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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Οδηγίες αζφαλούς εργαζίας 
       

ΦΑΗ : Υωμαηοςπγικά 

ΕΡΓΑΙΑ : ΓΕΝΙΚΕ ΕΚΚΑΦΕ 
Ανάλςζη επγαζίαρ : Πξόζβαζε κεραλεκάησλ ζην ρώξν 

Δθζθαθέο 
Απνκάθξπλζε πξντόλησλ εθζθαθώλ κε νρήκαηα 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε εξγαδόκελνπ από πξαλέο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 3 

Μέηπα 1 Πεξίθξαμε ησλ πξαλώλ κε δηπιή ζαλίδα ζε ύςνο 1 κ από ην πάηεκα, κνλή ζαλίδα ζε ύςνο 0,5 
κ θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 1073/1981) 
 2 Πεξίθξαμε ησλ πξαλώλ κε κεηαιιηθέο θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην πάηεκα θαη 
ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 1073/1981) 
 3 Πεξίθξαμε ησλ πξαλώλ κε πξνζηαηεπηηθό δίρηπ, ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 1 κ (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 
1073/1981) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε αληηθεηκέλσλ από πξαλή 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο πιηθώλ ζηα άθξα ησλ πξαλώλ (ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Καηαπηώζεηο - θαζηδήζεηο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 3 

Μέηπα 1 Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ εθζθαθήο πξέπεη λα δηεξεπλεζεί, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 
αξκόδηνπο θνξείο, ε ηπρόλ ύπαξμε θαη ζέζε ππνγείσλ δηθηύσλ. Ζ αθξηβήο ζέζε ησλ δηθηύσλ 
πξέπεη λα επηβεβαησζεί κε επηηόπνπ εξεπλεηηθέο ηνκέο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 
 

2 Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ εθζθαθήο πξέπεη λα κειεηεζεί ε αλάγθε αληηζηήξημεο ησλ 
πξαλώλ ηεο εθζθαθήο (ππόγεηνο νξίδνληαο, παιαηόηεξεο εθζθαθέο ζην ρώξν, ζύζηαζε 
εδαθηθώλ πιηθώλ) θαζώο θαη ησλ παξαθείκελσλ θαηαζθεπώλ. Σα απαηηνύκελα κέηξα 
αληηζηήξημεο πξέπεη λα κειεηνύληαη από αξκόδην κεραληθό. (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 
 

3 Καηά ηηο εθζθαθέο πξέπεη λα αθαηξνύληαη πξνεμέρνληα ηκήκαηα βξάρσλ, ιίζσλ ή ρσκάησλ, ηα 
νπνία ελδέρεηαη λα θαηαπέζνπλ αξγόηεξα (ΠΓ 1073/1981) 
 

4 Σα ππόγεηα ύδαηα πξέπεη λα αληινύληαη ζπλερώο. Σα λεξά πξέπεη λα δηνρεηεύνληαη ζε ζηόκηα 
ππνλόκσλ, εθόζνλ είλαη εθηθηό (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 
 5 Πξνζσξηλή απνζήθεπζε πξντόλησλ εθζθαθήο πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζέζεηο εθηόο ηνπ εύξνπο 
θαηάθιηζεο ηνπ πηζαλνύ πξίζκαηνο νιίζζεζεο. Σα πξντόληα εθζθαθήο δελ πξέπεη λα 
απνζεθεύνληαη ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο. Δπίζεο θνληά ζηα πξαλή δελ πξέπεη λα 
απνζεθεύνληαη πιηθά θαη εξγαιεία (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 
 

6 Οη ρεηξηζηέο ησλ κεραλεκάησλ πξέπεη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο αζθαιείαο από πξαλή θαη 
πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο - εμνπιηζκό, δίθηπα. Ο ρεηξηζκόο ησλ κεραλεκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη 
κε ηδηαίηεξε πξνζνρή (ΠΓ 1073/1981) 
 7 Οη εξγαζίεο εληόο ηεο εθζθαθήο πξέπεη λα μεθηλνύλ κεηά ηε βεβαίσζε ηνπ αξκόδηνπ εξγνιάβνπ 
όηη δελ ππάξρεη θίλδπλνο (ΠΓ 1073/1981) 
 8 Δθόζνλ δηακνξθσζεί πξνζσξηλή πξόζβαζε γηα ηα θνξηεγά απηνθίλεηα, απηή πξέπεη λα 
δηαζέηεη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 3 κ θαη κέγηζηε θιίζε 25% (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 
 9 Δθόζνλ θαηαζθεπαζηνύλ θιηκαθνζηάζηα, απηά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζθαινπάηηα κέγηζηνπ 
ύςνπο 25 cm. Δπίζεο πξέπεη λα πξνεμέρνπλ θαηά 1 κ από ην ρείινο ηεο εθζθαθήο. εκεηώλεηαη 
όηη αλεκόζθαιεο επηηξέπνληαη ζε εθζθαθέο βάζνπο κηθξόηεξνπ ησλ 10 κ, κόλν εθόζνλ 
πξνζδέλνληαη θαη ζηα δπν άθξα ηνπο. Οη ζθάιεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζε όιν ην κήθνο ηνπο 
θνππαζηή ζε ύςνο 1 κ, θαη ελδηάκεζε ξάβδν ζε ύςνο 0,50 κ από ην ύςνο ηνπ ζθαινπαηηνύ θαη 
ζνβαηεπί ύςνο 15 cm. Γηα ηηο αλεκόζθαιεο ζπληζηάηαη ε ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθνύ θισβνύ 
αθηίλαο 0,75 κ (ΠΓ 155/2004, ΠΓ 1073/1981) 
 

10 Σα πξαλή ησλ εθζθαθώλ θαη νη αληηζηεξίμεηο πξέπεη λα επηζεσξνύληαη από αξκόδην πξόζσπν 
ζε θαζεκεξηλή βάζε, εθόζνλ ην βάζνο ηεο εθζθαθήο ππεξβαίλεη ην 1,50 κ. Οη παξαηεξήζεηο 
ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζην Ζκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο ηνπ 
έξγνπ (ΠΓ 1073/1981, Ν 1396/1983) 
 

11 Λεπηνκεξήο εμέηαζε ηεο εθζθαθήο δηελεξγείηαη από ηνλ αξκόδην κεραληθό κεηά από δεκηέο ή 
θαηαπηώζεηο πξαλώλ, κεηά ηε δηαθνπή εξγαζηώλ ιόγσ δπζκελώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ (πρ 
ζενκελία, παγεηόο), αλεμαξηήησο ησλ παξαπάλσ, κηα θνξά εβδνκαδηαίσο. Οη παξαηεξήζεηο 
ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζην Ζκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο ηνπ 
έξγνπ (ΠΓ 1073/1981, Ν 1396/1983) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : ύγθξνπζε κε κεράλεκα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 
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Μέηπα 1 Πξέπεη λα ηεξείηαη απόζηαζε αζθαιείαο από ηα ΜΔ. Οη κε έρνληεο εξγαζία πξέπεη λα 
απνκαθξύλνληαη από ην ρώξν θίλεζεο θαη εξγαζίαο ησλ ΜΔ (ΠΓ 1073/1981) 
 2 Οη εξγαδόκελνη λα κελ πιεζηάδνπλ ηα ΜΔ εθόζνλ ν ρεηξηζηήο δελ ηνπο έρεη αληηιεθζεί. Δπίζεο 
δελ πξέπεη λα αλαπαύνληαη πάλσ ή θνληά ζε ΜΔ (ΠΓ 1073/1981) 
 3 Ο ρεηξηζκόο ησλ ΜΔ πξέπεη λα γίλεηαη από αδεηνύρνπο ρεηξηζηέο, ειηθίαο άλσ ησλ 18 εηώλ. 
Δπίζεο επηηξέπεηαη βνεζνί ρεηξηζηώλ λα ρεηξίδνληαη ΜΔ, ππό ηελ θαζνδήγεζε ρεηξηζηή, γηα 
ζπγθεθξηκέλεο ώξεο. Οη ρεηξηζηέο ησλ ΜΔ πξέπεη λα δηαζέηνπλ άδεηα αληίζηνηρεο Οκάδαο θαη 
Καηεγνξίαο (ΠΓ 113/2012, ΠΓ 305/1996, ΠΓ 1073/1981) 
 

