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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Σο παρόν χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ (.Α.Τ.) ςυντάχκθκε ςφμφωνα με το Π.Δ. 305/96, τθν 

ΤΑ ΔΙΠΑΔ./οικ/177/ 2001ΦΕΚ 266/01 και υλοποιείται ςφμφωνα με τισ εγκυκλίουσ 

52206/36/97 (Οδθγίεσ ςχετικά με το Π.Δ. 305/96 για τθν αςφάλεια και τθν υγεία ςτα 

εργοτάξια) και τθν 130159/7-05-1997 (Εγκφκλιοσ Εφαρμογισ του Π.Δ. 305/96). Σο ςχζδιο 

περιλαμβάνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ από τον 

ανάδοχο ςτα πλαίςια τθσ διαχείριςθσ τθσ Αςφάλειασ και τθσ Τγείασ κατά τθ φάςθ 

καταςκευισ του ζργου. Σο παρόν .Α.Τ. αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ μελζτθσ. Οι 

πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτο .Α.Τ. κα χρθςιμοποιθκοφν ωσ βάςθ για το .Α.Τ. ςτθ 

φάςθ καταςκευισ του ζργου.  

Επίςθσ από τον Ανάδοχο Καταςκευισ του ζργου πρζπει να λθφκοφν υπόψθ: 

 υνζπειεσ των τροποποιιςεων τθσ μελζτθσ που προτείνονται από τον ίδιον  

 Θζματα Αςφάλειασ και Τγείασ που ςχετίηονται με τθ μζκοδο εργαςίασ των 

αναδόχων  

 Απαιτιςεισ τθσ Νομοκεςίασ ςε κζματα Αςφάλειασ και Τγείασ των εργαηομζνων 

 Δελτία αςφάλειασ προερχόμενα από τουσ προμθκευτζσ του για τα επικίνδυνα υλικά 

που προμθκεφεται και κα χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ του ζργου, ϊςτε να γίνει 

γνωςτόσ ο τρόποσ με τον οποίον κα διαχειρίηεται αυτά. 

θμειώνεται ότι το .Α.Τ. αποτελεί αναπόςπαςτο και “ηωντανό’’ ςτοιχείο τθσ καταςκευισ 

του ζργου και πρζπει να ανακεωρείται, κάκε φορά που κρίνεται απαραίτθτο, ώςτε να 

ανταποκρίνεται ζγκαιρα ςτισ καταςκευαςτικζσ απαιτιςεισ, όπωσ αυτζσ κα προκφπτουν 

κατά τθν εξζλιξθ των εργαςιών. 
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ΣΜΗΜΑ Α’ 

ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

1. ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ 

Τδραυλικό ζργο – “ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΟΙΚΙΜΟΤ ΠΤΡΓΟΤ,  

ΔΗΜΟΤ ΟΡΕΣΙΑΔΑ “ 

2. ΘΕΗ 

Σο εξεταηόμενο ζργο  καταςκευάηεται ςτον : 

 Οικιςμό Πφργο, Δθμοτικισ Ενότθτασ Ορεςτιάδασ, Διμου Ορεςτιάδασ 

3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΤ 

Δεν υπάρχει πρόβλεψθ χρονοδιαγράμματοσ του ζργου κατά τθν φάςθ τθσ μελζτθσ. 

Σο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα κα υποβλθκεί από τον Ανάδοχο του ζργου. 

4. ΦΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΤ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΕΘΕΙ 

Σο εξεταηόμενο ζργο αποτελεί υδραυλικό ζργο και αφορά ςτθν : 

Αντικατάςταςθ υφιςτάμενου εςωτερικοφ υδραγωγείου του οικιςμοφ Πφργου του Διμου 
Ορεςτιάδασ ςτα όρια του εγκεκριμζνου όριο οικιςμοφ ςυνολικοφ μικουσ 11.920,00 μ. 
Για τθ περίπτωςθ του εςωτερικοφ δικτφου το μικοσ των δικτφων που κα καταςκευαςτεί 
είναι ςυνολικά 11.920,00 μ. και αναλφεται ωσ εξισ : 

 1.110,00 μ.  HDPE 140 10 atm 

 8.540,00 μ.  HDPE  90  10 atm. 

 2.270,00 μ. HDPE  63  10 atm. 

 

 

H διάταξθ του εςωτερικοφ δικτφου απεικονίηεται ςτα ςχζδια των αντίςτοιχων 

Οριηοντιογραφιϊν Εςωτερικοφ Δικτφου κλ. 1:1.000 και ςτθ Γενικι Οριηοντιογραφία 

Περιοχισ Ζργων κλ. 1:50.000 
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5. ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Δ.Ε.Τ.Α. ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

Αγ. Θεοδωρων 202 

Ορεςτιάδα 

Σ.Κ.: 682 00 

6. ΜΕΛΕΣΗΣΗ 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΜΙΝΣΖΙΑ 

Αγ. Θεοδϊρων 202 

Ορεςτιάδα 

Σ.Κ.: 682 00 

7. ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΑΔΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 

(Σο νόθμα που αποδίδεται ςτον όρο ‘υντονιςτισ Αςφάλειασ και Τγείασ’ ςτθ Μελζτθ 

ορίηεται ςτο Π.Δ. 305/96 και τθν ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177 Αρ.Φ. 266/01.) 

ΑΝΑΣΑΗΟ ΜΗΝΣΕΗΑ 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

Αγ. Θενδψξσλ 202 

Οξεζηηάδα 

Σ.Κ.: 682 00 

8. ΔΛΔΓΚΣΖ ΜΔΛΔΣΖ: 

Γ.Δ.Τ.Α.ΟΡΔΣΗΑΓΑ 

Αγ. Θενδσξσλ 202 

Οξεζηηάδα 

Σ.Κ.: 682 00 

9. ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 

Ο Κ.τ.Ε κα ορίςει τον Ανάδοχο καταςκευισ του Ζργου 

10. ΤΦΙΣΑΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΑ ΟΚΩ 

10.1 Χριςθ γθσ περιβάλλοντοσ χώρου και ςχετικοί περιοριςμοί 

Δεν υπάρχουν περιοριςμοί χριςθσ γθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου, ςφμφωνα με τα 

διακζςιμα ςτοιχεία.  
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10.2 Τφιςτάμενα δίκτυα ΟΚΩ 

φμφωνα με τα διακζςιμα ςτοιχεία, ςτθν περιοχι που κα καταςκευαςκεί το δίκτυο 

φδρευςθσ υπάρχουν υφιςτάμενα δίκτυα Κοινισ Ωφζλειασ, όπωσ δίκτυο του ΟΣΕ, δίκτυο τθσ 

ΔΕΘ, δίκτυο φδρευςθσ κ.α. 

10.3 Τφιςτάμενα οδικά δίκτυα  

Δθμοτικό δίκτυο οικιςμοφ Πφργου, αγροτικι οδόσ, επαρχιακι οδό Ορεςτιάδασ – Ηϊνθσ 

10.4 Τφιςτάμενα τεχνικά 

τθν περιοχι του ζργου υπάρχουν υφιςτάμενθ δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ που τροφοδοτει 

το εςωτερικό υδραγωγείου του οικιςμοφ Πφργου. 

11. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΦΑΕΩΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΑΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΙΑ. 

Ακολοφκωσ περιγράφονται οι κυριότερεσ φάςεισ εκτζλεςθσ τθσ καταςκευισ του ζργου 

κακϊσ και οι εφαρμοηόμενεσ μζκοδοι εργαςίασ.  

 Προκαταρκτικζσ εργαςίεσ: Πριν τθ ζναρξθ οποιονδιποτε εργαςιϊν γίνεται θ 

χωροκζτθςθ του εργοταξίου, θ διαμόρφωςθ του χϊρου του εργοταξίου και 

καταςκευάηονται όλεσ οι απαραίτθτεσ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ, ιτοι γραφεία, 

αποκικεσ, ςυνεργείο, εργαςτιριο (για επί τόπου δοκιμζσ), χωροκζτθςθ αποκικθσ 

αδρανϊν υλικϊν, ςφνδεςθ με δίκτυα Κοινισ Ωφζλειασ κακϊσ και χϊρων 

ςτάκμευςθσ του κινθτοφ εξοπλιςμοφ.  

 Εκςκαφι ορυγμάτων: ςτισ εργαςίεσ περιλαμβάνονται θ χάραξθ ςκαμμάτων, θ κοπι 

αυτϊν, θ αποξιλωςθ του υπερκείμενου αςφαλτικοφ τάπθτα, θ εκςκαφι και θ 

διαμμόρφωςθ του ορφγματοσ κατά μικοσ και εγκαρςίωσ τθσ οδοφ, θ αντιςτιριξθ 

των πρανϊν του ορφγματοσ ανάλογα με το βάκοσ του και το υλικό του εδάφουσ.  

 Σοποκζτθςθ αγωγϊν: ςτισ εργαςίεσ περιλαμβάνονται οι τοπογραφικζσ εργαςίεσ 

(υψομετρικι αποτφπωςθ του πυκμζνα του ορφγματοσ), θ διάςτρωςθ με άμμο, θ 

μεταφορά και προςωρινι αποκικευςθ των αγωγϊν ςτο χϊρο του εργοταξίου, θ 

τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ των τμθμάτων του αγωγοφ, ο εγκιβωτιςμόσ του αγωγοφ με 

άμμο και θ επαναπλιρωςθ του ορφγματοσ με κατάλλθλα προϊόντα 

 Εργαςίεσ αποκατάςταςθσ: μετά το πζρασ των εργαςιϊν προβλζπεται θ 

αποκατάςταςθ του αςφαλτικοφ τάπθτα που αποξθλϊκθκε και των πεηοδρομίων 
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κακϊσ και θ απομάκρυνςθ και διάκεςθ ςε επιλεγμζνουσ χϊρουσ των πλεοναηόντων 

προϊόντων εκςκαφισ 

12. ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΓΙΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΣΕ ΜΕΣΑ ΣΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ  

Αν κατά τθν διάρκεια καταςκευισ του ζργου χρειαςτεί να γίνει ανακεϊρθςθ τθσ μελζτθσ, 

είναι απαραίτθτο να γίνει ανακεϊρθςθ και του .Α.Τ. ςτα ςθμεία που επθρεάηονται από τισ 

αλλαγζσ. 
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ΣΜΗΜΑ Β’ 

ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΠΟΤ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΤΧΘΟΤΝ 

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ ΜΕΛΕΣΗ 

Λαμβάνονται υπόψθ οι γενικζσ αρχζσ πρόλθψθσ εργαςιακϊν κινδφνων που αναφζρονται 

ςτο άρκρο 7 του Π.Δ. 17/96 προςαρμοςμζνεσ ςτα τεχνικά ζργα και ςυγκεκριμζνα: 

 Εξάλειψθ κινδφνων  

 Αντιμετϊπιςθ κινδφνων ςτθν πθγι τουσ  

 Εκτίμθςθ κινδφνων που δεν μποροφν να αποφευχκοφν και μζτρα που προτείνονται 

για τθν πρόλθψι τουσ  

 Περιγραφι τθσ μεκόδου εργαςίασ και του τυχόν απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ, όπου 

αυτόσ κεωρείται απαραίτθτοσ λόγω υψθλισ επικινδυνότθτασ κατά τθ διάρκεια τθσ 

καταςκευισ, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ του ζργου  

 Αντικατάςταςθ των επικίνδυνων υλικϊν με άλλα, λιγότερο επικίνδυνα  

 Προτεραιότθτα ςτα μζτρα ομαδικισ προςταςίασ ςε ςχζςθ με τα μζτρα ατομικισ 

προςταςίασ  

 Προςαρμογι ςτθν τεχνικι ανάπτυξθ  

 Αρχιτεκτονικζσ, τεχνικζσ και/ι οργανωτικζσ εναλλακτικζσ για τθν επίτευξθ 

προγραμματιςμοφ των διαφόρων εργαςιϊν και ςταδίων εργαςίασ που γίνονται 

ταυτόχρονα ι διαδοχικά. 

2. ΕΝΣΟΠΙΜΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΤΝΩΝ 

Οι κίνδυνοι κατά τθν καταςκευι του ζργου μπορεί να περιλαμβάνουν τουσ εξισ γενικοφσ 

κινδφνουσ: 

2.1 Μεταφορά υλικών και αποκικευςθ υλικών 

 υγκροφςεισ ανάμεςα ςε οχιματα, εξοπλιςμό και πεηοφσ 

 Κίνδυνοι κατά τθ μεταφορά των υλικϊν (υπερφόρτωςθ, διακίνθςθ ογκωδϊν, 

μεγάλου μικουσ, επικίνδυνων υλικϊν) 
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 Κίνδυνοι από τθν αποκικευςθ υλικϊν (μθ ορκι ςτοιβαςία, αποκικευςθ ςε 

ςυνκικεσ κακοφ αεριςμοφ) 

 Κίνδυνοι από τθν αποκικευςθ εφφλεκτων υλικϊν (π.χ. μονωτικά) 

2.2 Χάραξθ τεχνικών ζργων 

 Κίνδυνοι ςυγκροφςεων οχθμάτων – μθχανθμάτων λόγω τθσ υπάρχουςασ 

κυκλοφορίασ 

2.3 Εκςκαφζσ – εξυγιάνςεισ - επιχώςεισ 

 υγκροφςεισ ανάμεςα ςε οχιματα, εξοπλιςμό και πεηοφσ 

 Ζκκεςθ ςε ςκόνθ, κίνδυνοι υγείασ από κόρυβο και δονιςεισ 

 Πτϊςθ ατόμων ι/και αντικειμζνων ςτθν εκςκαφι 

 Εγκαφματα από κερμά μζρθ Μ/Χ 

 Ανατροπι του οχιματοσ 

 Απόκεςθ ποςοτιτων αδρανϊν και χϊματοσ 

2.4 Καταςκευζσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα 

 Κίνδυνοσ καταπλάκωςθσ από ςτοιχεία ι ςίδερα. Πτϊςθ αντικειμζνων, Πρόςκρουςθ 

με το κινθτόσ μζροσ τθσ αντλίασ. υγκροφςεισ. Εκτόξευςθ εγκλωβιςμζνων 

ςωματιδίων ςκυροδζματοσ 

 Πιάςιμο με ςίδερα, γδάρςιμο, κάψιμο, διαπζραςθ οπλιςμοφ ςτο ςϊμα 

εργαηομζνου. Εκτοξεφςεισ γρεηιϊν - πεταλοφδων 

 Ανατροπι αντλίασ, ανυψωτικοφ 

 Γλίςτρθμα – Παραπάτθμα 

 Κίνδυνοι από χειρωνακτικι διακίνθςθ 

 Επαφι με ςίδερα (το καλοκαίρι θ κερμοκραςία του ςιδιρου είναι υψθλι) – Επαφι 

με το ςκυρόδεμα 

 Δόνθςθ από μθχανι ςυμπφκνωςθσ του ςκυροδζματοσ 

 Ζκκεςθ ςε βλαπτικοφσ παράγοντεσ (τςιμζντο – ρευςτοποιθτισ) 

 Πτϊςθ από φψοσ. Πτϊςθ ςε προεξζχοντα τμιματα ςιδθρϊν οπλιςμϊν 



ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ ΟΙΚΙΜΟΤ ΠΤΡΓΟΤ, ΔΘΜΟΤ 
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ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ 
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 Κατάρρευςθ ςιδιρου (ξφλου) τφπων. Κατάρρευςθ ικριωμάτων 

2.5 Μονώςεισ 

 Ζκκεςθ ςε βλαπτικοφσ παράγοντεσ (αςφαλτικά – ανακυμιάςεισ) 

 Πυρκαγιά 

 Πτϊςθ από φψοσ 

 Κίνδυνοι εγκαυμάτων κ.α. τραυματιςμϊν από ςυγκολλιςεισ 

2.6 Σοποκζτθςθ – ςυναρμολόγθςθ προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων 

 υγκροφςεισ ανάμεςα ςε οχιματα, εξοπλιςμό και πεηοφσ 

 Πτϊςθ αντικειμζνων ςτθν τάφρο 

 Κίνδυνοι καταπλάκωςθσ από ςτοιχεία 

 Επαφι με μεταλλικά ςτοιχεία (το καλοκαίρι θ κερμοκραςία τουσ είναι υψθλι) 

 Ανατροπι ανυψωτικοφ 

 Γδάρςιμο – Κόψιμο 

3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΤΝΟΤ 

Ο Ανάδοχοσ καταςκευισ κα ορίςει το Χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν για πρόλθψθ κινδφνου 

για όλουσ τουσ εργαηομζνουσ και επιςκζπτεσ ςτο εργοτάξιο. 

ΕΚΣΙΜΗΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΦΑΗ ΜΕΛΕΣΗ – ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΠΟΤ ΕΝΔΕΧΕΣΑΙ ΝΑ 
ΕΜΦΑΝΙΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

τουσ πίνακεσ που ακολουκοφν παρουςιάηεται μια καταγραφι των κινδφνων που ενδζχεται 

να εμφανιςτοφν κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου. Οι πίνακεσ ςυντίκενται οριηόντια από 

προκαταγεγραμμζνεσ «πθγζσ κινδφνων» και κατακόρυφα από μθ προκακοριςμζνεσ φάςεισ 

και υποφάςεισ εργαςίασ. 

Ζτςι για κάκε φάςθ / υποφάςθ εκτζλεςθσ του ζργου, επιςθμαίνονται οι κίνδυνοι 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. Σονίηεται 

ότι θ χριςθ των αρικμϊν είναι υποκειμενικι και αποδίδει τθν αντίλθψθ του ςυντάκτθ για 

τθν ζνταςθ των κινδφνων.  



ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ ΟΙΚΙΜΟΤ ΠΤΡΓΟΤ, ΔΘΜΟΤ 
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ε γενικζσ γραμμζσ οι βαςικζσ αρχζσ χρθςιμοποίθςθσ των αρικμϊν αυτϊν είναι οι εξισ: 

 Ο αρικμόσ 3 χαρακτθρίηει περιπτϊςεισ όπου διαπιςτϊνεται ότι: 

είτε (i) θ πθγι του κινδφνου είναι ςυνεχϊσ παροφςα κατά τθν εξεταηόμενθ φάςθ / 

υποφάςθ εργαςίασ (π.χ. κίνδυνοσ κατάρρευςθσ κατά τθν εκςκαφι κεμελίων 

δίπλα ςε παλαιά οικοδομι) 

είτε (ii) οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ του ζργου δθμιουργοφν αυξθμζνθ πικανότθτα 

επικίνδυνων καταςτάςεων, (π.χ. κίνδυνοσ αςτοχίασ των πρανϊν εκςκαφισ, 

όταν το ζδαφοσ είναι μικρισ ςυνεκτικότθτασ, ι υδροφορεί κλπ) 

είτε (iii)  ο κίνδυνοσ είναι πολφ ςοβαρόσ, ζςτω και αν θ πικανότθτα να επιςυμβεί είναι 

περιοριςμζνθ (π.χ. κίνδυνοσ ζκρθξθσ λόγω απρόςεκτθσ χριςθσ θλεκτρικοφ 

ρεφματοσ ι γυμνισ φλόγασ ςε χϊρο αποκικευςθσ εκρθκτικϊν ι ςε δεξαμενι 

καυςίμων) 

 Ο αρικμόσ 1 χαρακτθρίηει περιπτϊςεισ όπου διαπιςτϊνεται ότι: 

είτε (i) θ πθγι κινδφνου εμφανίηεται περιοδικά ι με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. 

κίνδυνοι τραυματιςμϊν από ανατροπζσ υλικϊν ςε οικοδομικό εργοτάξιο κλπ) 

είτε (ii) δεν ςυντρζχουν ειδικζσ αιτίεσ αφξθςθσ των κινδφνων (π.χ. κίνδυνοι από τθν 

κίνθςθ οχθμάτων ςε ζνα ευρφχωρο υπαίκριο εργοτάξιο) 

είτε (iii)  ο κίνδυνοσ δεν είναι ςοβαρόσ, ζςτω και αν θ πικανότθτα να επιςυμβεί είναι 

μεγάλθ (π.χ. κίνδυνοι από τθν εκτζλεςθ υπαίκριων εργαςιϊν ςε ςυνκικεσ 

καφςωνα) 

 Ο αρικμόσ 2 χαρακτθρίηει τισ κεωροφμενεσ ωσ ενδιάμεςεσ των 1 και 3 περιπτϊςεισ. 
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Φάζεηο εθηέιεζεο έξγνπ  

1 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο 

2 ΔΚΚΑΦΖ ΟΡΤΓΜΑΣΧΝ 2.1 Απνμήισζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

 2.2 Δθζθαθή νξχγκαηνο 

3 ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ 3.1 Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε αγσγψλ 

3.2 Σνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε αγσγψλ 

3.3 Καηαζθεπή θξεαηίσλ  

3.4 Δγθηβσηηζκφο κε άκκν 

3.5 Δπαλαπιήξσζε νξχγκαηνο 

4 ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 4.1 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

  4.2 Απνκάθξπλζε πξντφλησλ εθζθαθήο 

 

Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

01000. Αζηνρίεο εδάθνπο             

01100. Φπζηθά πξαλή  01101 Καηνιίζζεζε. Απνπζία/αλεπάξθεηα 

ππνζηήξημεο 

  2   1     

01102 Απνθνιιήζεηο. Απνπζία/αλεπάξθεηα 

πξνζηαζίαο 

  2   1     

01103 ηαηηθή επηθφξηηζε. 

Δγθαηαζηάζεηο/εμνπιηζκφο 

     1     

01104 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Φπζηθή αηηία            

01105 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Αλαηηλάμεηο           

01106 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Κηλεηφο εμνπιηζκφο   2        

01200. Τερλεηά πξαλή & 

Δθζθαθέο 

01201 Καηάξξεπζε. Απνπζία/αλεπάξθεηα 

ππνζηήξημεο 

  2  2 2 2 2   
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 Σ.Κ. ΟΡΜΕΝΙΟΤ ΚΑΙ Σ.Κ. ΠΣΕΛΕΑ ΔΘΜΟΤ ΟΡΕΣΙΑΔΑ  
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Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

01000. Αζηνρίεο εδάθνπο             

01202 Απνθνιιήζεηο. Απνπζία/αλεπάξθεηα 

πξνζηαζίαο 

  2  2 2 2 2   

01203 ηαηηθή επηθφξηηζε. Τπεξχςσζε           

01204 ηαηηθή επηθφξηηζε. 

Δγθαηαζηάζεηο/εμνπιηζκφο 

   1       

01205 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Φπζηθή αηηία            

01206 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Αλαηηλάμεηο           

01207 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Κηλεηφο εμνπιηζκφο    1  1 1 1   

01300. Υπόγεηεο εθζθαθέο 01301 Καηαπηψζεηο νξνθήο/παξεηψλ. 

Αλππνζηήισηα ηκήκαηα 

  2  2 2 2 2   

01302 Καηαπηψζεηο νξνθήο/παξεηψλ. 

Αλεπαξθήο ππνζηχισζε 

  2  2 2 2 2   

01303 Καηαπηψζεηο νξνθήο/παξεηψλ. 
Καζπζηεξεκέλε ππνζηχισζε 

  2  2 2 2 2   

01304 Καηάξξεπζε κεηψπνπ πξνζβνιήο   2        

01400. Καζηδήζεηο 01401 Αλππνζηήξηθηεο παξαθείκελεο εθζθαθέο   3  1 1 1 1   

01402 Πξνυπάξρνπζα ππφγεηα θαηαζθεπή   2  1 1 1 1   

01403 Γηάλνημε ππνγείνπ έξγνπ   2  1 1 1 1   

01404 Δξππζκφο   2  1 1 1 1   

01405 Γεσινγηθέο/γεσρεκηθέο κεηαβνιέο           

01406 Μεηαβνιέο πδξνθφξνπ νξίδνληα   2  1 1 1 1   

01407 Τπνζθαθή/απφπιπζε   2        



ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ & ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ 
 Σ.Κ. ΟΡΜΕΝΙΟΤ ΚΑΙ Σ.Κ. ΠΣΕΛΕΑ ΔΘΜΟΤ ΟΡΕΣΙΑΔΑ  
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Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

01000. Αζηνρίεο εδάθνπο             

01408 ηαηηθή επηθφξηηζε   2        

01409 Γπλακηθή θαηαπφλεζε-θπζηθή αηηία   2   1     

01410 Γπλακηθή θαηαπφλεζε-αλζξσπνγελήο 

αηηία 

  2        

01500. Άιιε πεγή 01501             

01502             
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Φάζεηο εθηέιεζεο έξγνπ  

1 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο 

2 ΔΚΚΑΦΖ ΟΡΤΓΜΑΣΧΝ 2.1 Απνμήισζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

 2.2 Δθζθαθή νξχγκαηνο 

3 ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ 3.1 Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε αγσγψλ 

3.2 Σνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε αγσγψλ 

3.3 Καηαζθεπή θξεαηίσλ  

3.4 Δγθηβσηηζκφο κε άκκν 

3.5 Δπαλαπιήξσζε νξχγκαηνο 

4 ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 4.1 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

  4.2 Απνκάθξπλζε πξντφλησλ εθζθαθήο 

 

 

Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

02000. Κίλδπλνη από εξγνηαμηαθό εμνπιηζκό           

02100. Κίλεζε νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ  

02101 πγθξνχζεηο νρήκαηνο-νρήκαηνο  1 1 1     1 1 

02102 πγθξνχζεηο νρήκαηνο-πξνζψπσλ  1 1 1     1 1 

02103 πγθξνχζεηο νρήκαηνο-ζηαζεξνχ 

εκπνδίνπ 

 1 1 1     1 1 

02104 πλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο-

νρήκαηνο 

 1 1 1     1 1 

02105 πλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο-

ζηαζεξνχ εκπνδίνπ 

 1 1 1     1 1 

02106 Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Βιάβεο 

ζπζηεκάησλ 

 1 1 1     1 1 

02107 Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Διιηπήο 

αθηλεηνπνίεζε 

 1 1 1     1 1 
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Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

02108 Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο. 

