνικά. Επίςθσ κα υπάρχουν οδθγίεσ λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ και 

αςφαλείασ ςτα Ελλθνικά. Θα υπάρχουν πινακίδεσ κοντά ςτο χειριςτιριο των ανυψωτικϊν 

μθχανθμάτων που να γράφουν τα διάφορα όρια αςφαλείασ του μθχανιματοσ, όπωσ 

μζγιςτο φορτίο, κλίςθ τθσ κεραίασ, αντίβαρο κλπ.. 

 

 Οι οδθγοί και οι χειριςτζσ των οχθμάτων και μθχανθμάτων κα είναι ειδικά εκπαιδευμζνοι και κα 

διακζτουν τθν απαιτοφμενθ από τθ νομοκεςία άδεια. Ο χειριςμόσ των μθχανθμάτων κα γίνεται 

από άτομα πάνω από 18 ετϊν που ζχουν εμπειρία ι και άδεια, αν το προβλζπει θ ςχετικι 

νομοκεςία (Π.Δ.1073)81 άρκρο 46α). Οι χειριςτζσ κα ζχουν ςε κάκε ςτιγμι ορατότθτα και 

εποπτεία τθσ φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ, ανφψωςθσ και μεταφοράσ.  Αν αυτό είναι αδφνατο, τότε 

κα υπάρχει ζμπειροσ κουμανταδόροσ που κα βρίςκεται όμωσ ςε κζςθ τζτοια που ο χειριςτισ να 

διακρίνει κακαρά τισ κινιςεισ του και ο ίδιοσ να μθν κινδυνεφει από τυχόν πτϊςθ του φορτίου.  

Θα ελζγχονται τα ανυψωτικά μθχανιματα κάκε φορά που αλλάηουν κζςθ και πριν ακόμα 

αρχίςουν να δουλεφουν.  Θα επικεωροφνται τακτικά τα ςυρματόςχοινα και κα καταχωροφνται 

οι ζλεγχοι ςτο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ. 

 

 Θα λαμβάνονται ςυνεχϊσ προλθπτικά μζτρα ϊςτε να αποφεφγονται ατυχιματα ςτον χϊρο του 

εργοταξίου από οχιματα – μθχανιματα. 

 

 Σα ειδικά οχιματα – μθχανιματα κα παρζχουν προςταςία ςτον οδθγό κατά τθσ ςφνκλιψθσ ςε 

περίπτωςθ ανατροπισ του οχιματοσ – μθχανιματοσ, κακϊσ επίςθσ και κατά τθσ πτϊςθσ 

αντικειμζνων. 
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 Οι αποβάκρεσ και ράμπεσ φόρτωςθσ – εκφόρτωςθσ: 

 

1. Θα ανταποκρίνονται ςτισ διαςτάςεισ των φορτίων. 

 

2. Θα διακζτουν μία τουλάχιςτον ζξοδο. 

 

3. Θα προςφζρουν αςφάλεια ςτουσ εργαηόμενουσ κατά τθσ πτϊςθσ. 

 
 Οι οδοί κυκλοφορίασ των οχθμάτων – μθχανθμάτων : 
 

1. Θα επιςθμαίνονται ευκρινϊσ και κα ελζγχονται τακτικά και να ςυντθροφνται. 
 
2. Θα βρίςκονται ςε επαρκι απόςταςθ από κφρεσ, πφλεσ, διαβάςεισ πεηϊν, διαδρόμουσ και 

κλιμακοςτάςια. 
 
 Εφ' όςον ςτο εργοτάξιο κα υπάρχουν ηϊνεσ περιοριςμζνθσ πρόςβαςθσ αυτζσ κα είναι 

εφοδιαςμζνεσ με ςυςτιματα που κα εμποδίηουν τθν είςοδο μθ εξουςιοδοτθμζνων 
εργαηομζνων. 

 
 ϋ όλεσ  τισ κζςεισ εργαςίασ που κα χρθςιμοποιοφνται οχιματα – μθχανιματα : 
 

1. Θα διατίκενται αςφαλείσ ι κατάλλθλεσ πυροςβζςεισ για αυτά. 
 
2. Θα ελζγχονται και κα οργανϊνεται θ κυκλοφορία, ϊςτε να υπάρχει αςφάλεια. 

 
 Θα παρζχεται επαρκισ ςθματοδότθςθ ι άλλοσ τρόποσ ελζγχου για τθν αντιμετϊπιςθ του 

κινδφνου από τθν κίνθςθ οχθμάτων – μθχανθμάτων. 
Ειδικζσ προφυλάξεισ κα λαμβάνονται για τθν κίνθςθ αυτϊν με τθν όπιςκεν. 
 
1. Όπου δεν υπάρχει ορατότθτα για τον οδθγό ι χειριςτι κα υπάρχει ζνα κατάλλθλα 

εκπαιδευμζνο άτομο που κα κατευκφνει με ςιματα τον οδθγό. 
 

2. Σα δάπεδα και τα ςκαλοπάτια των οχθμάτων δεν κα ζχουν λάδια, γράςο, λάςπθ ι άλλεσ 
ολιςκθρζσ ουςίεσ. 

 
3. Όλα τα οχιματα και τροχοφόρα μθχανιματα δεν κα αφινονται ςε κλίςθ με τθν μθχανι ςε 

λειτουργία. 
 

4. Όλα τα οχιματα – μθχανιματα μετακίνθςθσ γαιϊν ι υλικϊν κα ζχουν πινακίδεσ με τθν 
ζνδειξθ : 

 
Α. Σου μικτοφ βάρουσ. 
Β. Σου μεγίςτου βάρουσ κατά άξονα. 
Γ. Σου απόβαρου. 

5. Θα λαμβάνονται προλθπτικά μζτρα για τθν αποφυγι πτϊςθσ οχθμάτων ςε κοιλότθτεσ 
εκςκαφϊν ι ςτο νερό. 

 
6. Θα εξαςφαλίηεται ςυνεχϊσ θ ευςτάκεια των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων είτε είναι ςε 

λειτουργία είτε όχι. 
 
 
 



 

14 / 29 
 

12.2    Κίνδυνοι από πτϊςεισ υλικϊν – αντικειμζνων  

 
      Από κτίςματα –  φζροντα οργανιςμό 
      Από οικοδομικά ςτοιχεία 
 
 Οι εργαηόμενοι κα προφυλάςςονται από πτϊςεισ αντικειμζνων, εφϋ όςον είναι τεχνικά εφικτό 

με μζςα ςυλλογικισ προςταςίασ. 
 
 Σα υλικά και ο εξοπλιςμόσ κα φυλάςςονται ι κα ςτοιβάηονται κατά τρόπο ϊςτε να 

αποφεφγεται θ κατάρρευςθ ι ανατροπι τουσ. 
 
 Εφϋ όςον είναι αναγκαίο, κα προβλζπονται ςτεγαηόμενοι διάδρομοι ςτο εργοτάξιο ι κα 

κακίςταται αδφνατθ θ πρόςβαςθ ςτισ επικίνδυνεσ ηϊνεσ. 
 
 Προςτατευτικά προςτεγάςματα κα καταςκευάηονται εφϋ όςον προκφπτει κίνδυνοσ ατυχιματοσ 

από πτϊςεισ υλικϊν. 
 
 Όταν θ κατεδάφιςθ ι αποξιλωςθ οποιουδιποτε κτιρίου ι καταςκευισ μπορεί να παρουςιάςει 

κίνδυνο για τουσ εργαηόμενουσ ι περαςτικοφσ κα λαμβάνονται επαρκείσ προφυλάξεισ, όπωσ θ 
φπαρξθ περίφραξθσ, προειδοποιθτικισ πινακίδασ, θ φραγμάτων για να προςτατεφονται τα 
άτομα που είναι δυνατόν να τραυματιςκοφν από πτϊςθ υλικϊν, εργαλείων ι εξοπλιςμοφ που 
μετακινείται. 