4 Οη εξγαδόκελνη θνληά ζην ρώξν θίλεζεο θαη εξγαζίαο ησλ ΜΔ πξέπεη λα θνξνύλ αλαθιαζηηθό 
ξνπρηζκό (ΠΓ 396/1994) 
 5 Σα ΜΔ πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Ννκνζεζίαο θαη λα θέξνπλ ηελ 
έλδεημε «CE» (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 304/2000) 
 

6 Σα ΜΔ πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη κε ελεκεξσκέλν εγρεηξίδην νδεγηώλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 
(ζηελ Διιεληθή γιώζζα). Ο ρεηξηζκόο ηνπο πξέπεη λα είλαη ζύκθσλνο κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 
εγρεηξηδίνπ θαη ηεο Ννκνζεζίαο (αθόκε θαη θαηά ηελ αθηλεηνπνίεζε ηνπο) (Ν 3850/2010, ΠΓ 
395/1994, ΠΓ 1073/1981) 
 

7 Ζ ιεηηνπξγία ησλ ΜΔ πξέπεη λα επηβιέπεηαη από αξκόδην πξόζσπν (ζύκθσλα κε ην 
ΒΓ4/1951). Οη δηαηάμεηο αζθαιείαο (πρ θνπκπί επείγνπζαο δηαθνπήο, ερεηηθό ζήκα 
νπηζζνπνξείαο) θαζώο ηα ζπζηήκαηα πέδεζεο θαη δηεύζπλζεο  πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ 
θαλνληθά. Σα ειαζηηθά πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Οη ελδείμεηο ηνπ ηακπιό 
ρεηξηζκνύ πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ, όπσο επίζεο θαη ε νη δηαηάμεηο ζήκαλζεο (θώηα, θάξνο) (ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 304/2000) 
 

8 Σα ΜΔ θαζώο θαη ηα θηλνύκελα κέξε ηνπο, πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη θαηά ηελ αθηλεηνπνίεζε 
ηνπο. Δπίζεο δελ πξέπεη λα αθήλνληαη ρσξίο θνξηίν (πρ θάδνη εθζθαπηηθώλ). Πξηλ ηελ 
επαλαιεηηνπξγία θάζε ΜΔ πξέπεη λα πξνεγείηαη γεληθόο έιεγρνο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 
 

9 Οη ρεηξηζηέο λα κελ εγθαηαιείπνπλ ηα ΜΔ ρσξίο λα ιάβνπλ ηα απαηηνύκελα κέηξα εμαζθάιηζεο 
ηνπο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηάζηκν - ζύλζιηςε - ρηύπεκα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Σα θηλνύκελα κέξε ησλ κεραλώλ πξέπεη λα θέξνπλ πξνθπιαθηήξεο (Ν. 3850/10, ΠΓ 395/1994) 

2 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο αζθαιείαο από κεραλήκαηα, νρήκαηα θαη 
εμνπιηζκό 
 3 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο αζθαιείαο από θηλνύκελα θνξηία (ΠΓ 
1073/1981) 
 4 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα απνθεύγνπλ λα βξίζθνληαη κεηαμύ θηλνύκελνπ θνξηίνπ, κεραλήκαηνο, 
νρήκαηνο, εμνπιηζκνύ θαη ζηαζεξνύ δνκηθνύ ζηνηρείνπ (ΠΓ 1073/1981) 
 5 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηηο κεηαηξνπέο - ζπληεξήζεηο εμνπιηζκνύ, εθόζνλ δελ 
έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί γηα ην ζθνπό απηό (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 395/1994) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Σξνραίν 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζε νδνύο ππό θπθινθνξία πξέπεη λα ελεκεξσζνύλ νη αξκόδηεο 
αξρέο θαη νη άκεζα ελδηαθεξόκελνη (ΤΑ 503/2003) 
 2 Ζ ηξνραία ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ηηο εξγαζίεο θαη ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, 
ώζηε λα δηεπζεηεζεί ην ζέκα ησλ αδεηώλ. Δπίζεο πξέπεη λα θαζνξηζηεί αλ απαηηείηαη ε 
ζπλδξνκή ηεο ηξνραίαο γηα ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο (ΤΑ 503/2003) 
 

3 Ζ ζήκαλζε πξέπεη λα γίλεηαη όπσο πξνβιέπεηαη από ηα ζθαξηθήκαηα ηεο ΤΑ 502/2003 ή ηε 
ζρεηηθή κειέηε (εθόζνλ ε πεξίπησζε δελ αληηζηνηρεί ζε θάπνην από ηα ζθαξηθήκαηα) (ΤΑ 
503/2003) 
 

4 Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη πιήξεο θαη ηθαλνπνηεηηθή πεξίθξαμε ηνπ ρώξνπ ησλ εξγαζηώλ, 
απνηξέπνληαο ηνπο κε έρνληεο εξγαζία λα εηζέιζνπλ ζε απηόλ. Δπίζεο πξέπεη λα απνηξέπεηαη 
ε είζνδνο νρεκάησλ, πνπ έρνπλ παξεθθιίλεη από ηελ πνξεία ηνπο, ζην ρώξν (ΠΓ 305/1996, ΤΑ 
503/2003) 
 

5 Όιεο νη εξγαζίεο πξέπεη λα εθηεινύληαη εληόο ηεο πεξίθξαμεο ηνπ έξγνπ (ΤΑ 503/2003) 

6 Όινη νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θνξνύλ θσζθνξίδνληα γηιέθα ζπλερώο (ΤΑ 503/2003, ΠΓ 
396/1994) 
 7 Να δηαηεξείηαη θαζαξόο ν ρώξνο εξγαζίαο άιια θαη ην νδόζηξσκα εθηόο ηνπ εξγνηαμηαθνύ 
ρώξνπ (ΤΑ 503/2003) 
 8 Μεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο όια ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα πξέπεη λα αζθαιίδνληαη (ΠΓ 
1073/1981) 
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Μέηπα 9 Οη πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο πνπ ηνπνζεηνύληαη πξέπεη λα ζηεξεώλνληαη, ώζηε λα κελ 
αλαηξαπνύλ (βαξηέο βάζεηο, πξόζδεζε) (ΤΑ 503/2003) 
 10 πληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο εξγαδόκελνο γηα ηελ πξνζσξηλή ξύζκηζε ηεο 
θπθινθνξίαο αλ θξηζεί απαξαίηεην. Ο εξγαδόκελνο πξέπεη λα θνξάεη θσζθνξίδνλ γηιέθν, 
θξάλνο, παπνύηζηα θαη λα θξαηάεη θόθθηλε ζεκαία. Δπίζεο πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνο γηα 
ηνπο ηξόπνπο ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη ελεκέξσζεο ησλ δηεξρόκελσλ νδεγώλ. Καηά ηε 
δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη θώλνη, γηα ην δηαρσξηζκό ηνπ εξγνηαμίνπ 
από ηελ νδό (Ν 3850/2010, ΤΑ 503/2003, ΠΓ 396/1994) 
 