Αλεπαξθήο πξνζηαζία 

          

02109 Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο.-

Δθηξνρηαζκφο 

          

02200. Αλαηξνπή νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ 

02201 Αζηαζήο έδξαζε   1 1     1  

02202 Τπνρψξεζε εδάθνπο/δαπέδνπ   1   1   1  

02203 Έθθεληξε θφξησζε    1       

02204 Δξγαζία ζε πξαλέο   1        

02205 Τπεξθφξησζε    1       

02206 Μεγάιεο ηαρχηεηεο    1 1  1    

02300. Μεραλήκαηα κε θηλεηά κέξε 02301 ηελφηεηα ρψξνπ  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

02302 Βιάβε ζπζηεκάησλ θίλεζεο         1  

02303 
Αλεπαξθήο θάιπςε θηλνπκέλσλ 
ηκεκάησλ-πηψζεηο 

        1  

02304 
Αλεπαξθήο θάιπςε θηλ. ηκεκάησλ-
παγηδεχζεηο κειψλ 

        1  

02305 
Σειερεηξηδφκελα κεραλήκαηα & 
ηκήκαηά ηνπο 

          

02400. Δξγαιεία ρεηξόο 02401             

02402             

02403             

02500. Άιιε πεγή 02501             

02502             

02503             
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ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ 
 (.Α..Τ.) 
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Φάζεηο εθηέιεζεο έξγνπ  

1 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο 

2 ΔΚΚΑΦΖ ΟΡΤΓΜΑΣΧΝ 2.1 Απνμήισζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

 2.2 Δθζθαθή νξχγκαηνο 

3 ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ 3.1 Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε αγσγψλ 

3.2 Σνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε αγσγψλ 

3.3 Καηαζθεπή θξεαηίσλ  

3.4 Δγθηβσηηζκφο κε άκκν 

3.5 Δπαλαπιήξσζε νξχγκαηνο 

4 ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 4.1 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

  4.2 Απνκάθξπλζε πξντφλησλ εθζθαθήο 

 

Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

03000. Πηώζεηο από ύςνο           

03100. Οηθνδνκέο-θηίζκαηα  03101 Καηεδαθίζεηο           

03102 Κελά ηνίρσλ           

03103 Κιηκαθνζηάζηα           

03104 Δξγαζία ζε ζηέγεο           

03200. Γάπεδα εξγαζίαο - 

πξνζπειάζεηο 

03201 Κελά δαπέδσλ           

03202 Πέξαηα δαπέδσλ           

03203 Δπηθιηλή δάπεδα            

03204 Οιηζζεξά δάπεδα          1  

03205 Αλψκαια δάπεδα          1  

03206 Αζηνρία πιηθνχ δαπέδνπ           



ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ & ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ 
 Σ.Κ. ΟΡΜΕΝΙΟΤ ΚΑΙ Σ.Κ. ΠΣΕΛΕΑ ΔΘΜΟΤ ΟΡΕΣΙΑΔΑ  
Δ.Ε.Τ.Α. ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ 
 (.Α..Τ.) 
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Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

03207 Τπεξπςσκέλεο δίνδνη θαη 

πεδνγέθπξεο 

          

03208 Κηλεηέο ζθάιεο θαη αλεκφζθαιεο         2  

03209 Αλαξηεκέλα δάπεδα. Αζηνρία 

αλάξηεζεο 

        
 

 

03210 Κηλεηά δάπεδα. Αζηνρία 

κεραληζκνχ 

        
 

 

03211 Κηλεηά δάπεδα. Πξφζθξνπζε           

03300. Ιθξηώκαηα 03301 Κελά ηθξησκάησλ           

03302 Αλαηξνπή. Αζηνρία 

ζπλαξκνιφγεζεο 

        
 

 

03303 Αλαηξνπή. Αζηνρία έδξαζεο           

03304 Καηάξξεπζε. Αζηνρία πιηθνχ 

ηθξηψκαηνο 

        
 

 

03305 Καηάξξεπζε. Αλεκνπίεζε           

03400. Τάθξνη/θξέαηα 03401 Πηψζε ζε ηάθξν ή θξέαξ   2  2 2 2 2 2  

03402             

03500. Άιιε πεγή 03501             

03502             

03503             
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Φάζεηο εθηέιεζεο έξγνπ  

1 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο 

2 ΔΚΚΑΦΖ ΟΡΤΓΜΑΣΧΝ 2.1 Απνμήισζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

 2.2 Δθζθαθή νξχγκαηνο 

3 ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ 3.1 Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε αγσγψλ 

3.2 Σνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε αγσγψλ 

3.3 Καηαζθεπή θξεαηίσλ  

3.4 Δγθηβσηηζκφο κε άκκν 

3.5 Δπαλαπιήξσζε νξχγκαηνο 

4 ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 4.1 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

  4.2 Απνκάθξπλζε πξντφλησλ εθζθαθήο 

 

 

Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

04000. Δθξήμεηο . Δθηνμεπόκελα πιηθά-ζξαύζκαηα           

04100. Δθξεθηηθά – Αλαηηλάμεηο  04101 Αλαηηλάμεηο βξάρσλ           

04102 Αλαηηλάμεηο θαηαζθεπψλ           

04103 Αηειήο αλαηίλαμε ππνλφκσλ           

04104 Απνζήθεο εθξεθηηθψλ           

04105 Υψξνη απνζήθεπζεο ππξνκαρηθψλ           

04106 Γηαθπγή-έθιπζε εθξεθηηθψλ αεξίσλ 

& κηγκάησλ 

          

04200. Γνρεία θαη δίθηπα ππό πίεζε 04201 Φηάιεο αζεηηιίλεο/νμπγφλνπ           

04202 Τγξαέξην           

04203 Τγξφ άδσην           



ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ & ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ 
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Δ.Ε.Τ.Α. ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ 
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Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

04204 Αέξην πφιεο           

04205 Πεπηεζκέλνο αέξαο           

04207 Γίθηπα χδξεπζεο   2  1      

04208 Διαηνδνρεία/πδξαπιηθά ζπζηήκαηα           

04300. Αζηνρία πιηθώλ ππό έληαζε 04301 Βξαρψδε πιηθά ζε ζιίςε           

04302 Πξνεληάζεηο νπιηζκνχ/αγθπξίσλ           

04303 Καηεδάθηζε πξνεληεηακέλσλ 

ζηνηρείσλ 

          

04304 πξκαηφζρνηλα            

04305 Δμνιθεχζεηο           

04306 Λαμεχζεηο/ηεκαρηζκφο ιίζσλ           

04400. Δθηνμεπόκελα πιηθά 04401 Δθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα           

04402 Ακκνβνιέο           

04403 Σξνρίζεηο/ιεηάλζεηο     2 2     

04500. Άιιε πεγή 04501             

04502             

04503             

 

  



ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ & ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ 
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 (.Α..Τ.) 
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Φάζεηο εθηέιεζεο έξγνπ  

1 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο 

2 ΔΚΚΑΦΖ ΟΡΤΓΜΑΣΧΝ 2.1 Απνμήισζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

 2.2 Δθζθαθή νξχγκαηνο 

3 ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ 3.1 Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε αγσγψλ 

3.2 Σνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε αγσγψλ 

3.3 Καηαζθεπή θξεαηίσλ  

3.4 Δγθηβσηηζκφο κε άκκν 

3.5 Δπαλαπιήξσζε νξχγκαηνο 

4 ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 4.1 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

  4.2 Απνκάθξπλζε πξντφλησλ εθζθαθήο 

 

Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

05000. Πηώζεηο-κεηαηνπίζεηο πιηθώλ & αληηθεηκέλσλ           

05100. Κηίζκαηα - θέξσλ νξγαληζκόο  05101 Αζηνρία. Γήξαλζε           

05102 Αζηνρία. ηαηηθή επηθφξηηζε           

05103 Αζηνρία. Φπζηθή δπλακηθή 

θαηαπφλεζε 

          

05104 Αζηνρία. Αλζξσπνγελήο δπλακηθή 

θαηαπφλεζε 

          

05105 Καηεδάθηζε            

05106 Καηεδάθηζε παξαθεηκέλσλ           

05200. Οηθνδνκηθά ζηνηρεία 05201 Γήξαλζε πιεξσηηθψλ ζηνηρείσλ           

05202 Γηαζηνιή-ζπζηνιή πιηθψλ           

05203 Απνμήισζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ           



ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ & ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ 
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ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ 
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Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

05000. Πηώζεηο-κεηαηνπίζεηο πιηθώλ & αληηθεηκέλσλ           

05204 Αλαξηεκέλα ζηνηρεία & 

εμαξηήκαηα 

          

05205 Φπζηθή δπλακηθή θαηαπφλεζε           

05206 Αλζξσπνγελήο δπλακηθή 

θαηαπφλεζε 

          

05207 Καηεδάθηζε            

05208 Αξκνιφγεζε/απαξκνιφγεζε 
πξνθαηαζθ. ζηνηρείσλ 

          

05300. Μεηαθεξόκελα πιηθά - 

Δθθνξηώζεηο 

05301 Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. 
Αθαηαιιειφηεηα/αλεπάξθεηα 

   1   1 1 1  

05302 Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. Βιάβε    1   1 1 1  

05303 Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. 

Τπεξθφξησζε 

   1   1 1 1  

05304 Απφθιηζε κεραλήκαηνο. 

Αλεπαξθήο έδξαζε 

   1   1 1 1  

05305 Αηειήο/έθθεληξε θφξησζε    1  1   1  

05306 Αζηνρία ζπζθεπαζίαο θνξηίνπ    1     1  

05307 Πξφζθξνπζε θνξηίνπ    1  1   1  

05308 Γηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ κεγάινπ 

κήθνπο 

   1       

05309 Υεηξσλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ 

θνξηίσλ 

   1     1  



ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ & ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ 
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ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ 
 (.Α..Τ.) 
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Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

05000. Πηώζεηο-κεηαηνπίζεηο πιηθώλ & αληηθεηκέλσλ           

05310 Απφιπζε ρχδελ πιηθψλ. 

Τπεξθφξησζε 

   1  1   1  

05311 Δξγαζία θάησ απφ ζηιφ           

05400. Σηνηβαζκέλα πιηθά 05401 Τπεξζηνίβαζε    1       

05402 Αλεπάξθεηα πιεπξηθνχ 

πεξηνξηζκνχ ζσξνχ 

   1       

05403 Αλνξζνινγηθή απφιεςε    1       

05500. Άιιε πεγή 05501             
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Φάζεηο εθηέιεζεο έξγνπ  

1 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο 

2 ΔΚΚΑΦΖ ΟΡΤΓΜΑΣΧΝ 2.1 Απνμήισζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

 2.2 Δθζθαθή νξχγκαηνο 

3 ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ 3.1 Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε αγσγψλ 

3.2 Σνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε αγσγψλ 

3.3 Καηαζθεπή θξεαηίσλ  

3.4 Δγθηβσηηζκφο κε άκκν 

3.5 Δπαλαπιήξσζε νξχγκαηνο 

4 ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 4.1 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

  4.2 Απνκάθξπλζε πξντφλησλ εθζθαθήο 

 

Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

06000. Ππξθατέο           

06100. Δύθιεθηα πιηθά  06101 Έθιπζε/δηαθπγή εχθιεθησλ 

αεξίσλ 

          

06102 Γεμακελέο/αληιίεο θαπζίκσλ         2  

06103 Μνλσηηθά, δηαιχηεο, PVC θιπ. 

εχθιεθηα 

          

06104 Αζθαιηνζηξψζεηο/ρξήζε πίζζαο          2 

06105 Απηαλάθιεμε-εδαθηθά πιηθά           

06106 Απηαλάθιεμε-απνξξίκκαηα           

06107 Δπέθηαζε εμσγελνχο εζηίαο. 
Αλεπαξθήο πξνζηαζία 

          

06200. Σπηλζήξεο & βξαρπθπθιώκαηα 06201 Δλαέξηνη αγσγνί ππφ ηάζε           

06202 Τπφγεηνη αγσγνί ππφ ηάζε   3        



ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ & ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ 
 Σ.Κ. ΟΡΜΕΝΙΟΤ ΚΑΙ Σ.Κ. ΠΣΕΛΕΑ ΔΘΜΟΤ ΟΡΕΣΙΑΔΑ  
Δ.Ε.Τ.Α. ΟΡΕΣΙΑΔΑ 
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Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

06000. Ππξθατέο           

06203 Δληνηρηζκέλνη αγσγνί ππφ ηάζε   3        

06204 Δξγαιεία πνπ παξάγνπλ 

εμσηεξηθφ ζπηλζήξα 

        
2 

 

06300. Υςειέο ζεξκνθξαζίεο 06301 Υξήζε θιφγαο-νμπγνλνθνιιήζεηο         2  

06302 Υξήζε θιφγαο-

θαζζηηεξνθνιιήζεηο 

        
 

 

06303 Υξήζε θιφγαο-ρπηεχζεηο           

06304 Ζιεθηξνζπγθνιιήζεηο     1    2  

06305 Ππξαθηψζεηο πιηθψλ         2  

06400. Άιιε πεγή 06401             

06402             

06403             
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Φάζεηο εθηέιεζεο έξγνπ  

1 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο 

2 ΔΚΚΑΦΖ ΟΡΤΓΜΑΣΧΝ 2.1 Απνμήισζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

 2.2 Δθζθαθή νξχγκαηνο 

3 ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ 3.1 Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε αγσγψλ 

3.2 Σνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε αγσγψλ 

3.3 Καηαζθεπή θξεαηίσλ  

3.4 Δγθηβσηηζκφο κε άκκν 

3.5 Δπαλαπιήξσζε νξχγκαηνο 

4 ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 4.1 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

  4.2 Απνκάθξπλζε πξντφλησλ εθζθαθήο 

 

 

 

Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

07000. Ηιεθηξνπιεμία           

07100. Γίθηπα-εγθαηαζηάζεηο  07101 Πξνυπάξρνληα ελαέξηα δίθηπα  2 2  2      

07102 Πξνυπάξρνληα ππφγεηα δίθηπα  2 2  2      

07103 Πξνυπάξρνληα εληνηρηζκέλα δίθηπα           

07104 Πξνυπάξρνληα επίηνηρα δίθηπα           

07105 Γίθηπν ειεθηξνδφηεζεο έξγνπ         2  

07106 Αλεπαξθήο αληηθεξαπληθή 

πξνζηαζία 

        
2 

 

07200. Δξγαιεία-κεραλήκαηα 07201 Ζιεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα         2  

07202 Ζιεθηξνθίλεηα εξγαιεία         2  



ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ & ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ 
 Σ.Κ. ΟΡΜΕΝΙΟΤ ΚΑΙ Σ.Κ. ΠΣΕΛΕΑ ΔΘΜΟΤ ΟΡΕΣΙΑΔΑ  
Δ.Ε.Τ.Α. ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ 
 (.Α..Τ.) 
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Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

07000. Ηιεθηξνπιεμία           

07300. Άιιε πεγή 

 
 
 

07301             

07302             

07303             

  



ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ & ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ 
 Σ.Κ. ΟΡΜΕΝΙΟΤ ΚΑΙ Σ.Κ. ΠΣΕΛΕΑ ΔΘΜΟΤ ΟΡΕΣΙΑΔΑ  
Δ.Ε.Τ.Α. ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ 
 (.Α..Τ.) 
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Φ
Α


Δ

Η
 Δ

Ρ
Γ

Α


ΗΑ


 

Φάζεηο εθηέιεζεο έξγνπ  

1 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο 

2 ΔΚΚΑΦΖ ΟΡΤΓΜΑΣΧΝ 2.1 Απνμήισζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

 2.2 Δθζθαθή νξχγκαηνο 

3 ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ 3.1 Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε αγσγψλ 

3.2 Σνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε αγσγψλ 

3.3 Καηαζθεπή θξεαηίσλ  

3.4 Δγθηβσηηζκφο κε άκκν 

3.5 Δπαλαπιήξσζε νξχγκαηνο 

4 ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 4.1 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

  4.2 Απνκάθξπλζε πξντφλησλ εθζθαθήο 

 

 

Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

08000. Πληγκόο/Αζθπμία           

08100. Νεξό  08101 Τπνβξχρηεο εξγαζίεο           

08102 Δξγαζίεο ελ πισ-πηψζε           

08103 Βχζηζε/αλαηξνπή πισηνχ κέζνπ           

08104 
Παξφρζηεο/παξάιηεο εξγαζίεο. 

Πηψζε 

        
 

 

08105 
Παξφρζηεο/παξάιηεο εξγαζίεο. 
Αλαηξνπή κεραλήκαηνο 

          

08106 
Τπαίζξηεο ιεθάλεο /Γεμακελέο. 

Πηψζε 

        
 

 

08107 
Τπαίζξηεο ιεθάλεο /Γεμακελέο. 
Αλαηξνπή κεραλήκαηνο 

          

08108 Πιεκκχξα/Καηάθιπζε έξγνπ   2  2 2   2  



ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ & ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ 
 Σ.Κ. ΟΡΜΕΝΙΟΤ ΚΑΙ Σ.Κ. ΠΣΕΛΕΑ ΔΘΜΟΤ ΟΡΕΣΙΑΔΑ  
Δ.Ε.Τ.Α. ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ 
 (.Α..Τ.) 

 

     29 

 

Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

08000. Πληγκόο/Αζθπμία           

08200. Αζθπθηηθό πεξηβάιινλ 08201 Βάιηνη, ηιείο, θηλνχκελεο άκκνη           

08202 
Τπφλνκνη, βφζξνη, βηνινγηθνί 

θαζαξηζκνί 

    2    
2 

 

08203 Βχζηζε ζε ζθπξφδεκα, αζβέζηε ,θιπ      1     

08204 
Δξγαζία ζε θιεηζηφ ρψξν-αλεπάξθεηα 

νμπγφλνπ 

     2   
2 

 

08300. Άιιε πεγή 08301             

08302             

08303             

  



ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ & ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ 
 Σ.Κ. ΟΡΜΕΝΙΟΤ ΚΑΙ Σ.Κ. ΠΣΕΛΕΑ ΔΘΜΟΤ ΟΡΕΣΙΑΔΑ  
Δ.Ε.Τ.Α. ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ 
 (.Α..Τ.) 
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Φ
Α


Δ

Η
 Δ

Ρ
Γ

Α


ΗΑ


 

Φάζεηο εθηέιεζεο έξγνπ  

1 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο 

2 ΔΚΚΑΦΖ ΟΡΤΓΜΑΣΧΝ 2.1 Απνμήισζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

 2.2 Δθζθαθή νξχγκαηνο 

3 ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ 3.1 Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε αγσγψλ 

3.2 Σνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε αγσγψλ 

3.3 Καηαζθεπή θξεαηίσλ  

3.4 Δγθηβσηηζκφο κε άκκν 

3.5 Δπαλαπιήξσζε νξχγκαηνο 

4 ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 4.1 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

  4.2 Απνκάθξπλζε πξντφλησλ εθζθαθήο 

 

 

Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

09000. Δγθαύκαηα           

09100. Υςειέο ζεξκνθξαζίεο  09101 πγθνιιήζεηο/ζπληήμεηο         2  

09102 Τπέξζεξκα ξεπζηά            

09103 Ππξαθησκέλα ζηεξεά         2  

09104 Σήγκαηα κεηάιισλ           

09105 Άζθαιηνο/πίζζα          2 

09106 Καπζηήξεο           

09107 Τπεξζεξκαηλφκελα ηκήκαηα 

κεραλψλ 

 1 1      
2 

 

09200. Καπζηηθά πιηθά 09201 Αζβέζηεο           

09202 Ομέα           



ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ & ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ 
 Σ.Κ. ΟΡΜΕΝΙΟΤ ΚΑΙ Σ.Κ. ΠΣΕΛΕΑ ΔΘΜΟΤ ΟΡΕΣΙΑΔΑ  
Δ.Ε.Τ.Α. ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ 
 (.Α..Τ.) 
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Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

09000. Δγθαύκαηα           

09203             

09300. Άιιε πεγή 09301             

09302             

09303             

  



ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ & ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ 
 Σ.Κ. ΟΡΜΕΝΙΟΤ ΚΑΙ Σ.Κ. ΠΣΕΛΕΑ ΔΘΜΟΤ ΟΡΕΣΙΑΔΑ  
Δ.Ε.Τ.Α. ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ 
 (.Α..Τ.) 
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Γ

Α


ΗΑ


 

Φάζεηο εθηέιεζεο έξγνπ  

1 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο 

2 ΔΚΚΑΦΖ ΟΡΤΓΜΑΣΧΝ 2.1 Απνμήισζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

 2.2 Δθζθαθή νξχγκαηνο 

3 ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ 3.1 Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε αγσγψλ 

3.2 Σνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε αγσγψλ 

3.3 Καηαζθεπή θξεαηίσλ  

3.4 Δγθηβσηηζκφο κε άκκν 

3.5 Δπαλαπιήξσζε νξχγκαηνο 

4 ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 4.1 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

  4.2 Απνκάθξπλζε πξντφλησλ εθζθαθήο 

 

 

Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

10000. Έθζεζε ζε βιαπηηθνύο παξάγνληεο           

10100. Φπζηθνί παξάγνληεο   10101 Αθηηλνβνιίεο           

10102 Θφξπβνο/δνλήζεηο 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 

10103 θφλε 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 

10104 Τπαίζξηα εξγαζία. Παγεηφο 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10105 Τπαίζξηα εξγαζία. Καχζσλαο 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10106 Υακειή ζεξκνθξαζία ρψξνπ εξγαζίαο           

10107 Τςειή ζεξκνθξαζία ρψξνπ εξγαζίαο           

10108 Τγξαζία ρψξνπ εξγαζίαο         2  

10109 Τπεξπίεζε/ππνπίεζε           

10110             



ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ & ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ 
 Σ.Κ. ΟΡΜΕΝΙΟΤ ΚΑΙ Σ.Κ. ΠΣΕΛΕΑ ΔΘΜΟΤ ΟΡΕΣΙΑΔΑ  
Δ.Ε.Τ.Α. ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ 
 (.Α..Τ.) 
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Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

10000. Έθζεζε ζε βιαπηηθνύο παξάγνληεο           

10111             

10200. Φεκηθνί παξάγνληεο 10201 Γειεηεξηψδε αέξηα           

10202 Υξήζε ηνμηθψλ πιηθψλ           

10203 Ακίαληνο           

10204 Αηκνί ηεγκάησλ           

10205 Αλαζπκηάζεηο πγξψλ/βεξλίθηα, θφιιεο, 
κνλσηηθά, δηαιχηεο 

          

10206 Καπλαέξηα αλαηηλάμεσλ           

10207 Καπζαέξηα κεραλψλ εζση. θαχζεο           

10208 πγθνιιήζεηο           

10209 Καξθηλνγφλνη παξάγνληεο           

10210             

10211             

10300. Βηνινγηθνί παξάγνληεο 10301 Μνιπζκέλα εδάθε           

10302 Μνιπζκέλα θηίξηα           

10303 Δξγαζία ζε ππνλφκνπο, βφζξνπο, 
βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο 

        2  

10304 Υψξνη πγηεηλήο           

10305             

 



ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ & ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ 
 Σ.Κ. ΟΡΜΕΝΙΟΤ ΚΑΙ Σ.Κ. ΠΣΕΛΕΑ ΔΘΜΟΤ ΟΡΕΣΙΑΔΑ  
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ΣΜΖΜΑ Β’ 

 

ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ  

ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

Γηα θάζε «πεγή θηλδχλσλ» πνπ έρεη επηζεκαλζεί ζηνπο πίλαθεο ηνπ Σκήκαηνο Β, θαηαγξάθνληαη νη θάζεηο / ππνθάζεηο φπνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα εκθάληζεο θαζψο θαη ε 

εθηίκεζε ηνπ αξρηθνχ θηλδχλνπ. ηε ζπλέρεηα αλαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πεξηγξάθνληαη 

ζπλνπηηθά ηπρφλ πξφζζεηεο ελέξγεηεο θαη εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ . Σέινο εθηηκάηαη ν θίλδπλνο πνπ παξακέλεη κεηά θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ. 

 

ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή 
ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ 
ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

01000 Αζηνρίεο εδάθνπο    

01100 Φπζηθά πξαλή    

01101 
Καηνιίζζεζε. 
Απνπζία/αλεπάξθεηα 
ππνζηήξημεο 

Φ2.2, Φ3.3 
Π.Γ 1073/81,Σκήκα Η, Π.Γ. 
225/1989, Αξζ. 15 

 

01102 
Απνθνιιήζεηο. 
Απνπζία/αλεπάξθεηα 
πξνζηαζίαο 

Φ2.2, Φ3.3 
Π.Γ 1073/81,Σκήκα Η, Π.Γ. 
225/1989, Αξζ. 15 

 

01103 
ηαηηθή επηθφξηηζε. 
Δγθαηαζηάζεηο/εμνπιηζκφο 

Φ3.3 ΠΓ 1073/81: Άξζξα 2,7  

01106 
Γπλακηθή επηθφξηηζε. 
Αλαηηλάμεηο 

Φ2.2 

ΠΓ 105/95: Άξζξα 9 
ΠΓ 1073/81: Άξζξα 10,2 
ΠΓ 329/83: Άξζξα 16 
ΤΑ 3046/89: Άξζξα 5 

 

01200 Σερλεηά πξαλή θαη εθζθαθέο    

01201 
Καηάξξεπζε. 
Απνπζία/αλεπάξθεηα 

Φ2.2, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5 Π.Γ 1073/81: άξζξα 2,9,13  
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ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή 
ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ 
ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

ππνζηήξημεο 

01202 
Απνθνιιήζεηο. 
Απνπζία/αλεπάξθεηα 
πξνζηαζίαο 

Φ2.2, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5 Π.Γ 1073/81: άξζξα 2,9,13  

01204 
ηαηηθή επηθφξηηζε. 
Δγθαηαζηάζεηο/εμνπιηζκφο 

Φ3.1 
Π.Γ 1073/81: άξζξα 2,5,10 θαη Π.Γ. 
305/96, Παξάξηεκα IV, BII παξ.10 

Απαγνξεχεηαη ε ρσξίο ιφγν 
παξακνλή πξνζσπηθνχ θνληά 
ζηα πξαλή ησλ εθζθαθψλ 

01207 
Γπλακηθή επηθφξηεζε.Κηληηφο 
Δμνπιηζκφο 

Φ3.1, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5  Π.Γ 1073/81: άξζξν 10  

01300 Τπόγεηεο εθζθαθέο    

01301 
Καηαπηψζεηο νξνθήο/παξεηψλ. 
Αλππσζηχισηα ηκήκαηα 

Φ2.2, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5 
Π.Γ 1073/81: Σκήκα Η. Π.Γ. 
225/1989, Αξζ. 15   

 

01302 
Καηαπηψζεηο νξνθήο/παξεηψλ. 
Αλεπαξθήο ππνζηήιεσζε 

Φ2.2, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5 
Π.Γ 1073/81: Σκήκα Η. Π.Γ. 
225/1989, Αξζ. 15   

 

01303 
Καηαπηψζεηο νξνθήο/παξεηψλ. 
Καζπζηεξεκέλε ππνζηχισζε 

Φ2.2, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5 
Π.Γ 1073/81: Σκήκα Η. Π.Γ. 
225/1989, Αξζ. 15   

 

01304 
Καηάξξεπζε κεηψπνπ 
πξνζβνιήο 

Φ2.2, 
Π.Γ 1073/81: Σκήκα Η. Π.Γ. 
225/1989, Αξζ. 15   

 

01400 Καζηδήζεηο    

01401 
Αλππνζηήξηθηεο παξαθείκελεο 
εθζθαθέο 

Φ2.2, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5 
Π.Γ 1073/81: Σκήκα Η. Π.Γ. 
225/1989, Αξζ. 15   

 

01402 
Πξνυπάξρνπζα ππφγεηα 
θαηαζθεπή 

Φ2.2, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5 Π.Γ 1073/81: Σκήκα Η    

01403 Γηάλνημε ππνγείνπ έξγνπ Φ2.2, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5 Π.Γ 1073/81: Αξζ. 14    

01404 Δξππζκφο Φ2.2, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5 
Π.Γ 1073/81: Σκήκα Η.  
Π.Γ. 225/1989, Αξζ. 15   

 



ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ & ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ 
 Σ.Κ. ΟΡΜΕΝΙΟΤ ΚΑΙ Σ.Κ. ΠΣΕΛΕΑ ΔΘΜΟΤ ΟΡΕΣΙΑΔΑ  
Δ.Ε.Τ.Α. ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ 
 (.Α..Τ.) 
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ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή 
ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ 
ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

01406 Μεηαβνιέο πδξνθφξνπ νξίδνληα Φ2.2, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5 
Π.Γ 1073/81: Σκήκα Η.  
Π.Γ. 225/1989, Αξζ. 15   

 

01407 Τπνζθαθή/απφπιπζε Φ2.2 ΠΓ 1073/81: Άξζξα 10,14,9  

01408 
ηαηηθή επηθφξηηζε Φ2.2, Π.Γ 1073/81: Αξζ. 10   

01409 Γπλακηθή θαηαπφλεζε-θπζηθή 
αηηία 

Φ2.2, Φ3.3 Π.Γ 1073/81: Αξζ. 10  

01410 Γπλακηθή θαηαπφλεζε-
αλζξσπνγελήο αηηία 

Φ2.2, Φ2.3 Π.Γ 1073/81: Αξζ. 10  

02000 
Κίλδπλνη από εξγνηαμηαθό 
εμνπιηζκό 

   

02100 
Κίλεζε νρεκάησλ θαη 
κεραλεκάησλ 

   

02101 
πγθξνχζεηο νρήκαηνο-
νρήκαηνο 

Φ2.1, Φ2.2, Φ3.1, Φ4.1, Φ4.2 
Π.Γ. 305/96, Παξάξηεκα IV, Α 
παξ.10 

  

02102 
πγθξνχζεηο νρήκαηνο-
πξνζψπσλ 

Φ2.1, Φ2.2, Φ3.1,Φ4.1, Φ4.2 
Π.Γ. 305/96, Παξάξηεκα IV, Α 
παξ.10 

  

02103 
πγθξνχζεηο νρήκαηνο-
ζηαζεξνχ εκπνδίνπ 

Φ2.1, Φ2.2, Φ3.1, Φ4.1, Φ4.2 
Π.Γ. 305/96, Παξάξηεκα IV, Α 
παξ.10 

Οη θηλήζεηο πξνζέγγηζεο 
αλαηξεπφκελσλ απηνθηλήησλ 
ζα γίλνληαη κε ηελ βνήζεηα 
θνπκαληαδφξνπ 

02104 
πλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο-
νρήκαηνο 

Φ2.1, Φ2.2, Φ3.1,Φ4.1, Φ4.2 Π.Γ. 225/1989, Αξζξ. 8   

02105 
πλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο-
ζηαζεξνχ εκπνδίνπ 

Φ2.1, Φ2.2, Φ3.1, Φ4.1, Φ4.2 Π.Γ. 225/1989, Αξζξ. 8   



ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ & ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ 
 Σ.Κ. ΟΡΜΕΝΙΟΤ ΚΑΙ Σ.Κ. ΠΣΕΛΕΑ ΔΘΜΟΤ ΟΡΕΣΙΑΔΑ  
Δ.Ε.Τ.Α. ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ 
 (.Α..Τ.) 
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ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή 
ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ 
ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

02106 
Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Βιάβεο 
ζπζηεκάησλ 

Φ2.1, Φ2.2, Φ3.1,Φ4.1, Φ4.2 Π.Γ 1073/81: άξζξα45-48,50,85   

02107 
Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Διιηπήο 
αθηλεηνπνίεζε 

Φ2.1, Φ2.2, Φ3.1, Φ4.1, Φ4.2  Π.Γ 1073/81: άξζξα45-48,50,85   

02200 
Αλαηξνπή νρεκάησλ θαη 
κεραλεκάησλ 

   

02201 Αζηαζήο έδξαζε Φ2.2, Φ3.1, Φ4.2 Π.Γ 1073/81: άξζξα 8   

02202 Τπνρψξεζε εδάθνπο/δαπέδνπ Φ2.2, Φ3.3,  
Π.Γ 1073/81: άξζξα 72 θαη Π.Γ. 
305/96, Παξάξηεκα IV, BII, παξ. 8 

  

02203 Έθθεληξε θφξησζε Φ3.1, Φ4.2 

Ν 2094/92: Άξζξα 32,79,97 
ΠΓ 225/89: Άξζξα 14 
ΠΓ 305/96: Άξζξα Π8 
ΠΓ 31/90: Άξζξα 4,5 

  

02204 Δξγαζία ζε πξαλέο Φ2.2 
Π.Γ. 305/96, Παξάξηεκα IV, BII, 
παξ. 8 

  

02205 Τπεξθφξησζε Φ3.1, Φ4.2 
Π.Γ. 1073/1981, Σκήκα VI, Π.Γ. 
225/1989, Αξζξ. 14 

  

02206 Μεγάιεο ηαρχηεηεο Φ3.1 Φ3.2, Φ3.4, Φ4.2 
Π.Γ. 1073/1981, Σκήκα VI, Π.Γ. 
225/1989, Αξζξ. 14 

 

02300 Μεραλήκαηα κε θηλεηά κέξε    

02301 ηελφηεηα ρψξνπ 
Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Φ3.1, Φ3.2, 
Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5, Φ4.1 

Π.Γ. 1073/81: άξζξν 46   

03000 Πηώζεηο από ύςνο    

03400 Σάθξνη/θξέαηα   
 

03401 Πηψζε ζε ηάθξν ή θξέαξ 
Φ2.2, Φ2.3, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4, 
Φ3.5, 

Π.Γ 1073/81: Σκήκα Η, Π.Γ. 
225/1989, Αξζξ. 25  

04000 Δθξήμεηο . Δθηνμεπόκελα    



ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ & ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ 
 Σ.Κ. ΟΡΜΕΝΙΟΤ ΚΑΙ Σ.Κ. ΠΣΕΛΕΑ ΔΘΜΟΤ ΟΡΕΣΙΑΔΑ  
Δ.Ε.Τ.Α. ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ 
 (.Α..Τ.) 
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ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή 
ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ 
ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

πιηθά-ζξαύζκαηα 

04101 Αλαηηλάμεηο βξάρσλ Φ2.3 

ΠΓ 105/95: Άξζξα 9 

ΠΓ 225/89: Άξζξα 10,13 

ΠΓ 396/94: Άξζξα 10,6,7,8 
ΤΑ 3046/89: Άξζξα 5 

 