 
 Όλα τα ανοίγματα από τα οποία μπορεί να πζςουν υλικά κα διατθροφνται αποτελεςματικά 

καλυμμζνα ι περιφραγμζνα και κα ςθματοδοτοφνται κατάλλθλα. 
 
 Όταν προκαλείται πτϊςθ υλικϊν, οι ςχετικοί χϊροι πτϊςθσ αυτϊν, εςωτερικά ι εξωτερικά του 

κτιρίου κα κακορίηονται προςεκτικά και κα εξαςφαλίηεται θ απαγόρευςθ διζλευςθσ ι 
παραμονισ ςϋ αυτοφσ των εργαηομζνων ι άλλων ατόμων. 

 
 Οι εργαηόμενοι κα φζρουν τα απαιτοφμενα προςτατευτικά μζςα προςταςίασ (κράνθ κλπ.). 
 

12.3    Κίνδυνοι από εκτοξευόμενα υλικά  

 
Από εκτοξευόμενα κραφςματα υλικϊν 
 
 Κατά τισ ςυγκολλιςεισ κα λαμβάνονται τα κατάλλθλα μζτρα (αδιαφανι και άφλεκτα 

παραπετάςματα, μζςα ατομικισ προςταςίασ) οφτωσ ϊςτε να αποκλείεται θ προςβολι των 
εγγφσ εργαηομζνων από εκτοξευόμενα διάπυρα τεμαχίδια. 

 
 Κατά τισ εργαςίεσ με ςυρματόςχοινα κα λαμβάνονται τα κατάλλθλα μζτρα για αποφυγι 

κραφςθσ, απαγκίρωςθσ και αποςφνδεςθσ αυτϊν, ιτοι : 
 

1. Θα χρθςιμοποιοφνται ςυρματόςχοινα για τθν ανφψωςθ μόνο του επιτρεπόμενου βάρουσ. 
 
2. Θα εγκακίςτανται, ςυντθροφνται και επικεωροφνται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 

καταςκευαςτι και τουσ νόμουσ και κανονιςμοφσ. 
 

3. Δεν κα χρθςιμοποιοφνται επιςκευαςμζνα ςυρματόςχοινα ι όταν υπάρχουν ενδείξεισ 
(ςκουριζσ) που πείκουν για κακι κατάςταςθ αυτϊν. 

 
 ϋ όλεσ τισ παραπάνω εργαςίεσ οι εργαηόμενοι κα φζρουν τον κατάλλθλο προςτατευτικό 

εξοπλιςμό. 
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 Οι ανωτζρω εργαςίεσ κα εκτελοφνται από άτομα που ζχουν τα ουςιαςτικά και τυπικά προςόντα 

που προβλζπονται από τθ νομοκεςία. 

 

12.4 Κίνδυνοι από πτϊςεισ από φψοσ  

 

   Πτϊςθ από οικοδομζσ – κτίςματα 

   Πτϊςεισ από δάπεδα εργαςίασ – προςπελάςεισ 

   Πτϊςθ από ικριϊματα 

 

 Πτϊςεισ από φψοσ κα προλαμβάνονται ιδίωσ μζςω ςτερεϊν κιγκλιδωμάτων με επαρκζσ φψοσ 

που κα διακζτουν τουλάχιςτον ζνα εμπόδιο ςτθ ςτάκμθ του δαπζδου, ζνα χειρολιςκιρα και 

ενδιάμεςο οριηόντιο ςτοιχείο ι άλλο ιςοδφναμο μζςο ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 

Κιγκλιδϊματα κα τοποκετοφνται ςε όλα τα ανοίγματα, καταςκευζσ, φρεάτια, δεξαμενζσ, 

τάφρουσ, επικίνδυνα χάςματα.  Σα κιγκλιδϊματα κα είναι αςφαλι και κα ζχουν φψοσ 

τουλάχιςτον 1.0μ., με κουπαςτι, ενδιάμεςθ ράβδο και κωράκιο (ςοβατεπί). 

 

Οι μικρζσ οπζσ (μζχρι 0,15τ.μ.) αντί για περίφραξθ μποροφν να προςτατευκοφν με αςφαλζσ 

κάλυμμα. 

 

 Εργαςίεσ ςε φψοσ κα πραγματοποιοφνται μόνο με τθν βοικεια του καταλλιλου εξοπλιςμοφ ι 

με μθχανιςμοφσ ςυλλογικισ προςταςίασ όπωσ κιγκλιδϊματα, εξζδρεσ ι δίκτυα προςταςίασ. 

 

Οι εργαηόμενοι ςε ςτζγεσ ι φωταγωγοφσ με επικάλυψθ από γυαλί ι πλαςτικό, φφλλα 

αμιαντοτςιμζντου κλπ. κα κινοφνται ςε κατάλλθλουσ ανκεκτικοφσ αυτοφερόμενουσ διαδρόμουσ 

ι ςε διαδρόμουσ ςτθριγμζνουσ ςτα φζροντα ςτοιχεία των καταςκευϊν. 

 

 ε περίπτωςθ που θ χριςθ των ανωτζρω μζςων δεν είναι δυνατι λόγω τθσ φφςθσ των εργαςιϊν 

κα προβλζπονται κατάλλθλα μζςα πρόςβαςθσ και κα χρθςιμοποιοφνται ηϊνεσ αςφαλείασ ι 

άλλεσ μζκοδοι αςφάλειασ με αγκφρωςθ με τισ προχποκζςεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 

 

 Οι κλίμακεσ κα ζχουν επαρκι αντοχι και κα ςυντθροφνται ςωςτά. Θα χρθςιμοποιοφνται επίςθσ 

ςωςτά, ςτα κατάλλθλα ςθμεία και ςφμφωνα με τθν χριςθ για τθν οποία προορίηονται. 

 

 Οι εργαηόμενοι δεν κα απαςχολοφνται ςε εξωτερικι ςκαλωςιά αν καιρικζσ ςυνκικεσ απειλοφν 

τθν αςφάλειά τουσ. 

 

 Εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε ςκαλωςιζσ απαγορεφεται κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ. 

 

 Όλεσ οι δραςτθριότθτεσ εργαςιϊν ςε ςτζγθ κα προςχεδιάηονται και κα επιβλζπονται 

κατάλλθλα. 

 

 Εργαςίεσ ςε ςτζγεσ κα αναλαμβάνονται μόνο από άτομα που ζχουν τθν αναγκαία γνϊςθ και 

πείρα γι αυτό το είδοσ εργαςίασ. 
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 Κατά τθν διάρκεια εκτεταμζνθσ εργαςίασ ςτθν ςτζγθ κα παρζχονται γερά φράγματα ι 

κιγκλιδϊματα και φράγματα άκρων για να εμποδίηουν τθν  πτϊςθ των εργαηομζνων 

 

 Κτίρια με εφκραυςτεσ ςτζγεσ κα φζρουν προειδοποιθτικζσ πινακίδεσ τοποκετθμζνεσ ςτισ 

ειςόδουσ τθσ ςτζγθσ. 

 

 τζγεσ με βακμό κλίςθσ μεγαλφτερο των 10% κα κεωροφνται επικλινείσ. 

 

12.5   Κίνδυνοι από μεταφερόμενα υλικά – εκφορτϊςεισ  

 

 Θ φόρτωςθ, εκφόρτωςθ και μεταφορά υλικϊν κα γίνεται κατά τζτοιον τρόπο ϊςτε να μθν 

εκτίκενται ςε κίνδυνο άτομα, λόγω καταρρεφςεωσ, κυλίςεωσ, ανατροπισ, καταρρεφςεωσ ι 

κραφςεωσ αντικειμζνων. 

 

 ε φορτϊςεισ – εκφορτϊςεισ απαγορεφεται θ παραμονι προςϊπων εντόσ τθσ τροχιάσ 

διακινιςεωσ του υλικοφ. 