11 Να ρξεζηκνπνηείηαη, αλ απαηηείηαη, όρεκα πξνεηδνπνίεζεο ησλ δηεξρόκελσλ νδεγώλ (ΤΑ 
503/2003) 
 12 Πξέπεη λα ειέγρεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε όηη δελ κεηαθηλήζεθαλ ή αθαηξέζεθαλ πιηθά ζήκαλζεο 
ή αζθάιηζεο. ε πεξίπησζε πνπ έρεη ζπκβεί θάηη ηέηνην, πξέπεη λα απνθαζίζηαληαη άκεζα ηα 
κέηξα αζθάιεηαο (ΤΑ 503/2003) 
 13 Οη εξγαδόκελνη θνληά νδνύο ππό θπθινθνξία πξέπεη λα θνξνύλ αλαθιαζηηθό ξνπρηζκό (ΤΑ 
503/2003, ΠΓ 396/1994) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Ζιεθηξνπιεμία ιόγσ ππνγείνπ δηθηύνπ 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 ε πεξίπησζε ύπαξμεο ππνγείσλ ή/θαη ελαεξίσλ αγσγώλ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θνληά ζην 
εξγνηάμην πξέπεη λα εηδνπνηείηαη ν ΓΔΓΓΖΔ από ηνλ Αλάδνρν, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ. 
Σα κέηξα αζθάιεηαο πνπ ζα ιεθζνύλ πξέπεη λα εμεηαζηνύλ από θνηλνύ κε ηελ αξκόδηα 
ππεξεζία ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. Σα πξνηεηλόκελα κέηξα ζα ιεθζνύλ θαηόπηλ έγθξηζεο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ (ΠΓ 
1073/1981) 
 

2 Έιεγρνο ζρεδίσλ γηα ηελ ύπαξμε ππνγείσλ δηθηύσλ θαη δηελέξγεηα εξεπλεηηθώλ ηνκώλ (ΠΓ 
1073/1981) 
 3 Σήξεζε απόζηαζεο αζθαιείαο (ε νπνία ζα ππνδεηρζεί από ηνλ ΓΔΓΓΖΔ) από αγσγνύο κέζεο 
ηάζεο θαη γεληθά θάζε είδνπο αγσγό (ΠΓ 1073/1981) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Ππξθαγηά 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο εύθιεθησλ πιηθώλ θνληά ζε πεγέο αλάθιεμεο (ΠΓ 1073/1981) 

2 Απνθπγή εθηέιεζεο "ζεξκώλ" εξγαζηώλ (ρξήζε ηξνρνύ, ειεθηξνζπγθόιιεζεο, θιόγαο αεξίνπ) 
θνληά ζε εύθιεθηα πιηθά (Ν 3850/2010, ΠΓ 17/1996, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 95/1978) 
 3 Απνθπγή αλεμέιεγθηεο ξίςεο ζθνππηδηώλ ζε νπνηνδήπνηε ρώξν (ΠΓ 1073/1981) 

4 Απνςήισζε ζάκλσλ θαη ρακειήο βιάζηεζεο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο 

5 Απαγόξεπζε θσηηάο ζην εξγνηάμην γηα νπνηνδήπνηε ιόγν (πρ ζέξκαλζε) (ΠΓ 1073/1981) 

6 Απαγόξεπζε θαπλίζκαηνο θαη γπκλήο θιόγαο ζε επηθίλδπλνπο ρώξνπο (Ν 3850/2010, ΠΓ 
17/1996, ΠΓ 1073/1981) 
 7 Υξήζε ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ (ππξνζβεζηήξεο). Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ 
ππξνζβεζηήξσλ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ. Δπίζεο ζεκεηώλεηαη όηη ηα 
ππξνζβεζηηθά κέζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε εύθνια πξνζβάζηκεο ζέζεηο (Ν 3850/2010, ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 95/1978) 
 

8 ύζηαζε νκάδαο ππξαζθάιεηαο εξγνηαμίνπ (ζπληζηάηαη ηα κέιε ηεο λα βξίζθνληαη ζην 
εξγνηάμην ζε θαζεκεξηλή βάζε, λα γλσξίδνπλ ην εξγνηάμην θαη λα έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηε 
ρξήζε ησλ ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ) (Ν 3850/2010, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 95/1978, ΠΓ 17/1996) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Θόξπβνο από κεραλήκαηα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Απνθπγή αθαίξεζεο ζηγαζηήξσλ θαη ησλ πξνζηαηεπηηθώλ θαιπκκάησλ ησλ κεραλεκάησλ (ΠΓ 
149/2006, ΠΓ 395/1994) 
 2 πληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ (Ν 
3850/2010, ΠΓ 395/1994) 
 3 Απνζηάζεηο αζθαιείαο από κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκό πνπ παξάγεη ζόξπβν (ΠΓ 149/2006) 

4 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηίζεηαη ζε ζόξπβν από ηνλ γηαηξό 
εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν 3850/2010, ΠΓ 149/2006, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1981) 
 5 Υξήζε ΜΑΠ (σηαζπίδεο, σηνβύζκαηα) (Ν 3850/2010, ΠΓ 149/2006, ΠΓ 396/1994) 

6 Απνθπγή εξγαζηώλ θαηά ηηο ώξεο θαηλήο εζπρίαο 
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Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Μπνζθειεηηθνί ηξαπκαηηζκνί 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Πεξηνξηζκόο ηεο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ κε ηε βνήζεηα κεραληθώλ κέζσλ, όπνπ είλαη 
εθηθηό (ΠΓ 397/1994) 
 2 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξηίνπ (βάξνο, θέληξν βάξνπο, όγθνο, ζρήκα, ιαβέο, ζύζηαζε) (ΠΓ 
397/1994) 
 

3 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε απαηηνύκελε 
ζσκαηηθή πξνζπάζεηα (ζηξνθή θνξκνύ, απόηνκε κεηαθίλεζε, αζηαζήο ζσκαηηθή ζηάζε) (ΠΓ 
397/1994) 
 4 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο (ειεύζεξνο ρώξνο, δηαζέζηκν ύςνο, θιίζε θαη 
νιηζζεξόηεηα δαπέδνπ, ζεξκνθξαζία, πγξαζία, αεξηζκόο, θσηηζκόο) (ΠΓ 397/1994) 
 5 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο (ζπρλόηεηα, δηάξθεηα, απόζηαζε, ρξόλνο αλάπαπζεο, ξπζκόο 
εξγαζίαο) (ΠΓ 397/1994) 
 6 Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ. Δπίζεο ε 
θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαη ε ζσκαηηθή ηνπο δηάπιαζε πξέπεη λα κε δεκηνπξγνύλ 
πξνβιήκαηα ζηελ εθηέιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ (Ν 3850/2010, ΠΓ 397/1994) 
 