04200 Γνρεία θαη δίθηπα ππό πίεζε    

04207 Γίθηπα χδξεπζεο Φ2.2, Φ3.2 

ΠΓ 105/95: Άξζξα 9 
ΠΓ 1073/81: Άξζξα 92,94,95,96 
ΠΓ 225/89: Άξζξα 11,12 
ΠΓ 305/96: Π2 
ΤΑ 22/5/93: Άξζξα 3 

 

04400 Δθηνμεπόκελα πιηθά    

04403 Σξνρίζεηο/ιεηάλζεηο Φ3.2, Φ3.3 Π.Γ. 225/1989,Αξζ. 16  

05000 
Πηώζεηο – κεηαηνπίζεηο 
πιηθώλ θαη αληηθεηκέλσλ 

  
 

05300 
Μεηαθεξόκελα πιηθά – 
εθθνξηώζεηο 

  

 

05301 
Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. 
Αθαηαιιειφηεηα/αλεπάξθεηα 

Φ3.1, Φ3.4, Φ3.5, Φ4.1, Φ4.1, 
Φ4.2 

Ν 2094/92: Άξζξα 10,79,97 
ΠΓ 105/95: Άξζξα 9 
ΠΓ 1073/81: Άξζξα 46,47,48 
ΠΓ 225/89: Άξζξα 14,7 
ΠΓ 31/90: Άξζξα 4,5 
ΤΑ ΒΜΠ/30058/83: Άξζξα 3,4,5,6 
ΤΑ ΒΜΠ/30428/80: Άξζξα 3,4,5,6  

05302 Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. Βιάβε Φ3.1, Φ3.4, Φ3.5, Φ4.1, Φ4.2 

Ν 2094/92: Άξζξα 10,97 
ΠΓ 105/95: Άξζξα 9 
ΠΓ 1073/81: Άξζξα 46,47,48 
ΠΓ 225/89: Άξζξα 14,7 
ΠΓ 31/90: Άξζξα 4,5 
ΤΑ ΒΜΠ/30058/83: Άξζξα 3,4,5,6  



ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ & ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ 
 Σ.Κ. ΟΡΜΕΝΙΟΤ ΚΑΙ Σ.Κ. ΠΣΕΛΕΑ ΔΘΜΟΤ ΟΡΕΣΙΑΔΑ  
Δ.Ε.Τ.Α. ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ 
 (.Α..Τ.) 
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ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή 
ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ 
ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

ΤΑ ΒΜΠ/30428/80: Άξζξα 3,4,5,6 

05303 
Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. 
Τπεξθφξησζε 

Φ3.1, Φ3.4, Φ3.5, Φ4.1, Φ4.2 

Ν 2094/92: Άξζξα 10,32,97 
ΠΓ 105/95: Άξζξα 9 
ΠΓ 1073/81: Άξζξα 91 
ΠΓ 225/89: Άξζξα 14,7 
ΠΓ 31/90: Άξζξα 4,5 
ΤΑ ΒΜΠ/30058/83: Άξζξα 3,4,5,6 
ΤΑ ΒΜΠ/30428/80: Άξζξα 3,4,5,6  

05304 
Απφθιηζε κεραλήκαηνο. 
Αλεπαξθήο έδξαζε 

Φ3.1, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5, Φ4.1, 
Φ4.2 

Ν 2094/92: Άξζξα 97 
ΠΓ 1073/81: Άξζξα 25,72,86 
ΠΓ 225/89: Άξζξα 14 
ΠΓ 31/90: Άξζξα 4,5 
ΤΑ 22/5/93: Άξζξα 6  

05305 Αηειήο/έθθεληξε θφξησζε Φ3.1, Φ4.1, Φ4.2 
Π.Γ 1073/81: Σκήκα VΗ, Π.Γ. 
225/1989, Αξζξ. 14  

05306 Αζηνρία ζπζθεπαζίαο θνξηίνπ Φ3.1, Φ4.1, Φ4.2 
Π.Γ 1073/81: Σκήκα VΗ, Π.Γ. 
225/1989, Αξζξ. 14  

05307 Πξφζθξνπζε θνξηίνπ Φ3.1, Φ3.3, Φ4.2 Π.Γ. 1073/81: άξζξα 14  

05308 
Γηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ κεγάινπ 
κήθνπο 

Φ3.1 Π.Γ. 1073/81: άξζξν 91 
 

05309 
Υεηξσλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ 
θνξηίσλ 

Φ3.1, Φ4.2 Π.Γ. 397/94 
 

05310 
Απφιπζε ρχδελ πιηθψλ. 
Τπεξθφξησζε 

Φ3.1, Φ3.3, Φ4.2 
Π.Γ 1073/81: Σκήκα VΗ, Π.Γ. 
225/1989, Αξζξ. 14  

05400 ηνηβαζκέλα πιηθά    

05401 Τπεξζηνίβαζε Φ3.1, Φ4.2 Π.Γ. 1073/81: Άξζξα 85-87  

05402 
Αλεπάξθεηα πιεπξηθνχ 
πεξηνξηζκνχ ζσξνχ 

Φ3.1, Φ4.2 Π.Γ. 1073/81: Άξζξα 86 
 

05403 Αλνξζνινγηθή απφιεςε Φ3.1, Φ4.2 
Ν 1430/84: Άξζξα 10 
Ν 2094/92: Άξζξα 97 
ΠΓ 1073/81: Άξζξα 89 

 



ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ & ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ 
 Σ.Κ. ΟΡΜΕΝΙΟΤ ΚΑΙ Σ.Κ. ΠΣΕΛΕΑ ΔΘΜΟΤ ΟΡΕΣΙΑΔΑ  
Δ.Ε.Τ.Α. ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ 
 (.Α..Τ.) 
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ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή 
ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ 
ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

ΠΓ 31/90: Άξζξα 4,5 
ΤΑ 22/5/93: Άξζξα 5 

06000 Ππξθαγηέο   
 

06100 Δύθιεθηα πιηθά    

06104 
Αζθαιηνζηξψζεηο/ρξήζε 
πίζζαο 

Φ4.1 
Τ.Α. 72571/3054/1985 (ΦΔΚ 
665/Β/1.11.1985  

06200 
πηλζήξεο & 
βξαρπθπθιώκαηα 

  
 

06202 Τπφγεηνη αγσγνί ππφ ηάζε Φ2.2, 
ΠΓ 105/95: Άξζξα 9 
ΠΓ 1073/81: Άξζξα 10,2,56 

 

06203 Δληνηρηζκέλνη αγσγνί ππφ ηάζε Φ2.2 

ΠΓ 105/95: Άξζξα 9 
ΠΓ 225/89: Άξζξα 11 
ΠΓ 305/96: Π2 
ΤΑ 22/5/93: Άξζξα 3 

 

06300 Τςειέο ζεξκνθξαζίεο    

06304 Ζιεθηξνζπγθνιιήζεηο Φ3.2, Τ.Α. ΗΗ-5
ε
/Φ/17402 (ΦΔΚ 931/Β/84)  

07000 Ζιεθηξνπιεμία   
 

07100 Γίθηπα – εγθαηαζηάζεηο    

07101 Πξνυπάξρνληα ελαέξηα δίθηπα Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Φ3.2 

ΓΔΖ 22/8/97: Άξζξα 1,2,3 
Ν 1430/84: Άξζξα 10 
ΠΓ 105/95: Άξζξα 9 
ΠΓ 1073/81: Άξζξα 78,79 
ΠΓ 225/89: Άξζξα 11 
ΠΓ 305/96: Π2 
ΠΓ 396/94: Άξζξα 10,6,7,8 

 

07102 Πξνυπάξρνληα ππφγεηα δίθηπα Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Φ3.2 
Ν 1430/84: Άξζξα 10 
ΠΓ 105/95: Άξζξα 9 
ΠΓ 1073/81: Άξζξα 2,78,79 

 



ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ & ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ 
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ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή 
ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ 
ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

ΠΓ 305/96: Π2 
ΠΓ 396/94: Άξζξα 10,6,7,8 

08000 Πληγκόο - αζθπμία   
 

08100 Νεξό    

08108 Πιεκκχξα/Καηάθιπζε έξγνπ Φ2.2, Φ3.2,Φ3.3, 
Π.Γ. 1073/81 : Σκήκα Η, Π.Γ. 
225/1989, Άξζ. 15  

08200 Αζθπθηηθφ πεξηβάιινλ    

08202 
Τπφλνκνη, βφζξνη, βηνινγηθνί 
θαζαξηζκνί 

Φ3.2, Π.Γ. 1073/81 : Σκήκα VΗ 
 

08203 
Βχζηζε ζε ζθπξφδεκα, αζβέζηε, 
θιπ 

Φ3.3 

ΠΓ 105/95: Άξζξα 9 
ΠΓ 1073/81: Άξζξα 40 
ΠΓ 307/86: Άξζξα 3 
ΠΓ 396/94: Άξζξα 10,6,7,8 

 

08204 
Δξγαζία ζε θιεηζηφ ρψξν-
αλεπάξθεηα νμπγφλνπ 

Φ3.3, Π.Γ. 225/1989, Αξζ. 16 
 

09000 Δγθαύκαηα    

09100 Τςειέο ζεξκνθξαζίεο    

09105 Άζθαιηνο/πίζζα  Π.Γ. 1073/81: άξζξα 99-110  

09107 
Τπεξζεξκαηλόκελα ηκήκαηα 
κεραλώλ 

Φ2.1, Φ2.2, 

Ν 2094/92: Άξζξα 97 
ΠΓ 105/95: Άξζξα 9 
ΠΓ 225/89: Άξζξα 24,3 
ΠΓ 31/90: Άξζξα 4,5 
ΠΓ 396/94: Άξζξα 10,6,7,8 
ΤΑ 22/5/93: Άξζξα 2 

 

10000 
Έθζεζε ζε βιαπηηθνύο 
παξάγνληεο 
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ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή 
ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ 
ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

10100 Φπζηθνί παξάγνληεο    

10102 Θφξπβνο/δνλήζεηο 
Φ1.1, Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Φ3.1, 
Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5, Φ4.1, 
Φ4.2 

Π.Γ. 396/94: Άξζξα 3,4 θαη 
Παξάξηεκα ΗΗ παξ.2 θαη Π.Γ. 85/91 

 

10103 θφλε 
Φ1.1, Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Φ3.1, 
Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5, Φ4.1, 
Φ4.2 

Π.Γ. 1073/81 : άξζξν 30, Π.Γ. 
396/94, άξζξν 7 θαη παξάξηεκα ΗΗ, 
παξ.4  

10104 Τπαίζξηα εξγαζία. Παγεηφο 
Φ1.1, Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Φ3.1, 
Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5, Φ4.1, 
Φ4.2 

Π.Γ. 305/96 Παξάξηεκα VI, BII παξ 
3 θαη Δγθχθιηνο Τπ. Δξγαζίαο 
130329/03.07.95 

Αλαλαζηνιή εξγαζηψλ 
ππαίζξνπ ζε πεξίπησζε 
παγεηνχ 

10105 Τπαίζξηα εξγαζία. Καχζσλαο 
Φ1.1, Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Φ3.1, 
Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5, Φ4.1, 
Φ4.2 

Π.Γ. 305/96 Παξάξηεκα VI, BII παξ 
3 θαη Δγθχθιηνο Τπ. Δξγαζίαο 
130329/03.07.95 

Αλαλαζηνιή εξγαζηψλ 
ππαίζξνπ ζε πεξίπησζε 
θαχζσλα 
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ΣΜΖΜΑ Γ’ 

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ 

Ο Αλάδνρνο θαηαζθεπήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη ζην .Α.Τ. πνπ ζα θαηαξηίζεη πξηλ ηελ 

έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζθαξίθεκα πνπ ζα πεξηέρεη φινπο ηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο νη νπνίνη 

ζα έρνπλ ηελ έγθξηζε ηεο επίβιεςεο θαη ηνπ ΚηΔ. 

πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη: 

- Πξφζβαζε ζην εξγνηάμην – εξγνηαμηαθά γξαθεία 

- Γξαθεία επίβιεςεο – απνζεθεπηηθνί ρψξνη 

- Υψξνη πγηεηλήο – ρψξνη εζηίαζεο 

- Υψξνο Α’ βνεζεηψλ – απνδπηήξηα 

- Υψξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ 

- Δλαέξηα δίθηπα εξγνηαμίνπ θαη ΟΚΧ 

- Τπφγεηα δίθηπα εξγνηαμίνπ  

Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηνλ ΚηΔ θαηάινγν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν. 

ΓΗΟΓΟΗ ΠΡΟΠΔΛΑΖ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ ΚΑΗ ΠΡΟΒΑΖ ΣΗ ΘΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ 

ην ζρέδην ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΓΡΑΦΗΑ  ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΧΝ  ΔΡΓΧΝ θιίκαθαο 1: 5.000 ηεο Τδξαπιηθήο 

Μειέηεο, θαίλεηαη ην πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν ην νπνίν ζεσξείηαη επαξθέο γηα ηελ πξφζβαζε ζηνπο 

ρψξνπο ησλ έξγσλ. Αλ απαηηεζεί δηάλνημε λέσλ νδψλ γηα ηε πξφζβαζε ζην έξγν, ηνχην ζα γίλεη 

πξνθαλψο ζε ζπλελλφεζε ηνπ αλαδφρνπ κε ηνλ Κ.η.Δ.. ηα ζεκεία εηζφδνπ - εμφδνπ ηνπ εξγνηαμίνπ 

πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζήκαλζε πξνεηδνπνίεζεο ησλ δηεξρφκελσλ νδεγψλ (πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο 

ΠΡΟΟΥΖ! ΔΗΟΓΟ – ΔΞΟΓΟ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ). 

ΓΗΟΓΟΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΠΔΕΧΝ ΚΑΗ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ  

Τπελζπκίδνπκε ζηνλ αλάδνρν θαηαζθεπήο ηα: 

 Π.Γ. 778/80 (ΦΔΚ 193/Α) ''Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ'' 

 Π.Γ. 1073/81 (ΦΔΚ 260/Α) ''Πεξη κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα 

νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

 Ν. 1568/88 (ΦΔΚ 177 Α / 18.10.85) "Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ" 

 Π.Γ. 294/88 (ΦΔΚ 138 Α / 21.6.88 "Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ 

εξγαζίαο, επίπεδν γλψζεσλ θαη εηδηθφηεηα ηερληθνχ αζθαιείαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο 

θαη εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ Ν. 1568/85" -Π.Γ. 85/91 (ΦΔΚ 38 Α/1991) "Πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζην ζφξπβν θαηά ηελ 

εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 86/188 ΔΟΚ" 
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 Π.Γ. 395/94 (ΦΔΚ 220 Α) ''Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε 

εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 

89/655/ΔΟΚ''  

 Π.Γ. 396/1994 (ΦΔΚ 220 Α) "Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο γηα ηελ ρξήζε απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 

ηνπ πκβνπιίνπ 89/656/ΔΟΚ "  

 Π.Γ. 397/1994 (ΦΔΚ 221Α/1994) " Διάρηζηεο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα ηνλ ρεηξσλαθηηθφ 

ρεηξηζκφ θνξηίσλ φπνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο θίλδπλνο βιάβεο ηεο ξάρεο θαη ηεο νζθπτθήο ρψξαο ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 90/269/ΔΟΚ"  

 Π.Γ. 16/96 (ΦΔΚ 10/Α/1996) "Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο 

ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/654/ΔΟΚ"  

 Π.Γ. 17/1996 (ΦΔΚ 11/ Α / 1996) "Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ"  

 Π.Γ. 105/95 (ΦΔΚ 67/ Α / 10-4-95) "Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθαιείαο ή/θαη πγείαο 

ζηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 92/58/ΔΟΚ" -Π.Γ. 305/1996 (ΦΔΚ 212 Α/1996) 

"Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή 

θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ" 

 Αξ. 16440/ Φ.10.4/ 445 / 16-9-93 / Τπνπξγηθή Απφθαζε ''Καλνληζκφο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ 

αγνξά ζπλαξκνινγνχκελσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθψλ 

ζθαισζηψλ'' 

 ΔΓΚ. 130427/90 "Αληηκεηψπηζε ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο εξγαδνκέλσλ θαηά ην ζέξνο" 

 Ν.2094/92 (ΦΔΚ 182 Α/1992) "Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (ΚΟΚ)" 

Θέζε 

Ο αλάδνρνο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη πξνο έγθξηζε ηνπνγξαθηθφ -ρσξνηαμηθφ κε ηηο 

εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο εληφο ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε ηηο νδεχζεηο ησλ πεδψλ 

(πξνζσπηθνχ, επηζθεπηψλ θιπ) θαη ησλ νρεκάησλ, κε ηνπνζέηεζε ζήκαλζεο πνπ ηζρχεη εληφο ηνπ 

εξγνηαμίνπ (Π.Γ. 105/ 1995-ΦΔΚ 67/ Α / 10-4-95) "Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθαιείαο 

ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58 ΔΟΚ". Ζ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ 

εληφο ηνπ Δξγνηαμίνπ επηηξέπεηαη κφλν θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

ρεηηθά ρέδηα 

ρεηηθά ρέδηα ζε θαηάιιειεο θιίκαθεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ν Αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πξνο 

έγθξηζε. 

ΥΧΡΟΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΒΑΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ  

Ζ απνζήθεπζε ηνπ βαζηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί είηε ζε απνζήθε είηε ζηνλ 

αθάιππην εξγνηαμηαθφ ρψξν. 

ΥΧΡΟΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΥΡΖΣΧΝ  

Καηά ηελ απνζήθεπζε θαη ζηνίβαμε αληηθεηκέλσλ – πιηθψλ, ζα θαηαβάιιεηαη θξνληίδα νχησο ψζηε λα κελ 

δηαθηλδπλεχζεη θαλείο απφ θαηάξξεπζε ή πηψζεηο αληηθεηκέλσλ. Αλ ε απνζήθεπζε γεηηληάδεη κε πεξηνρέο 
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εξγαζίαο ή θπθινθνξίαο, ζα ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο φπσο πεξηθξάγκαηα, 

ζαληδψκαηα πξνζηαηεπηηθά δίρηπα θ.ιπ. Σν επίπεδν εξγαζίαο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θφξησζεο, 

δηακνξθψλεηαη θαηάιιεια ψζηε λα επηηξέπεη νκαιή πξφζβαζε ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο. Ζ θφξησζε 

ησλ νρεκάησλ γίλεηαη πξνζεθηηθά, ρσξίο λα επηηξέπεηαη πηζαλή πηψζε πιηθψλ απφ ηελ θαξφηζα 

κεηαθνξάο θαηά ηε δηαδξνκή. 

Σα πιηθά πνπ ζα απνζεθεπηνχλ απφ ηνλ αλάδνρν θαηαζθεπήο εληφο ηνπ Δξγνηαμίνπ ζα είλαη ηα ζπλήζε 

ήηνη: ηζηκέληα, ζίδεξα, μχια (γηα ηνπο μπινηχπνπο ησλ ηερληθψλ), αδξαλή απφ ηα ιαηνκεία, αγσγνί, 

βαξέιηα αζθάιηνπ, πιηθά ζήκαλζεο, πιηθά αζθάιεηαο (ζηεζαία θιπ), ρξψκαηα, επνμεηδηθά πιηθά, 

δηαιχηεο. Όια ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα απνζεθεπηνχλ κε φινπο ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ θεηκέλε Ννκνζεζία. Τπελζπκίδνπκε ζηνλ αλάδνρν θαηαζθεπήο φηη γηα θάζε πιηθφ 

πνπ ζα ελζσκαηψλεηαη ζην έξγν ζα πξέπεη λα δεηά απφ ηνλ πξνκεζεπηή "Γειηία Αζθαιείαο" πξνηνχ ηα 

απνζεθεχζεη θαη ηα δηαρεηξηζηεί. 

ΥΧΡΟΗ ΤΛΛΟΓΖ ΑΥΡΖΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΤΛΗΚΧΝ  

Ζ ζπιινγή θαη απφζεζε ησλ άρξεζησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη κε κεραληθά κέζα ζηηο θαη ζε εγθεθξηκέλεο 

ζέζεηο απφζεζεο. Τπελζπκίδνληαη ζηνλ Αλάδνρν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη απαηηήζεηο Πξνζηαζίαο 

Πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θάζε είδνπο ζθνππίδηα, άρξεζηα πιηθά, παιηά αληαιιαθηηθά θαη 

κεραλήκαηα, ιάδηα παληφο είδνπο ελέκαηα θιπ απνηεινχλ ειεγρφκελα απνξξίκκαηα θαη ζα πξέπεη λα 

απνκαθξχλνληαη απφ ην εξγνηάμην, ε δε δηάζεζε ηνπο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Απαγνξεχεηαη ε ξχπαλζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ λεξψλ απφ θάζε είδνπο ιάδηα, θαχζηκα θιπ. 

Οκνίσο απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε παιαηψλ ιαδηψλ επί ηνπ εδάθνπο. Ζ δηαρείξηζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ 

νξπθηειαίσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΚΤΑ 98012/2001/96 (ΦΔΚ 40Β) 

(πάγηνο πεξηβαιινληηθφο φξνο). Γηα ηα πγξά απφβιεηα ηζρχνπλ νη εθάζηνηε Ννκαξρηαθέο Απνθάζεηο 

(πάγηνο πεξηβαιινληηθφο φξνο). Απαγνξεχεηαη ε ξχπαλζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ λεξψλ απφ 

θάζε απνξξνέο ηεο θαηαζθεπήο. 

Γηα ην ιφγν απηφ επηβάιιεηαη λα ιεθζνχλ κέηξα ψζηε νη απνξξνέο λα είλαη απαιιαγκέλεο απφ θεξηέο 

χιεο (π.ρ. ιάζπεο) θαη κε βηνδηαζπφκελεο νπζίεο (π.ρ. ιηπαληηθά, πγξά θαχζηκα). Δάλ εθηεινχληαη 

εξγαζίεο πιχζεο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί θξεάηην ζπιινγήο θαη θαζίδεζεο 

ησλ λεξψλ έθπιπζεο, λα γίλεηαη ηαθηηθφο θαζαξηζκφο ηνπ θξεαηίνπ απφ ηελ ηιχ ε νπνία ζα κεηαθέξεηαη 

ζε Υψξν Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ. Γηα ηα πγξά απφβιεηα ηζρχνπλ επηπιένλ νη εθάζηνηε Απνθάζεηο ηεο 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο.  

Γηα ηελ αζθαιή απνθνκηδή επηθίλδπλσλ νπζηψλ, νη ηζρχνπλ ηα εμήο: 

Όινη νη αλάδνρνη (ππεξγνιάβνη) ζα ελεκεξψλνπλ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, κέζσ ηνπ Κχξηνπ Αλαδφρνπ γηα 

ηπρφλ επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ απαηηνχλ αζθαιή απνθνκηδή. Ο Κχξηνο Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη ηελ 

ιήςε φισλ ησλ ινγηθψλ πξνθπιάμεσλ γηα ηελ αζθαιή απνθνκηδή επηθίλδπλσλ νπζηψλ, θαζψο θαη ηελ 

ηήξεζε αξρείνπ κεηαθνξάο απηψλ απφ εγθεθξηκέλε εηαηξία. 

Δπηζεκαίλεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ λα δεηά απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ ηα δειηία αζθαιείαο ησλ 

πιηθψλ πνπ πξνκεζεχεηαη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νθείιεη λα ηα 

δηαρεηξίδεηαη. Οη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαδίδνπλ ζηνλ θαηαλαισηή ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (Material Safety Data Sheet – M.S.D.S.). Σα M.S.D.S. πξέπεη λα 
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απαηηνχληαη, κε θξνληίδα ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ ηνπ έξγνπ, ζηα ειιεληθά φηαλ πξφθεηηαη γηα 

εηζαγφκελα πξντφληα. Σα M.S.D.S. παξαδίδνληαη ζηνλ ππεχζπλν ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηνπο 

Μεραληθνχο Αζθαιείαο θαη ηνλ Ηαηξφ Αζθαιείαο νη νπνίνη κεηά απφ κειέηε ζπληζηνχλ ηπρφλ πξφζζεηα 

κέηξα αζθαιείαο θαη πγείαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. 

Έλα Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (M.S.D.S.) ελδεηθηηθά – θαη φρη πεξηνξηζηηθά πξέπεη λα πεξηέρεη: 

 Σαπηφηεηα πξντφληνο, θαηαζθεπαζηή ή αληηπξνζψπνπ 

 Υεκηθή ζχζηαζε, πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα ζπζηαηηθά 

 Σαπηφηεηα θηλδχλσλ 

 Μέηξα Πξψησλ Βνεζεηψλ 

 Μέηξα Ππξφζβεζεο 

 Μέηξα γηα πεξηπηψζεηο δηαξξνήο 

 Υεηξηζκφο 

 Απνζήθεπζε 

 Έιεγρνη έθζεζεο 

 Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

 Φπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο 

 ηαζεξφηεηα θαη ηθαλφηεηα γηα αληίδξαζε 

 Πιεξνθφξεζε ζρεηηθή κε ηνμηθνινγηθά δεδνκέλα 

 Πιεξνθφξεζε ζρεηηθή κε νηθνινγηθά δεδνκέλα 

 Καηαζηξνθή άρξεζηνπ-κνιπζκέλνπ πιηθνχ 

Σα παξαθάησ επηθίλδπλα πιηθά κπνξεί λα βξεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην 

 Λάδηα 

 Γηαιχηεο  

 Σζηκέλην 

 Δπνμεηδηθά πιηθά 

 Βαθέο θαη θφιιεο 

 Δχθιεθηα πιηθά 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνο γηα ηηο απαηηήζεηο αζθαινχο απνζήθεπζεο, ζήκαλζεο 

αζθαιείαο θαη ρξήζεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εξγαζία επηηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

ΥΧΡΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΣΗΑΖ ΚΑΗ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ  

Ζ αιιαγή ελδπκαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ππφ κειέηε έξγν θαη ε θχιαμε ησλ ελδπκάησλ ηνπο ζα 

γίλεηαη ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο κε δπλαηφηεηα πιπζίκαηνο θαη θαζαξηζκνχ. Σα ελδχκαηα ζα θπιάζζνληαη 

ζε αηνκηθά ηκαηηνθπιάθηα. Γηα ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο θαη γηα ην λεξφ ζα εθαξκφδνληαη νη Τγεηνλνκηθέο 

Γηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. Μέζα ζην εξγνηάμην ζα 

ππάξρεη θαηάιιεινο ζηεγαζκέλνο ρψξνο αλάπαπζεο θαη εζηίαζεο, ν νπνίνο ζα πξνθπιάζζεη ηνπο 

εξγαδφκελνπο απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζα ππάξρεη νπηηθή επαθή κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Ο 

ρψξνο δηαιείκκαηνο ζα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ ηξαπεδηψλ, θαζηζκάησλ, δνρείσλ απνξξηκκάησλ, 

κέζα γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη εμνπιηζκφ γηα ζπληήξεζε θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 



ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ & ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ 
 Σ.Κ. ΟΡΜΕΝΙΟΤ ΚΑΙ Σ.Κ. ΠΣΕΛΕΑ ΔΘΜΟΤ ΟΡΕΣΙΑΔΑ  
Δ.Ε.Τ.Α. ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ 
 (.Α..Τ.) 

 

     47 

 

ηξνθίκσλ. Σν πφζηκν λεξφ ζα δηαρσξίδεηαη θαη ζα επηζεκαίλεηαη γηα ηελ απνθπγή ζχγρπζεο κε ην λεξφ 

ρξήζεο.  

ην εξγνηάμην ζα ππάξρεη πξφρεηξν κηθξφ θαξκαθείν γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ, ηνπνζεηεκέλν 

ζε ζέζε εχθνια πξνζηηή ππφ ηελ επίβιεςε εληεηαικέλνπ ηνπ Αλαδφρνπ. 

Σν θνπηί ησλ πξψησλ βνεζεηψλ θαη’ ειάρηζηνλ ζα πεξηιακβάλεη:  

 Απνζηεηξσκέλνπο απηνθφιιεηνπο επηδέζκνπο ζε δηάθνξα κεγέζε (ηχπνπ ηξαπκαπιάζη, ραδαπιάζη)  

 Παξακάλεο ζε δηάθνξα κεγέζε  

 απνχλη  

 LATEX γάληηα  

 απνζηεηξσκέλεο γάδεο  

 Σξηγσληθνχο επηδέζκνπο  

 επηδέζκνπο  

 Διαζηηθνχο επηδέζκνπο  

 Φαιίδη  

 Λαβίδα  

 Βειφλα  

 Τγξά πεηζεηάθηα  

 Αληηζεπηηθφ  

 Θεξκφκεηξν  

 Γισζζνπηέζηξα  

 σιελάξην κε βαδειίλε ή άιιν ιηπαληηθφ  

 Φπζηθφ νξφ  

 Οηλφπλεπκα θαζαξφ  

 Ομπδελέ 

 Αληηζεπηηθφ θνιιχξην 

 Αζπηξίλεο ή θάξκαθα θαηά ηνπ πφλνπ πνπ δελ πεξηέρνπλ αζπηξίλε (παξαθεηακφιε)  

 Φάξκαθα γηα ζηνκαρηθέο δηαηαξαρέο (αληηφμηλα)  

 Ακκσλία πγξή  

 Αληηζηακηληθή αινηθή (γηα ηζηκπήκαηα-δαγθψκαηα εληφκσλ, εμαλζήκαηα)  

Ζ ζπκπιήξσζε ησλ παξαπάλσ εηδψλ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Σερληθνχ Αζθάιεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Ηαηξφ Δξγαζίαο.  

Κηίξηα θαληίλαο:  Θα πξέπεη λα ππάξρεη θηίξην θαληίλαο ζε θάζε ρψξν εξγνηαμίνπ, θαζψο θαη θηλνχκελε 

θαληίλα γηα ηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Σα απνξξίκκαηα θαη ππνιείκκαηα ηξνθψλ ζα απνξξίπηνληαη 

ζηνλ πξνβιεπφκελν θάδν απνξξηκκάησλ. Θα κεηαθέξνληαη δε ζε πιαζηηθέο ζαθνχιεο ζηελ πιεζηέζηεξε 

δεκνηηθή ρσκαηεξή. 