 

 Προ τθσ φορτϊςεωσ – εκφορτϊςεωσ οχθμάτων με ευκφνθ του οδθγοφ κα εξαςφαλίηονται τα 

οχιματα για αποφυγι τυχαίασ κίνθςθσ. 

 

 Κατά τθν αποκικευςθ και ςτοίβαξθ κα καταβάλλεται φροντίδα ϊςτε ουδείσ να διακινδυνεφει 

από κατάρρευςθ ι πτϊςθ αντικειμζνων. 

 

 Επιμικθ αντικείμενα μεταφερόμενα από ζνα άτομο κα ζχουν κλίςθ προσ τα οπίςω. 

 

 Κατά τθν μεταφορά βαρζωσ αντικειμζνου από περιςςότερα άτομα ο αρικμόσ τουσ κα 

ρυκμίηεται ανάλογα του προσ μεταφορά βάρουσ και θ διάταξι τουσ κα γίνεται κατ ανάςτθμα. 

 

 Προ τθσ αποκζςεωσ ι απορρίψεωσ επιμθκϊν αντικειμζνων οι εκτελοφντεσ τθν μεταφορά κα 

ευρίςκονται από τθν αυτιν πλευρά. 

 

 Όλα τα μζρθ του ςιλό, όπου πρζπει να μεταβεί εργαηόμενοσ, κα εφοδιάηονται με αςφαλι μζςα 

πρόςβαςθσ όπωσ ςκαλοπάτια, ςτακερζσ ςκάλεσ, ανυψωτιρεσ. Επίςθσ κα υπάρχουν πινακίδεσ 

απαγορευτικζσ για άτομα με ζχοντα εργαςία και μθ εξειδικευμζνα. 

 

 Ο κίνδυνοσ για τθν αςφάλεια και τθν υγεία που εγκυμονεί θ χειρονακτικι ανφψωςθ βάρουσ κα 

αποφεφγεται μειϊνοντασ το βάροσ με τθν χριςθ μθχανικϊν  ςυςκευϊν ι με άλλα μζςα. 

 

12.6    Κίνδυνοι από θλεκτροπλθξία  

 

 Όλεσ οι θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ κα εγκαταςτακοφν, ςυντθρθκοφν, δοκιμαςκοφν και 

επικεωρθκοφν από αρμόδιο πρόςωπο ςφμφωνα με τουσ νόμουσ και κανονιςμοφσ. 
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 Πριν αρχίςει θ καταςκευι και κατά τθν διάρκειά τθσ κα λαμβάνονται κατάλλθλα μζτρα, για να 

εξακριβϊνεται τυχόν κίνδυνοσ και να προφυλάςςονται οι εργαηόμενοι από κάκε γυμνό 

θλεκτροφόρο καλϊδιο ι θλεκτρ. μθχανιματα ι εργαλεία. 

 

 Θ τοποκζτθςθ και θ ςυντιρθςθ θλεκτρικϊν καλωδίων και ςυςκευϊν ςτα εργοτάξια κα είναι 

ςφμφωνθ με τουσ νόμουσ και κανονιςμοφσ. 

 

 Όλα τα τμιματα των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων κα ζχουν μζγεκοσ και χαρακτθριςτικά 

κατάλλθλα για τισ απαιτιςεισ ιςχφοσ και για τθν εργαςία που μπορεί να απαιτθκεί. 

 

 Όλα τα μζρθ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων κα καταςκευάηονται, εγκακίςτανται και κα 

ςυντθροφνται ζτςι, ϊςτε να αποφεφγεται ο κίνδυνοσ θλεκτροπλθξίασ. 

 

 Θ διανομι του ρεφματοσ ςτθν κάκε εργαςία κα γίνεται μζςω ενόσ διακόπτθ, που κα 

απομονϊνει το ρεφμα από όλουσ τουσ αγωγοφσ, κα είναι προςπελάςιμοσ και κα μπορεί να 

κλειδϊνεται ςτθν κζςθ "OFF" αλλά όχι ςτθν κζςθ "ON". Θ παροχι θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον 

θλεκτρικό εξοπλιςμό κα παρζχει τθ δυνατότθτα διακοπισ του ρεφματοσ από όλουσ τουσ 

αγωγοφσ ςε περίπτωςθ εκτάκτου ανάγκθσ. 

 

 Όλεσ οι θλεκτρικζσ ςυςκευζσ και ζξοδοι κα ςθμειϊνονται ευκρινϊσ και κα φζρουν τθν ζνδειξθ 

του ςκοποφ ι τθσ τάςθσ τουσ. 

 

 Εάν θ διάταξθ τθσ εγκατάςταςθσ δεν μπορεί να αναγνωριςκεί εφκολα, τα κυκλϊματα και οι 

ςυςκευζσ κα επιςθμανκοφν με επιγραφζσ ι άλλα κατάλλθλα μζςα. 

 

 Κυκλϊματα και ςυςκευζσ που φζρουν διαφορετικζσ τάςεισ ςτθν ίδια εγκατάςταςθ κα 

επιςθμανκοφν με εμφανι μζςα, όπωσ θ χρωματικι ςιμανςθ. 

 Επαρκείσ προφυλάξεισ κα λαμβάνονται ϊςτε να εμποδίηονται οι εγκαταςτάςεισ να λάβουν 

ρεφμα υψθλότερθσ τάςθσ από τισ άλλεσ. 

 

 Όπου είναι ανάγκθ για τθν αποφυγι του κινδφνου οι εγκαταςτάςεισ κα προςτατεφονται από 

κεραυνοφσ. 

 

 Οι γραμμζσ ςθματοδότθςθσ και τθλεπικοινωνιϊν δεν κα βρίςκονται ςτα ίδια υποςτθρίγματα με 

τισ γραμμζσ μζςθσ και υψθλζσ τάςθσ. 

 

 Προειδοποιθτικζσ πινακίδεσ κα τοποκετθκοφν ςε κατάλλθλα μζρθ. 

 

Για να απαγορεφουν ςε μθ εξουςιοδοτθμζνα άτομα να ειςζρχονται ςε χϊρουσ θλεκτρικϊν 

εγκαταςτάςεων ι να επεμβαίνουν και να χειρίηονται θλεκτρικζσ ςυςκευζσ. 

 

Για να παρζχουν οδθγίεσ για τισ διαδικαςίεσ που κα ακολουκθκοφν ςε περίπτωςθ διάςωςθσ 

ατόμων που ζχουν ζλκει ςε επαφι με θλεκτροφόρουσ αγωγοφσ και παροχι Αϋ Βοθκειϊν ςε 

άτομα που ζχουν πάκει θλεκτροπλθξία. 

 

Για να προςδιορίςουν τον υπεφκυνο που πρζπει να ειδοποιθκεί ςε περίπτωςθ θλεκτρικοφ 

ατυχιματοσ ι επικίνδυνου περιςτατικοφ. 
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 Κατάλλθλεσ προειδοποιθτικζσ πινακίδεσ κα υπάρχουν ςε όλουσ τουσ χϊρουσ όπου θ επαφι ι θ 

προςζγγιςθ θλεκτρικοφ εξοπλιςμοφ μπορεί να είναι επικίνδυνθ. 

 

 Πλιρθσ ενθμζρωςθ παρζχεται ςτα άτομα που χρειάηονται θλεκτρικό εξοπλιςμό όςον αφορά 

όλουσ τουσ πικανοφσ κινδφνουσ του ςυγκεκριμζνου εξοπλιςμοφ. 

 

 Πριν αρχίςει οποιαδιποτε εργαςία ςε αγωγοφσ ι εξοπλιςμό που δεν πρζπει να παραμείνει 

ενεργόσ : 

 

Θα διακοπεί θ παροχι ρεφματοσ. 

 

Θα λαμβάνονται οι κατάλλθλεσ προφυλάξεισ ϊςτε να αποφευχκεί θ εκ νζου παροχι ρεφματοσ. 