7 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηειεί ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο από 
ηνλ γηαηξό εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν. 3850/10, ΠΓ 397/1994, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Γιίζηξηκα - παξαπάηεκα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Γηαηήξεζε θαινύ λνηθνθπξηνύ ζην εξγνηάμην (ΠΓ 1073/1981) 

2 Γηαηήξεζε ησλ πξνζβάζεσλ ζε θαιή θαηάζηαζε (ΠΓ 1073/1981) 

3 Δπαξθήο θσηηζκόο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ πξνζβάζεσλ ζε απηέο (ΠΓ 1073/1981) 

4 Απνθπγή πεξάζκαηνο θαισδίσλ, ζσιήλσλ, αγσγώλ ζε δάπεδα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο 
πξνζβάζεηο ή ζέζεηο εξγαζίαο. Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε αζθαιέο ύςνο ή 
ην πέξαζκα ηνπο από ηα άθξα ησλ δηαδξόκσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα ιεθζεί 
ππόςε ε πξνζηαζία (θάιπςε) θαη ε ζήκαλζε ηνπο (ΠΓ 1073/1981) 
 

5 Άκεζνο θαζαξηζκόο ησλ δαπέδσλ πνπ θαζίζηαληαη νιηζζεξά (πρ από πηώζε ιηπαληηθώλ) (ΠΓ 
1073/1981) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Γνλήζεηο από ζπκπύθλσζε 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Σαθηηθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ θαη επηζθεπή θζνξώλ (Ν 3850/2010, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
395/1994) 
 2 Πεξηνξηζκόο ηεο έθζεζεο ζε θξαδαζκνύο κε δηαρεηξηζηηθά κέηξα (δηαιείκκαηα, ελαιιαγή 
αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο, ελαιιαγή εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ίδηαο εξγαζίαο) 
 3 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηίζεηαη ζε δνλήζεηο από ηνλ γηαηξό 
εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν 3850/2010, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 4 Απόζηαζε αζθαιείαο από ηα κεραλήκαηα ζπκπύθλσζεο - δόλεζεο (Ν.3850/10, ΠΓ 395/1994, 
ΠΓ 89/1999) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : θόλε από κεραλήκαηα - νρήκαηα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Γηαβξνρή κε ιάζηηρν (ΠΓ 1073/1981) 

2 Γηαβξνρή κε πδξνθόξα (ΠΓ 1073/1981) 

3 Υξήζε Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (κάζθα, γπαιηά, γάληηα, θόξκα) θαηόπηλ εθηίκεζεο ηνπ 
Σερληθνύ Αζθάιεηαο ή/θαη ηνπ Γηαηξνύ Δξγαζίαο (Ν.3850/10,ΠΓ 396/1994) 
 Μ.Α.Π. 1 Παπνύηζηα (απαξαίηεηα γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ  ISO 20345 (S3) 

2 Αδηάβξνρεο κπόηεο ΔΝ ISO 20345 (S1) 

3 Γάληηα ΔΝ 388:2016 (έλαληη κεραληθώλ θηλδύλσλ) 

4 Κξάλνο (απαξαίηεην γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 397 

5 Φόξκα εξγαζίαο ΔΝ 14605 
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Μ.Α.Π. 6 Αλαθιαζηηθό γηιέθν ΔΝ ISO 20471 (class 2) 

ΕΡΓΑΙΑ : ΕΠΙΥΧΕΙ 
Ανάλςζη επγαζίαρ : Μεηαθνξά πιηθώλ ζην ρώξν 

Απόζεζε πιηθώλ 
πκπύθλσζε πιηθώλ 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε εξγαδόκελνπ από πξαλέο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 3 

Μέηπα 1 Πεξίθξαμε ησλ πξαλώλ κε δηπιή ζαλίδα ζε ύςνο 1 κ από ην πάηεκα, κνλή ζαλίδα ζε ύςνο 0,5 
κ θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 1073/1981) 
 2 Πεξίθξαμε ησλ πξαλώλ κε κεηαιιηθέο θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην πάηεκα θαη 
ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 1073/1981) 
 3 Πεξίθξαμε ησλ πξαλώλ κε πξνζηαηεπηηθό δίρηπ, ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 1 κ (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 
1073/1981) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε αληηθεηκέλσλ από πξαλή 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο πιηθώλ ζηα άθξα ησλ πξαλώλ (ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : ύγθξνπζε κε κεράλεκα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Πξέπεη λα ηεξείηαη απόζηαζε αζθαιείαο από ηα ΜΔ. Οη κε έρνληεο εξγαζία πξέπεη λα 
απνκαθξύλνληαη από ην ρώξν θίλεζεο θαη εξγαζίαο ησλ ΜΔ (ΠΓ 1073/1981) 
 2 Οη εξγαδόκελνη λα κελ πιεζηάδνπλ ηα ΜΔ εθόζνλ ν ρεηξηζηήο δελ ηνπο έρεη αληηιεθζεί. Δπίζεο 
δελ πξέπεη λα αλαπαύνληαη πάλσ ή θνληά ζε ΜΔ (ΠΓ 1073/1981) 
 3 Ο ρεηξηζκόο ησλ ΜΔ πξέπεη λα γίλεηαη από αδεηνύρνπο ρεηξηζηέο, ειηθίαο άλσ ησλ 18 εηώλ. 
Δπίζεο επηηξέπεηαη βνεζνί ρεηξηζηώλ λα ρεηξίδνληαη ΜΔ, ππό ηελ θαζνδήγεζε ρεηξηζηή, γηα 
ζπγθεθξηκέλεο ώξεο. Οη ρεηξηζηέο ησλ ΜΔ πξέπεη λα δηαζέηνπλ άδεηα αληίζηνηρεο Οκάδαο θαη 
Καηεγνξίαο (ΠΓ 113/2012, ΠΓ 305/1996, ΠΓ 1073/1981) 
 

4 Οη εξγαδόκελνη θνληά ζην ρώξν θίλεζεο θαη εξγαζίαο ησλ ΜΔ πξέπεη λα θνξνύλ αλαθιαζηηθό 
ξνπρηζκό (ΠΓ 396/1994) 
 5 Σα ΜΔ πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Ννκνζεζίαο θαη λα θέξνπλ ηελ 
έλδεημε «CE» (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 304/2000) 
 6 Σα ΜΔ πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη κε ελεκεξσκέλν εγρεηξίδην νδεγηώλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 
(ζηελ Διιεληθή γιώζζα). Ο ρεηξηζκόο ηνπο πξέπεη λα είλαη ζύκθσλνο κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 
εγρεηξηδίνπ θαη ηεο Ννκνζεζίαο (αθόκε θαη θαηά ηελ αθηλεηνπνίεζε ηνπο) (Ν 3850/2010, ΠΓ 
395/1994, ΠΓ 1073/1981) 
 

7 Ζ ιεηηνπξγία ησλ ΜΔ πξέπεη λα επηβιέπεηαη από αξκόδην πξόζσπν (ζύκθσλα κε ην 
ΒΓ4/1951). Οη δηαηάμεηο αζθαιείαο (πρ θνπκπί επείγνπζαο δηαθνπήο, ερεηηθό ζήκα 
νπηζζνπνξείαο) θαζώο ηα ζπζηήκαηα πέδεζεο θαη δηεύζπλζεο  πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ 
θαλνληθά. Σα ειαζηηθά πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Οη ελδείμεηο ηνπ ηακπιό 
ρεηξηζκνύ πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ, όπσο επίζεο θαη ε νη δηαηάμεηο ζήκαλζεο (θώηα, θάξνο) (ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 304/2000) 
 