Υψξνη Τγηεηλήο θαη εμππεξέηεζεο: Θα ππάξρνπλ θηίξηα πγηεηλήο ζε θάζε εξγνηάμην θαη θνξεηέο ηνπαιέηεο 

ζε ηνπηθνχο ρψξνπο εξγαζίαο. 
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ΑΛΛΑ ΖΜΔΗΑ, ΥΧΡΟΗ Ή ΕΧΝΔ ΠΟΤ ΑΠΑΗΣΟΤΝΣΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ  

Γελ απαηηνχληαη άιια ζεκεία, ρψξνη ή δψλεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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ΣΜΖΜΑ Δ’ 

 

ΥΔΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

Α/Α Αξ. Ννκνζεηήκαηνο Σίηινο Ννκνζεηήκαηνο ΦΔΚ 

1. Β.Γ. 25-08-1920 Πεξί θσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί πγηεηλήο θαη αζθαιείαο 
ησλ εξγαηψλ δηαηάμεσλ. 

200 Α΄/05-09-1920 

2. Π.Γ. 22-12-1933 Πεξί αζθαιείαο εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ 
επί θνξεηψλ θιηκάθσλ. 

406 Α΄ /29-12-1933 

3. Π.Γ. 14-03-1934 Πεξί πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ εξγαηψλ θαη 
ππαιιήισλ ησλ πάζεο θχζεσο βηνκεραληθψλ θαη 
βηνηερληθψλ εξγνζηαζίσλ, εξγαζηεξίσλ θ.ιπ. 

112 Α΄/22-03-1934 

4. Ν. 158/1975 Πεξί εξγαζίαο επί ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
επξηζθνκέλσλ ππφ ηάζηλ. 

189 A΄/08-09-1975 

5. Π.Γ. 212/1976 Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ 
εηο κεηαθνξηθάο ηαηλίαο θαη πξνσζεηάο ελ γέλεη. 

78 Α΄/06-04-1976 

6. Π.Γ. 17/1978 Πεξί ζπκπιεξψζεσο ηνπ απφ 22/29.12.1933 Π. Γ/ηνο 
“πεξί αζθαιείαο εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ 
επί θνξεηψλ θιηκάθσλ“. 

3 Α΄/12-01-1978 

7. Π.Γ. 95/1978 Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ 
απαζρνινπκέλσλ εηο εξγαζίαο ζπγθνιιήζεσλ. 

20 Α΄/17-02-1978 

8. Π.Γ. 778/1980 Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ 
νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ. 

193Α΄/26-08-1980 

9. Τ.Α. ΒΜ 5/30428/1980 Πεξί εγθξίζεσο πξφηππεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο 
ζεκάλζεσο εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε νδνχο εθηφο 
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ. 

589 Β΄/30-06-1980 

10. Π.Γ. 1181/1981 Πεξί θπξψζεσο ηεο ςεθηζζείζεο εηο Γελεχελ ην έηνο 
1960 ππ’ αξηζ. 115 Γηεζλνχο πκβάζεσο “πεξί 
πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηαο ηνληηδνχζαο 
αθηηλνβνιίαο”. 

195 Α΄/24-07-1981 

11. Π.Γ. 1073/1981 Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηψλ 
εηο εξγνηάμηα έξγσλ νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο 
έξγσλ αξκνδηφηεηνο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ. 

260 Α΄/16-09-1981 

12. Π.Γ. 329/1983 Σαμηλφκεζε, ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε ησλ 
επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο Οδεγίεο 
ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δ..Κ. 67/548/ΔΟΚ, 69/81/ΔΟΚ, 
70/189/ΔΟΚ, 71/141/ΔΟΚ, 73/146/ΔΟΚ, 75/409/ΔΟΚ, 
79/831/ΔΟΚ θαη ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δ.Κ. 76/907/ΔΟΚ, 
79/370/ΔΟΚ. 

118 Α΄ θαη 140 Α΄/1983  

13. Τ.Α. ΒΜ 5/30058/1983 Έγθξηζε Πξφηππεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο 
εκάλζεσο Δθηεινπκέλσλ Έξγσλ ζε νδνχο εληφο 
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ. 

121 Β΄/23-03-1983 

14. Ν. 1396/1983 Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ 
αζθαιείαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά 
έξγα. 

126 Α΄/15-09-1983 
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Α/Α Αξ. Ννκνζεηήκαηνο Σίηινο Ννκνζεηήκαηνο ΦΔΚ 

15. Ν. 1418/1984 Γεκφζηα Έξγα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ. 23 A΄/29-02-1984 

16. Τ.Α. 130646/1984 Ζκεξνιφγην κέηξσλ αζθαιείαο. 154 Β΄/19-03-1984 

17. Ν. 1430/1984 Κχξσζε ηεο 62 Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο “πνπ 
αθνξά ηηο δηαηάμεηο αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή 
βηνκεραλία” θαη ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ άκεζε 
ζρέζε κ’ απηή. 

49 Α΄/18-04-1984 

18. Τ.Α. ΗΗ-
5ε/Φ/17402/1984 

Καλνληζκφο Μεηαιιεπηηθψλ θαη Λαηνκηθψλ Δξγαζηψλ. 931 Β΄/31-12-1984 

19. Ν. 1568/1985 Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 177 Α΄/18-10-1985 

20. Τ.Α. 56206/1613/1986 Πξνζδηνξηζκφο ηεο ερεηηθήο εθπνκπήο ησλ 
κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ εξγνηαμίνπ ζε 
ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο 79/113/ΔΟΚ, 
81/1051/ΔΟΚ θαη 85/405/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
19εο Γεθεκβξίνπ 1978, ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ 1981 θαη 
ηεο 11εο Ηνπιίνπ 1985. 

570 Β΄/09-09-1986 

21. Π.Γ. 307/1986 Πξνζηαζία ηεο Τγείαο ησλ Δξγαδνκέλσλ πνπ 
εθηίζεληαη ζε νξηζκέλνπο ρεκηθνχο παξάγνληεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

135 Α΄/29-08-1986 

22. Π.Γ. 70α/1988 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ακίαλην 
θαηά ηελ εξγαζία. 

31 Α΄/17-02-1988 

23. Π.Γ. 71/1988 Καλνληζκφο ππξνπξνζηαζίαο ησλ θηηξίσλ. 32 Α΄/17-02-1988 

24. Τ.Α. 7755/160/1988 Λήςε κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο ζηηο Βηνκεραληθέο - 
Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη απνζήθεο απηψλ θαζψο 
θαη απνζήθεο επθιέθησλ θαη εθξεθηηθψλ πιψλ. 

241 Β΄/22-04-1988 

25. Π.Γ. 294/1988 Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθάιεηαο 
θαη γηαηξνχ εξγαζίαο, επίπεδν γλψζεσλ θαη εηδηθφηεηα 
ηερληθνχ αζθάιεηαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο 
θαη εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ λ. 1568/1985 
“Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ”. 

138 Α΄/21-06-1988 

26. Τ.Α. 88555/3293/1988 Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ, 
ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α. 

721 Β΄/04-10-1988 

27. Τ.Α. 69001/1921/1988 Έγθξηζε ηχπνπ ΔΟΚ γηα ηελ νξηαθή ηηκή ζηάζκεο 
ζνξχβνπ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ εξγνηαμίνπ θαη 
εηδηθφηεξα ησλ κεραλνθίλεησλ αεξνζπκπηεζηψλ, ησλ 
ππξγνγεξαλψλ, ησλ ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ 
ζπγθφιιεζεο, ησλ ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ ηζρχνο 
θαη ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζξαχζεο ζθπξνδέκαηνο 
θαη αεξνζθπξψλ. 

751 Β΄/18-10-1988 

28. Ν. 1837/1989 Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ θαηά ηελ 
απαζρφιεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

85 Α΄/23-03-1989 

29. Π.Γ. 225/1989 Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ζηα Τπφγεηα Σερληθά Έξγα. 106 Α΄/02-05-1989 

30. Π.Γ. 31/1990 Δπίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε 
κεραλεκάησλ εθηέιεζεο Σερληθψλ έξγσλ. 

11 Α΄/05-02-1990 

31. Π.Γ. 70/1990 Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ Δξγαδνκέλσλ ζε λαππεγηθέο 
εξγαζίεο. 

31 Α΄/14-03-1990 

32. Π.Γ. 85/1991 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ 
δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζην ζφξπβν θαηά 

38 Α΄/18-03-1991 
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Α/Α Αξ. Ννκνζεηήκαηνο Σίηινο Ννκνζεηήκαηνο ΦΔΚ 

ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 
86/188/ΔΟΚ. 

33. Π.Γ. 157/1992 Δπέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ Πξνεδξηθψλ 
Γηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ πνπ 
εθδφζεθαλ κε ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ Ν. 1568/85 
“Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ” (177/Α) ζην 
Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α. 

74 Α΄/12-05-1992 

34. Ν. 2094/1992 Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο. 182 Α΄/25-11-1992 

35. Τ.Α. Β 4373/1205/1993 πκκφξθσζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε ηελ 
89/686/ΔΟΚ Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο 
Γεθεκβξίνπ 1989 γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ 
ησλ θξαηψλ κειψλ, ζρεηηθά κε ηα κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο. 

187 Β΄/23-03-1993 

36. Π.Γ. 77/1993 Γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θπζηθνχο, 
ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαη ηξνπνπνίεζε 
θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Π. Γ/ηνο 307/86 (135/Α) ζε 
ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 
88/642/ΔΟΚ. 

34 Α΄/18-03-1993 

37. Τ.Α. 
16440/Φ.10.4/445/1993 

Καλνληζκφο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά 
ζπλαξκνινγνχκελσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 
αζθαιή θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθψλ ζθαισζηψλ. 

756 Β΄/28-09-1993 

38. Ν. 2229/1994 Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Ν. 1418/1984 θαη 
άιιεο δηαηάμεηο. 

138 Α΄/31-08-1994 

39. Y.A. 378/1994 Δπηθίλδπλεο νπζίεο, ηαμηλφκεζε, ζπζθεπαζία θαη 
επηζήκαλζε απηψλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 
ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 
67/548/ΔΟΚ φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

705 Β΄/20-09-1994 

40. Π.Γ. 395/1994 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε 
ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο 
εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκφξθσζε 
κε ηελ νδεγία 89/655/ΔΟΚ. 

220 Α΄/19-12-1994 

41. Π.Γ. 396/1994 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε 
ρξήζε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε πξνο 
ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/656/ΔΟΚ. 

220 Α΄/19-12-1994 

42. Π.Γ. 397/1994 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά 
ηελ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ πνπ ζπλεπάγεηαη 
θίλδπλν ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη ηελ νζθπτθή ρψξα ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ 
πκβνπιίνπ 90/269/ΔΟΚ. 

221 Α΄/19-12-1994 

43. Π.Γ. 399/1994 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ 
ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο 
παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ 
νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/394/ΔΟΚ. 

221 Α΄/19-12-1994 

44. Π.Γ. 105/1995 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθάιεηαο 
ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ 
Οδεγία 92/58/ΔΟΚ. 

67 Α΄/10-04-1995 

45. Π.Γ. 186/1995 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο πνπ 
δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζε βηνινγηθνχο 
παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

97 Α΄/30-5-1995 
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Α/Α Αξ. Ννκνζεηήκαηνο Σίηινο Ννκνζεηήκαηνο ΦΔΚ 

νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ 90/679/ΔΟΚ θαη 93/383/ΔΟΚ. 

46. Π.Γ. 16/1996 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο 
ρψξνπο εξγαζίαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 
89/654/ΔΟΚ. 

10 Α΄/18-01-1996 

47. Π.Γ. 17/1996 Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο 
ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε 
κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ. 

11 Α΄/18-01-1996 

48. Π.Γ. 18/1996 Σξνπνπνίεζε Π.Γ. 377/1993 ζρεηηθά κε ηηο κεραλέο ζε 
ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ 
93/44/ΔΟΚ θαη 93/68/ΔΟΚ. 

12 Α΄/18-01-1996 

49. Π.Γ. 305/1996 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ 
πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά 
εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 
92/57/ΔΟΚ. 

212 Α΄/29-08-1996 

50. Π.Γ. 174/1997 Σξνπνπνίεζε π.δ. 186/1995 “Πξνζηαζία ησλ 
εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο 
έθζεζήο ηνπο ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ 
εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
πκβνπιίνπ 90/679/ΔΟΚ θαη 93/383/ΔΟΚ” (97/Α) ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 95/30/ΔΚ. 

150 Α΄/15-7-1997 

51. Π.Γ. 175/1997 Σξνπνπνίεζε π.δ. 70α/1988 “Πξνζηαζία ησλ 
εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ακίαλην θαηά ηελ 
εξγαζία” (31/Α) ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 
92/85/ΔΟΚ. 

150 Α΄/15-7-1997 

52. Π.Γ. 176/1997 Mέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο 
θαηά ηελ εξγαζία ησλ εγθχσλ, ιερψλσλ θαη 
γαινπρνπζψλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ 
νδεγία 92/85/EOK. 

150 Α΄/15-7-1997 

53. Π.Γ. 177/1997 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο 
πξνζηαζίαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηηο εμνξπθηηθέο δηα γεσηξήζεσλ 
βηνκεραλίεο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/91/ΔΟΚ. 

150 Α΄/15-7-1997 

54. Π.Γ. 62/1998 Μέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ θαηά ηελ εξγαζία, 
ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 94/33/ΔΚ. 

67 Α΄/26-3-1998 

55. ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01  Πξφιεςε εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηε κειέηε ηνπ 
έξγνπ  

(ΦΔΚ 266 Β/2001΄)  

56. ΓΔΔΠΠ/νηθ./85/01  Καζηέξσζε ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (.Α.Τ.) 
θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο 
απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο ζην 
ζηάδην ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ή/θαη ηεο κειέηεο 
εθαξκνγήο ζε θάζε Γεκφζην Έξγν  

(ΦΔΚ 686 Β΄/2001)  

57. ΓΗΠΑΓ/νηθ.889/03  Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ 
θαηά ηελ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ (.Α.Τ. θαη 
ΦΑΤ).  

ΦΔΚ 16/Β/14-012003  
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ΠΗΝΑΚΑ ΔΓΚΤΚΛΗΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΧΝ 

Α/Α Σίηινο  Αξηζκόο Δγθπθιίνπ 

1. Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 778/1980  

Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ 
νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ (ΦΔΚ 193Α΄/26-08-1980) 

131120/10-10-1980 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 
ΓΔΝΗΚΖ ΔΠΗΘ/Ζ ΔΡΓΑΗΑ 

Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΑΗΑ 

2. Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 1073/1981  

Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηψλ 
εηο εξγνηάμηα έξγσλ νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο 
έξγσλ αξκνδηφηεηνο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ (ΦΔΚ 260 
Α΄/16-09-1981) 

131081/29-09-1981 
130236/15-02-1982 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 
ΓΔΝΗΚΖ ΔΠΗΘ/Ζ ΔΡΓΑΗΑ 

Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΑΗΑ 

3. Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Ν. 1396/1983  

Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ 
αζθαιείαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά 
έξγα (ΦΔΚ 126 Α΄/15-09-1983) 

132625/Γεθέκβξηνο 1983  
 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 
Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΑΗΑ 

4. Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Τ.Α. 130646/1984  

Ζκεξνιφγην κέηξσλ αζθαιείαο (ΦΔΚ 154 Β΄/19-03-
1984) 

130891/08-05-1984  
 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 
Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΑΗΑ 

5. Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Ν. 1430/1984  

Κχξσζε ηεο 62 Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο “πνπ 
αθνξά ηηο δηαηάμεηο αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή 
βηνκεραλία” θαη ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ άκεζε 
ζρέζε κ’ απηή (ΦΔΚ 49 Α΄/18-04-1984) 

131307/08-06-1984  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 
Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΑΗΑ 

6. Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 225/1989  

Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ζηα Τπφγεηα Σερληθά Έξγα 
(ΦΔΚ 106 Α΄/02-05-1989) 

130528/23-05-1989  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 
Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΑΗΑ 

7. Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Τ.Α. 
16440/Φ.10.4/445/1993  

Καλνληζκφο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά 
ζπλαξκνινγνχκελσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 
αζθαιή θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθψλ 
ζθαισζηψλ (ΦΔΚ 756 Β΄/28-09-1993) 

130210/04-06-1997  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ  
ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ  
ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

8. Δγθύθιηνο  

Αληηκεηψπηζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαηά ην ζέξνο 

130329/03-07-1995  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ  
ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ  
ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

9. Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 397/1994  

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά 
ηελ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ πνπ 

130405/16-08-1995  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ  
ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ 
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Α/Α Σίηινο  Αξηζκόο Δγθπθιίνπ 

ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη ηελ 
νζθπτθή ρψξα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκφξθσζε 
πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/269/ΔΟΚ. (ΦΔΚ 
221 Α΄/19-12-1994) 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ  
ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

10. Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 105/1995  

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε 
αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 92/58/ΔΟΚ. (ΦΔΚ 67 
Α΄/10-04-1995) 

130409/18-08-1995  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ  
ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ  
ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

11. Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 16/1996  

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο 
ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ 
νδεγία 89/654/ΔΟΚ (ΦΔΚ 10 Α΄/18-01-1996) 

130532/31-07-1996  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ  
ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ  
ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

12. Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 17/1996  

Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο 
ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε 
κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ (ΦΔΚ 11 
Α΄/18-01-1996) 

130297/15-07-1996  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ  
ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ  
ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

13. Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 305/1996  

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ 
πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά 
εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 
92/57/ΔΟΚ (ΦΔΚ 212 Α΄/29-08-1996) 

130159/07-05-1997  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ  
ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ  
ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 
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ΟΓΖΓΗΔ ΣΖ ΔΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΔ ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ 

ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΑ ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ 

Α/Α ΑΡ. ΟΓΖΓΗΑ ΣΗΣΛΟ ΟΓΖΓΗΑ ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ 

1. 80/1107/EEC Πεξί πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο 
θηλδχλνπο πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλέπεηα 
εθζέζεψο ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, 
ζε ρεκηθά, θπζηθά ή βηνινγηθά κέζα. 

Ν. 1568/1985 

2. 83/477/EEC Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ 
ηνπο θηλδχλνπο πνπ νθείινληαη ζηελ έθζεζή 
ηνπο ζηνλ ακίαλην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εξγαζίαο. 

Π.Γ. 70α/1988 

3. 86/188/EEC Πεξί πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο 
θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζεψο 
ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζην 
ζφξπβν. 

Π.Γ. 85/1991 

4. 88/642/EEC Σξνπνπνηεηηθή ηεο 80/1107/ΔΟΚ, πεξί 
πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο 
θηλδχλνπο πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλέπεηα 
εθζέζεψο ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, 
ζε ρεκηθά, θπζηθά ή βηνινγηθά κέζα. 

Π.Γ. 77/1993 

5. 89/391/EEC 
(Framework 

Directive) 

ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ γηα ηελ 
πξνψζεζε ηεο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο θαη 
ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ 
εξγαζία.  

Π.Γ. 17/1996 

6. 89/654/EEC ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ 
ρψξσλ εξγαζίαο γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ 
αζθάιεηα. 

Π.Γ. 16/1996 

7 89/655/EEC ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε 
εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο 
θαηά ηελ εξγαζία ηνπο. 

Π.Γ. 395/1994 

8 89/656/EEC ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηελ ρξήζε απφ ηνπο 
εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία. 

Π.Γ. 396/1994 

9 90/269/EEC ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πγηεηλήο 
θαη αζθάιεηαο γηα ην ρεηξσλαθηηθφ ρεηξηζκφ 
θνξηίσλ φπνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο θηλδχλνπο 
βιάβεο ηεο ξάρεο θαη νζθπτθήο ρψξαο. 

Π.Γ. 397/1994 

10 90/394/EEC Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ 
ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε 
ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ 
εξγαζία. 

Π.Γ. 399/1994 

11 90/679/EEC ρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ 
απφ θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο 
έθζεζήο ηνπο ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαηά 
ηελ εξγαζία. 

Π.Γ. 186/1995 
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Α/Α ΑΡ. ΟΓΖΓΗΑ ΣΗΣΛΟ ΟΓΖΓΗΑ ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ 

12 91/382/EEC Σξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 83/477/ΔΟΚ γηα 
ηνλ ακίαλην. 

Π.Γ. 175/1997 

13 91/383/EEC πκπιήξσζε ησλ κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ 
ζην λα πξνάγνπλ ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο 
θαη ηεο πγείαο θαηά ηελ εξγαζία ησλ 
εξγαδνκέλσλ κε ζρέζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ ή κε ζρέζε πξφζθαηξεο εξγαζίαο. 

Π.Γ. 17/1996 

14 92/57/EEC ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα 
εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά εξγνηάμηα. 

Π.Γ. 305/1996 

15 92/58/EEC ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε 
ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ 
εξγαζία. 

Π.Γ. 105/1995 

16 92/91/ EEC Πεξί ησλ ειαρίζησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηε 
βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο θαη 
ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο εμνξπθηηθέο 
δηα γεσηξήζεσλ βηνκεραλίεο. 

Π.Γ. 177/1997 

17 92/104/EEC Πεξί ησλ ειαρίζησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο γηα ηε 
βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο θαη 
ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ππαίζξηεο ή 
ππφγεηεο εμνξπθηηθέο βηνκεραλίεο.  

Τ.Α. ΑΠ.Γ.7/Α/Φ1/14080/732/1996 

18 93/88/EEC Σξνπνπνηεηηθή ηεο νδεγίαο 90/679/ΔΟΚ 
(Βηνινγηθνί παξάγνληεο). 

Π.Γ. 186/1995 

19 93/104/EEC ρεηηθά κε νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο νξγάλσζεο 
ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο. 

Ν. 2639/1998 θαη Π.Γ. ππφ έθδνζε 

20 95/30/EK Γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν ηεο 
νδεγίαο 90/679/ΔΟΚ (Βηνινγηθνί παξάγνληεο). 

Π.Γ 174/1997 

21 94/33/EEC Πεξί πξνζεγγίζεσο ηεο λνκνζεζίαο ησλ 
θξαηψλ κειψλ φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία 
ησλ λέσλ. 

Π.Γ 62/1998 

22 95/63/EK Σξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 89/655/ΔΟΚ γηα 
ηνλ εμνπιηζκφ εξγαζίαο. 

Π.Γ ππφ έθδνζε 

23 97/42/EK ρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ 
απφ θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε 
ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ 
εξγαζία. 

Π.Γ ππφ έθδνζε 

24 98/24/EK Πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία απφ θηλδχλνπο 
νθεηιφκελνπο ζε ρεκηθνχο παξάγνληεο. 

ην ζηάδην εζληθήο δηαβνχιεπζεο 
(ΤΑΔ) 
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ΟΓΖΓΗΔ ΣΖ ΔΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΔ ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ 

ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΑ ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ 

Α/Α ΑΡ. ΟΓΖΓΗΑ ΣΗΣΛΟ ΟΓΖΓΗΑ ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ 

1. 80/1107/EEC Πεξί πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζπλέπεηα εθζέζεψο ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εξγαζίαο, ζε ρεκηθά, θπζηθά ή 

βηνινγηθά κέζα. 

Ν. 1568/1985 

2. 83/477/EEC Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ νθείινληαη ζηελ έθζεζή 

ηνπο ζηνλ ακίαλην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο. 

Π.Γ. 70α/1988 

3. 86/188/EEC Πεξί πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο 

εθζέζεσο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο ζην ζφξπβν. 

Π.Γ. 85/1991 

4. 88/642/EEC Σξνπνπνηεηηθή ηεο 80/1107/ΔΟΚ, πεξί 

πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλέπεηα 

εθζέζεσο ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο, ζε ρεκηθά, θπζηθά ή βηνινγηθά 

κέζα. 

Π.Γ. 77/1993 

5. 89/391/EEC 

(Framework 

Directive) 

ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο βειηίσζεο ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαηά ηελ εξγαζία.  

Π.Γ. 17/1996 

6. 89/654/EEC ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ 

ρψξσλ εξγαζίαο γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ 

αζθάιεηα. 

Π.Γ. 16/1996 

7 89/655/EEC ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 

αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ 

ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο. 

Π.Γ. 395/1994 

8 89/656/EEC ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 

αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηελ ρξήζε απφ 

ηνπο εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία. 

Π.Γ. 396/1994 

9 90/269/EEC ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πγηεηλήο Π.Γ. 397/1994 
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Α/Α ΑΡ. ΟΓΖΓΗΑ ΣΗΣΛΟ ΟΓΖΓΗΑ ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ 

θαη αζθάιεηαο γηα ην ρεηξσλαθηηθφ ρεηξηζκφ 

θνξηίσλ φπνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο θηλδχλνπο 

βιάβεο ηεο ξάρεο θαη νζθπτθήο ρψξαο. 

10 90/394/EEC Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά 

ηελ εξγαζία. 

Π.Γ. 399/1994 

11 90/679/EEC ρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο πνπ 

δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζε 

βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία. 

Π.Γ. 186/1995 

12 91/382/EEC Σξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 83/477/ΔΟΚ γηα 

ηνλ ακίαλην. 

Π.Γ. 175/1997 

13 91/383/EEC πκπιήξσζε ησλ κέηξσλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζην λα πξνάγνπλ ηε βειηίσζε 

ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο θαηά ηελ 

εξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζρέζε 

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή κε ζρέζε 

πξφζθαηξεο εξγαζίαο. 

Π.Γ. 17/1996 

14 92/57/EEC ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 

αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά εξγνηάμηα. 

Π.Γ. 305/1996 

15 92/58/EEC ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα 

ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ 

εξγαζία. 

Π.Γ. 105/1995 

16 92/91/ EEC Πεξί ησλ ειαρίζησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο 

θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 

εμνξπθηηθέο δηα γεσηξήζεσλ βηνκεραλίεο. 

Π.Γ. 177/1997 

17 92/104/EEC Πεξί ησλ ειαρίζησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο γηα 

ηε βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο 

θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 

ππαίζξηεο ή ππφγεηεο εμνξπθηηθέο 

βηνκεραλίεο.  

(πξνζεζκία 3.12.94, ζην άξζξν 10 

πξνζεζκία 3.12.2001) 

Τ.Α. ΑΠ.Γ.7/Α/Φ1/14080/732/1996 

18 93/104/EEC ρεηηθά κε νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο Ν. 2639/1998 θαη Π.Γ. ππφ έθδνζε 
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Α/Α ΑΡ. ΟΓΖΓΗΑ ΣΗΣΛΟ ΟΓΖΓΗΑ ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ 

νξγάλσζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο. 

19 95/30/EK Γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν 

ηεο νδεγίαο 90/679/ΔΟΚ (Βηνινγηθνί 

παξάγνληεο). 

Π.Γ 174/1997 

20 94/33/EEC Πεξί πξνζεγγίζεσο ηεο λνκνζεζίαο ησλ 

θξαηψλ κειψλ φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία 

ησλ λέσλ. 

Π.Γ 62/1998 

21 95/63/EK Σξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 89/655/ΔΟΚ γηα 

ηνλ εμνπιηζκφ εξγαζίαο. 

Π.Γ ππφ έθδνζε 

22 97/42/EK ρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε 

θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ 

εξγαζία. 

Π.Γ ππφ έθδνζε 

23 98/24/EK Πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία απφ 

θηλδχλνπο νθεηιφκελνπο ζε ρεκηθνχο 

παξάγνληεο. 

ην ζηάδην εζληθήο δηαβνχιεπζεο 

(ΤΑΔ) 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ 

Η παπούζα παπάγπαθορ ακολοςθεί ηιρ απαιηήζειρ πος πποζδιοπίζονηαι ζηο Π.Δ. 305/96 Απθ.3 παπ. 5&6 

1. ΚΑΝΟΝΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ 

1.1 Οξγάλσζε δηνίθεζεο 

Ζ δηνίθεζε ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεη ηερληθφ πγείαο θαη αζθαιείαο φινπ ηνπ έξγνπ (πληνληζηήο ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο θαη πγείαο) ζρεηηθά κε ηα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ έξγσλ, πξνο απνθπγή νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο. Δίλαη δπλαηφλ, απφ ην ππφινηπν 

πξνζσπηθφ ηνπ έξγνπ, λα νξηζηνχλ θαη βνεζνί ηνπ ηερληθνχ πγείαο θαη αζθάιεηαο. 

Καζήθνληα θαη επζύλεο ηερληθνύ αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

Ο ηερληθφο πγείαο θαη αζθαιείαο (πληνληζηήο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ) είλαη ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ θαηαγξάθνληαη αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Κ.Γ.Π. 