 

Οι αγωγοί και ο εξοπλιςμόσ κα δοκιμάηονται για να επιβεβαιωκεί ότι είναι ανενεργοί. 

 

Οι αγωγοί και ο εξοπλιςμόσ κα γειϊνονται και κα βραχυκυκλϊνονται. 

 

Γειτονικά τμιματα θλεκτροφόρου εξοπλιςμοφ κα προςτατεφονται επαρκϊσ για τθν αποφυγι 

τυχαίασ επαφισ. 

 

 Αφοφ τελειϊςει θ εργαςία ςτουσ αγωγοφσ και τον εξοπλιςμό, το ρεφμα κα επαναδιοχευτεφεται 

μόνο μετά από εντολι του αρμοδίου προςϊπου, αφοφ πρϊτα αφαιρεκοφν θ γείωςθ και θ 

βραχυκφκλωςθ και αναφερκεί ότι ο χϊροσ εργαςίασ είναι αςφαλισ. 

 

 Οι θλεκτρολόγοι κα είναι εφοδιαςμζνοι με κατάλλθλα και επαρκι εργαλεία και εξοπλιςμό 

ατομικισ προςταςίασ όπωσ προβλζπουν οι κανονιςμοί. 

 

12.7    Κίνδυνοι από πυρκαγιζσ  

 

 Για τθν πρόλθψθ και καταςτολι πυρκαγιάσ κα λαμβάνονται όλα τα κατάλλθλα μζτρα ϊςτε : 

 

1. Να αποφεφγεται ο κίνδυνοσ πυρκαγιάσ. 

 

2. Να ελζγχεται γριγορα και αποτελεςματικά κάκε ξζςπαςμα πυρκαγιάσ. 

 

3. Να πραγματοποιείται γριγορθ και αςφαλισ εκκζνωςθ του χϊρου. 

 

 Θα υπάρχουν αςφαλιςμζνοι αποκθκευτικοί χϊροι για εφφλεκτα υγρά, ςτερεά και αζρια. 

 

 Σο κάπνιςμα κα απαγορεφεται με πινακίδεσ με τθν ζνδειξθ "Μθν καπνίηετε" οι οποίεσ κα είναι 

άμεςα ευδιάκριτεσ και ευανάγνωςτεσ ςε κάκε χϊρο που περιζχει καφςιμα ι εφφλεκτα υλικά. 

 

 Καφςιμα υλικά, όπωσ υλικά ςυςκευαςίασ, πριονίδι, λαδωμζνα ςτουπιά, άχρθςτα ξφλα ι 

πλαςτικά δεν κα ςυςςωρεφονται ςτον χϊρο εργαςίασ, αλλά κα φυλάςςονται ςε κλειςτά 

μεταλλικά κουτιά ςε αςφαλζσ μζροσ. 
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 Θα γίνονται τακτικοί ζλεγχοι ςε μζρθ με κίνδυνο πυρκαγιάσ. 

 

 υγκόλλθςθ, κοπι με φλόγα και άλλεσ κερμζσ εργαςίεσ κα γίνονται μόνο υπό τθν επίβλεψθ 

αρμοδίου και με λιψθ καταλλιλων προφυλάξεων. 

 

 Οι χϊροι εργαςίασ κα εφοδιάηονται με τα κατάλλθλα και επαρκι μζςα πυρόςβεςθσ τα οποία κα 

είναι εφκολα ορατά και προςπελάςιμα. 

 

 Ο εξοπλιςμόσ πυρόςβεςθσ κα ςυντθρείται κατάλλθλα και κα επικεωρείται ςε τακτά χρονικά 

διαςτιματα. 

 

 Όλο το προςωπικό (επιβλζποντεσ και εργαηόμενοι) κα είναι εκπαιδευμζνοι ςτθν χριςθ του 

εξοπλιςμοφ πυρόςβεςθσ. 

 

 Σα μζςα διαφυγισ κα είναι προςπελάςιμα, οι δίοδοι διαφυγισ κα επικεωροφνται ςυχνά, ειδικά 

ςε ψθλζσ καταςκευζσ όπου θ πρόςβαςθ είναι περιοριςμζνθ. 

 

Θα δίδονται επαρκι και κατάλλθλα προειδοποιθτικά ςιματα ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ που κα 

ακοφγονται ς όλουσ τουσ χϊρουσ εργαςίασ. 

 

Θα υπάρχει ζνα αποτελεςματικό ςχζδιο εκκζνωςθσ όλων των χϊρων εργαςίασ γριγορα και 

χωρίσ πανικό. Όλεσ οι εργαςίεσ κα ςταματοφν αμζςωσ μόλισ ακουςκεί το ςιμα. 

 

Πινακίδεσ κα τοποκετθκοφν ςε εμφανι ςθμεία δείχνοντασ : 

 

Σον πλθςιζςτερο ςυναγερμό πυρκαγιάσ 

 

Σο νοφμερο τθλεφϊνου και τθ διεφκυνςθ τθσ πλθςιζςτερθσ πυροςβεςτικισ υπθρεςίασ. 

 

12.8     Κίνδυνοι Από εγκαφματα 

 

 Οι απαςχολοφμενοι ςε εργαςίεσ ςυγκολλιςεωσ ι οξυγονοκοπισ κα είναι άτομα εξειδικευμζνα 

και κα κζκτθνται τα υπό τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ προβλεπόμενα ουςιαςτικά και τυπικά 

προςόντα. 

 

 Προ πάςθσ εργαςίασ ςυγκολλιςεωσ ι οξυγονοκοπισ οι χειριςτζσ κα ελζγχουν αυτζσ και τα 

παρελκόμενα για διαπίςτωςθ τυχόν βλάβθσ ι φκοράσ. 

 

 Οι εργαηόμενοι κα είναι εφοδιαςμζνοι με τα κατάλλθλα μζςα ατομικισ προςταςίασ. 

 

 Σα προςτατευτικά μζςα για κάκε εργαςία κα χορθγοφνται και ςτον βοθκό του χειριςτι. 

 

 Θα χρθςιμοποιοφνται προςτατευτικά γάντια για εργαςίεσ ςε καυςτιρεσ, υπερκερμενόμενα 

τμιματα μθχανϊν. 

 

 Θα λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μζτρα για προφφλαξθ από τον αςβζςτθ και τα οξζα. 
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 Οι εργαηόμενοι κα γνωρίηουν εκ των προτζρων που κα λειτουργεί ο ςτακμόσ Αϋ Βοθκειϊν ςε 

περίπτωςθ εγκαυμάτων. 

 

 Θ υπάρχουν προειδοποιθτικζσ πινακίδεσ που κα παρζχουν οδθγίεσ που κα ακολουκθκοφν ςε 

περίπτωςθ εγκαυμάτων. 

 

 Πλιρθσ ενθμζρωςθ κα παρζχεται ςτα άτομα που χρειάηονται ςυςκευζσ ι μθχανζσ ι υλικά που 

ενδζχεται να προκαλζςουν εγκαφματα. 

 

 το ςτακμό Αϋ Βοθκειϊν κα υπάρχουν κατάλλθλεσ αλοιφζσ για αντιμετϊπιςθ εγκαυμάτων. 

 

12.9   Κίνδυνοι από ζκκεςθ ςε βλαπτικοφσ παράγοντεσ  

 

 Φυςικοί βλαπτικοί παράγοντεσ 

 Χθμικοί βλαπτικοί παράγοντεσ  

 Βιολογικοί βλαπτικοί παράγοντεσ 

 

 Λιψθ όλων των μζτρων για τθν προφφλαξθ των εργαηομζνων από τισ ατμοςφαιρικζσ επιδράςεισ 

(τθσ κερμικισ καταπόνθςθσ, του ψφχουσ και τθσ υγραςίασ) οι οποίεσ μποροφν να βλάψουν τθν 

αςφάλεια και τθν υγεία τουσ όπωσ: 

 

1. Κατάλλθλθ μελζτθ του φόρτου και τθσ 

 

2. Εκπαίδευςθ για να είναι δυνατόσ ο εντοπιςμόσ των πρϊτων ςυμπτωμάτων. 