8 Σα ΜΔ θαζώο θαη ηα θηλνύκελα κέξε ηνπο, πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη θαηά ηελ αθηλεηνπνίεζε 
ηνπο. Δπίζεο δελ πξέπεη λα αθήλνληαη ρσξίο θνξηίν (πρ θάδνη εθζθαπηηθώλ). Πξηλ ηελ 
επαλαιεηηνπξγία θάζε ΜΔ πξέπεη λα πξνεγείηαη γεληθόο έιεγρνο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 
 

9 Οη ρεηξηζηέο λα κελ εγθαηαιείπνπλ ηα ΜΔ ρσξίο λα ιάβνπλ ηα απαηηνύκελα κέηξα εμαζθάιηζεο 
ηνπο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηάζηκν - ζύλζιηςε - ρηύπεκα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Σα θηλνύκελα κέξε ησλ κεραλώλ πξέπεη λα θέξνπλ πξνθπιαθηήξεο (Ν. 3850/10, ΠΓ 395/1994) 

2 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο αζθαιείαο από κεραλήκαηα, νρήκαηα θαη 
εμνπιηζκό 
 3 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο αζθαιείαο από θηλνύκελα θνξηία (ΠΓ 
1073/1981) 
 4 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα απνθεύγνπλ λα βξίζθνληαη κεηαμύ θηλνύκελνπ θνξηίνπ, κεραλήκαηνο, 
νρήκαηνο, εμνπιηζκνύ θαη ζηαζεξνύ δνκηθνύ ζηνηρείνπ (ΠΓ 1073/1981) 
 5 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηηο κεηαηξνπέο - ζπληεξήζεηο εμνπιηζκνύ, εθόζνλ δελ 
έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί γηα ην ζθνπό απηό (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 395/1994) 
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Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Σξνραίν 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζε νδνύο ππό θπθινθνξία πξέπεη λα ελεκεξσζνύλ νη αξκόδηεο 
αξρέο θαη νη άκεζα ελδηαθεξόκελνη (ΤΑ 503/2003) 
 2 Ζ ηξνραία ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ηηο εξγαζίεο θαη ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, 
ώζηε λα δηεπζεηεζεί ην ζέκα ησλ αδεηώλ. Δπίζεο πξέπεη λα θαζνξηζηεί αλ απαηηείηαη ε 
ζπλδξνκή ηεο ηξνραίαο γηα ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο (ΤΑ 503/2003) 
 

3 Ζ ζήκαλζε πξέπεη λα γίλεηαη όπσο πξνβιέπεηαη από ηα ζθαξηθήκαηα ηεο ΤΑ 502/2003 ή ηε 
ζρεηηθή κειέηε (εθόζνλ ε πεξίπησζε δελ αληηζηνηρεί ζε θάπνην από ηα ζθαξηθήκαηα) (ΤΑ 
503/2003) 
 4 Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη πιήξεο θαη ηθαλνπνηεηηθή πεξίθξαμε ηνπ ρώξνπ ησλ εξγαζηώλ, 
απνηξέπνληαο ηνπο κε έρνληεο εξγαζία λα εηζέιζνπλ ζε απηόλ. Δπίζεο πξέπεη λα απνηξέπεηαη 
ε είζνδνο νρεκάησλ, πνπ έρνπλ παξεθθιίλεη από ηελ πνξεία ηνπο, ζην ρώξν (ΠΓ 305/1996, ΤΑ 
503/2003) 
 

5 Όιεο νη εξγαζίεο πξέπεη λα εθηεινύληαη εληόο ηεο πεξίθξαμεο ηνπ έξγνπ (ΤΑ 503/2003) 

6 Όινη νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θνξνύλ θσζθνξίδνληα γηιέθα ζπλερώο (ΤΑ 503/2003, ΠΓ 
396/1994) 
 7 Να δηαηεξείηαη θαζαξόο ν ρώξνο εξγαζίαο άιια θαη ην νδόζηξσκα εθηόο ηνπ εξγνηαμηαθνύ 
ρώξνπ (ΤΑ 503/2003) 
 8 Μεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο όια ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα πξέπεη λα αζθαιίδνληαη (ΠΓ 
1073/1981) 
 9 Οη πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο πνπ ηνπνζεηνύληαη πξέπεη λα ζηεξεώλνληαη, ώζηε λα κελ 
αλαηξαπνύλ (βαξηέο βάζεηο, πξόζδεζε) (ΤΑ 503/2003) 
 10 πληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο εξγαδόκελνο γηα ηελ πξνζσξηλή ξύζκηζε ηεο 
θπθινθνξίαο αλ θξηζεί απαξαίηεην. Ο εξγαδόκελνο πξέπεη λα θνξάεη θσζθνξίδνλ γηιέθν, 
θξάλνο, παπνύηζηα θαη λα θξαηάεη θόθθηλε ζεκαία. Δπίζεο πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνο γηα 
ηνπο ηξόπνπο ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη ελεκέξσζεο ησλ δηεξρόκελσλ νδεγώλ. Καηά ηε 
δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη θώλνη, γηα ην δηαρσξηζκό ηνπ εξγνηαμίνπ 
από ηελ νδό (Ν 3850/2010, ΤΑ 503/2003, ΠΓ 396/1994) 
 

11 Να ρξεζηκνπνηείηαη, αλ απαηηείηαη, όρεκα πξνεηδνπνίεζεο ησλ δηεξρόκελσλ νδεγώλ (ΤΑ 
503/2003) 
 12 Πξέπεη λα ειέγρεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε όηη δελ κεηαθηλήζεθαλ ή αθαηξέζεθαλ πιηθά ζήκαλζεο 
ή αζθάιηζεο. ε πεξίπησζε πνπ έρεη ζπκβεί θάηη ηέηνην, πξέπεη λα απνθαζίζηαληαη άκεζα ηα 
κέηξα αζθάιεηαο (ΤΑ 503/2003) 
 

13 Οη εξγαδόκελνη θνληά νδνύο ππό θπθινθνξία πξέπεη λα θνξνύλ αλαθιαζηηθό ξνπρηζκό (ΤΑ 
503/2003, ΠΓ 396/1994) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Ζιεθηξνπιεμία ιόγσ ελαέξηνπ δηθηύνπ 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 ε πεξίπησζε ύπαξμεο ππνγείσλ ή/θαη ελαεξίσλ αγσγώλ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θνληά ζην 
εξγνηάμην πξέπεη λα εηδνπνηείηαη ν ΓΔΓΓΖΔ από ηνλ Αλάδνρν, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ. 
Σα κέηξα αζθάιεηαο πνπ ζα ιεθζνύλ πξέπεη λα εμεηαζηνύλ από θνηλνύ κε ηελ αξκόδηα 
ππεξεζία ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. Σα πξνηεηλόκελα κέηξα ζα ιεθζνύλ θαηόπηλ έγθξηζεο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ (ΠΓ 
1073/1981) 
 

2 Τπνγεηνπνίεζε ή παξαιιαγή ηνπ δηθηύνπ παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο (ΠΓ 1073/1981) 

3 Απνθπγή δηαθίλεζεο πιηθώλ ζε ζέζεηο θνληά ζηνπο αγσγνύο (ΠΓ 1073/1981) 