2002, άξζξν 38, παξ. 9 - 4 θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Ο ππεχζπλνο αζθαιείαο θαη πγηεηλήο ηνπ έξγνπ επζχλεηαη γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ, ζχκθσλα πξνο ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Έρεη άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, φπσο Σξνραία – Αζηπλνκία, Πξψηεο Βνήζεηα, 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, θνηλσληθνχο θνξείο, θνξείο καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ηνπο βηνκεραληθνχο 

ρψξνπο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο εξγαζίεο  

 Πξφγλσζε θαη ιχζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην έξγν, φπσο θπθινθνξηαθφ, αλαζθαιείο 

ζπλζήθεο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ηνπηθέο δπζθνιίεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ έξγνπ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ  

 πζθέπηεηαη κε ηνπο κεραληθνχο ηνπ εξγνηαμίνπ πιεξνθνξψληαο ηνπο γηα ηνλ βαζκφ ησλ κέηξσλ 

αζθάιεηαο πνπ εθαξκφδνληαη  

 Οξγαλψλεη ειέγρνπο αζθαιείαο ζην εξγνηάμην, ψζηε λα επηβεβαηψλεηαη ε δηαηήξεζε θαη επηβνιή ησλ 

κέηξσλ αζθαιείαο  

 Δπηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ εμνπιηζκνχ αζθαιείαο γηα θάζε εξγαδφκελν  

 Διέγρεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, επηζθέπηεηαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη αλαθέξεη ηηο 

φπνηεο απνθιίζεηο επηζεκαίλνληαη 

 Δξεπλά ηα αηπρήκαηα θαη δηαηεξεί εκεξνιφγην θαηαγξαθήο ηνπο γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

πξνο απνθπγή άιισλ παξφκνησλ πεξηζηαηηθψλ (ζην παξάξηεκα δίλεηαη ελδεηθηηθφ δειηίν 

θαηαγξαθήο πεξηζηαηηθψλ θαη αηπρεκάησλ) 

 Αλαθέξεη ζηνλ Τπεχζπλν ηνπ εξγνηαμίνπ (Δξγνηαμηάξρε) θάζε παξάβαζε θαη ηηο πξνηεηλφκελεο 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο  
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 Δπηβεβαηψλεη φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνηαμίνπ είλαη ελήκεξν ζρεηηθά κε ηηο πξψηεο βνήζεηεο πνπ 

πξέπεη λα παξέρνληαη 

1.2 Καλόλεο Δξγνηαμίνπ ηνπ Αλαδόρνπ 

Ο Αλάδνρνο θαηαζθεπήο αλακέλεηαη λα νξίζεη ζαθείο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο γηα φινπο ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη επηζθέπηεο ζην εξγνηάμην. Πξνηείλεηαη π.ρ. λα θαζηεξσζεί απφ ηνλ Αλάδνρν 

θαηαζθεπήο έλα ζχζηεκα αδεηψλ πξφζβαζεο ζην εξγνηάμην, πξνζσπηθφ πνπ ζα επηβιέπεη ηελ ηήξεζε 

ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο, θαηάιιειε ζήκαλζε θ.ιπ.   

Καλόλεο θαη θαζήθνληα ησλ εξγαδνκέλσλ 

Όινη νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ θαζηεξψλνληαη ζην 

εξγνηάμην ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν νη ίδηνη φζν θαη ηξίηα κέξε. Σα ειάρηζηα κέηξα αζθαιείαο είλαη ηα 

αθφινπζα: 

 Τπνρξεσηηθή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ αζθαιείαο θαη άιισλ πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ πνπ παξέρνληαη, 

φπνπ απαηηνχληαη  

 Άκεζε αλαθνξά ζηνλ ππεχζπλν αζθαιείαο γηα έιιεηςε εμνπιηζκνχ αζθαιείαο θαη επηθίλδπλεο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο  

 Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ αζθαιείαο θαη ησλ πξνζηαηεπηηθψλ 

κέηξσλ ρσξίο ηε ζρεηηθή έγθξηζε  

 Γελ επηηξέπεηαη θακία ελέξγεηα κε πξσηνβνπιία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δελ ζπκβηβάδεηαη σο πξνο ηα 

κέηξα αζθάιεηαο, δηφηη ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε δηθή ηνπο αζθάιεηα θαη ε αζθάιεηα ησλ άιισλ  

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εθαξκφζεη χζηεκα Α&Τ πνπ ζα πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο ζχκθσλεο κε ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο Α&Τ ζηελ Δξγαζία, γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο απφ αηπρήκαηα ή δεκίεο. 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ είλαη ε επίηεπμε αζθαινχο θαη πγηνχο πεξηβάιινληνο ζε φια ηα εξγνηάμηα. Κάηη 

ηέηνην κπνξεί λα επηηεπρζεί ελ κέξεη κε ειέγρνπο ηνπ πληνληζηή Αζθαιείαο ηνπ Αλαδφρνπ (ΑΑ) ή ησλ 

Μεραληθψλ Αζθαιείαο (ΜΑ) ή ηνπ Γηαηξνχ Δξγαζίαο (ΓΔ), γηα ην εληνπηζκφ ησλ ζπλζεθψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ πνπ ελέρνπλ θηλδχλνπο, θαη ηελ δηφξζσζε απηψλ ψζηε λα εμαιείθεηαη ή λα κεηψλεηαη ε 

πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο.  

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο, ν Αλάδνρνο Καηαζθεπήο εθαξκφδεη πξφγξακκα 

επηζεψξεζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ. Οη επηζεσξήζεηο απηέο παξέρνπλ ζηνηρεία, ζε ζηαζεξή βάζε, 

πξνο ηελ Γηνίθεζε ηνπ Αλαδφρνπ Καηαζθεπήο φζνλ αθνξά ην θαηά πφζν ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή ησλ Δξγαδνκέλσλ ζηνλ ρψξν εξγαζηψλ. Κάηη ηέηνην 

επηηξέπεη επίζεο ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα 

δηαζέηεη φια ηα έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα θαη απαηηνχληαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ εξγνηαμίνπ, θαζψο θαη φιεο ηηο δεκφζηεο εγθξίζεηο, φηαλ απαηηνχληαη. 

 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο γηα ηελ έλαξμε εξγαζηψλ.  

 Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθαιείαο.  
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 ρέδην Α&Τ (γηα ην ζηάδην θαηαζθεπήο).  

 Φ.Α.Τ. (πξψηε έθδνζε).  

 Βηβιίν Τπνδείμεσλ ΜΑ/ΓΔ.  

 Ζκεξνιφγην Αηπρεκάησλ.  

 πκβάζεηο κε ηηο νπνίεο νξίδνληαη νη ΑΑ θαη ΓΔ.  

 Αλάξηεζε πηλάθσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο κε ην πξφγξακκα ησλ ΜΑ, ΑΑ θαη ΓΔ νχησο ψζηε λα 

ελεκεξψλνληαη νη ππάιιεινη γηα ηελ παξνπζία ηνπο.  

 Έθδνζε αδεηψλ απφ ηνπηθνχο δεκφζηνπο / ηδησηηθνχο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θαηαζθεπή.  

 Ύπαξμε ζρεδίσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα πεξηπηψζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο.  

 Ύπαξμε πξνγξάκκαηνο πξνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ πνπ εθηειεί ν ΓΔ.  

 Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη πξφβιεςε γηα πεξηνδηθέο αζθήζεηο πνπ εθηειεί ην πξνζσπηθφ ηνπ 

αλαδφρνπ ζε ζέκαηα Α&Τ.  

1.3 πζθέςεηο αζθάιεηαο  

Κάζε κήλα πξέπεη λα πινπνηείηαη ζχζθεςε αζθαιείαο ζην εξγνηάμην κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γηεπζπληή 

έξγνπ, ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο ηνπ Αλαδφρνπ, ηνπ πληνληζηή Αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, 

ηνπ Ηαηξνχ Δξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ησλ Μεραληθψλ, ησλ Δξγνδεγψλ θαη ησλ Τπεξγνιάβσλ. ηε 

ζχζθεςε πξέπεη λα ηεξνχληαη πξαθηηθά θαη ζα θαζνξίδνληαη νη ζηφρνη ηεο επνκέλεο πεξηφδνπ. 

πζθέςεηο ζπγθαινχληαη επίζεο, θαη θάζε θνξά πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί θαη κία εξγαζία. ηηο 

ζπζθέςεηο απηέο, ζπκκεηέρεη φιν ην θχξην πξνζσπηθφ, ψζηε λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα 

πεξί αζθαιείαο. Αληηθείκελν ηεο ζχζθεςεο είλαη ν ζπληνληζκφο ηνπ θπξίσο πξνζσπηθνχ απφ ηνλ 

ππεχζπλν αζθαιείαο θαη πγείαο θαζψο θαη ε ζχληαμε ηεο ζρεηηθήο αλαθνξάο, ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ 

φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Ο ππεχζπλνο αζθαιείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο εηδηθνχο εθηειεί ειέγρνπο ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηε 

ζπκκφξθσζε γηα ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο. Αλ ν ππεχζπλνο αζθαιείαο παξαηεξήζεη 

νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε, ζπγθαιείηαη ζχζθεςε κε ηελ παξνπζία φισλ ησλ κειψλ πνπ 

εκπιέθνληαη. Αληηθείκελν ηεο ζχζθεςεο είλαη ε εμέηαζε ηεο κε ζπκκφξθσζεο θαη ε απφθαζε γηα ηε 

δηνξζσηηθή ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί. Αθνινχζσο, αλ ν ππεχζπλνο αζθαιείαο ζεσξεί φηη 

ζηε δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, ην αλαθέξεη άκεζα 

ζηνλ Δξγνηαμηάξρε.  

1.3 Σεθκεξίσζε 

Όηαλ δηαπηζηψλεηαη θάπνηα κε ζπκκφξθσζε σο πξνο ηελ αζθάιεηα, ν ππεχζπλνο αζθαιείαο ζπληάζζεη 

θαη ππνγξάθεη κία αλαθνξά παξάβαζεο θαλφλσλ αζθαιείαο φπνπ πεξηγξάθεηαη ε δηαπηζησκέλε 

θαηάζηαζε θαη δίλνληαη νη απαηηνχκελεο εληνιέο ζρεηηθά κε ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα 

εθηειεζηνχλ. Ζ αλαθνξά δίδεηαη ζηνλ άκεζα ππεχζπλν ηεο ζέζεσο εξγαζίαο θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ 

ππεχζπλν εξγνηαμίνπ. 
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Ο παξαιήπηεο ηεο πξναλαθεξφκελεο αλαθνξάο πξέπεη λα πινπνηήζεη ακέζσο ηηο ππνδεηθλπφκελεο 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Αθνινχζσο, ν ππεχζπλνο αζθαιείαο επηζεσξεί θαη επηβεβαηψλεη φηη έρεη γίλεη ε 

δηνξζσηηθή ελέξγεηα, νπφηε θαηαγξάθεηαη ηφηε ζηελ αλαθνξά ε εκεξνκελία ηεο ελέξγεηαο. 

Όια ηα έγγξαθα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα αζθαιείαο αξρεηνζεηνχληαη. Σέινο, ε αλαθνξά ππνβάιιεηαη ζηνλ 

Δξγνηαμηάξρε πξνο έιεγρν θαη ελεκέξσζε.  

1.4 Τπεξγνιάβνη 

ηε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη ππεξγνιάβνο, δελ ζα μεθηλά εξγαζίεο αλ πξνεγνπκέλσο δελ ηνπ έρνπλ 

αλαιπζεί νη λνκνζεηηθέο θαη ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο γηα ηελ αζθάιεηα. Δπίζεο πξέπεη λα έρεη νξίζεη 

ηερληθφ αζθαιείαο (θαη γηαηξφ εξγαζίαο αλ ην πξνζσπηθφ ηνπ ππεξβαίλεη ηα 50 άηνκα) θαη εθπξφζσπν 

ζην εξγνηάμην. Ο εθπξφζσπνο ηνπ ππεξγνιάβνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαθνινπζήζεη ηελ 

εθπαίδεπζε αζθαιείαο θαη λα ελεκεξψζεη, θαζψο επίζεο θαη λα δηαλέκεη φια ηα απαξαίηεηα ΜΑΠ, ζε φιν 

ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην έξγν πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζε απηφ. 

1.5 Γηαβνύιεπζε 

Σα αξκφδηα πξφζσπα γηα ηελ αζθάιεηα (ηερληθφο αζθαιείαο θαη γηαηξφο εξγαζίαο Αλαδφρνπ, 

ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ) πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ απαξαίηεηε 

δηαβνχιεπζε ηφζν εζσηεξηθά ζε φιε ηελ ππξακίδα ηεο ηεξαξρίαο ζην εξγνηάμην, φζν θαη εμσηεξηθά κε 

ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη αξρέο (Αζηπλνκία, Δπαξρεία, Σερληθέο Τπεξεζίεο Γήκσλ, Ππξνζβεζηηθή 

Τπεξεζία). 

1.6  Πξνκεζεπηέο θαη θαηαζθεπαζηέο 

Όινη νη πξνκεζεπηέο πιηθψλ θαη νη θαηαζθεπαζηέο εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν 

ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ πξντφληα θαη εμνπιηζκφ ηα νπνία είλαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία. Δπίζεο 

νθείινπλ λα παξέρνπλ θάζε δπλαηή πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο νδεγίεο 

ρξήζεο/εθαξκνγήο ησλ πξντφλησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξνκεζεχνπλ. 

1.7 Δπηζθέπηεο 

ε φινπο ηνπο επηζθέπηεο πξέπεη λα παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ αζθάιεηα, ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο 

(θξάλνο, παπνχηζηα αζθαιείαο, θσζθνξίδνλ γηιέθν θιπ) θαη ππεχζπλνο ζπλνδφο ζην έξγν. Οη 

επηζθέπηεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε πξνζπκία ζηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο. 

1.8 Πιεξνθνξίεο εξγνηαμίνπ 

Οη εμήο ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο ζα παξνπζηάδνληαη επη ηφπνπ ηνπ έξγνπ, αλαξηεκέλεο ζην ρψι ηνπ 

γξαθείνπ ηνπ δηεπζχλνληνο ηνπ έξγνπ: 

 Πνιηηηθή Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο  

 Θέζε θνπηηψλ πξψησλ βνεζεηψλ  

 ρέδην εθθέλσζεο εξγνηαμίνπ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο, ζεηζκνχ 

 Δθθέλσζε θαη ζεκεία ζπλάζξνηζεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο  
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 Σαπηφηεηα, ζέζε θαη ηειέθσλν ππεπζχλσλ θαη αλαπιεξσηψλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο  

 Σαπηφηεηα, ζέζε θαη ηειέθσλν αηφκσλ πνπ παξέρνπλ πξψηεο βνήζεηεο θαη αλαπιεξσηψλ  

 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε  

 Υξνλνδηάγξακκα ζπζθέςεσλ γηα ζέκαηα αζθαιείαο εξγνηαμίνπ  

 Θέζε θαη ηειέθσλν πιεζηέζηεξνπ Ννζνθνκείνπ θαη Κέληξνπ Τγείαο γηα θάζε εξγνηάμην  

2. ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

2.1 Δθπαίδεπζε αζθάιεηαο  

Δπηβάιιεηαη θάζε εξγαδφκελνο ζην έξγν λα έρεη πεξάζεη ηε βαζηθή εθπαίδεπζε αζθαιείαο. Ζ εθπαίδεπζε 

πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζην έξγν θαη πξηλ απφ θάζε αιιαγή 

θαζεθφλησλ. Ζ εθπαίδεπζε αζθαιείαο πξέπεη θαη΄ ειάρηζηνλ λα πεξηιακβάλεη ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο 

ηνπ Αλάδνρνπ, ηνπο γεληθνχο θαλφλεο αζθάιεηαο πνπ ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην, ηνπο εηδηθνχο γηα ηελ 

εξγαζία πνπ ζα εθηειέζεη, ηα αξκφδηα πξφζσπα γηα ηελ αζθάιεηα (ηερληθφο αζθαιείαο επηρείξεζεο, 

ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, γηαηξφο εξγαζίαο επηρείξεζεο), ηνπο θηλδχλνπο ηεο 

εξγαζίαο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειέζεη, ηελ αλαγθαηφηεηα αλαθνξάο ησλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ θαζψο 

θαη ησλ αηπρεκάησλ. 

Χζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ δελ αθνξά κφλν ηελ εθπαίδεπζε ζε 

ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Θεσξείηαη φηη θαη ε εθπαίδεπζε ζην θάζε απηφ εξγαζηαθφ αληηθείκελν, 

αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ, εμαζθαιίδεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαζψο θαη 

αζθαιέζηεξν γηα ηνλ εξγαδφκελν πεξηβάιινλ. 

2.2 Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο  

Σα ΜΑΠ ρνξεγνχληαη ζε θάζε εξγαδφκελν ηεο Δπηρείξεζεο αλάινγα κε ην είδνο ηεο Δξγαζίαο πνπ 

εθηειεί. Τπεχζπλνο γηα ηελ ρνξήγεζε θαη ηελ επηινγή ηνπ είδνπο ΜΑΠ γηα θάζε ππεξεζηαθή κνλάδα είλαη 

ν Σ.Α. ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ.Δ.. 

2.2.1 Γεληθή ηνπνζέηεζε 

Παξ’ φια ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο απηνί δελ κπνξνχλ λα εμαιεηθζνχλ ηειείσο. Σν ηειεπηαίν κέζν γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνζηαζίαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ, αθνχ εμαληιεζνχλ φια ηα άιια κέζα (απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ, αληηθαηάζηαζε κε ην 

ιηγφηεξν επηθίλδπλν, κε έθζεζε ηνπ εξγαδφκελνπ, ζπιινγηθά κέηξα πξνζηαζίαο), είλαη ηα Μέζα Αηνκηθήο 

Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ).  

Χο κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο λνείηαη θάζε εμνπιηζκφο ηνλ νπνίν ν εξγαδφκελνο πξέπεη λα θνξά ή λα 

θέξεη θαηά ηελ εξγαζία, γηα λα πξνζηαηεχεηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο θηλδχλνπο, γηα ηελ αζθάιεηα θαη 

ηελ πγεία ηνπ, καδί κε θάζε ζπκπιήξσκα ή εμάξηεκα ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ εμππεξεηεί απηφ ην ζθνπφ. 

Σα ΜΑΠ είλαη πξνζσπηθά θαη πξνζηαηεχνπλ ηνλ εξγαδφκελν απφ θηλδχλνπο γηα ην ζψκα, ην θξαλίν, ηα 

κάηηα, ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα, ηελ αθνή, ηα πφδηα θαη ηα ρέξηα.  

Οη φξνη θάησ απφ ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη έλαο εμνπιηζκφο αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), 

ηδίσο φζνλ αθνξά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαηά ηνλ νπνίν ν εξγαδφκελνο πξέπεη λα θνξά ηνλ εμνπιηζκφ 
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απηφ, ζα θαζνξίδνληαη απφ ηε ζνβαξφηεηα ηνπ θηλδχλνπ, ηε ζπρλφηεηα ηεο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ, θαζψο θαη απφ ηελ απφδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

Γηα ηε ζσζηή επηινγή ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη πξψηα λα δηεπθξηληζηεί επαθξηβψο ν 

θίλδπλνο, ν ρξφλνο έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηφλ θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα έθζεζεο. 

Ζ απαίηεζε απφ ηνλ εμνπιηζκφ ΜΑΠ είλαη: 

 Να είλαη ζχκθσλνο πξνο ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

θαηαζθεπή ηνπο, απφ πιεπξάο αζθαιείαο θαη πγείαο (ζήκα CE θαη αλάινγεο πξνδηαγξαθέο).  

 Να είλαη θαηάιιεινο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξέπεη λα πξνιακβάλνληαη θαη λα κε ζπλεπάγεηαη ε 

ρξήζε ηνπ λένπο θηλδχλνπο.  

 Να αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην ρψξν εξγαζίαο.  

 Να έρεη επηιεγεί κε πξφλνηα γηα ηηο εξγνλνκηθέο αλάγθεο θαη ηηο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  

 Να έρεη ππνζηεί ηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο ψζηε λα ηαηξηάδεη ζην ρξήζηε.  

 ηελ πεξίπησζε πνιιαπιψλ θηλδχλσλ, γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη λα θνξά ν εξγαδφκελνο 

ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ εμνπιηζκνχο πξνζηαζίαο, νη εμνπιηζκνί απηνί πξέπεη λα είλαη 

ζπκβαηνί θαη λα δηαηεξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο έλαληη ησλ αληηζηνίρσλ θηλδχλσλ.  

 Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα εθαξκφδεη θαηάιιεια ζηνλ εξγαδφκελν ψζηε λα ηνπ εμαζθαιίδεη άλεζε ζηηο 

θηλήζεηο ηνπ. 

 Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ γλψκε θαηά ηελ επηινγή αθνχ απηνί ζα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

Πξηλ ηελ επηινγή ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα γίλεη αμηνιφγεζε ε νπνία ζα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε γλψκε 

ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηνπ γηαηξνχ εξγαζίαο. H αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη:  

 Σελ θαηαγξαθή, αλάιπζε θαη εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα απνθεπρζνχλ κε άιια 

κέηξα ή κέζα. 

 Σνλ θαζνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα αληαπνθξίλεηαη ν εμνπιηζκφο αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο ζηνπο θηλδχλνπο πνπ έρνπλ εθηηκεζεί, έρνληαο ππφςε ηηο ελδερφκελεο πεγέο θηλδχλσλ 

πνπ είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγήζεη ν εμνπιηζκφο αηνκηθήο πξνζηαζίαο.  

 Σελ εθηίκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππφ εμέηαζε δηαζέζηκσλ εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο.  

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία κέζσ ηνπ εμνπιηζκνχ ΜΑΠ πξέπεη: 

 Οη εξγαδφκελνη λα εθπαηδεχνληαη ζηε ζσζηή ρξήζε ησλ ΜΑΠ θαη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπο. 

 Σα ΜΑΠ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πάληα θαη λα κελ ππάξρνπλ εμαηξέζεηο γηα “ιίγα ιεπηά”. 

 Πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε ζήκαλζε πξνεηδνπνίεζεο ζηνπο ρψξνπο φπνπ είλαη απαξαίηεηε ε 

ρξήζε ΜΑΠ. 
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 Σα ΜΑΠ πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κεηά ηε ρξήζε ηνπο θαη λα απνζεθεχνληαη φηαλ δε 

ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 Σα ΜΑΠ πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη λα επηζεσξνχληαη ηαθηηθά θαη ζε πεξηπηψζεηο θζνξψλ λα 

αληηθαζίζηαληαη. 

 Να ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θαηάιιεια αληαιιαθηηθά γηα ηα ΜΑΠ. 

 Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα αλαθέξνπλ θάζε θζνξά ή απψιεηα ΜΑΠ ζηνπο επηβιέπνληεο ηνπο. 

Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο θαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

ππφςε θαη ηα ΜΑΠ λα ηξνπνπνηνχληαη εθφζνλ είλαη αλαγθαίν. 

2.2.2 Σαμηλόκεζε ησλ ΜΑΠ  

Μηα πξψηε ηαμηλφκεζε ησλ ΜΑΠ είλαη ε εμήο 

Μέζα πξνζηαζίαο θεθαιήο :  

 Κξάλνο 

 Υεηκεξηλά θαιχκκαηα  

 Φάζηλα θαπέια (γηα πξνζηαζία απφ ηνλ ήιην ζε εξγαζίεο ππαίζξνπ) 

 Πξνζσπίδεο 

 Γπαιηά 

Μέζα πξνζηαζίαο ηεο αθνήο : 

 Ωηνβχζκαηα 

 Ωηναζπίδεο  

Μέζα πξνζηαζίαο ηεο αλαπλνήο : 

 Φηιηξφκαζθεο  

 Μάζθα εκίζεσο πξνζψπνπ  

 Μάζθα νιφθιεξνπ πξνζψπνπ  

 Απηφλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή 

 Με απηφλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή  

Μέζα πξνζηαζίαο ησλ άθξσλ:  

 Γάληηα  

 Γθέηεο 

 Τπνδήκαηα  
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Μέζα πξνζηαζίαο ηνπ ζώκαηνο: 

 Φφξκα εξγαζίαο 

 Πνδηέο (ειεθηξνζπγθνιιεηή θ.α.) 

Αλαιπηηθφηεξα: 

α.  ΜΑΠ ώκαηνο 

Ο αηνκηθφο εμνπιηζκφο πξνζηαζίαο ηνπ ζψκαηνο είλαη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ζπλπθαζκέλνο κε ηα 

ξνχρα εξγαζίαο. Οη απιέο θφξκεο εξγαζίαο γηα παξάδεηγκα, πξνζηαηεχνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηε 

ζθφλε, ιάδηα, γξάζα, θ.η.ι.. Όκσο ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο φπνπ νη θίλδπλνη είλαη απμεκέλνη θαη 

απαηηείηαη εηδηθή ελδπκαζία γηα ηελ επαξθή πξνζηαζία ηνπ ζψκαηνο. 

Αλάινγα κε ηελ  επηζπκεηή πξνζηαζία πνπ παξέρνπλ ηα ΜΑΠ ζψκαηνο είλαη θαη ην πιηθφ θαηαζθεπήο 

ηνπο. Τπάξρνπλ πξνζηαηεπηηθά ξνχρα θηηαγκέλα απφ θπζηθέο ίλεο, δέξκα, ζπλζεηηθφ ή θπζηθφ 

θανπηζνχθ θαη ζπλζεηηθέο ίλεο. 

Σα πξνζηαηεπηηθά κέζα ηνπ ζψκαηνο κπνξνχκε λα ηα δηαθξίλνπκε αλαιφγσο ησλ θηλδχλσλ απφ ηνπο 

νπνίνπο πξνζηαηεχνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο: 

 Γπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο: ε πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηηο δπζκελείο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, θξχν, δέζηε, αέξαο, θιπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξα ππφςε ζηηο εξγαζίεο 

ππαίζξνπ. Οη θφξκεο εξγαζίαο κπνξνχλ λα είλαη απφ θπζηθέο ή ζπλζεηηθέο ίλεο θαη αδηάβξνρεο. 

ε ηδηαίηεξα ςπρξέο θαηξηθέο ζπλζήθεο πξέπεη λα θνξηνχληαη θαη εζσηεξηθά γηιέθα γηα 

πεξηζζφηεξε πξνζηαζία. 

 Καπζηηθέο ή δηαβξσηηθέο νπζίεο: γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζψκαηνο απφ ηηο δηαβξσηηθέο νπζίεο 

πξέπεη λα επηιέγνληαη θαηάιιεια γηιέθα, ζαθάθηα, ή νιφζσκεο πνδηέο ή θφξκεο ηα νπνία είλαη 

αλζεθηηθά ζηελ δηαβξσηηθή δξάζε ηεο νπζίαο θαη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο παξέρνπλ ζηνλ 

εξγαδφκελν ην απαξαίηεην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα ηα αθαηξέζεη απφ ην ζψκα ηνπ. 

 Άιινη θίλδπλνη: άιινη θίλδπλνη πνπ απαηηνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ ζψκαηνο είλαη αθηηλνβνιίεο, 

αληηθείκελα ζε πηψζε, νη ζεξκέο εξγαζίεο (ειεθηξνζπγθφιιεζε), εξγαζίεο ζε πεξηβάιινλ ππφ 

πίεζε, επηθίλδπλα αέξηα, κεραληθέο πξνζβνιέο (δηάηξεζε, θνςίκαηα), ζπλζήθεο ρακειήο 

νξαηφηεηαο (ελδπκαζίεο κε θζνξίδνπζα επηζήκαλζε ή κε αληαλάθιαζε). 

β. ΜΑΠ Κεθαιήο  

Κπξηφηεξν πξνζηαηεπηηθφ κέζν ηεο θεθαιήο είλαη ηα πξνζηαηεπηηθά θξάλε. Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα 

κε ηα θξάλε, είλαη φηη νη εξγαδφκελνη δελ ηα θνξνχλ είηε γηαηί δελ ηα έρνπλ ζπλεζίζεη είηε επεηδή ζεσξνχλ 

φηη ηνπο δεκηνπξγνχλ δηάθνξα πξνβιήκαηα θαηά ηελ εξγαζία ηνπο. Πνιιέο θνξέο βέβαηα, θαθή επηινγή 

θξάλνπο δελ επηηξέπεη ζηνλ εξγαδφκελν λα δνπιέςεη κε άλεζε θαη αζθάιεηα.  

Γηα ηελ επηινγή ελφο πξνζηαηεπηηθνχ θξάλνπο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

εξγαζίαο θαη νη πηζαλνί θίλδπλνη, ψζηε ε επηινγή ηνπ θξάλνπο λα είλαη θαηάιιειε πξνζθέξνληαο 
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απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ζηνλ ρξήζε ηνπ, ρσξίο λα δεκηνπξγεί άιια πξνβιήκαηα ή θηλδχλνπο. 

Δηδηθφηεξα ην θξάλνο πξέπεη λα: 

 Δθαξκφδεη ζσζηά ζηελ θεθαιή θαη λα είλαη φζν ην δπλαηφ ειαθξχηεξν. 

 Έρεη εζσηεξηθφ ζχζηεκα απνξξφθεζεο ησλ θξαδαζκψλ κεηά απφ θάπνην ρηχπεκα. 

 Αζθαιίδεηαη ζηαζεξά ζηελ θεθαιή θαη λα κελ πέθηεη εχθνια. 

 Δπηηξέπεη ηνλ αεξηζκφ ηεο θεθαιήο θαη λα εκπνδίδεη ηε ζέξκαλζε ηεο. 

 Δίλαη αλζεθηηθφ ζηηο πηζαλέο πηέζεηο πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ ζε απηφ. 

 Αληαλαθιά ηα αληηθείκελα πνπ πέθηνπλ θαη φρη λα ηα ζπγθξαηεί. 

 Δίλαη κνλσκέλν γηα απνθπγή ειεθηξνπιεμίαο ζε πηζαλή πεξίπησζε επαθήο κε ειεθηξηθά 

θαιψδηα. 

 Δίλαη αλζεθηηθά ζηηο πηψζεηο απφ χςνο. 

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί παξάιιεια κε πξνζηαηεπηηθά κέζα ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ καηηψλ ή 

ηεο αθνήο. 

γ.  ΜΑΠ Μαηηώλ 

Ζ επηινγή πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ γηα ηα κάηηα πξέπεη λα γίλεηαη αθνχ πξψηα εθηηκεζνχλ φινη νη πηζαλνί 

θίλδπλνη ηεο εξγαζίαο θαη δηαζθαιηζηεί φηη απηά ηα πξνζηαηεπηηθά ησλ καηηψλ παξέρνπλ επαξθή 

πξνζηαζία γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο.  

Τπάξρνπλ 4 βαζηθνί ηχπνη πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ ησλ καηηψλ : 

 Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά κε ή ρσξίο παξάπιεπξεο αζπίδεο. 

 Eye – cup. 

 Κξάλε κε πξνζηαηεπηηθφ γπαιί. 

 Μάζθεο ρεηξφο κε πξνζηαηεπηηθφ γπαιί.  