 

3. Παροχι προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ. 

 

4. Σακτικι ιατρικι παρακολοφκθςθ. 

 

5. Ανάπαυςθ ςε δροςερζσ περιοχζσ και επαρκι παροχι πόςιμου νεροφ όταν θ εργαςία γίνεται 

ςε ςυνκικεσ υψθλισ κερμότθτασ. 

 

 Λιψθ όλων των μζτρων για παροχι προςταςίασ ςτουσ εργαηόμενουσ από τισ επιβλαβείσ 

επιδράςεισ του κορφβου και των δονιςεων από μθχανιματα και μεκόδουσ εργαςίασ όπωσ : 

 

1. Αντικατάςταςθ επικίνδυνων μθχανϊν και μεκόδων εργαςίασ από άλλεσ λιγότερο 

επικίνδυνεσ. 

 

2. Μείωςθ τθσ ζκκεςθσ των εργαηομζνων. 

 

3. Παροχι ατομικισ προςταςίασ τθσ ακοισ. 

 

4. Κατάλλθλα προςτατευτικά γάντια, για τισ δονιςεισ. 
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13.   Ικριϊματα 

 

Σοποκζτθςθ ικριωμάτων προβλζπεται : 

 

 Για τθν καταςκευι των τφπων (ξυλοτφπων, μεταλλοτφπων κλπ.). 

 τισ εξωτερικζσ και εςωτερικζσ όψεισ (για τθ δθμιουργία επιπζδων εργαςίασ ι για τθ ςτερζωςθ 

των ςυςτθμάτων απόρριψθσ των αχριςτων υλικϊν). 

 

 τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ εργαςίασ : 

 

Για τθ δθμιουργία επιπζδων εργαςίασ (τοιχοδομϊν, επιχριςμάτων, επενδφςεων τοίχων και 

οροφϊν, βαφϊν κλπ.) ι και για τθ ςτερζωςθ των ςυςτθμάτων εγκαταςτάςεων. 

Για τθν πλευρικι ςτιριξθ κακαιρουμζνων κατακόρυφων ςτοιχείων. 

Για τθν υποςτιριξθ πατωμάτων (πλακϊν, δοκϊν κλπ.) ςτα οποία γίνονται ενιςχφςεισ ι 

διανοίγονται οπζσ. 

 

 Όπου αλλοφ απαιτείται. 

13.1   Κανονιςμοί 

 

Θ καταςκευι και ςτιριξθ κάκε είδουσ ικριωμάτων διζπεται από τουσ εξισ κανονιςμοφσ : 

 

1. Π.Δ. 778/80 9ΦΕΚ 193/Α/26.8.800 "Περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν 

εργαςιϊν" Άρκρα 1-19 και Παράρτθμα (ςχζδια). 

2. DIN 4420 : Ικριϊματα εργαςίασ και αςφαλείασ – Τπολογιςμόσ και καταςκευι διαμόρφωςθ. 

13.2    Τλικά και τφποι ικριωμάτων  

 

Σα ικριϊματα μποροφν να είναι μεταλλικά (ςωλθνωτζσ καταςκευζσ ) ι ξφλινα και να είναι ςτακερά 

ι κινθτά. 

 

Σα ςτακερά κα είναι αςφαλϊσ ςτθριγμζνα ϊςτε να μθν μποροφν να κραυςτοφν, να 

παραμορφωκοφν ι να εμφανίςουν επικίνδυνουσ κραδαςμοφσ. 

 

Ειδικά τα ικριϊματα υποςτιριξθσ γφρω από διανοιγμζνεσ οπζσ ςε πατϊματα κα ζχουν ςφςτθμα 

άντωςθσ (κοχλιωτά ποδαρικά) για τθν υποςτιριξθ των χειλϊν τθσ οπισ που κα διανοιγεί. Μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ κακαίρεςθσ τθσ πλάκασ τα ικριϊματα αυτά κα διατθροφνται μζχρι τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ νζασ καταςκευισ. 

 

Σα κινθτά ικριϊματα κα αποτελοφνται από ξφλινα καβαλζτα ι μεταλλικά πλαίςια, ςυνδεόμενα ςε 

πφργουσ και – για λόγουσ ευςτάκειασ – δε κα ζχουν φψοσ μεγαλφτερο  από το 3 – πλαίςιο τθσ 

μικρότερθσ πλευράσ τουσ. 
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13.3   Σοποκζτθςθ και απομάκρυνςθ ικριωμάτων  

 

Σα ικριϊματα κα τοποκετοφνται με προςοχι ςε κάκε χϊρο εργαςίασ.  Ζτςι ϊςτε να μθν 

προκαλοφνται ηθμιζσ και φκορζσ. Μετά το πζρασ των εργαςιϊν κα αποςυναρμολογοφνται και κα 

απομακρφνονται, εκτόσ από – υποςτθρίγματα των οπϊν όταν υπάρχουν. 

13.4    Ειδικζσ απαιτιςεισ  

 

Θ καταςκευι και θ αποξιλωςθ των ξφλινων ικριωμάτων κα γίνεται από ειδικευμζνουσ τεχνίτεσ. Θ 

καταςκευι και θ αποξιλωςθ των μεταλλικϊν ικριωμάτων κα γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και 

προδιαγραφζσ του εργοςταςίου καταςκευισ τουσ. 

 

Εφϋ όςον τα ςτακερά ικριϊματα είναι υψθλά, πριν ακόμα αρχίςουν οι εργαςίεσ ςϋ αυτά, κα 

ελζγχονται και κα εκδίδεται ςχετικι βεβαίωςθ από τον μθχανικό και τον καταςκευαςτι του ζργου. 

Θ βεβαίωςθ αυτι κεωρείται από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ  και ο αρικμόσ τθσ γράφεται ςτο 

Θμερολόγιο Μζτρων Αςφαλείασ. 

 

Ο ςκελετόσ των ικριωμάτων αποτελείται από κατακόρυφα και οριηόντια ςτοιχεία που πρζπει να 

ςυνδζονται μεταξφ τουσ ζτςι όπωσ με λεπτομζρειεσ και ςχιματα περιγράφεται ςτο Π.Δ. 778/80 

άρκρα 4 μζχρι και 16. το ςκελετό των ικριωμάτων κα υπάρχουν οπωςδιποτε και ςτοιχεία χιαςτί 

(τιράντεσ) για να δζνουν τθ ςκαλωςιά και ζτςι να μθν υπάρχει κίνδυνοσ να ςτρεβλϊςει. 

 

Κάκε ςτακερι ςκαλωςιά κα δζνεται με τθν οικοδομι κατά περίπτωςθ, ςυςτιματα και υλικά. Ζτςι 

εξαςφαλίηεται από τυχόν οριηόντιεσ μετακινιςεισ. Ιδιαίτερθ προςοχι κα δίνεται ςτα ςθμεία 

ςτιριξθσ των ικριωμάτων ςτο ζδαφοσ.  Απαγορεφεται κάκε πρόχειρθ ςτιριξθ (π.χ. ακατάλλθλα 

πζδιλα, όπωσ πζτρεσ, τςιμεντόλικοι κλπ. ι ακατάλλθλοσ τρόποσ, όπωσ λοξά, χωρίσ πζδιλα κλπ.) για 

να μθν υπάρχει κίνδυνοσ κατάρρευςθσ. 

 

Σα υλικά που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι των ικριωμάτων πρζπει να είναι ανκεκτικά και 

καλά ςυντθρθμζνα. 