4 Σήξεζε απόζηαζεο αζθαιείαο (ε νπνία ζα ππνδεηρζεί από ηνλ ΓΔΓΓΖΔ) από αγσγνύο κέζεο 
ηάζεο θαη γεληθά θάζε είδνπο αγσγό (ΠΓ 1073/1981) 
 5 Σνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθώλ δνθώλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαηηνύκελεο απόζηαζεο 
αζθαιείαο. ε πεξίπησζε πνπ είλαη αδύλαηε ε ζπγθεθξηκέλε ιύζε, πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε 
ζήκαλζεο (πρ ζρνηλί κε θξεκαζκέλεο πηλαθίδεο ή αιπζίδεο, αλαιόγσο ηνπ ύςνπο) ζε απόζηαζε 
αζθαιείαο (ΠΓ 1073/1981) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Ππξθαγηά 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο εύθιεθησλ πιηθώλ θνληά ζε πεγέο αλάθιεμεο (ΠΓ 1073/1981) 

2 Απνθπγή εθηέιεζεο "ζεξκώλ" εξγαζηώλ (ρξήζε ηξνρνύ, ειεθηξνζπγθόιιεζεο, θιόγαο αεξίνπ) 
θνληά ζε εύθιεθηα πιηθά (Ν 3850/2010, ΠΓ 17/1996, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 95/1978) 
 3 Απνθπγή αλεμέιεγθηεο ξίςεο ζθνππηδηώλ ζε νπνηνδήπνηε ρώξν (ΠΓ 1073/1981) 
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Μέηπα 4 Απνςήισζε ζάκλσλ θαη ρακειήο βιάζηεζεο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο 

5 Απαγόξεπζε θσηηάο ζην εξγνηάμην γηα νπνηνδήπνηε ιόγν (πρ ζέξκαλζε) (ΠΓ 1073/1981) 

6 Απαγόξεπζε θαπλίζκαηνο θαη γπκλήο θιόγαο ζε επηθίλδπλνπο ρώξνπο (Ν 3850/2010, ΠΓ 
17/1996, ΠΓ 1073/1981) 
 7 Υξήζε ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ (ππξνζβεζηήξεο). Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ 
ππξνζβεζηήξσλ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ. Δπίζεο ζεκεηώλεηαη όηη ηα 
ππξνζβεζηηθά κέζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε εύθνια πξνζβάζηκεο ζέζεηο (Ν 3850/2010, ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 95/1978) 
 

8 ύζηαζε νκάδαο ππξαζθάιεηαο εξγνηαμίνπ (ζπληζηάηαη ηα κέιε ηεο λα βξίζθνληαη ζην 
εξγνηάμην ζε θαζεκεξηλή βάζε, λα γλσξίδνπλ ην εξγνηάμην θαη λα έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηε 
ρξήζε ησλ ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ) (Ν 3850/2010, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 95/1978, ΠΓ 17/1996) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Θόξπβνο από κεραλήκαηα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Απνθπγή αθαίξεζεο ζηγαζηήξσλ θαη ησλ πξνζηαηεπηηθώλ θαιπκκάησλ ησλ κεραλεκάησλ (ΠΓ 
149/2006, ΠΓ 395/1994) 
 2 πληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ (Ν 
3850/2010, ΠΓ 395/1994) 
 3 Απνζηάζεηο αζθαιείαο από κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκό πνπ παξάγεη ζόξπβν (ΠΓ 149/2006) 

4 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηίζεηαη ζε ζόξπβν από ηνλ γηαηξό 
εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν 3850/2010, ΠΓ 149/2006, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1981) 
 5 Υξήζε ΜΑΠ (σηαζπίδεο, σηνβύζκαηα) (Ν 3850/2010, ΠΓ 149/2006, ΠΓ 396/1994) 

6 Απνθπγή εξγαζηώλ θαηά ηηο ώξεο θαηλήο εζπρίαο 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Μπνζθειεηηθνί ηξαπκαηηζκνί 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Πεξηνξηζκόο ηεο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ κε ηε βνήζεηα κεραληθώλ κέζσλ, όπνπ είλαη 
εθηθηό (ΠΓ 397/1994) 
 2 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξηίνπ (βάξνο, θέληξν βάξνπο, όγθνο, ζρήκα, ιαβέο, ζύζηαζε) (ΠΓ 
397/1994) 
 

3 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε απαηηνύκελε 
ζσκαηηθή πξνζπάζεηα (ζηξνθή θνξκνύ, απόηνκε κεηαθίλεζε, αζηαζήο ζσκαηηθή ζηάζε) (ΠΓ 
397/1994) 
 

4 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο (ειεύζεξνο ρώξνο, δηαζέζηκν ύςνο, θιίζε θαη 
νιηζζεξόηεηα δαπέδνπ, ζεξκνθξαζία, πγξαζία, αεξηζκόο, θσηηζκόο) (ΠΓ 397/1994) 
 

5 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο (ζπρλόηεηα, δηάξθεηα, απόζηαζε, ρξόλνο αλάπαπζεο, ξπζκόο 
εξγαζίαο) (ΠΓ 397/1994) 
 6 Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ. Δπίζεο ε 
θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαη ε ζσκαηηθή ηνπο δηάπιαζε πξέπεη λα κε δεκηνπξγνύλ 
πξνβιήκαηα ζηελ εθηέιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ (Ν 3850/2010, ΠΓ 397/1994) 
 

7 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηειεί ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο από 
ηνλ γηαηξό εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν. 3850/10, ΠΓ 397/1994, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Γιίζηξηκα - παξαπάηεκα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Γηαηήξεζε θαινύ λνηθνθπξηνύ ζην εξγνηάμην (ΠΓ 1073/1981) 

2 Γηαηήξεζε ησλ πξνζβάζεσλ ζε θαιή θαηάζηαζε (ΠΓ 1073/1981) 

3 Δπαξθήο θσηηζκόο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ πξνζβάζεσλ ζε απηέο (ΠΓ 1073/1981) 

4 Απνθπγή πεξάζκαηνο θαισδίσλ, ζσιήλσλ, αγσγώλ ζε δάπεδα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο 
πξνζβάζεηο ή ζέζεηο εξγαζίαο. Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε αζθαιέο ύςνο ή 
ην πέξαζκα ηνπο από ηα άθξα ησλ δηαδξόκσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα ιεθζεί 
ππόςε ε πξνζηαζία (θάιπςε) θαη ε ζήκαλζε ηνπο (ΠΓ 1073/1981) 
 

5 Άκεζνο θαζαξηζκόο ησλ δαπέδσλ πνπ θαζίζηαληαη νιηζζεξά (πρ από πηώζε ιηπαληηθώλ) (ΠΓ 
1073/1981) 
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Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Γνλήζεηο από ζπκπύθλσζε 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Σαθηηθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ θαη επηζθεπή θζνξώλ (Ν 3850/2010, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
395/1994) 
 2 Πεξηνξηζκόο ηεο έθζεζεο ζε θξαδαζκνύο κε δηαρεηξηζηηθά κέηξα (δηαιείκκαηα, ελαιιαγή 
αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο, ελαιιαγή εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ίδηαο εξγαζίαο) 
 3 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηίζεηαη ζε δνλήζεηο από ηνλ γηαηξό 
εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν 3850/2010, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 4 Απόζηαζε αζθαιείαο από ηα κεραλήκαηα ζπκπύθλσζεο - δόλεζεο (Ν.3850/10, ΠΓ 395/1994, 
ΠΓ 89/1999) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : θόλε από κεραλήκαηα - νρήκαηα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Γηαβξνρή κε ιάζηηρν (ΠΓ 1073/1981) 