δ. ΜΑΠ Αλαπλνήο 

Ζ αλάγθε γηα ρξήζε ΜΑΠ αλαπλνήο πξνθχπηεη φηαλ ππάξρεη έιιεηςε νμπγφλνπ, ή / θαη παξνπζία 

αησξνχκελσλ επηβιαβψλ ζσκαηηδίσλ (ζηεξεψλ, πδξαηκψλ ή αεξίσλ). Σα ΜΑΠ αλαπλνήο ζθνπφ έρνπλ 

ζηελ πξψηε πεξίπησζε λα παξέρνπλ ζηνλ εξγαδφκελν ηελ πνζφηεηα ηνπ απαηηνχκελνπ νμπγφλνπ θαη 

θαζαξνχ αέξα ή λα εκπνδίζνπλ ηελ εηζπλνή (κε ζπγθξάηεζε) ζσκαηηδίσλ ηα νπνία ν εξγαδφκελνο δελ 

πξέπεη λα εηζπλεχζεη.  

Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πξνζηαηεπηηθνχ κέζνπ ηεο αλαπλνήο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηνπο πηζαλνχο 

θηλδχλνπο ηεο εξγαζίαο. Γηα ηνλ θαιχηεξν εληνπηζκφ απηψλ πξέπεη λα εμεηαζηεί: 

 Πνηεο είλαη νη επηθίλδπλεο νπζίεο ηεο αηκφζθαηξαο ζηηο νπνίεο εθηίζεηαη ν εξγαδφκελνο. 

 Πνηεο είλαη νη επηπηψζεηο ησλ νπζηψλ απηψλ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. 
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 Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε ηεο επηθίλδπλεο νπζίαο ζηελ αηκφζθαηξα θαη πνην ην αλψηαην 

επηηξεπφκελν φξην απηήο. 

 Πφζν ζπρλά θαη γηα πφζν δηάζηεκα ζα ρξεζηκνπνηείηαη ν εμνπιηζκφο. 

Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθνί ηχπνη πξνζηαηεπηηθψλ ζπζθεπψλ ηεο αλαπλνήο: 

 Μάζθεο θηιηξαξίζκαηνο ηνπ αέξα (κε θαηάιιεια θίιηξα γηα θάζε πεξίπησζε). 

 Αεξνηξνθνδνηνχκελεο ζπζθεπέο. 

 Αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο κε νμπγφλν. 

Οη παξαπάλσ ηχπνη πξνζηαηεπηηθψλ ζπζθεπψλ ηεο αλαπλνήο δηαηξνχληαη ζε επηκέξνπο θαηεγνξίεο 

αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο θαη ηε πξνζηαζία πνπ πξνζθέξνπλ. 

ε. ΜΑΠ Υεξηώλ 

Ζ ρξήζε ΜΑΠ ρεξηψλ είλαη ζρεδφλ απαξαίηεηε ζηηο πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο φπνπ ππάξρεη 

θίλδπλνο γηα ηα ρέξηα. Γπζηπρψο, ε θαθή επηινγή θαη ε άγλνηα πεξί ηα ΜΑΠ ρεξηψλ έρνπλ νδεγήζεη ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα θάλνπλ φιεο ηηο εξγαζίεο κε γπκλά ρέξηα.  

Οη ηξαπκαηηζκνί ησλ ρεξηψλ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ: 

 Φσηηά ή ζεξκέο επηθάλεηεο. 

 Σν θξχν. 

 Σν ειεθηξηθφ ξεχκα. 

 Δπηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο (ηνμηθέο, εξεζηζηηθέο, δηαβξσηηθέο). 

 Υηππήκαηα ή θνςίκαηα ή γδαξζίκαηα. 

 Ζιεθηξνκαγλεηηθή ή ηνληηθή αθηηλνβνιία. 

Οη ηξαπκαηηζκνί ησλ ρεξηψλ είλαη αξθεηά ζνβαξνί, γη’ απηφ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θαη ηα πιηθά κε ηα νπνία έξρεηαη ζε επαθή ν εξγαδφκελνο, ψζηε λα επηιεγνχλ ηα θαηάιιεια 

κέζα πξνζηαζίαο ησλ ρεξηψλ ηνπο. 

Γάληηα γεληθήο ρξήζεσο δελ ππάξρνπλ. Τπάξρνπλ γάληηα γεληθήο πξνζηαζίαο κφλν, φκσο, απφ 

ρακεινχο κεραληθνχο θηλδχλνπο. Σν ζρήκα θαη ην πιηθφ ησλ ΜΑΠ ρεξηψλ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο πηζαλνχο 

εξγαζηαθνχο θηλδχλνπο. Με απηφ ην ηξφπν επηιέγνπκε εηδηθά γάληηα γηα πξνζηαζία : 

 Απφ ειεθηξηθφ ξεχκα, θηηαγκέλα απφ δέξκα ή θανπηζνχθ. 

 Απφ ζεξκφηεηα θαη θσηηά, θηηαγκέλα απφ ακίαλην, ίλεο αινπκηλίνπ ή γπαιηνχ, θιπ. 

 Απφ πγξαζία θαη λεξφ, θηηαγκέλα απφ ζπλζεηηθφ θαη θπζηθφ θανπηζνχθ. 

 Απφ ηζρπξά νμέα, θηηαγκέλα απφ πνιπβηληινρισξίδην. 

 Απφ κέηξηα νμέα, θηηαγκέλα απφ πνιπβηληινρισξίδην, λενπξέλην, θπζηθφ θανπηζνχθ, θ.ιπ. 

 Απφ θνςίκαηα, θηηαγκέλα απφ δέξκα εληζρπκέλα κε κέηαιιν. 
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Δηδηθφηεξα γηα ηελ πξνζηαζία απφ δηάθνξεο ρεκηθέο νπζίεο πξηλ ηελ επηινγή ησλ γαληηψλ πξέπεη λα 

ζπιιέγνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε: 

 Σε ζπγθέληξσζε ηνπ ρεκηθνχ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο εξγαζίαο. 

 Σηο ζεξκνθξαζηαθέο ζπλζήθεο. 

 Σε ρξνληθή δηάξθεηα ρξήζεσο. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθέο καλζέηεο καδί κε ηα γάληηα, γηα επηπιένλ πξνζηαζία 

ησλ θαξπψλ θαη ηνπ κπξάηζνπ. 

ζη. ΜΑΠ Πνδηώλ 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ΜΑΠ πνδηψλ θξίλεηαη επηβεβιεκέλε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηα ηερληθά έξγα. Οη 

ζπρλφηεξνη θίλδπλνη είλαη κεραληθνί.  

Οη ηξαπκαηηζκνί ησλ πνδηψλ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ: 

 Πηψζε αληηθεηκέλσλ ζε απηά θαη ηδηαίηεξα ζηα δάρηπια ησλ πνδηψλ. 

 Δπηθίλδπλα πιηθά (π.ρ. πξνζζεηηθά ηζηκέληνπ) ή ζπίζεο. 

 Κηππήκαηα ηνπ πνδηνχ ζε αληηθείκελα. 

 Σν πάηεκα αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ ή επηθίλδπλσλ επηθαλεηψλ. 

Κπξηφηεξν πξνζηαηεπηηθφ κέζν ησλ πνδηψλ είλαη νη κπφηεο θαη ηα παπνχηζηα αζθαιείαο, ν ηχπνο ησλ 

νπνίσλ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο εξγαζηαθνχο θηλδχλνπο.   

 Μπφηεο ή παπνχηζηα κε ζφιεο απφ θανπηζνχθ ή άιιν ζπλζεηηθφ πιηθφ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ρψξνπο κε γιηζηεξά δάπεδα. 

 Μπφηεο κε εληζρπκέλν «ζψκα» γηα πξνζηαζία απφ πηζαλά ρηππήκαηα είλαη απαξαίηεηεο ζε 

εξγνηάμηα. 

 Μπφηεο ή παπνχηζηα κε εζσηεξηθά κεηαιιηθά πξνζηαηεπηηθά ησλ δαρηχισλ γηα πξνζηαζία απφ 

πηψζεηο αληηθεηκέλσλ. 

 Μπφηεο ή παπνχηζηα κε κνλσηηθή ζφια φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο. 

 Αγψγηκεο κπφηεο ή παπνχηζηα γηα απνθπγή δεκηνπξγίαο ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ. 

 Μπφηεο απφ ζπλζεηηθφ θανπηζνχθ ή θάπνην άιιν θαηάιιειν πιηθφ γηα πξνζηαζία απφ επηθίλδπλα 

πιηθά (δηαβξσηηθά). 

Σα ΜΑΠ πνδηψλ πξνζθέξνπλ επηπιένλ άλεζε, επζηάζεηα θαη γεληθή πξνζηαζία, πξνζηαηεχνληαο ηνλ 

εξγαδφκελν απφ γιηζηξήκαηα, παξαπαηήκαηα, ηζηκπήκαηα, επαθή κε εξεζηζηηθά θπηά (ηζνπθλίδεο, 

θάθηνπο θιπ). 

Όπνπ ππάξρεη ε πηζαλφηαηα λα ρξεηαζηεί άκεζν βγάιζηκν ησλ ππνδεκάησλ απηά πξέπεη λα είλαη ρσξίο 

γιψζζεο θαη λα ιχλνληαη εχθνια. 
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Μεξηθέο θνξέο είλαη απαξαίηεηε θαη ε ρξήζε επηγνλαηίδσλ γηα ηελ πιεξέζηεξε πξνζηαζία ηνπ πνδηνχ 

απφ θηππήκαηα ή θαςίκαηα. 

Πξνζηαζία από πηώζεηο  

ρνηληά θαη δψλεο αζθαιείαο  

Οη εξγαδφκελνη ζε ζέζεηο εξγαζίαο κε ζεκαληηθή πςνκεηξηθή δηαθνξά απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, πνπ 

δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζηαηεπζνχλ απφ ηνλ θίλδπλν πηψζεο κε ηερληθά ή κε άιια κέηξα ζπιινγηθήο 

πξνζηαζίαο. 

Ηζρχνπλ νη παξαθάησ βαζηθέο αξρέο 

1. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ησλ δσλψλ θαη ησλ ζρνηληψλ αζθαιείαο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα 

απφ ζθπξήιαην ράιπβα ή απφ άιιν ηζνδχλακεο αληνρήο πιηθφ. 

2. Σα ζρνηληά αζθαιείαο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ζπλζεηηθά λήκαηα πςειήο αληνρή ή 

απφ εηδηθφ εχθακπνην ζπξκαηφζρνηλν, αλ ππάξρεη θίλδπλνο λα θνπνχλ απφ εμσηεξηθή αηηία. 

3. Οη γάληδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αγθχξσζε ησλ δσλψλ αζθαιείαο πξέπεη λα είλαη εηδηθνί 

γηα ην ζθνπφ απηφ γάληδνη αζθαιείαο. 

4. Οη δψλεο αζθαιείαο, ηα ζρνηληά αζθαιείαο θαη φια ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη αγθχξσζεο 

πξέπεη ρσξηζηά ην θαζέλα θαη ζπλαξκνινγεκέλα, λα έρνπλ φξην ζξαχζεο ηνπιάρηζηνλ 1300kg 

θαη λα κπνξνχλ λα ζεθψλνπλ κε αζθάιεηα αησξνχκελν θνξηίν βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 450kg. 

5. Οη δψλεο θαη ηα ζρνηληά αζθαιείαο πξέπεη λα ειέγρνληαη πξηλ απφ θάζε ρξήζε. Πξέπεη λα 

πξνζέρεηε ηδηαίηεξα λα κελ είλαη θνκκέλα ή κφληκα παξακνξθσκέλα. 

6. Καηά ηε ρξήζε ησλ ζρνηληψλ αζθαιείαο πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε επαθή ηνπ κε θνθηεξέο γσλίεο, 

πεγέο ζεξκφηεηαο, νμέα ή θαπζηηθέο νπζίεο. 

7. Οη δψλεο αζθαιείαο πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη κφλεο ηνπο ή κε ζρνηληά αζθαιείαο, ζε έλα 

ζηαζεξφ θαη αζθαιέο ζεκείν αγθχξσζεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη αλαγθαίν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπγρξφλσο θαη ηδηαίηεξν ζρνηλί αζθαιείαο κε αλεμάξηεηε αγθχξσζε. 

8. Απαγνξεχεηαη λα ζηεξεψλεηαη παξαπάλσ απφ έλα ζρνηλί αζθαιείαο ζην ίδην ζεκείν αγθχξσζεο. 

Δπίζεο απαγνξεχεηαη λα ζπλδένληαη κε ην ίδην ζρνηλί αζθαιείαο πεξηζζφηεξνη απφ έλα 

εξγαδφκελνη 

9. Οη δψλεο θαη ηα ζρνηληά αζθαιείαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη λα ζηεξεψλνληαη θαηάιιεια, 

ψζηε λα πεξηνξίδνπλ ην χςνο ειεχζεξεο πηψζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζην 1,5m. 

10. Όηαλ ε δσή θαη ε αζθάιεηα ελφο εξγαδφκελνπ ν νπνίνο εξγάδεηαη ζε απνκνλσκέλε ζέζε 

εξγαζίαο, εμαξηάηαη κφλν απφ ηε δψλε ή ην ζρνηλί αζθάιεηαο, απηφο δελ πξέπεη λα εξγάδεηαη 

ρσξίο παξαθνινχζεζε. 

Πξνζηαζία από θηλνύκελα νρήκαηα 

Οη εξγαδφκελνη πνπ εθηίζεληαη ζπρλά ζε θίλδπλν αηπρήκαηνο απφ θηλνχκελα νρήκαηα πξέπεη λα 

εθνδηάδνληαη κε: 
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1. Δηδηθά επδηάθξηηα αθφκε θαη ζε ζπλζήθεο κεησκέλεο νξαηφηεηαο, ελδχκαηα ρξψκαηνο δσεξνχ 

θίηξηλνπ ή πνξηνθαιί (π.ρ. γηιέθα νπηηθήο ζήκαλζεο) 

2. Μέζα ή εμαξηήκαηα πνπ αλαθινχλ θσο (αλαθιαζηηθά) 

Πξνζηαζία από ειεθηξνπιεμία 

Σα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξννξίδνληαη λα πξνζηαηεχνπλ νιφθιεξν ην ζψκα ή κέξνο ηνπ απφ 

ηηο επηδξάζεηο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πξέπεη λα είλαη επαξθψο κνλσηηθά γηα ηηο ηηκέο ηάζεο ζηηο νπνίεο 

ελδέρεηαη λα εθηεζεί ν ρξήζεο ππφ ηηο πιένλ δπζκελείο πξνβιεπηέο ζπλζήθεο. 

Ο θαηαζθεπαζηήο νθείιεη λα αλαθέξεη εηδηθά ζην ελεκεξσηηθφ ηνπ ζεκείσκα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά απηνί νη ηχπνη ΜΑΠ θαζψο θαη ην είδνο θαη ηελ πεξηνδηθφηεηα ησλ 

ειεθηξηθψλ δνθηκψλ ηηο νπνίεο νη ζπζθεπέο απηέο πξέπεη λα πθίζηαληαη θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο. 

Όλα ηα ΜΑΠ είναι όπωρ ηο λέει και η λέξη αηομικά δηλαδή κάθε έναρ επγαζόμενορ θέπει ηα δικά ηος ΜΑΠ 

και είναι ςπεύθςνορ για ηην ζςνηήπηζη ηος και ηην διαηήπηζη ηοςρ ζε καλή καηάζηαζη. 

 

 

2.2.3 Γηαθίλεζε κέζσλ αηνκηθήο θαη νκαδηθήο πξνζηαζίαο, έιεγρνο γηα ζσζηή ρξήζε θαη 

ζπληήξεζε απηώλ  

Ο Σερληθφο Αζθάιεηαο (Σ.Α.) έρεη ηελ επζχλε ηεο δηαθίλεζεο ησλ κέζσλ πξνζηαζίαο ζηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν. Αλάινγα κε ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλνχλ απφ απηέο πξέπεη λα 

ρνξεγεί ζηνλ εξγαδφκελν ην θαηάιιειν ΜΑΠ. 

Ση ελλννχκε κε ηε ιέμε θαηάιιειν ΜΑΠ. Μπνξεί λα ρνξεγνχκε ζηνλ εξγαδφκελν ΜΑΠ πνπ λα 

πηζηεχνπκε φηη ζα ηνλ πξνζηαηέςεη απφ ηνλ θίλδπλν πνπ εθηίζεηαη θαη φκσο απηφ λα κελ επαξθεί ή λα 

κελ θάλεη θαζφινπ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία.  

Γηα λα ρνξεγεζνχλ ηα κέζα πξνζηαζίαο πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη’ αξρήλ δηάζεζε ηνπο. Γηα απηφ ην ιφγν 

ζα πξέπεη λα εθηηκνχληαη νη αλάγθεο ζσζηά ψζηε ηα πιηθά λα επαξθνχλ θάζε θνξά πνπ ππάξρεη δήηεζε. 

Γηα λα εθηηκεζνχλ νη αλάγθεο ζσζηά ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ην ηερληθφ πξνζσπηθφ θαη 

κέζα απφ ηελ αλάιπζε εξγαζηψλ ηνπο (job description) λα βξεζνχλ ηα κέζα πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα απηέο. 

Ο Σερληθφο Αζθάιεηαο πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ ηαθηηθή ζπληήξεζε φισλ ησλ κέζσλ πξνζηαζίαο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν πνπ είλαη ζηελ επζχλε ηνπ. Δίλαη ζθφπηκν λα νξηζηεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

πξντζηακέλνπο ησλ ζπλεξγείσλ ηαθηηθή εκέξα γηα ηελ ζπληήξεζε. Κάζε ΜΑΠ πξέπεη λα ζπληεξείηε ψζηε 

λα δηαηεξήζεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. 

Ζ ηαθηηθή ζπληήξεζε ελφο πιηθνχ ζεκαίλεη θαη ηαπηφρξνλα ηνλ νπηηθφ έιεγρν ηνπ, πνπ κπνξεί λα καο 

νδεγήζεη θαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εάλ θπζηθά ππάξρνπλ θζνξέο ζην πιηθφ πνπ λα ην απαηηνχλ. 

Ο Σ.Α. πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπληεξήζεσλ 
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Ζ πξνκήζεηα ησλ ΜΑΠ πεξηιακβάλεη κφλν φζα είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ έγθξηηνπο νξγαληζκνχο (π.ρ. 

ΔΛΟΣ) θαη θέξνπλ ηελ ζήκαλζε ηεο ΔΟΚ «CE» ην νπνίν αθνινπζείηαη απφ ηα δχν ηειεπηαία ςεθία ηνπ 

έηνπο θαηά ην νπνίν ηέζεθε ην ζήκα. 
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2.3 ήκαλζε 

Δθαξκνγή ηνπ π.δ. 105/1995 (Φ.Δ.Κ. 67/Α/10-4-95) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε 

αζθαιείαο ή θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 92/58/ΔΟΚ». 

Ζ ζήκαλζε γηα ηελ αζθάιεηα παίδεη κεγάιν ξφιν ζηελ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ αθνχ κε ηελ 

ζσζηή ρξήζε ηνπο πξνζειθχνπλ ηελ πξνζνρή ησλ εξγαδνκέλσλ πξνεηδνπνηψληαο ηνπο έηζη γηα ηνπο 

ππάξρνληεο θηλδχλνπο ή ππελζπκίδνληαο ηνπο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο. 

1α. Ζ ζήκαλζε ρψξσλ επηηπγράλεηαη κε: 

 Μφληκε ζήκαλζε 

 Πεξηζηαζηαθή ζήκαλζε 

Ζ κφληκε ζήκαλζε επηηπγράλεηαη πηλαθίδεο ή ρξψκα αζθαιείαο θαη ζρεηίδεηαη κε: 

 Σελ απαγφξεπζε 

 Σελ πξνεηδνπνίεζε 

 Σελ ππνρξέσζε 

 Σνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ κέζσλ δηάζσζεο βνήζεηαο θαη ησλ εμνπιηζκψλ 

θαηαπνιέκεζεο ππξθαγηάο. 

Δλψ ε πεξηζηαζηαθή ζήκαλζε αθνξά ηελ: 

 Δπηζήκαλζε επηθίλδπλσλ ζπκβάλησλ 

 Κιήζε αηφκσλ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα 

 Δπείγνπζα απνκάθξπλζε αηφκσλ 

 Καζνδήγεζε αηφκσλ πνπ ζπληεινχλ ρεηξηζκνχο θαη επηηπγράλεηαη κέζσ: ερεηηθψλ ζεκάησλ, 

θσηεηλψλ ζεκάησλ επηθνηλσλίαο κέζσ ζπζηεκάησλ (αζχξκαηνη) θαη ζεκάησλ κε ρεηξνλνκίεο 

Παξαθάησ εκθαλίδνληαη ηα κφληκα ζήκαηα κε πηλαθίδεο αζθαιείαο: 
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2.4 `Ηαηξηθή παξαθνινύζεζε πξνζσπηθνύ 

Γηα ηελ ηαηξηθή παξαθνινχζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ν Αλάδνρνο ζα απαζρνιεί ηαηξφ εξγαζίαο (ΗΔ). 

εκεηψλεηαη φηη ε επίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηφπν εξγαζίαο δελ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη 

νηθνλνκηθή ή εξγαζηαθή επηβάξπλζε γη' απηνχο θαη ζα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ εξγαζίαο ηνπο. 

Ο ΗΔ ζα πξνβαίλεη ζε ηαηξηθφ έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθφ κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο ζηηο εμήο 

πεξηπηψζεηο:  

 κεηά ηελ πξφζιεςε ηνπ εξγαδφκελνπ 

 εηεζίσο (εηήζην ηζεθ-απ) 

 ζε πεξίπησζε πνπ εξγαδφκελνο αιιάμεη ζέζε εξγαζίαο 

 θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηζεσξεηή εξγαζίαο ή χζηεξα απφ αίηεκα ηεο επηηξνπήο πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ (πεξηνδηθφο ηαηξηθφο έιεγρνο).  

Ο ΗΔ κεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ θαη κεηξήζεσλ παξαγφλησλ ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. Δθηηκά ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, αμηνινγεί θαη θαηαρσξεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ, 

εθδίδεη βεβαίσζε ησλ παξαπάλσ εθηηκήζεσλ θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ εξγνδφηε. Σν πεξηερφκελν ηεο 

βεβαίσζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην ηαηξηθφ απφξξεην ππέξ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη κπνξεί λα ειεγρζεί 

απφ ηνπο πγεηνλνκηθνχο επηζεσξεηέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ εξγαδφκελνπ 

θαη ηνπ εξγνδφηε. 

ηα θαζήθνληα ηνπ ΗΔ είλαη θαη ε επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφλ: 

α) επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλαθέξεη νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, πξνηείλεη κέηξα 

αληηκεηψπηζεο ησλ παξαιείςεσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο, 

β) επεμεγεί ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ησλ αηνκηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, 

γ) εξεπλά ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηψλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία, αλαιχεη θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα 

ησλ εξεπλψλ θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ απηψλ, 

δ) επηβιέπεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, 

ελεκεξψλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, θαζψο θαη 

γηα ηνπο ηξφπνπο πξφιεςήο ηνπο, 

ε) παξέρεη επείγνπζα ζεξαπεία ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αηθλίδηαο λφζνπ,  

ζη) εθηειεί πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ κε εληνιή ηεο αξκφδηαο δηεχζπλζεο πγηεηλήο ηεο 

λνκαξρίαο, φπνπ εδξεχεη ε επηρείξεζε.  

Πέξαλ ηεο ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο ν ΗΔ έρεη θαη ζπκβνπιεπηηθέο αξκνδηφηεηεο. Δηδηθφηεξα, ν γηαηξφο 

εξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα: 

α) ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, ηξνπνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαηαζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, 

β) ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο, θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε πιψλ θαη πξνκήζεηαο κέζσλ εμνπιηζκνχ, 
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γ) θπζηνινγίαο θαη ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο, εξγνλνκίαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο, ηεο δηεπζέηεζεο θαη 

δηακφξθσζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνχ πεξηβάιινληνο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο  

δηαδηθαζίαο, 

δ) νξγάλσζεο ππεξεζίαο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, 

ε) αξρηθήο ηνπνζέηεζεο θαη αιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο γηα ιφγνπο πγείαο, πξνζσξηλά ή κφληκα, θαζψο θαη 

έληαμεο ή επαλέληαμεο κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ, ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αθφκε θαη κε 

ππφδεημε αλακφξθσζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο.   

εκεηψλεηαη φηη δελ επηηξέπεηαη ν γηαηξφο εξγαζίαο λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επαιεζεχεη ην 

δηθαηνινγεκέλν ή κε, ιφγσ λφζνπ, απνπζίαο εξγαδνκέλνπ.    

Γηα ηελ θαιχηεξε ηαηξηθή παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ν ΗΔ πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη απφ 

ηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα νπνηνδήπνηε παξάγνληα ζην ρψξν εξγαζίαο πνπ έρεη επίπησζε 

ζηελ πγεία. 

εκαληηθή επίζεο είλαη ε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ΗΔ θαη Σερληθνχ Αζθαιείαο, ηφζν θαηά ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, φζν θαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

γεληθφηεξα.  

Πξώηεο βνήζεηεο 

Ο ηερληθφο αζθαιείαο θαη πγείαο θξνληίδεη γηα ηελ εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πξψησλ βνεζεηψλ ψζηε λα 

παξέρνληαη πξψηεο βνήζεηεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο. 

Αλ έλαο εξγαδφκελνο ηξαπκαηηζζεί ή πξνθχςεη άιιν ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο, ζα θαιείηαη θαηάιιειε 

βνήζεηα κε ηειέθσλν ή άιιν ηξφπν. 

Γηα ηελ κεηαθνξά ηξαπκαηηψλ ή αξξψζησλ ζε λνζνθνκείν ζην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξφλν, ζα ππάξρεη 

έλα θαηάιιειν φρεκα πνπ ζα είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αζζελνθφξν. ην έξγν, ζα ππάξρνπλ 

ζε θαηάιιειεο ζέζεηο εηδηθέο ζεκάλζεηο γηα ηνπο ρψξνπο πξψησλ βνεζεηψλ, ηα νρήκαηα κεηαθνξάο 

αζζελψλ, ηνλ εμνπιηζκφ δηάζσζεο ηα θνπηηά πξψησλ βνεζεηψλ θαη ηα άηνκα ηα εηδηθά εθπαηδεπκέλα θαη 

εμνπζηνδνηεκέλα γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ. Κάζε είδνπο εξγνηαμηαθή εγθαηάζηαζε πξέπεη λα 

απνκαθξπλζεί κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ν ρψξνο λα απνθαηαζηαζεί. Οη 

πεξηνρέο θαη νη εγθαηαζηάζεηο πνπ παξέρεη Αλάδνρνο θαηαζθεπήο ζα ζπληεξνχληαη γηα λα εμαζθαιίδεηαη 

ην φηη παξακέλνπλ ηαθηνπνηεκέλα, θαζαξά απφ πγεηνλνκηθήο απφςεσο θαη αζθαιή εηδηθά φζνλ αθνξά 

ηελ πξνθχιαμε απφ ηξσθηηθά. 

Αλ δηαπηζησζεί φηη ε αηηία ηνπ αηπρήκαηνο είλαη ειεθηξνπιεμία ή θσηηά, ν ζρεηηθφο θίλδπλνο ζα 

απνκαθξχλεηαη πξηλ ηελ παξνρή βνήζεηαο ζην ζχκα. 

Γηαπηζηψλεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ ζχκαηνο σο πξνο ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη φζν ην 

δπλαηφλ ε κεηαθίλεζή ηνπ εθηφο αλ πξέπεη λα απνκαθξπλζεί απφ θάπνην θίλδπλν. 

Ο παζψλ δηαηεξείηαη δεζηφο θαη ζηεγλφο θαη ειέγρεηαη ν ζθπγκφο ηνπ. 

Αλ δηαπηζησζεί φηη ην ζχκα αλαπλέεη κε δπζθνιία, πξέπεη λα εθαξκνζηεί πίεζε ζηελ πιεγή. 

Αλ ε αηκνξξαγία είλαη απφ πφδη ή ρέξη, πξέπεη ην άθξν λα βξίζθεηαη ζε χςνο γηα λα κεησζεί ε αηκνξξαγία.  
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2.5 Έιεγρνο θπθινθνξίαο 

Θα ππάξρεη έιεγρνο θπθινθνξίαο φπνπ ε αθαλφληζηε θίλεζε νρεκάησλ απνηειεί θίλδπλν γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο. Απηφ ζπκπεξηιακβάλεη νρήκαηα ηξνραίαο, ζεκαηνδφηεο, πηλαθίδεο, θψλνπο, θξάγκαηα, 

παξαθάκςεηο, ξπζκίζεηο θπθινθνξίαο ή άιιεο ηερληθέο ή φξγαλα ζχκθσλα κε ηηο πεξηζηάζεηο. 

Φξάγκαηα, θψλνη ή άιια εμαξηήκαηα ζα ηνπνζεηνχληαη ζε θαλνληθά δηαζηήκαηα ζηελ άκεζε πεξηνρή ησλ 

εξγαζηψλ θαη ζε ζέζε ηέηνηα ψζηε λα δίλνπλ επαξθή πξνεηδνπνίεζε ζηνπο νδεγνχο γηα λα απνθεχγεηαη ε 

αλάγθε απφηνκνπ θξελαξίζκαηνο. Δξγαζίεο ή εμνπιηζκφο πνπ βξίζθνληαη ζην δξφκν ζα πξνζηαηεχνληαη 

κε θαηάιιειεο πηλαθίδεο, θψηα, θξάγκαηα, ξπζκίζεηο θπθινθνξίαο ή άιινπο ηξφπνπο. Σα φξγαλα 

ειέγρνπ ζα ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη ζα απνκαθξχλνληαη φηαλ δελ 

ππάξρεη αλάγθε πξνζηαζίαο. 