 

Σο δάπεδο εργαςίασ των ικριωμάτων κα ζχει πλάτοσ τουλάχιςτον 60εκ., αλλά αυτό αυξάνεται 

ανάλογα με τθ χριςθ του δαπζδου και μπορεί να φτάςει μζχρι και 1,50μ.  Σα μαδζρια που 

αποτελοφν το δάπεδο εργαςίασ δεν κα αφινουν κενά μεταξφ τουσ. Επίςθσ το κενό μεταξφ δαπζδου 

και κατακόρυφου δαπζδου και κατακόρυφου δομικοφ ςτοιχείου δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερα 

από 30εκ. 

 

ε κάκε δάπεδο εργαςίασ κα υπάρχει : 

1. Ανκεκτικι κουπαςτι ςε φψοσ 1,00 μ. με παράλλθλθ ςανίδα ςτο 

      μεςοδιάςτθμα μεταξφ δαπζδου και κουπαςτισ, και 

 

2. Θωράκια (ςοβατεπί) πλάτουσ 15 εκ. Και ςτισ δφο πλευρζσ του δαπζδου. 

 

Οι παραπάνω απαιτιςεισ αποςκοποφν ςτθν προςταςία των εργαηομζνων από πτϊςεισ και ςτθν 

προςταςία τουσ από πτϊςθ υλικϊν. 
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Απαγορεφεται θ υπερφόρτωςθ των δαπζδων εργαςίασ των ικριωμάτων.  Γιϋ αυτό κα υπάρχει 

ςυνεχισ επίβλεψθ από τον Ανάδοχο. 

 

Σα ικριϊματα, ςε όλθ τθ διάρκεια των εργαςιϊν κα είναι πλιρθ. Απαγορεφεται θ μερικι 

αποςυναρμολόγθςθ τουσ (π.χ. αφαίρεςθ μαδεριϊν δαπζδου ι κουπαςτϊν κλπ.) 

 

Σα ικριϊματα κα επικεωροφνται από τον επιβλζποντα μθχανικό 

 

1. Πριν από τθν ζναρξθ τθσ χριςθσ των. 

 

2. τθ ςυνζχεια κατά τακτικά χρονικά διαςτιματα. 

 

3. Μετά από κάκε μετατροπι, περίοδο αχρθςτίασ, κακοκαιρία ι ςειςμικζσ δονιςεισ ι μετά από 

οποιεςδιποτε περιςτάςεισ που μποροφν να επθρεάςουν τθν αντοχι ι τθν ςτακερότθτά τουσ. 

 

14. Εργαςίεσ πλθςίον αγωγϊν που βρίςκονται ςε λειτουργία  

 

ε λειτουργία κεωροφνται οι αγωγοί που προβλζπονται να διατθρθκοφν, ι κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκτζλεςθσ των εκςκαφϊν αυτοί βρίςκονται ςε λειτουργία. Θ ζννοια "υπό λειτουργία" δεν 

αναιρείται από τυχόν προςωρινι κζςθ εκτόσ λειτουργίασ του αγωγοφ. 

 

14.1     Τόποσ εκτζλεςησ εργαςίασ 

 

Οι εκςκαφζσ ςτθν περιοχι των αγωγϊν ΟΚΩ κα γίνονται με άκρα προςοχι με πολφ ελαφρά 

μθχανιματα, ακόμθ και με τα χζρια, όταν υπάρχουν κίνδυνοι για τουσ αγωγοφσ από τισ οδθγίεσ 

τόςο τθσ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ, όςο και αρμοδίων υπαλλιλων των εμπλεκομζνων ΟΚΩ. 

 

Οι τυχόν αποκαλυπτόμενοι και αιωροφμενοι οχετοί που κα ζχουν ανάγκθ υποςτιριξθσ ι 

αντιςτιριξθσ κα υποςτθρίηονται και κα αντιςτθρίηονται. Με κατάλλθλα υποςτθρίγματα (ξφλινα, 

ςιδθρά, από ςκυρόδεμα κλπ.) κα εξαςφαλίηεται θ απόλυτθ αςφάλειά τουσ και θ ομαλι 

λειτουργία τουσ, τόςο κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ όςο και μελλοντικά μετά τθν τυχόν 

επαναπλιρωςθ του ςκάμματοσ. 

 

Για ςοβαρισ ςθμαςίασ αγωγοφσ και εφόςον αμφιςβθτείται θ επάρκεια των μζςων υποςτιριξθσ 

και αντιςτιριξθσ που προβλζπει ο ανάδοχοσ, θ Τπθρεςία επίβλεψθσ είναι δυνατό να ηθτιςει 

από τον ανάδοχο να ςυντάξει ειδικι μελζτθ τθσ υποςτιριξθσ και αντιςτιριξθσ, χωρίσ 

αποηθμίωςθ. Θ μελζτθ αυτι πρζπει να εγκρικεί αρμόδια πριν εφαρμοςτεί από τον ανάδοχο. 

 

Για τθν αςφαλι ζδραςθ των αγωγϊν επανεπίχωςθ με ειδικό κοκκϊδεσ υλικό τθσ "ηϊνθσ 

αγωγοφ" και με τθ χριςθ κατάλλθλων μζςων και μεκόδουσ εργαςίασ εφαρμόηονται όςα 

αναφζρκθκαν ςτισ προθγοφμενεσ ςχετικζσ παραγράφουσ. 

 

Εάν απαιτθκεί πλαγιοκίνθςθ ευκάμπτων αγωγϊν ΟΚΩ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ υπθρεςίασ 

και των αρμοδίων υπαλλιλων των εμπλεκομζνων ΟΚΩ αυτι κα γίνει με τθ μζγιςτθ δυνατι 

προςοχι και τα κατάλλθλα μζςα και προςωπικό ϊςτε να αποφευχκεί οποιαδιποτε βλάβθ των 

αγωγϊν ΟΚΩ. 
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Εάν κρικεί αναγκαίο για λόγουσ αςφαλείασ από τον Ανάδοχο ι και τθν Τπθρεςία επίβλεψθσ να 

γίνει προςωρινι διακοπι λειτουργίασ οριςμζνων ειδϊν αγωγϊν (π.χ. αγωγοί ΟΣΕ. ΔΕΘ κλπ.) 

κατά τθ διάρκεια τθσ εκτελζςεωσ των εργαςιϊν, τότε απόλυτα υπεφκυνοσ για τθν αίτθςθ τθσ 

ςχετικισ διακοπισ λειτουργίασ είναι ο Ανάδοχοσ. Θ Τπθρεςία κα τον ςυνδράμει με ςχετικζσ 

ενζργειζσ τθσ χωρίσ να αναλαμβάνει ουδεμία ευκφνθ ότι κα γίνει δυνατι θ διακοπι τθσ 

λειτουργίασ ι και αν γίνει δυνατι  θ διακοπι ι και αν γίνει αυτι θ διακοπι,  ποια κα είναι θ 

διάρκειά τθσ , ποια ϊρα τθσ θμζρασ ι τθσ νφχτασ κ.τ.λ. επομζνωσ ο Ανάδοχοσ κατά τθ μόρφωςθ 

τθσ προςφοράσ του κα κεωριςει ότι κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ όλοι οι ςυναντϊμενοι 

αγωγοί κα βρίςκονται ςε λειτουργία. 

 

Όταν ςφμφωνα με τθ μελζτθ ι και τισ εντολζσ τθσ Τπθρεςίασ, προβλζπεται κάλυψθ 

(υπαρχόντων και διατθροφμενων ςτθ κζςθ τουσ) αγωγϊν ΟΚΩ με καταςκευζσ ςκυροδζματοσ, με 

αποτζλεςμα να είναι δυςχερισ θ μελλοντικι επίςκεψθ ςτουσ αγωγοφσ και ςτθν περίπτωςθ που 

οι νζεσ εργαςίεσ πλθςιάηουν ςε απόςταςθ μικρότερθ από 0,50μ. από τθν προςκείμενθ πλευρικι 

παρειά ι 1,00μ. από τθν άνω παρειά του υπάρχοντοσ αγωγοφ, λαμβάνονται τα ακόλουκα μζτρα 

: 

 

1. Γίνεται εκςκαφι με ελαφρά μθχανικά μζςα ι και με τα χζρια και αποκαλφπτεται ο αγωγόσ 

μζχρι βάκουσ που προςδιορίηεται ςτθ μελζτθ. Αν δεν προςδιορίηεται ςτθ μελζτθ, οι 

ςωλθνωτοί αποκαλφπτονται μζχρι το μιςό βάκοσ τουσ οι κολωτοί ι ωοειδείσ οχετοί μζχρι τθ 

ςτάκμθ τθσ γεννιςεωσ του κόλου. 