2 Γηαβξνρή κε πδξνθόξα (ΠΓ 1073/1981) 

3 Υξήζε Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (κάζθα, γπαιηά, γάληηα, θόξκα) θαηόπηλ εθηίκεζεο ηνπ 
Σερληθνύ Αζθάιεηαο ή/θαη ηνπ Γηαηξνύ Δξγαζίαο (Ν.3850/10,ΠΓ 396/1994) 
 Μ.Α.Π. 1 Παπνύηζηα (απαξαίηεηα γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ  ISO 20345 (S3) 

2 Αδηάβξνρεο κπόηεο ΔΝ ISO 20345 (S1) 

3 Γάληηα ΔΝ 388:2016 (έλαληη κεραληθώλ θηλδύλσλ) 

4 Κξάλνο (απαξαίηεην γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 397 

5 Φόξκα εξγαζίαο ΔΝ 14605 

6 Αλαθιαζηηθό γηιέθν ΔΝ ISO 20471 (class 2) 

ΦΑΗ : κςποδέμαηα 

ΕΡΓΑΙΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΦΕΡΟΝΣΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΑΠΟ ΟΠΛΙΜΕΝΟ 
ΚΤΡΟΔΕΜΑ 
 

 

Ανάλςζη επγαζίαρ : Καινύπσκα 
Καηαζθεπή - ηνπνζέηεζε ζηδεξνύ νπιηζκνύ 
θπξνδέηεζε 
Ξεθαινύπσκα 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε εξγαδόκελνπ από ύςνο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 3 

Μέηπα 1 Πεξίθξαμε ησλ πεξάησλ πιαθώλ κε δηπιή ζαλίδα ζε ύςνο 1 κ από ην δάπεδν, κνλή ζαλίδα ζε 
ύςνο 0,5 κ θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 2 Πεξίθξαμε ησλ πεξάησλ πιαθώλ κε κεηαιιηθέο θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην 
δάπεδν θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 

3 Πεξίθξαμε ησλ πεξάησλ πιαθώλ κε πξνζηαηεπηηθό δίρηπ, ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 1 κ (ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 4 Πεξίθξαμε ησλ θιηκαθνζηαζίσλ κε δηπιή ζαλίδα ζε ύςνο 1 κ από ην πάηεκα, κνλή ζαλίδα ζε 
ύςνο 0,5 κ θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 5 Πεξίθξαμε ησλ θιηκαθνζηαζίσλ κε κεηαιιηθέο θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην πάηεκα 
θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 6 Πεξίθξαμε ησλ θιηκαθνζηαζίσλ κε πξνζηαηεπηηθό δίρηπ, ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 1 κ (ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 7 Πεξίθξαμε ησλ ππεξπςσκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, δηαδξόκσλ θαη πξνζβάζεσλ κε δηαηάμεηο 
πιεπξηθήο πξνζηαζίαο (θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην δάπεδν θαη ζνβαηεπί ύςνπο 
15 εθ ή κε πξνζηαηεπηηθό δίρηπ ύςνπο ηνπιάρηζηνλ 1 κ) (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 
305/1996) 
 

8 Πεξίθξαμε ησλ θελώλ κε δηπιή ζαλίδα ζε ύςνο 1 κ από ην δάπεδν, κνλή ζαλίδα ζε ύςνο 0,5 κ 
θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 9 Πεξίθξαμε ησλ θελώλ κε κεηαιιηθέο θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην δάπεδν θαη 
ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 10 Πεξίθξαμε ησλ θελώλ κε πξνζηαηεπηηθό δίρηπ, ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 1 κ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
305/1996) 
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Μέηπα 11 Κάιπςε ησλ νξηδνληίσλ θελώλ κε πιηθό αληνρήο ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηαο ηνπ θνξηίνπ πνπ 
αλακέλεηαη λα δερηεί (ΠΓ 1073/1981) 
 12 Σνπνζέηεζε νξηδόληηνπ πξνζηαηεπηηθνύ δηθηύνπ θάησ από ην θελό (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 
1073/1981) 
 13 Υξήζε ζπζηήκαηνο αηνκηθήο πξνζηαζίαο έλαληη πηώζεο από ύςνο (δώλε αζθαιείαο) (Ν 
3850/2010, ΠΓ 305/1996, ΠΓ 396/1994, ΠΓ 155/2004) 
 14 Πεξίθξαμε ησλ δηαδξόκσλ θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε ύςνο κεγαιύηεξν ηνπ 0,75 κ, κε 
κεηαιιηθέο θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην δάπεδν θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 
305/1996, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 7789/1980) 
 

15 Καηαζθεπή θεθιηκέλσλ δηαδξόκσλ θαη πξνζβάζεσλ κε θιίζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1:2. Ζ 
αληνρή ησλ πιηθώλ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα αλακελόκελα θνξηία (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980) 
 

16 Απαγόξεπζε αθαίξεζεο νπoηαζδήπνηε πξνζηαηεπηηθήο δηάηαμεο, εθόζνλ δελ ιεθζνύλ 
αληηζηαζκηζηηθά κέηξα (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 155/2004) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε εξγαδόκελνπ από ζθαισζηά 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 3 

Μέηπα 1 Απνθπγή εξγαζίαο ζε ύςνο έμσ από ζθαισζηά (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 155/2004) 

2 Απνθπγή ρξήζεο θνππαζηώλ ζθαισζηάο σο ζθάιεο πξόζβαζεο ζε πςειόηεξεο ζέζεηο 
εξγαζίαο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 155/2004) 
 3 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο ζθαιώλ (ή ζθαισζηώλ) ζε δάπεδα ζθαισζηώλ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
778/1980, ΠΓ 155/2004) 
 4 Καηαζθεπή ηθξηώκαηνο ηνπ νπνίνπ ηα δάπεδα εξγαζίαο δελ απέρνπλ πεξηζζόηεξν από 30 εθ 
από ηελ θαηαζθεπή. ε δηαθνξεηηθή πεξίηπσζε πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη πξνζηαηπηηθέο 
δηαηάμεηο (θνππαζηέο) θαη από ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηθξηώκαηνο (ΠΓ 778/1980) 
 5 Γηακόξθσζε ζπλερώλ δαπέδσλ εξγαζίαο ηθξησκάησλ. Σα δάπεδα (θαη νη δηαηάμεηο πιεπξηθήο 
πξνζηαζίαο) πξέπεη λα πεξηβάιινπλ ηηο γσλίεο ηεο θαηαζθεπήο θαη λα κελ δηαθόπηνληαη (ΠΓ 
778/1980) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε εξγαδόκελνπ από ζθάια 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 3 

Μέηπα 1 Υξήζε ζθαιώλ γηα ζύληνκεο θαη "ειαθξηέο" εξγαζίεο (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978, ΠΓ 155/2004, 
ΠΓ 1073/81) 
 2 Σαθηηθόο έιεγρνο ησλ ζθαιώλ (ζπληζηάηαη πξηλ από θάζε ρξήζε λα δηελεξγείηαη νπηηθόο 
έιεγρνο) (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 1073/81, ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978) 
 3 ηήξημε ησλ ζθαιώλ ζε ζηαζεξό θαη ζπκπαγέο δάπεδν (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978, ΠΓ 1073/81, 
ΠΓ 155/2004) 
 4 Υξήζε κεηαιιηθώλ ζθαιώλ κε ρσλεπηά ζθαινπάηηα (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978) 