Οη εξγαδφκελνη σο ξπζκηζηέο θπθινθνξίαο ζα απαζρνινχληαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 φηαλ απαηηείηαη λα πεξάζνπλ απηνθίλεηα ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ νρήκαηα εξγαζίαο ή 

εμνπιηζκφο πνπ ίζσο θξάδνπλ κεξηθψο ή νιηθψο ην δξφκν 

 φηαλ ππάξρεη αλάγθε κνλνδξφκεζεο ζηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο, φπνπ νη φγθνη θπθινθνξίαο είλαη 

κεγάινη, νη ηαρχηεηεο πξνζέγγηζεο είλαη κεγάιεο θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο 

 φηαλ δελ κπνξεί λα γίλεη ζπληνληζκφο ηεο θπθινθνξίαο κε ην ππάξρνλ ζχζηεκα θπθινθνξίαο, φηαλ 

δελ επαξθεί ην ππάξρνλ ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο γηα ηε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο ή φηαλ πιηθά 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή θαηαζθεπέο, πξνεμέρνπλ ζε κία δηαζηαχξσζε θαη 

έηζη παξεκπνδίδνπλ ηελ θπθινθνξία 

 φηαλ εξγαδφκελνη ή εμνπιηζκφο απαζρνινχληαη ζην ξεχκα θπθινθνξίαο ζε νπνηαδήπνηε ζέζε 

φπνπ επεξρφκελα νρήκαηα δελ έρνπλ επαξθή πξνεηδνπνίεζε 

 ζε πεξηνρέο κεγάισλ ηαρπηήησλ θαη φγθνπ θπθινθνξίαο, φπνπ απαηηείηαη πξνζσξηλή πξνζηαζία 

ελφζσ φξγαλα ξχζκηζεο θπθινθνξίαο δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκα 

 ζε θάζε πεξίπησζε φπνπ δελ παξέρεηαη επαξθήο πξνζηαζία ζε εξγαδνκέλνπο, εμνπιηζκφ θαη 

θπθινθνξία κέζσ άιισλ ηξφπσλ ξχζκηζεο θπθινθνξίαο. 

Κάζε ξπζκηζηήο θπθινθνξίαο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο θαη ζα ρξεζηκνπνηεί: 

 θαηάιιειε έλδπζε κε θσζθνξίδνπζα ηαηλία 

 θξάλνο κε θσζθνξίδνπζα ηαηλία 

 ηξφπν επηθνηλσλίαο κε άιινπο ξπζκηζηέο θπθινθνξίαο ηεο νκάδαο φπνπ δελ είλαη νξαηνί κεηαμχ 

ηνπο 

 θαθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο  

2.6 Ππξαζθάιεηα 

ε φινπο ηνπ ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ ππξνζβεζηήξεο. Δπίζεο ζε φινπο ηνπ ρψξνπο 

κε εηδηθέο απαηηήζεηο (π.ρ. απνζήθε εχθιεθησλ πιηθψλ) πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ επηπιένλ 

ππξνζβεζηήξεο θαηάιιεινπ ηχπνπ. Οη ζέζεηο ησλ ππξνζβεζηήξσλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε 

ζήκαλζε θαη πίλαθα κε νδεγίεο γηα πξνιεπηηθά θαη θαηαζηαιηηθά κέηξα ππξνπξνζηαζίαο.  
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Ο εμνπιηζκφο ππξφζβεζεο ζα ζπληεξείηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηεο αξκφδηαο 

αξρήο. Ο αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ ππξνζβεζηήξσλ θαη γεληθά ησλ ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ, θαζνξίδεηαη 

απφ ηε κειέηε ππξφζβεζεο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

Δπίζεο νη ρψξνη γχξσ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα θαζαξίδνληαη απφ άγξηα θπηά θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ. θνππίδηα θαη εχθιεθηα πιηθά πξέπεη λα ελαπνηίζεληαη ζηνπο 

θάδνπο θαη λα απνκαθξχλνληαη απφ ην εξγνηάμην ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Δπηθνηλσλία κε ηελ 

Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ηεο πεξηνρήο επηβάιιεηαη, εηδηθά θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, αθνχ ε 

πηζαλφηεηα εμάπισζεο ππξθαγηάο ζα είλαη απμεκέλε. 

Σν θάπληζκα ζα απαγνξεχεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ, ελψ ζα ππάξρεη θαη ζρεηηθή 

ζήκαλζε.  

2.7 ρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο 

2.7.1 Πξόιεςε θηλδύλσλ ιόγσ πεξηζηαηηθώλ έθηαθηεο αλάγθεο 

Ο βέιηηζηνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ είλαη ε πξφιεςή ηνπο, δειαδή: 

 Ο πεξηνξηζκφο έσο θαη εμάιεηςε εκθάληζεο πεξηζηαηηθψλ έθηαθηεο αλάγθεο 

 Ο θαηά ην δπλαηφλ επηφηεξνο ραξαθηήξαο φζσλ ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ εθδεισζνχλ 

Πξνο ηνχην, πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο είλαη: 

α. Ζ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο, ιφγσ εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ, πνπ 

ππάξρνπλ ζην εξγνηάμην θαη ζηα νρήκαηα. Έηζη, κε ηελ νξζή εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπο, ζα 

απνθεχγνληαη ή ζα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη απηνί.  

β. Ζ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνλ δηαηηζέκελν εμνπιηζκφ αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ 

έθηαθηεο αλάγθεο. Μέζσ ηεο ελεκέξσζεο απηήο, ζα εμαζθαιίδεηαη ε άκεζε παξέκβαζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ψζηε, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε έθηαθηε αλάγθε λα αληηκεησπίδεηαη «ελ ηε γελέζεη 

ηεο». 

γ. Ζ αμηνπηζηία ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνηεηλφκελε 

δξαζηεξηφηεηα.  

Πξνθεηκέλνπ ηα αλαθεξφκελα λα εκπεδσζνχλ πιεξέζηεξα απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ, δίλεηαη 

ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα δεηήκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, 

ζηα νπνία ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ θαηέρνπλ πξσηεχνληα 

ξφιν.  

Ηδηαίηεξν, θπζηθά, βάξνο δίλεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ ππξθαγηάο, ηφζν ζηνλ 

ηνκέα ηεο πξφιεςεο φζν θαη ηεο θαηαζηνιήο.  
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2.7.2 Πηζαλέο θαηαζηάζεηο 

Οη πηζαλέο θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ πξνβιέπεηαη λα ζπκβνχλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο 

ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ είλαη ζεηζκφο, εξγαηηθφ αηχρεκα, ππξθαγηά, παγεηφο, πιεκκχξα θαη ηξνραίν 

αηχρεκα. 

2.7.2.1 εηζκόο 

ε πεξίπησζε ζεηζκνχ ηα ζπλεξγεία πξέπεη λα δηαθφςνπλ άκεζα ηελ εξγαζία. Οη εξγνδεγνί είλαη 

ππεχζπλνη λα ζπγθεληξψζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο θαη λα ην νδεγήζνπλ ζε αζθαιή ρψξν καθξηά απφ ηνλ 

ρψξν εξγαζίαο θαη ηα πξαλή ηεο εθζθαθήο. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα θαηακεηξήζνπλ γηα ηπρφλ 

ελαπνκείλαληεο θαη λα εηδνπνηήζνπλ ην Γηεπζπληή Έξγνπ γηα ηνλ αξηζκφ θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. 

Ζ επηζηξνθή ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζα γίλεη κφλν κεηά απφ ιεπηνκεξή εμέηαζε ηνπο απφ αξκφδην 

πξφζσπν θαη ζρεηηθή εληνιή ηνπ Γηεπζπληή Έξγνπ. 

2.7.2.2 Δξγαηηθό Αηύρεκα 

ε πεξίπησζε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ν εξγαδφκελνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη άκεζα ηνλ εξγνδεγφ ηνπ. 

Απηφο ζηε ζπλέρεηα εμεηάδεη αλ ρξεηάδεηαη παξνρή α΄ βνεζεηψλ θαη αλ πξέπεη ν παζψλ λα κεηαθεξζεί ζην 

ρψξν παξνρήο α΄ βνεζεηψλ ή πξέπεη λα έξζεη ν/ ε λνζειεπηήο ζην ρψξν ηνπ αηπρήκαηνο. Ο /ε 

λνζειεπηήο παξέρεη α΄ βνήζεηεο αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εξγνδεγφ εηδνπνηεί 

ην ΔΚΑΒ. Αθνχ παξαζρεζνχλ α΄ βνήζεηεο, αλ ρξεηάδνληαη, ν εξγνδεγφο ελεκεξψλεη ην ζπληνκφηεξν ηνλ 

ππεχζπλν κεραληθφ, θαη απηφο ηνλ ηερληθφ αζθαιείαο, ηνλ ζπληνληζηή αζθαιείαο θαη ηνλ ηαηξφ εξγαζίαο. 

Ο εξγνδεγφο νθείιεη λα δηαηεξήζεη ην ρψξν ηνπ αηπρήκαηνο αλέπαθν κέρξη λα δηεξεπλεζεί ην αηχρεκα. 

Ο Σερληθφο Αζθαιείαο πξέπεη λα αλαιάβεη ακέζσο ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζπκβάληνο θαη αλ απαηηείηαη 

ζπλεξγαζηεί κε ηνλ Γηαηξφ Δξγαζίαο. Κάζε εκπιεθφκελνο ή απηφπηεο κάξηπξαο ηνπ αηπρήκαηνο νθείιεη 

λα παξέρεη θάζε πιεξνθνξία ζηνλ Σερληθφ Αζθαιείαο. Όια ηα αηπρήκαηα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη απφ 

ηνλ Σερληθφ Αζθαιείαο θαη λα αλαθέξνληαη γξαπηψο εζσηεξηθά ζηνλ δηεπζπληή ηνπ έξγνπ θαη εμσηεξηθά 

πξνο ηηο αξρέο θαη ηνλ Κ.η.Δ. φπσο νξίδεηαη ζηε λνκνζεζία. ε πεξίπησζε πνπ ην αηχρεκα ζα 

πξνθαιέζεη απνπζία ηνπ εξγαδνκέλνπ απφ ηελ εξγαζία πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο εκέξεο ε ελεκέξσζε ζα 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο 24 σξψλ.Έγγξαθα θαη ζηαηηζηηθέο αηπρεκάησλ πξέπεη λα θξαηνχληαη 

απφ ηνλ Σερληθφ Αζθάιεηαο θάζε επηρείξεζεο ζην γξαθείν ηνπ εξγνηαμίνπ. 

2.7.2.3 Σξνραίν αηύρεκα 

ε πεξίπησζε ηξνραίνπ αηπρήκαηνο φπνηνο ην αληηιεθζεί νθείιεη λα εηδνπνηήζεη άκεζα ηνλ εξγνδεγφ 

ηνπ. Απηφο ζηε ζπλέρεηα εμεηάδεη αλ ρξεηάδεηαη παξνρή α΄ βνεζεηψλ θαη αλ πξέπεη ν (νη) παζψλ(ηεο) λα 

κεηαθεξζεί (νπλ) ζην ρψξν παξνρήο α΄ βνεζεηψλ ή πξέπεη λα έξζεη ν/ ε λνζειεπηήο ζην ρψξν ηνπ 

αηπρήκαηνο. Ο/ ε λνζειεπηήο παξέρεη α΄ βνήζεηεο αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

εξγνδεγφ εηδνπνηεί ην ΔΚΑΒ. Σαπηφρξνλα ν εξγνδεγφο αλαιακβάλεη ηε ζήκαλζε πξνεηδνπνίεζεο ησλ 

δηεξρφκελσλ νδεγψλ. Αθνχ παξαζρεζνχλ α΄ βνήζεηεο, αλ ρξεηάδνληαη, ν εξγνδεγφο ελεκεξψλεη ην 

ζπληνκφηεξν ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ, θαη απηφο ηνλ ηερληθφ αζθαιείαο, ηνλ ζπληνληζηή αζθαιείαο θαη ηνλ 

ηαηξφ εξγαζίαο. Ο εξγνδεγφο νθείιεη λα δηαηεξήζεη ην ρψξν ηνπ αηπρήκαηνο αλέπαθν κέρξη λα 
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δηεξεπλεζεί ην αηχρεκα απφ ην αξκφδην ηκήκα ηεο ηξνραίαο. ηε ζπλέρεηα ν ππεχζπλνο κεραληθφο, ν 

ηερληθφο αζθαιείαο ή ν ζπληνληζηήο ελεκεξψλεη ηνλ Γηεπζπληή Έξγνπ θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο (Σξνραία, ΚΔΠΔΚ, ΑΤΔ) εληφο 24 σξψλ ζε πεξίπησζε πνπ ην αηχρεκα ζα πξνθαιέζεη 

πιηθέο δεκηέο ή ζσκαηηθέο βιάβεο (ην ηκήκα ηεο ηξνραίαο πξέπεη λα εηδνπνηεζεί άκεζα). 

2.7.2.4 Ππξθαγηά 

α. Πεγή Πξνέιεπζεο ηνπ θηλδχλνπ 

Ζ ππξθαγηά κπνξεί λα νθείιεηαη ζηνπο παξαθάησ, θπξίσο, ιφγνπο:  

i. Βξαρπθχθισκα, πνπ κπνξεί κε ηε ζεηξά ηνπ λα νθείιεηαη:  

1. ε θαθή ζπληήξεζε ησλ ειεθηξνινγηθψλ ηεο εγθαηάζηαζεο  

2. ε δξάζε ηξσθηηθψλ  

3. ε θαηαζηξνθή πξνζηαηεπηηθψλ ζηνηρείσλ ιφγσ ακέιεηαο (π.ρ. θαθφο ρεηξηζκφο), απξνζεμίαο 

(απνγχκλσζε θαισδίσλ) θ.η.ι.  

ii. Με ηήξεζε ησλ πξνιεπηηθψλ θαλφλσλ ππξνπξνζηαζίαο, φπσο: 

1. Ζ εγθαηάιεηςε αλακκέλνπ απνηζίγαξνπ 

2. Ζ απξφζεθηε ρξήζε θιφγηζηξνπ, ζε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί εθηάθησο ε ρξήζε ηνπ, ε 

απξφζεθηε ρξήζε ειεθηξνζπγθφιιεζεο θ.η.ι.  

3. Πηψζε θεξαπλνχ ζε επαίζζεην ζεκείν, νθεηιφκελε ζηελ έιιεηςε επαξθνχο αληηθεξαπληθήο 

πξνζηαζίαο  

β. Πηζαλέο βιάβεο 

β1. ην εξγαζηαθφ θαη γεηηνληθφ πεξηβάιινλ 

Οη βιάβεο ζην εξγαζηαθφ θαη ζην γεηηνληθφ πξνο ηελ εγθαηάζηαζε πεξηβάιινλ κπνξεί λα είλαη: 

1. Μεξηθή ή θαη θαζνιηθή θαηαζηξνθή ηεο εγθαηάζηαζεο  

2. Δθπνκπή κεγάισλ πνζνηήησλ αέξησλ ξχπσλ ζηελ αηκφζθαηξα 

3. Παξαγσγή επηθηλδχλσλ πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ κεηά ηελ θαηάζβεζε ηεο ππξθαγηάο 

4. Αλάπηπμε ηζρπξνχ ζεξκηθνχ θχκαηνο θαη δηαηήξεζε ηεο εζηίαο επί καθξφλ  

5. Δλδερφκελε επέθηαζε ηεο ππξθαγηάο (κε ελδπλάκσζε ησλ πην πάλσ ζπλεπεηψλ) ζηνλ επξχηεξα 

πεξηβάιινληα ρψξν 

β2. ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ ππφςε εγθαηάζηαζε  

Οη βιάβεο πνπ ππάξρεη θίλδπλνο λα ππνζηνχλ νη εξγαδφκελνη ππξθαγηάο είλαη:  

6. Απψιεηα δσήο 

7. Δγθαχκαηα δηαθφξσλ βαζκψλ  

8. Δξεζηζκνί νθζαικψλ θαη ελδερφκελν κεξηθήο απψιεηαο ηεο φξαζεο  

ε πεξίπησζε εθδήισζεο θσηηάο ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη άκεζα εκπιεθφκελνη, αλεμαξηήησο 

αξκνδηνηήησλ νθείινπλ λα εηδνπνηήζνπλ άκεζα ηνπο γχξσ, λα κεξηκλήζνπλ γηα ηε δηαθνπή ηνπ 

εξγνηαμηαθνχ ει. ξεχκαηνο, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο πιεζηέζηεξνπο ππξνζβεζηήξεο γηα ηελ θαηάζβεζε 

θαη λα απνκαθξχλνπλ απφ ηνλ ρψξν ηα εχθιεθηα πιηθά. Ο εξγνδεγφο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ηελ 
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Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, αλ ρξεηαζηεί, θαη λα αλαιάβεη ηελ εθθέλσζε ηνπ ρψξνπ. Σέινο πξέπεη λα 

παξέρεη, φπσο θαη θάζε άιινο ζην εξγνηάμην, θάζε δπλαηή βνήζεηα ζηνπο ππξνζβέζηεο κεξηκλψληαο 

πάληα θαη γηα ηε δηθή ηνπ αζθάιεηα θαη πγεία. 

2.7.2.5 Παγεηόο 

Ο εξγνδεγφο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη ην ςχρνο έρεη ιεθζεί ππφςε πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. 

Δπίζεο πξέπεη λα δηαθφπηεη ηηο εξγαζίεο πνπ δελ επείγνπλ. Μεραλήκαηα θαη πιηθά πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνληαη απφ ην ςχρνο. Δπίζεο πξέπεη λα εμεηάδεη αλ ν εμνπιηζκφο θαη εξγαζίεο δελ απνηεινχλ 

πεγέο θηλδχλσλ ηφζν θαηά ην ςχρνο φζν θαη θαηά ηελ επάλνδν ζηελ εξγαζία. Παγεηφο ζεκεηψλεηαη απφ 

ηνλ Οθηψβξην κέρξη θαη ηνλ Μάξηην. 

Οη ρεηξηζηέο ησλ κεραλεκάησλ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε επηθπιαθή γηα ηπρφλ ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

εθρηνληζκφ δξφκσλ. 

2.7.2.6 Πιεκκύξα 

Ο αξκφδηνο κεραληθφο θαη ν εξγνδεγφο πξέπεη λα ειέγμνπλ αλ ε πιεκκχξα ή νη θαηνιηζζήζεηο 

δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηηο πξνζβάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ εξγνηαμίνπ. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα 

δηαθφςνπλ ηηο εξγαζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε, λα εμαζθαιίζνπλ εμνπιηζκφ θαη πιηθά, λα 

ζπγθεληξψζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ζε αζθαιή ρψξν θαη θαηακεηξνχλ γηα ηπρφλ ελαπνκείλαληεο ζην 

ρψξν εξγαζίαο. 

2.8 Καηάινγνο εκπιεθνκέλσλ αξρώλ, θνξέσλ θαη ππεξεζηώλ 

Ζ άκεζε ελεκέξσζε ησλ θαηά πεξίπησζε αξκνδίσλ αξρψλ, θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ, ζε πεξίπησζε 

εθδήισζεο πεξηζηαηηθνχ έθηαθηεο αλάγθεο, απνηειεί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νπζηψδε παξάκεηξν γηα 

ηελ απνθπγή κείδνλνο θηλδχλνπ, αιιά θαη γηα ηελ ηαρεία απνθαηάζηαζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ. 

Πξνο ηνχην, ζε θαηάιιεια ζεκεία εληφο ηεο εγθαηάζηαζεο ζα αλαξηεζεί ζρεηηθφο θαηάινγνο πνπ ζα 

βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο ππεχζπλνπο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπο αξκνδίνπο θνξείο. 

2.9 ύληαμε εζσηεξηθήο έθζεζεο πεξηζηαηηθνύ έθηαθηεο αλάγθεο 

Ζ εθδήισζε θαη ε αληηκεηψπηζε ελφο πεξηζηαηηθνχ έθηαθηεο αλάγθεο ζα πξέπεη θάζε θνξά λα 

θαηαγξάθεηαη ακέζσο θαη νπσζδήπνηε απφ ηνλ Δξγνηαμηάξρε. Ο ηχπνο ηεο θαηαγξαθήο πξέπεη λα είλαη 

δηαρξνληθά ζηαζεξφο, εκπινπηηδφκελνο κφλν κε ηα ζηνηρεία ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκπεηξία σο 

αλαγθαία. 

Χο πιένλ πξφζθνξνο, ζεσξείηαη ν ηχπνο κηαο ζπλνπηηθήο εζσηεξηθήο έθζεζεο πεξηζηαηηθνχ έθηαθηεο 

αλάγθεο, ε νπνία ζα ηίζεηαη απζεκεξφλ ππφςε ηνπ Δξγνηαμηάξρε γηα ηηο δηθέο ηνπ ελέξγεηεο, έλαληη ηεο 

εηαηξείαο αιιά θαη ηξίησλ. Ζ έθζεζε απηή είλαη θνηλνπνηήζηκε ζηηο ελδηαθεξφκελεο αξρέο θαη ζα 

θαηαγξάθεη θαη’ ειάρηζηνλ: 

 ην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν εθδήισζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ έθηαθηεο αλάγθεο  

 ηε ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ πεξηζηαηηθνχ έθηαθηεο αλάγθεο κε ηξφπν ψζηε λα γίλνληαη θαηαλνεηά ηα 

αίηηα, ε θχζε θαη νη ζπλέπεηεο ηνπ ζπκβάληνο 
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 ηηο πξψηεο ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπκβάληνο 

 ηηο επφκελεο ελέξγεηεο πνπ αθνινχζεζαλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ επηπηψζεσλ θαη ηελ νκαιή 

ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ 

3 ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ 

3.1 Δθζθαθέο  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θακία εθζθαθή δελ είλαη αζθαιήο.  

Θα ιακβάλνληαη επαξθείο πξνθπιάμεηο ζε θάζε εξγαζία εθζθαθήο 

(α) θαηάιιειε αληηζηήξημε ή άιινο ηξφπνο, γηα ηελ απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ ηεο πηψζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ή κεηαθίλεζεο εδάθνπο, βξάρσλ ή άιινπ πιηθνχ 

(β) απνθπγή θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πηψζε αηφκσλ, πιηθψλ ή αληηθεηκέλσλ ή ηελ εηζξνή 

λεξνχ ζηελ εθζθαθή, ην θξέαξ, ηα ρσκαηνπξγηθά 

Ζ αληηζηήξημε ή άιιε ζηήξημε γηα θάζε ηκήκα εθζθαθήο, δε ζα αλεγείξεηαη, κεηαηξέπεηαη ή 

απνζπλαξκνινγείηαη, παξά κφλν θάησ απφ ηελ επίβιεςε αξκφδηνπ πξνζψπνπ. 

Οη εξγαζίεο δε ζα μεθηλνχλ αλ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί επηζεψξεζε ηνπ ρψξνπ ηεο εξγαζίαο απφ 

αξκφδην άηνκν, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο εζληθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο θαη αλ δελ έρεη ζεσξεζεί 

αζθαιέο γηα εξγαζία ην ηκήκα ηεο εθζθαθήο, ηνπ θξέαηνο θαη ησλ ρσκαηνπξγηθψλ. 

πγθεθξηκέλα πξηλ αξρίζεη ε εθζθαθή ζην εξγνηάμην: 

(α) φιε ε εξγαζία εθζθαθήο ζα έρεη ζρεδηαζζεί θαη ζα έρεη απνθαζηζζεί ε κέζνδνο ηεο εθζθαθήο θαη ην 

είδνο ηεο απαηηνχκελεο εξγαζίαο ππνζηήξημεο 

(β) ζα έρεη επαιεζεπζεί ε ζηαζεξφηεηα ηνπ εδάθνπο απφ αξκφδην πξφζσπν 

(γ) ζα έρεη ειεγρζεί απφ αξκφδην πξφζσπν φηη αλ ππάξρνπλ εθαπηφκελα θηίξηα, νη θαηαζθεπέο ή νη 

δξφκνη δελ ζα επεξεαζζνχλ απφ ηελ εθζθαθή 

(δ) ν Αλάδνρνο ζα επαιεζεχζεη ηε ζέζε φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο σθέιεηαο, φπσο ππφγεηνη 

απνρεηεπηηθνχ αγσγνί, λεξνχ θαη ειεθηξηθνί αγσγνί, πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ 

επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 

(ε) εθφζνλ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ απνθπγή θηλδχλσλ, ζα δηαθφπηεηαη ή ζα απνζπλδέεηαη ε παξνρή 

λεξνχ, ειεθηξηζκνχ 

(ζη) αλ νη ππφγεηνη αγσγνί, νη θαισδηψζεηο δελ είλαη δπλαηφλ λα αθαηξεζνχλ ή λα απνζπλδεζνχλ, ζα 

πεξηθξάζζνληαη, ζα απνκνλψλνληαη θαη ζα ζεκεηψλνληαη θαηάιιεια ή ζα πξνζηαηεχνληαη κε άιιν 

ηξφπν   

(δ) ζα θαζνξηζζεί ε ζέζε ησλ γεθπξψλ, πξνζσξηλψλ δξφκσλ θαη ησλ ζσξψλ πνπ έρνπλ εθζθαθζεί 

(ε) αλ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ απνθπγή θηλδχλνπ, ην έδαθνο ζα θαζαξίδεηαη απφ δέληξα, νγθφιηζνπο θαη 

άιια εκπφδηα 

(ζ) ν Αλάδνρνο ζα δηαπηζηψζεη φηη ε γε πνπ ζα εθζθαθζεί δελ είλαη κνιπζκέλε απφ βιαβεξά ρεκηθά ή 

αέξηα ή θάπνηα άιιε επηθίλδπλε ρεκηθή νπζία, φπσο ν ακίαληνο 

Όιεο νη εξγαζίεο εθζθαθψλ ζα επηβιέπνληαη απφ αξκφδην πξφζσπν θαη πξέπεη λα δίλνληαη ζαθείο 

νδεγίεο ζηνπο ρεηξηζηέο πνπ εθηεινχλ ηελ εξγαζία. 
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Οη πιεπξέο ηεο εθζθαθήο πξέπεη λα επηζεσξνχληαη πξνζεθηηθά: 

(α) θαζεκεξηλά, πξηλ απφ θάζε βάξδηα θαη κεηά απφ δηαθνπή εξγαζίαο γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηεο κηαο 

εκέξαο 

(β) κεηά απφ απξνζδφθεηε θαηαθξήκληζε εδάθνπο 

(γ) κεηά απφ ζεκαληηθή βιάβε ησλ ππνζηεξηγκάησλ 

(δ) κεηά απφ δπλαηή βξνρφπησζε, παγεηφ ή ρηφλη 

(ε) φηαλ απαληψληαη ζρεκαηηζκνί βξάρσλ 

Γε ζα ηνπνζεηνχληαη ή ζα κεηαθηλνχληαη θνξηία, εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκφο θνληά ζηα άθξα ηεο 

εθζθαθήο, φπνπ είλαη πηζαλφλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ θαηάξξεπζή ηεο, ζέηνληαο έηζη ζε θίλδπλν θάπνηα 

άηνκα, εθηφο εάλ έρνπλ ιεθζεί κέηξα, φπσο αληηζηήξημε ή παζζάισζε, γηα λα κελ ππνρσξνχλ νη 

πιεπξέο. 

Οη πιεπξέο ηεο εθζθαθήο ζα είλαη εθνδηαζκέλεο κε αγθπξσκέλνπο πξνζθξνπζηήξεο θαη θξάγκαηα γηα λα 

εκπνδίδνπλ ηελ είζνδν ησλ νρεκάησλ ζηελ εθζθαθή. Γελ επηηξέπνληαη βαξηά νρήκαηα θνληά ζηελ 

εθζθαθή εθηφο θαη αλ νη εξγαζίεο ζηήξημεο ην επηηξέπνπλ. 

Δάλ κηα εθζθαθή είλαη πηζαλφλ λα επεξεάδεη ηελ αζθάιεηα κηαο θαηαζθεπήο, ζηελ νπνία βξίζθνληαη 

εξγαδφκελνη, ζα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θαηαζθεπήο απφ θαηάξξεπζε. 

Οη πιεπξέο εθζθαθψλ, φπνπ νη εξγαδφκελνη είλαη εθηεζεηκέλνη ζε θίλδπλν απφ θηλνχκελν έδαθνο, ζα 

αζθαιίδνληαη κέζσ θιίζεο, αληηζηήξημεο, θνξεηήο πεξίθξαμεο ή άιισλ απνηειεζκαηηθψλ κέζσλ. 

Όιε ε εξγαζία ππνζηήξημεο ζα ειέγρεηαη ηαθηηθά γηα λα εμαζθαιίδεηαη φηη ηα ππνζηεξίγκαηα, ζθήλεο 

θ.η.ι. είλαη ζηαζεξά θαη δελ παξαηεξείηαη ππεξβνιηθή θάκςε ή παξακφξθσζε. 

3.2 Υξήζε Μεραλεκάησλ Έξγσλ 

 Έλα κεράλεκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηελ (ηηο) εξγαζία (εο) πνπ έρεη θαηαζθεπαζζεί  

 Απαγνξεχεηαη ε ππεξθφξησζε κεραλήκαηνο  

 Μφλνλ αδεηνχρνη ρεηξηζηέο επηηξέπεηαη λα ρεηξίδνληαη ηα κεραλήκαηα  

 Ζ άδεηα ησλ ρεηξηζηψλ πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ  

 Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπληήξεζε θαη ε ηήξεζε θαξηέιαο (βηβιίνπ) ζπληήξεζεο γηα θάζε κεράλεκα  

 Απαγνξεχνληαη νη απηνζρεδηαζκνί ζηελ ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο  

 Όια ηα κεραλήκαηα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ππξνζβεζηήξα θαη θαξκαθείν  

 Όια ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο πξέπεη λα δνπιεχνπλ θαιψο  

 Ζ ζέζε ηνπ κεραλήκαηνο δελ πξέπεη λα είλαη επηζθαιήο γηα ην ίδην, ηνλ ρεηξηζηή ή ηξίηνπο  

 Όια ηα ΜΔ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη πηλαθίδα “ΜΔ” 

 Σα κεραλήκαηα ζα θέξνπλ θαηάιιειε πξνζηαζία, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε επαθή ησλ εξγαδνκέλσλ 

κε θηλνχκελα ηκήκαηα απηψλ θαη λα παξεκπνδίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ρψξνπο 

ιεηηνπξγίαο πνπ ζεσξνχληαη επηθίλδπλνη. 



ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ & ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ 
 Σ.Κ. ΟΡΜΕΝΙΟΤ ΚΑΙ Σ.Κ. ΠΣΕΛΕΑ ΔΘΜΟΤ ΟΡΕΣΙΑΔΑ  
Δ.Ε.Τ.Α. ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ 
 (.Α..Τ.) 

 

     90 

 Σα πξνζηαηεπηηθά κέζα ζα είλαη ζρεδηαζκέλα, θαηαζθεπαζκέλα, εγθαηεζηεκέλα θαη ζπληεξεκέλα 

ψζηε λα είλαη ηθαλά λα εθηεινχλ απνδνηηθά ηηο ιεηηνπξγίεο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη 

 Πεξηζηξεθφκελνη άμνλεο, ζχλδεζκνη θαη δαθηχιηνη, βίδεο θαη θνριίεο, ζα πξνζηαηεχνληαη φπνπ είλαη 

ελδερφκελε ε επαθή κε εξγαδνκέλνπο 

 Ζ ζπληήξεζε κεραληζκνχ ζε θίλεζε απαγνξεχεηαη φηαλ ε επαθή κε ηα θηλνχκελα κέξε κπνξεί λα 

ηξαπκαηίζεη ηνπο εξγαδφκελνπο 

3.3 Δθζθαθείο 

Λακβάλνληαη ππφςε νη γεληθέο αξρέο πξφιεςεο εξγαζηαθψλ θηλδχλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ 

Π.Γ. 17/96 πξνζαξκνζκέλεο ζηα ηερληθά έξγα θαη 

 Σα θνξηία ιεηηνπξγίαο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνληαη  

 ε πεξίπησζε ρξήζεο ησλ ρσκαηνπξγηθψλ κεραλεκάησλ γηα αλχςσζε κε κεηαθνξά θνξηίσλ πξέπεη 

λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα θνξηία ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο θαη νη θαλφλεο αζθαιείαο γηα 

αλχςσζε θαη κεηαθνξά θνξηίνπ  

 Ζ ρξήζε ησλ πέδηισλ (ζηαζεξνπνηεηψλ) ησλ εθζθαπηηθψλ κεραλεκάησλ είλαη γεληθψο ππνρξεσηηθή 

αλάινγα κε ην βάζνο εθζθαθήο, ηελ ζπλεθηηθφηεηα ηνπ εδάθνπο θαη ηε ζέζε ηνπ κεραλήκαηνο  

 Ζ ηνπνζέηεζε ησλ εθζθαπηηθψλ κεραλεκάησλ ζα πξέπεη λα κελ δεκηνπξγεί θηλδχλνπο αλαηξνπήο 

ηνπ κεραλήκαηνο  

 Ηδηαίηεξε κέξηκλα απαηηείηαη ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ κεραλήκαηνο ψζηε λα κελ πξνθαιέζεη δεκηά ζε 

ππφγεηα δίθηπα  

 Απαηηείηαη πξνζνρή ζε ελαέξηα δίθηπα κεηαθνξάο ελέξγεηαο. Ζ επαθή κε απηά κπνξεί λα απνβεί 

κνηξαία 

3.4 Φνξηεγά  

Σα θνξηεγά ζα πξέπεη: 

 Να θηλνχληαη κε ην φξην ηαρχηεηαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην εξγνηάμην.  

 Να κελ ππεξθνξηψλνληαη  

 Όηαλ κεηαθέξνπλ ιεπηφθνθθα αδξαλή λα ζθεπάδεηαη ε θαξφηζα ή ε ληαιίθα πιήξσο. Πξηλ ηελ 

εθθίλεζε λα ειέγρεηαη φηη δελ βξίζθνληαη άηνκα ή αληηθείκελα δίπια ζην θνξηεγφ  

 Καηά ηε θφξησζε ή ζηάζε πξέπεη λα αζθαιίδνληαη:  

 Σα ειαζηηθά πξέπεη λα είλαη πάληα ζε θαιή θαηάζηαζε 

3.5 Γεξαλνί – Αλπςσηηθά κεραλήκαηα 

Γεληθέο δηαηάμεηο 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε δηάζεζε ελφο θαιά ζρεδηαζκέλνπ πξνγξάκκαηνο αζθάιεηαο πνπ λα 

εμαζθαιίδεη φηη φια ηα αλπςσηηθά κέζα θαη κεραληζκνί επηιέγνληαη, εγθαζίζηαληαη, εμεηάδνληαη, 
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δνθηκάδνληαη, ζπληεξνχληαη, ιεηηνπξγνχλ θαη απνζπλαξκνινγνχληαη κε ζθνπφ ηελ απνθπγή πηζαλνχ 

αηπρήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ εζληθψλ λφκσλ, θαλνληζκψλ θαη πξνδηαγξαθψλ.  

Κάζε αλπςσηηθφ κέζν καδί κε ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ, πξνζαξηήζεηο, αγθπξψζεηο θαη ππνζηεξίγκαηα ζα 

είλαη απφ ζηαζεξφ πιηθφ θαη ζα έρεη επαξθή αληνρή γηα ην ζθνπφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

Κάζε αλπςσηηθφ κέζν θαη κεραληζκφο φηαλ αγνξάδεηαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ νδεγίεο ρξήζεο θαη 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ απφ αξκφδην πξφζσπν ή εγγχεζε ζπκθσλίαο κε ηνπο εζληθνχο λφκνπο θαη 

θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ: 

 ην κέγηζην θνξηίν αζθαινχο εξγαζίαο 

 ηα αζθαιή θνξηία εξγαζίαο γηα δηάθνξεο αθηίλεο, εάλ ε αλπςσηηθή κεραλή έρεη κεηαβιεηή αθηίλα 

 ηηο ζπλζήθεο ρξήζεο, ζηηο νπνίεο ην κέγηζην ή δηάθνξα θνξηία αζθαινχο εξγαζίαο κπνξνχλ λα 

κεηαθηλνχληαη  

Κάζε αλπςσηηθφ κέζν θαη κεραληζκφο πνπ έρεη έλα κνλαδηθφ θνξηίν αζθαινχο εξγαζίαο ζα ην αλαγξάθεη 

θαζαξά ζε εκθαλέο ζεκείν ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. 

Κάζε αλπςσηηθφ κέζν θαη κεραληζκφο πνπ έρεη κεηαβιεηφ αζθαιέο θνξηίν εξγαζίαο ζα εθνδηάδεηαη κε 

δείθηε θνξηίνπ θαη άιια κέζα πνπ λα δείρλνπλ θαζαξά ζην ρεηξηζηή θάζε κέγηζην αζθαιέο θνξηίν 

εξγαζίαο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ απηφ εθαξκφδεηαη. 

Όια ηα αλπςσηηθά κέζα ζα ππνζηεξίδνληαη επαξθψο θαη αζθαιψο. Σα ραξαθηεξηζηηθά αληνρήο βάξνπο 

ηνπ εδάθνπο, πάλσ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε αλπςσηηθή ζπζθεπή, ζα εμεηάδνληαη πξηλ ηε ρξήζε. 

Έιεγρνη θαη δνθηκέο 

Σα αλπςσηηθά κέζα θαη ηκήκαηα αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ, φπσο νξίδεηαη ζηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, ζα 

εμεηάδνληαη θαη ζα δνθηκάδνληαη απφ αξκφδην πξφζσπν: 

(α) πξηλ ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πξψηε θνξά 

(β) κεηά ηελ αλέγεξζε ζε εξγνηάμην 

(γ) ζε δηαζηήκαηα θαζνξηζκέλα απφ εζληθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο 

(δ) κεηά απφ θάζε ζεκαληηθή κεηαηξνπή ή επηζθεπή.  

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα δηεμάγνληαη νη έιεγρνη θαη νη δνθηκέο απφ ην αξκφδην πξφζσπν θαη ηα θνξηία 

δνθηκήο πνπ ζα εθαξκφδνληαη γηα ηα δηάθνξα είδε αλπςσηηθψλ κέζσλ θαη κεραληζκψλ ζα είλαη ζχκθσλα 

κε ηνπο εζληθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ ζηα αλπςσηηθά κέζα θαη κεραληζκνχο ζα θαηαγξάθνληαη ζε 

θαζνξηζκέλε κνξθή θαη ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο, ζα είλαη δηαζέζηκα ζηελ 

αξκφδηα αξρή, ζηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο. 

Υεηξηζκόο 

Καλέλα αλπςσηηθφ κέζν δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ εξγαδφκελν πνπ: 
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(α) είλαη θάησ απφ 18 εηψλ 

(β) δε ζεσξείηαη θαηάιιεινο απφ ηαηξηθήο άπνςεο 

(γ) δελ έρεη εθπαηδεπηεί επαξθψο ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο ή δελ έρεη ηα 

θαηάιιεια πξνζφληα  

Σν αλπςσηηθφ κέζν ή κεραληζκφο δε ζα επηβαξχλεηαη πάλσ απφ ην αζθαιέο θνξηίν εξγαζίαο ηνπ, εθηφο 

απφ ηελ πεξίπησζε ειέγρνπ, φπσο νξίδεηαη απφ αξκφδην πξφζσπν ή θάησ απφ ηελ θαζνδήγεζή ηνπ. 

Όπνπ απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα πηζαλφ θίλδπλν, ηα αλπςσηηθά κέζα δε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ρσξίο ηελ πξφβιεςε θαηάιιειεο ζεκαηνδφηεζεο. 

Καλέλα άηνκν δε ζα κεηαθέξεηαη κε ηα αλπςσηηθά κέζα, εθηφο αλ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί, εγθαηαζηαζεί θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γη΄ απηφ ην ζθνπφ, ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο λφκνπο θαη θαλφλεο, εθηφο απφ ηελ 

πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο ζηελ νπνία κπνξεί αλ ζπκβεί ζνβαξφο ή ζαλάζηκνο ηξαπκαηηζκφο θαη ην 

αλπςσηηθφ κέζν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε αζθάιεηα.  

Κάζε ηκήκα ηνπ θνξηίνπ γηα λα αλπςσζεί ή λα θαηέβεη ζσζηά ζα αλαξηάηαη ή ζα ππνζηεξίδεηαη 

θαηάιιεια, γηα ηελ απνθπγή θηλδχλσλ. 

Οη πιαηθφξκεο ή νη ππνδνρείο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλχςσζε πιίλζσλ, πιαθηδίσλ, πιαθψλ ή 

άιισλ ειεχζεξσλ πιηθψλ ζα θαιχπηνληαη έηζη, ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε πηψζε πιηθψλ. 

Φνξησκέλα θαξφηζηα ηνπνζεηεκέλα απεπζείαο ζε πιαηθφξκα γηα αλχςσζε ή θάζνδν ζα αζθαιίδνληαη, 

ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ θαη ε πιαηθφξκα ζα θαιχπηεηαη θαηάιιεια, γηα λα απνθεχγεηαη ε 

πηψζε ησλ πεξηερφκελσλ πιηθψλ. 

Αλπςψλνληαο θαξφηζη δε ζα ρξεζηκνπνηείηαη ν ηξνρφο ζαλ κέζν αλχςσζεο, εθηφο εάλ ιεθζνχλ κέηξα 

πνπ λα εκπνδίδνπλ ηνλ άμνλα λα νιηζζήζεη έμσ απφ ην έδξαλν. 

Γηα ηελ απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ, καθξηά αληηθείκελα, φπσο δνθάξηα, ζα θαζνδεγνχληαη κε ζπξκαηφζρνηλν 

θαηά ηελ αλχςσζε θαη ηελ θάζνδν. 

Οη ρψξνη επί ηνπ εδάθνπο ζα ζρεδηάδνληαη θαη ζα ξπζκίδνληαη έηζη, ψζηε νη εξγαδφκελνη λα κελ 

ππνρξενχληαη λα ζθχβνπλ ζε θελφ ρψξν γηα θφξησκα ή μεθφξησκα. 

Ζ αλχςσζε θνξηίσλ ζε κέξε θαλνληθήο θπθινθνξίαο νρεκάησλ ζα γίλεηαη ζε πεξηθξαγκέλν ρψξν, ή 

φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ (π.ρ. νγθψδε αληηθείκελα), ζα ιακβάλνληαη κέηξα πξνζσξηλήο δηαθνπήο ή 

εθηξνπήο ηεο θπθινθνξίαο, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ρξεηαζηεί.  

Δπηπιένλ: 

 ην φρεκα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν ηνπ ΚΣΔΟ, αλ απαηηείηαη, θηλεηφο ή ζηαζεξφο 

γεξαλφο 

 ην φρεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε θακπίλα πξνζηαζίαο, κε ερεηηθή θφξλα θαη θσηεηλφ ζήκα 

θαηά ηελ αλχςσζε θαη ηελ πεξηθνξά  
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 πξέπεη λα δηαηεξνχληαη πάληα ζε επάξθεηα φια ηα κεραληθά θαη ειεθηξηθά βαξνχιθα ησλ γεξαλψλ θαη 

λα ζπληεξνχληαη ζπζηεκαηηθά ηα κεραλήκαηα  

 πξέπεη λα ειέγρεηαη θαζεκεξηλά ε θαηάζηαζε ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ θαη λα αληηθαζίζηαληαη κε ηελ 

πξψηε έλδεημε θζνξάο  

 φηαλ ην αησξνχκελν κπξάηζν είλαη έηνηκν, λα ππνινγίδεηαη ην λεθξφ ζεκείν θαη λα γίλεηαη αθξηβήο 

εθηίκεζε γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή έδξαζε ηνπ γεξαλνχ  

 φινη νη γάληδνη πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ κεραληζκνχο αζθάιεηαο (γιψζζεο αζθαιείαο) έλαληη 

επηθηλδχλσλ ραιαξψζεσλ ησλ αλαξηήζεσλ. Όια ηα θνξηία αλπςψλνληαη θαηαθφξπθα. Πξηλ ηελ 

αλχςσζε θάζε θνξηίνπ πξέπεη λα γλσξίδνπκε ην βάξνο ηνπ. Ο ρεηξηζκφο ησλ γεξαλψλ γίλεηαη κφλν 

απφ ρεηξηζηέο γεξαλνχ θαη εθπαηδεπκέλσλ ζηηο αλπςψζεηο θνξηίσλ  

3.6 Γνκηθνί ζθειεηνί, μπιόηππνη θαη εξγαζίεο ζθπξνδέκαηνο 

Ζ αλέγεξζε, ε θαηεδάθηζε ή απνζπλαξκνιφγεζε θαηαζθεπψλ, έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, μπινηχπσλ, 

ζα γίλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο εξγαδφκελνπο θαη κφλν θάησ απφ ηελ επίβιεςε αξκφδηνπ πξνζψπνπ.  

Θα ιακβάλνληαη επαξθείο πξνθπιάμεηο έλαληη ηνπ θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο απφ θάζε πξνζσξηλή θαηάζηαζε εμαζζέληζεο ή αζηάζεηαο κηαο θαηαζθεπήο. 

Δπηπιένλ: 

 ζα παξέρνληαη αζθαιείο ρψξνη εξγαζίαο θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλέγεξζεο. Απηνί νη ρψξνη κπνξεί 

λα είλαη δάπεδα, θαηαζηξψκαηα ή μπιφηππνη 

 Πξνζσξηλά δάπεδα, θαηαζηξψκαηα ή μπιφηππνη ζα ηνπνζεηνχληαη ζην επίπεδν φπνπ εθηειείηαη ε 

εξγαζία. Αλ δελ είλαη εθηθηφ, έλα πξνζσξηλφ δάπεδν ζα ηνπνζεηεζεί ζε επίπεδν φζν ην δπλαηφλ 

πιεζηέζηεξν ζην επίπεδν εξγαζίαο 

 Ξπιφηππνη, ςεπδνθαηαζθεπέο θαη ππνζηεξίμεηο ζα ζρεδηάδνληαη, ζα θαηαζθεπάδνληαη θαη ζα 

ζπληεξνχληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ κε αζθάιεηα φια ηα θνξηία πνπ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζζνχλ ζε απηά 

 Οη μπιφηππνη ζα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλνη θαη θαηαζθεπαζκέλνη, ψζηε νη πιαηθφξκεο εξγαζίαο, ηα κέζα 

πξφζβαζεο, νη εληζρχζεηο θαη ηα κέζα ρεηξηζκνχ θαη ζηαζεξνπνίεζεο λα εθαξκφδνληαη εχθνια ζηελ 

θαηαζθεπή μπινηχπσλ 

 Καηά ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ ή θαηαζθεπψλ, νη εξγαδφκελνη ζα πξνζηαηεχνληαη απφ ηξαπκαηηζκφ ιφγσ 

πηψζεο απφ κε πξνθπιαγκέλα αλνίγκαηα ησλ θαηαζθεπψλ ζε θάζε επίπεδν 3m ή πεξηζζφηεξν 

πάλσ απφ ην έδαθνο. Ζ πξνζηαζία απηή παξέρεηαη κε θηγθιηδψκαηα, δψλεο αζθαιείαο θαη άιια κέζα 

 Κάζε άλνηγκα δαπέδνπ ή νξνθήο πνπ απνηειεί θίλδπλν γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζα θαιχπηεηαη ή ζα 

έρεη πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα 

 Όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο πηψζεο πιηθψλ ζε ρψξνπο εξγαζίαο, ζα παξεκπνδίδεηαη ε είζνδνο ζε 

απηνχο ηνπο ρψξνπο θαη ζα ππάξρνπλ πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο. Οη εξγαδφκελνη πνπ εηζέξρνληαη 

ζε ρψξνπο φπνπ γίλνληαη εξγαζίεο θαηαζθεπήο, επηζθεπήο, θαηεδάθηζεο ή εθζθαθέο, ζα θέξνπλ 
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πξνζηαηεπηηθά θξάλε θαη δελ ζα ηα βγάδνπλ ελφζσ βξίζθνληαη ζε ρψξνπο φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο 

απφ πηψζε αληηθεηκέλσλ 

 ηηο εξγαζίεο ζθπξνδέκαηνο πεξηιακβάλνληαη πξνδηαγξαθέο γηα ην ράιπβα, ην ζθπξφδεκα θαη ηα 

άιια ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά, φπσο θαη γηα ηερληθέο κεζφδνπο γηα ηελ αζθαιή ηνπνζέηεζε θαη 

ρεηξηζκφ 

 Γίλεηαη θαζαξά ε ζέζε θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ νπιηκζψλ ζηα ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο 

3.7 Ηθξηώκαηα (θαισζηέο) 

 Οη ζαλίδεο ησλ ζθαινπαηηψλ ζα επηζεσξνχληαη θαη ζα δνθηκάδνληαη πξηλ απφ θάζε εγθαηάζηαζε 

 Οη θάζεηεο βάζεηο ησλ ηθξησκάησλ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζηαζεξή βάζε 

 Όια ηα ηθξηψκαηα κε χςνο 3m ή πεξηζζφηεξν πάλσ απφ ην έδαθνο ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα 

κε θηγθιηδψκαηα αζθαιείαο ζηηο αλνηρηέο πιεπξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο  

 Θα πξέπεη λα παξέρνληαη αζθαιή κέζα πξφζβαζεο ζε φια ηα επίπεδα εξγαζίαο ηνπ ηθξηψκαηνο  

 Λακβάλνληαο ππφςε ηα Π.Γ. 447/75 θαη 778/80 νη ζαλίδεο ησλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα επηζεσξνχληαη 

θαη λα δνθηκάδνληαη πξηλ απφ θάζε εγθαηάζηαζε  

 Θα εγθαζίζηαληαη πξνζηαηεπηηθά γείζα ζηηο αλνηρηέο πιεπξέο ησλ ηθξησκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεχγεηαη ε πηψζε ησλ εξγαιείσλ, πιηθψλ ή ηνπ εμνπιηζκνχ  

 Γελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ηθξίσκα πνπ έρεη ππνζηεί δεκηέο κέρξηο φηνπ επηζθεπαζηεί θαη εληζρπζεί  

 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη φια ηα ηθξηψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ λα βξίζθνληαη ζε αζθαιή θαηάζηαζε  

 ην ηθξίσκα ζα ππάξρεη πάληα κφλν ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηε ζηηγκή εθείλε θαη πνηέ δελ ζα 

ππεξθνξηψλεηαη  

3.8 Υξήζε Δξγαιείσλ Υεηξόο 

Ο εξγνδεγφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα:  

 Δμαζθαιίζεη φηη είλαη δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

 Δμαζθαιίζεη φηη ηα εξγαιεία ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά απφ ην πξνζσπηθφ  

 Διέγμεη αλ ε εξγαζία γίλεηαη θνληά ζε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. Δχθιεθηεο νπζίεο θαη αλ λαη λα ιάβεη ηα 

απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο  

 Δμαζθαιίδεη φηη ηα εξγαιεία ζπληεξνχληαη θαηάιιεια  

Οη εξγαδφκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα:  

 Διέγρνπλ ηα εξγαιεία θαη λα δεηνχλ ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ  

 Υξεζηκνπνηνχλ ηα εξγαιεία ζσζηά ψζηε λα κελ θαηαζηξέθνληαη  

 Υξεζηκνπνηνχλ ηα εξγαιεία κφλν γηα ην ζθνπφ πνπ ζρεδηάζηεθαλ  

 Γηαηεξνχλ ηα εξγαιεία ηνπο θαζαξά 
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 Εεηνχλ αληηθαηάζηαζε ησλ ρακέλσλ εξγαιείσλ 

3.9 Καλόλεο Υξήζεο Δξγαιείσλ Υεηξόο  

Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ έξγνπ ζα απαηηεζνχλ πνιιά θαη δηαθφξσλ εηδψλ εξγαιεία ρεηξφο. Όζνη 

ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνζήθεπζε. Υξήζε θαη ζπληήξεζε ηνπο. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζε πεξηπηψζεηο εξγαζίαο θνληά ζε ειεθηξηθφ ξεχκα θαη εχθιεθηα πιηθά. 

ηε πξψηε πεξίπησζε ιακβάλνληαη εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο απφ ειεθηξνπιεμία ελψ ζηε δεχηεξε κέηξα 

πεξηνξηζκνχ ή απνθπγήο δεκηνπξγίαο ζπηλζήξσλ θαη πξνκήζεηα ππξνζβεζηήξσλ. Ο εξγνδεγφο πξέπεη 

λα επηζεσξεί ηα εξγαιεία πξηλ ηε ρξήζε ηνπο θαζψο θαη θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

αλαιφγσο ηεο εξγαζίαο. 

3.10 Υεηξσλαθηηθή Γηαθίλεζε Φνξηίσλ 

Ο εξγνδεγφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηδηψθεη:  

 Σε κείσζε ησλ αλπςνχκελσλ βαξψλ 

 Σελ θαηάιιειε δηακφξθσζε ηνπο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε αλχςσζή ηνπο κε ζσζηφ ηξφπν  

 Σε κεραληθή ππνβνήζεζε ηεο αλχςσζεο 

 Σελ εμάιεηςε ηεο αλάγθεο αλχςσζεο 

Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηα εμήο:  

 Να ζηέθνληαη ζρεηηθά θνληά ζην θνξηίν κε ην έλα πφδη ιίγν κπξνζηά πξνο ηε θαηεχζπλζε πνπ ζα 

θηλεζνχλ  

 Γηα αλχςσζε θνξηίσλ λα ιπγίδνπλ ηα γφλαηα, λα θξαηνχλ ίζηα ηε πιάηε ηνπο θαη λα αλπςψλνπλ ην 

θνξηίν κε ηα πφδηα  

 Να πηάλνπλ γεξά ην θνξηίν 

 Να παίξλνπλ βαζηά αλαπλνή πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξνζπάζεηαο (βνεζάεη ζηελ ππνζηήξημε ηεο 

ζπνλδπιηθήο ζηήιεο)  

 Να θξαηνχλ ην θνξηίν θνληά ζην ζψκα 

 Να κελ κεηαθέξνπλ έλα θνξηίν πνπ ηνπο θιείλεη ην νπηηθφ πεδίν  

 Να απνθεχγνπλ ηε πεξηζηξνθή ηνπ θνξκνχ 

 Να θνξνχλ θαηάιιεια ππνδήκαηα 

 Να θνξνχλ εηδηθέο δψλεο ππνζηήξημεο ηεο κέζεο 

 Να απνθεχγνπλ ηηο απφηνκεο θηλήζεηο 

Καηά ηε ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ, ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή, έηζη ψζηε: 

 Να κεηψλεηαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ θαη λα ππνθαζίζηαηαη 

απφ κεραληθά κέζα.  
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 Να ππνβνεζάηαη ε ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ κε κεραληθά κέζα.  

 Να εθπαηδεχνληαη νη εξγαδφκελνη ζηνλ νξζφ ηξφπν ρεηξνλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ. Θα πξέπεη 

επίζεο λα επηζεκαίλνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο νη επηθίλδπλνη παξάγνληεο θαη ηα ζεκεία ηδηαίηεξεο 

πξνζνρήο θαηά ηελ ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε γηα απνθπγή ηνπο.  

 Οη εξγαδφκελνη λα είλαη ζε θαηάιιειε θπζηθή θαη ζσκαηηθή θαηάζηαζε ρσξίο κπνζθειεηηθά 

πξνβιήκαηα.  

 Να επηβιέπεηαη ε ζσζηή εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ θαη ηερληθψλ ρεηξνλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ.  

 Σα θνξηία έρνπλ ζεκεία πηαζίκαηνο θαη νη εξγαδφκελνη θνξνχλ πάληα γάληηα απνθεχγνληαο ην 

γιίζηξεκα ησλ θνξηίσλ επάλσ ηνπο.  

 Να απνθεχγνληαη ρεηξσλαθηηθέο κεηαθηλήζεηο φηαλ απαηηνχληαη ζηξνθέο ηνπ θνξκνχ, ζηάζε 

πξνβφινπ, ζπγθξάηεζε θνξηίνπ ζε ηελησκέλα ρέξηα ζηελ έθηαζε θαη γεληθά ζέζεηο ηνπ ζψκαηνο νη 

νπνίεο επηβαξχλνπλ ζεκαληηθφηαην κπνζθειεηηθφ ζχζηεκα. 

3.11 Ζιεθηξνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο - Δμνπιηζκόο 

ε ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ ζα εξγάδνληαη κφλν αξκφδηα άηνκα. Ζ εξγαζία κε 

ειεθηξνθφξν εμνπιηζκφ, κπνξεί λα είλαη αζθαιήο ζαλ εξγαζία ζε απνκνλσκέλν εμνπιηζκφ εάλ 

ηεξνχληαη ηα παξαθάησ:  

 Πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε γλψζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο δνπιεηάο πνπ πξέπεη λα γίλεη.  

 Αλ ππάξρεη θάπνηα ακθηβνιία, πξέπεη λα δεηεζεί ε γλψκε ελφο αλσηέξνπ ή ππεπζχλνπ αηφκνπ.  

 Ζ εξγαζία πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη πξνζεθηηθά πξηλ ηελ έλαξμε.  

 Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ν νπνίνο είλαη ειεθηξνθίλεηνο ζα γεηψλεηαη (απηφο ή ν ππνζηαζκφο).  

πγθνιιήζεηο 

Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ιεηηνπξγίεο ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ, ζπγθνιιήζεσλ αεξίνπ θαη θνπηηθψλ εξγαιείσλ 

ζα είλαη ζχκθσλεο κε: 

 ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή 

 ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ 

 ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

Γελ ζα εθηεινχληαη ειεθηξνζπγθνιιήζεηο, εθηφο εάλ φινη νη εθηεζεηκέλνη ζε αθηηλνβνιία, εξγαδφκελνη, 

θέξνπλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο καηηψλ ή αλ πξνζηαηεχνληαη απφ ρσξίζκαηα ή 

πξνπεηάζκαηα. Απηά ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ή ζα έρνπλ επηθάιπςε ππξνπξνζηαζίαο. 

Οη εξγαδφκελνη ζα θέξνπλ πξνζηαζία γηα ηα κάηηα θαηά ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ζπγθνιιήζεσλ. 

Οη ρψξνη εθηέιεζεο ζπγθνιιήζεσλ ζα είλαη θαζαξνί απφ ππνιείκκαηα ειεθηξνδίσλ, κεηαιιηθά 

ππνιείκκαηα θαη άιινπο θηλδχλνπο νιίζζεζεο. Σα θαιψδηα θαη ιάζηηρα ζπγθφιιεζεο ζα ηαθηνπνηνχληαη 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο πηψζεο ή νιίζζεζεο. 

Όινη νη εξγαδφκελνη πνπ αζρνινχληαη κε εξγαζίεο ζπγθφιιεζεο ζα θέξνπλ: 
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 θινγνεπηβξαδπληηθά ξνχρα εξγαζίαο. Ρνχρα εξγαζίαο απφ πνιπεζηεξηθέο, αθξπιηθέο ή κίγκα ηλψλ κε 

βακβάθη ή καιιί δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 δεξκάηηλα γάληηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ. 

 δεξκάηηλε πνδηά ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ γηα βαξηέο εξγαζίεο θαη δεξκάηηλεο πεξηθλεκίδεο 

 πξνζηαζία ησλ καηηψλ θαη ηνπ πξνζψπνπ απφ επηθίλδπλε αθηηλνβνιία ή κεηαιιηθά αληηθείκελα 

 πξνζηαηεπηηθά ππνδήκαηα απφ δέξκα ή άιιν παξεκθεξέο πιηθφ.  

   

Ορεςτιάδα, 01-04-2020 
 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
   

  
Ο Προϊςτάμενοσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ 

Δ.Ε.Τ.Α.Ο. 
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