 

2. Επικεωρείται ο αγωγόσ που αποκαλφφκθκε ϊςτε να εξαςφαλιςτεί ότι δε κα υποςτεί ηθμιζσ 

ι και να ζχει υποςτεί επιδιορκωκοφν με ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου (χωρίσ γιϋ αυτό 

το λόγο να δικαιοφται αμοιβι ι παράταςθ προκεςμίασ). 

 

3. Επανεπιχϊνεται με προςοχι και με χριςθ μόνο ελαφρϊν μθχανικϊν μζςων, ϊςτε να 

διαμορφωκεί ςκάμμα με το γεωμετρικό ςχιμα του προσ καταςκευι ζργου.  Θ επανεπίχωςθ 

αυτι κα γίνεται ακόμα και με χριςθ ξυλοτφπων χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι του Αναδόχου. 

 

4. ε περίπτωςθ που μεταβιβάηονται νζα φορτία από τισ νζεσ καταςκευζσ τότε πάνω από τθ 

ηϊνθ του αγωγοφ, θ επανεπίχωςθ κα γίνεται κατά τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 

απαραίτθτθ ελαςτικότθτα κάτω από τθν καταςκευι από ςκυρόδεμα, για να αποφευχκεί θ 

μεταφορά φορτίων από τθν υπερκείμενθ καταςκευι ςτον υποκείμενο αγωγό. Όταν θ 

καταςκευι από ςκυρόδεμα πλθςιάηει ςε πολφ μικρι απόςταςθ από τον υποκείμενο ι 

περιβαλλόμενο αγωγό τότε κα προβλζπεται θ μεςολάβθςθ κατάλλθλων υλικϊν μεταξφ του 

ςκυροδζματοσ και του αγωγοφ με το οποίο κα εξαςφαλίηεται ότι δε μεταφζρονται τα 

προαναφερκζντα μεγάλα φορτία ςτον αγωγό (π.χ. χρθςιμοποιείται ςτρϊςθ διογκωμζνθσ 

πολυςτερίνθσ καταλλιλου πάχουσ κλπ.). 

 

15.     Αςφάλεια και υγιεινι εργοταξίου  

 

 Πρόςβαςθ 

 

Θ πρόςβαςθ ςτο εργοτάξιο ςχεδιάηεται ϊςτε να είναι αςφαλισ και να δθμιουργεί τα λιγότερα 

προβλιματα ςτισ γειτονικζσ περιοχζσ 
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Σοποκετείται θ ειδικι προειδοποιθτικι ςιμανςθ και το βράδυ κατάλλθλοσ (όχι εκτυφλωτικόσ) 

φωτιςμόσ. 

 

 Εξοπλιςμόσ αςφαλείασ και πρϊτων βοθκειϊν 

 

ε κάκε εργοτάξιο υπάρχει εξοπλιςμόσ πρϊτων βοθκειϊν, ο οποίοσ μπορεί να περιλαμβάνει : 

νάρκθκεσ, κουτί Αϋ Βοθκειϊν, φιάλεσ οξυγόνου κλπ. 

 

 Χϊροι υγιεινισ 

 

ε κάκε εργοτάξιο είναι διακζςιμοι οι ακόλουκοι χϊροι υγιεινισ : 

Σουαλζτεσ 

Αποδυτιρια 

Νιπτιρεσ και ςαποφνια 

Εγκαταςτάςεισ πόςιμου νεροφ. 

 

15.1    Αντιμετϊπιςθ επειγόντων  περιςτατικϊν  

 

 Επείγοντα περιςτατικά 

 

ε κάκε τομζα του εργοταξίου κα υπάρχει υπεφκυνοσ για τθν περίπτωςθ εμφάνιςθσ επείγοντοσ 

περιςτατικοφ. υνικωσ ο υπεφκυνοσ είναι ο εργοδθγόσ και ο ςυντονιςμόσ κα εξαςφαλίηεται ςε 

ςυνεννόθςθ με τον υπεφκυνο αςφαλείασ. 

 

Θα πρζπει να είναι γνωςτά ςε κάκε τομζα τα τθλζφωνα για επείγοντα περιςτατικά, όπωσ : 

 

Πρϊτεσ βοικειεσ 

 

Πυροςβεςτικι 

 

Σοπικό Νοςοκομείο 

 

Όνομα & Σθλζφωνο γιατροφ 

 

Ατυχιματα και τραυματιςμοί  

 

 Ατυχιματα 

 

 ε περίπτωςθ που ςυμβεί ατφχθμα, ςτο οποίο εμπλζκεται εργαηόμενοσ, είναι ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ να 

γίνει αναφορά ςτο ΙΚΑ, θ οποία κα περιζχει τισ εξισ πλθροφορίεσ : 

  

 Θμερομθνία και ϊρα του ατυχιματοσ 

 

 Σθν ακριβι κζςθ του ατυχιματοσ 
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 Σο είδοσ τθσ εργαςίασ 

 

 Σο είδοσ του ατυχιματοσ 

 

 Σο όνομα, τθν θμερομθνία γζννθςθσ και τθ διεφκυνςθ του ατόμου, ςτο οποίο ςυνζβθ το 

ατφχθμα. 

 

 Σο όνομα των αυτόπτων μαρτφρων. 

 

 Περιγραφι του τρόπου που ζγινε το ατφχθμα. 

 

 Σα ατομικά προςτατευτικά είδθ που χρθςιμοποιοφνταν. 

 

 Προτάςεισ για τθν αποφυγι παρόμοιου ατυχιματοσ ςτο μζλλον. 

 

 Πλιρθ περιγραφι των μζτρων αςφαλείασ πριν και μετά το ατφχθμα. 

 

(Βλ. οδ. Εργαςίασ για αςφάλεια & Τγιεινι των εργοταξίων) 

 

 

Ο εργοδθγόσ πρζπει να υποβάλλει ςτον Τπεφκυνο Αςφάλειασ λογαριαςμό ςχετικά με το κόςτοσ 

του ατυχιματοσ. 

 

ε περίπτωςθ που υπιρξε ηθμιά, ο εργοδθγόσ πρζπει να ςυντάξει αναφορά, θ οποία κα περιζχει 

: 

 

 Ακριβι τοποκεςία του ατυχιματοσ 

 

 Θμζρα και ϊρα του ατυχιματοσ 

 

 Σο πρόγραμμα εργαςίασ κατά τθν ϊρα του ατυχιματοσ 

 

 Συχόν ενδείξεισ για τθν αιτία που προκάλεςε το ατφχθμα. 

 

Ο Τπεφκυνοσ Αςφάλειασ κα διερευνιςει τα αίτια του ατυχιματοσ και κα ςυντάξει τθ δικι του 

αναφορά. 

 

15.2     Σραυματιςμοί   

 

ε περίπτωςθ που κάποιοσ εργαηόμενοσ τραυματιςτεί, πρζπει να ακολουκθκοφν τα παρακάτω (όχι 

απαραίτθτα με τθ ςειρά που αναφζρονται εδϊ) : 

 

 Σο ικανότερο άτομο με γνϊςεισ πρϊτων βοθκειϊν πρζπει να αναλάβει πρωτοβουλία για τθν 

περιποίθςθ του τραυματία. 
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 Κακθςυχαςμόσ του τραυματία και διαβεβαίωςι του, ότι δεν ςυντρζχει λόγοσ ανθςυχίασ και ζχει 

ειδοποιθκεί το Αϋ Βοθκειϊν. 

 

 Εκτίμθςθ του τραυματιςμοφ : 

 

Εάν πρόκειται για απλό τραυματιςμό παρζχεται θ ανάλογθ περιποίθςθ. 

 

Εάν ο τραυματιςμόσ είναι πιο ςοβαρόσ και παροχι περιποίθςθσ και υποβοικθςθ, διατιρθςθ 

του τραυματία ηεςτοφ. 

 

 Εάν πρόκειται για πτϊςθ από φψοσ, διατιρθςθ του τραυματία ςε ακινθςία. 

 Σοποκζτθςθ ςτον τραυματία ηεςτισ κουβζρτασ, προκειμζνου να διατθρθκεί θ κερμοκραςία του 

ςϊματόσ του. 

 Εάν ο τραυματίασ διατθρεί τισ αιςκιςεισ του, να του προςφερκεί ζνα ηεςτό ρόφθμα 

 Κλιςθ ςτισ Αϋ Βοικειεσ 

 Με τθν άφιξθ των Αϋ Βοθκειϊν, όποιοσ ιταν παρϊν κατά τθ διάρκεια του ατυχιματοσ, πρζπει 

να ςυνοδεφει τον τραυματία ςτο νοςοκομείο, ϊςτε να δοκοφν όλεσ οι λεπτομζρειεσ ςτουσ 

ιατροφσ. 

 Ενθμζρωςθ του μθχανικοφ αςφαλείασ, προκειμζνου να ςυμπλθρϊςει τθν κατάλλθλθ φόρμα και 

να τθν κοινοποιιςει ςτθν εταιρία. 

 

 

Δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ 

 

 Καταιγίδεσ 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙ 

 

1. Τποςτιριξθ των πλαϊνϊν τθσ εκςκαφισ. 

2. Απομάκρυνςθ προϊόντων εκςκαφισ. 

3. Χρθςιμοποίθςθ ςκάλασ για τθν είςοδο / ζξοδο ςτο ςκάμμα. 

4. Απομάκρυνςθ λάςπθσ από τουσ δρόμουσ προςπζλαςθσ προσ το εργοτάξιο. 

5. Επικεϊρθςθ ανυψωτικϊν μθχανθμάτων. 

6. Χρθςιμοποίθςθ ςχοινιϊν για τον ζλεγχο ανυψωμζνων φορτίων. 

7. Επιβεβαίωςθ γείωςθσ για τισ μθχανζσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ. 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΠΟΤ ΔΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙ  

 

1. Εκςκαφι ςθράγγων 

2. Εργαςία ςε χαντάκια βάκουσ άνω του 1μ. 

3. Εργαςία εκςκαπτικϊν μθχανθμάτων εδραηόμενα και ςτισ δφο πλευρζσ του χαντακιοφ. 

4. Πιάςιμο θλεκτρικϊν καλωδίων χωρίσ τα ειδικά γάντια. 

5. Σοποκζτθςθ ςωλινων ςτραγγιςτθρίων ςε χαντάκια γεμάτα νερό. 

6. Εναπόκεςθ ςωλινων ςτα άκρα του ορφγματοσ, χωρίσ υποςτθρίγματα που να εμποδίηουν 

τθν πτϊςθ. 
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ΑΣΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 

Αδιάβροχα 

Πλαςτικζσ μπότεσ 

Πλαςτικά γάντια 

Κράνθ 

 

 

φοδροί άνεμοι 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙ 

 

1. υμπίεςθ προϊόντων εκςκαφισ, για να αποτραπεί θ μετατόπιςι τουσ με τον αζρα και να μθν 

αποτελζςουν κίνδυνο για τουσ γφρω. 

 

2. Δζςιμο όλων των υλικϊν / εξαρτθμάτων που μπορεί να προκαλζςουν ατφχθμα, αν  

παραςυρκοφν από τον άνεμο. 

 

ΑΣΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 

Προςτατευτικά κράνθ με δζςιμο. 

Μπότεσ αςφαλείασ. 

Γυαλιά αςφαλείασ. 

Γάντια αςφαλείασ 

 

 

Χαμθλι ορατότθτα  

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙ  

 

1. Οι χϊροι εργαςίασ πρζπει να προςτατεφονται με φωςφορίηοντα προςτατευτικά. 

2. Πρζπει να χρθςιμοποιοφνται αναβοςβινοντα φϊτα για τθν αναγνϊριςθ των χϊρων εργαςίασ 

και των ςυναφϊν πινακίδων. 

3. Σοποκζτθςθ μεγαφϊνων / ςειρινων για προειδοποίθςθ τθσ κυκλοφορίασ, ότι υπάρχουν ζργα 

ςε εξζλιξθ. 

4. Προειδοποίθςθ των οχθμάτων για μείωςθ τθσ ταχφτθτασ. 

 

ΑΣΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΑΙΑ  

 

Φωςφορίηοντα γιλζκα 

Μπότεσ αςφαλείασ 

Κράνθ αςφαλείασ 

 Γάντια αςφαλείασ 
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Χαμθλι κερμοκραςία 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙ 

  

1. τουσ χϊρουσ εργαςίασ πρζπει να ρίχνεται άμμοσ και αλάτι, ϊςτε να μθν γλιςτράνε (ςε 

περίπτωςθ παγετοφ). 

2. Ζλεγχοσ ότι οι πυροςβεςτικοί κρουνοί δεν καλφπτονται από πάγο ι χιόνι. 

3. Φρόντιςε για τθν καλι λειτουργία των μθχανθμάτων. 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΠΟΤ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙ  

 

1. Εργαςία ςε φψοσ, όταν οι ςκαλωςιζσ ι / και οι ςκάλεσ είναι καλυμμζνεσ με πάγο. 

 

ΑΣΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΑΙΑ  

Μάλλινοσ ςκοφφοσ 

Μπότεσ αςφαλείασ 

Κράνθ αςφαλείασ 

Γάντια αςφαλείασ 

Ηεςτά ροφχα 

 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΝΑΝΣΙ ΠΤΡΚΑΓΙΑ 

 

 Κάκε μθχάνθμα και εξάρτθμα πρζπει να ςυνοδεφεται από το νόμιμα απαιτοφμενο ςφςτθμα 

πυρόςβεςθσ. 

 Σο κάπνιςμα ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ  κοντά ςε εφφλεκτα υλικά, όπωσ πετρζλαιο, αζριο, βενηίνθ κλπ. 

 ε κάκε τμιμα του εργοταξίου κα υπάρχει τουλάχιςτον ζνασ πυροςβεςτιρασ . 

 Όλεσ οι φιάλεσ αερίου / γκαηιοφ κα φυλάςςονται ςε ειδικό χϊρο και οι απαραίτθτεσ ςυςκευζσ 

πυρόςβεςθσ κα βρίςκονται πλθςίον του χϊρου αυτοφ. 

 Οι φιάλεσ αερίου / γκαηιοφ κα μετακινοφνται πάντα με καροτςάκι. 

 Όταν πραγματοποιοφνται θλεκτροςυγκολλιςεισ, οι κατάλλθλοι πυροςβεςτιρεσ, κακϊσ και 

κουβάδεσ με άμμο κα πρζπει να βρίςκονται κοντά, για άμεςθ χριςθ. 

 
Νζα Ιωνία,  05.10.2021 

 

Ο  ΤΝΣΑΞΑ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 

ΜΕΛΕΣΩΝ & ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ 

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΒΑ. ΘΕΟΦΤΛΑΚΣΟ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧ. Σ.Ε. 

ΝΙΚ. ΓΙΟΒΑΝΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧ.  

ΕΜΜ. ΜΑΡΑΓΔΑΚΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧ.  
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