5 Δμαζθάιηζε ησλ δύν άθξσλ ησλ ζθαιώλ (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978, ΠΓ 1073/81, ΠΓ 155/2004) 

6 Υξήζε ζθαιώλ πνπ πξνεμέρνπλ θαηά 1 κ από ην επηζπκεηό δάπεδν εξγαζίαο, ώζηε λα 
δηεπθνιύλεηαη ε θάζνδνο από απηέο (ΠΓ 155/2004, ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978, ΠΓ 1073/81) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε αληηθεηκέλσλ από ύςνο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο πιηθώλ ζε ζέζεηο από ηηο νπνίεο κπνξεί λα πέζνπλ (πέξαηα πιαθώλ, 
θιηκαθνζηάζηα, ζθαισζηέο, ζηδεξνθαηαζθεπέο) (ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 2 Σνπνζέηεζε ζνβαηεπηνύ ζηα δάπεδα εξγαζίαο, πέξαηα πιαθώλ, ηθξηώκαηα ή πξνζηαζία απηώλ 
κε πιέγκα (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 778/1980) 
 3 Καηαζθεπή πξνζηαηεπηηθήο ζθάθεο ζηα ηθξηώκαηα. Ζ ζθάθε θαηαζθεπάδεηαη ζε ύςνο 
κεγαιύηεξν από 3,50 κ από ην πεδνδξόκην. Σν δάπεδν ηεο ζθάθεο πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη 
από αλζεθηηθό πιηθό. Σν πιάηνο ηνπ δαπέδνπ ηεο ζθάθεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,30 κ. 
Δλ ζπλερεία δηακνξθώλεηαη θεθιηκέλν επίπεδν (αληέλα), θιίζεο 1:2, ύςνπο 80 εθ (ΠΓ 778/1980) 
 

4 Σνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθνύ δηθηπώκαηνο ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηθξηώκαηνο γηα ηε 
ζπγθξάηεζε πιηθώλ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980) 
 5 Απνθπγή παξακνλήο θάησ από ζέζεηο εξγαζίαο ζε ύςνο (ΠΓ 1073/1981) 

6 Πεξίθξαμε - απνθιεηζκόο θαη ζήκαλζε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο, εθόζνλ εθηεινύληαη εξγαζίεο ζε 
ύςνο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 
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Μέηπα 7 Πεξίθξαμε - απνθιεηζκόο θαη ζήκαλζε ηνπ ρώξνπ θάησ από ζθαισζηέο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
105/1995, ΠΓ 305/1996) 
 8 Υξήζε εηδηθήο δώλεο - εξγαιεηνζήθεο (ΠΓ 155/2004) 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε θνξηίσλ πνπ κεηαθέξνληαη θαηά ηηο αλπςσηηθέο εξγαζίεο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Απνθπγή παξακνλήο θάησ από θνξηία (ΠΓ 1073/1981) 

2 Ο αλπςσηηθόο κεραληζκόο λα έρεη ηε δπλαηόηεηα αλύςσζεο ηνπ θνξηίνπ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
395/1994, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 305/1996, ΠΓ 304/2000) 
 3 Ο αλπςσηηθόο κεραληζκόο λα θέξεη πηλαθίδα κε δηάγξακκα αλπςσηηθήο ηθαλόηεηαο (ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 305/1996, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 304/2000) 
 4 Ο αλπςσηηθόο κεραληζκόο λα έρεη ειεγρζεί πξηλ ηε ρξήζε (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 
305/1996, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 304/2000, ΤΑ 593/2003) 
 5 Ο αλπςσηηθόο κεραληζκόο λα έρεη ηηο πξνβιεπόκελεο πηζηνπνηήζεηο, από ηξίην κέξνο (ΤΑ 
593/2003, ΠΓ 305/1996) 
 6 Ο εμνπιηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (πρ ζπξκαηόζρνηλα, αιπζίδεο, γάληδνη, ηκάληεο) λα είλαη ν 
πξνβιεπόκελνο θαη ρσξίο θζνξέο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 
 7 Οη ρεηξηζηέο λα έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζόληα (αδεηνύρνη) θαη εκπεηξία (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 
113/2012) 
 8 Σα ζπξκαηόζρνηλα – ζακπάληα λα είλαη ειεγκέλα θαη πξνζαξηεκέλα ζσζηά ζην θνξηίν (ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 305/1996, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 304/2000) 
 9 Ζ πεξηνρή λα είλαη απνθιεηζκέλε γηα ηνπο κε έρνληεο εξγαζία (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 

10 Οη εξγαδόκελνη ζε γεηηνληθά ζεκεία λα έρνπλ ελεκεξσζεί 

11 Να ππάξρεη ζπλερώο θαιή νξαηόηεηα ηνπ θνξηίνπ από ηνλ ρεηξηζηή ή ππάξρεη έκπεηξνο 
θνπκαληαδόξνο (ΠΓ 1073/1981) 
 12 Οη αλπςσηηθνί κεραληζκνί λα βξίζθνληαη ζε ζέζεηο όπνπ είλαη εδξαζκέλνη θαιά (ΠΓ 1073/1981, 
ΠΓ 305/1996) 
 13 Απαγνξεύεηαη ε ειεύζεξε αηώξεζε θνξηίνπ (ΠΓ 1073/1981) 

14 Απαγνξεύεηαη ε ππεξθόξησζε ηνπ αλπςσηηθνύ κεραληζκνύ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 

15 Απαγνξεύεηαη ε πξνζπάζεηα πιάγηαο κεηαθνξάο θνξηίνπ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 

16 Απαγνξεύεηαη  ε απόηνκε αλύςσζε/ θαηέβαζκα (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 

17 Απαγνξεύεηαη ε δηαθίλεζε θνξηίσλ πάλσ από εξγαδνκέλνπο (ΠΓ 1073/1981) 

18 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε αλπςσηηθώλ όηαλ πλένπλ ζπειιώδεηο άλεκνη (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
305/1996) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : ύγθξνπζε κε κεράλεκα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Πξέπεη λα ηεξείηαη απόζηαζε αζθαιείαο από ηα ΜΔ. Οη κε έρνληεο εξγαζία πξέπεη λα 
απνκαθξύλνληαη από ην ρώξν θίλεζεο θαη εξγαζίαο ησλ ΜΔ (ΠΓ 1073/1981) 
 2 Οη εξγαδόκελνη λα κελ πιεζηάδνπλ ηα ΜΔ εθόζνλ ν ρεηξηζηήο δελ ηνπο έρεη αληηιεθζεί. Δπίζεο 
δελ πξέπεη λα αλαπαύνληαη πάλσ ή θνληά ζε ΜΔ (ΠΓ 1073/1981) 
 3 Ο ρεηξηζκόο ησλ ΜΔ πξέπεη λα γίλεηαη από αδεηνύρνπο ρεηξηζηέο, ειηθίαο άλσ ησλ 18 εηώλ. 
Δπίζεο επηηξέπεηαη βνεζνί ρεηξηζηώλ λα ρεηξίδνληαη ΜΔ, ππό ηελ θαζνδήγεζε ρεηξηζηή, γηα 
ζπγθεθξηκέλεο ώξεο. Οη ρεηξηζηέο ησλ ΜΔ πξέπεη λα δηαζέηνπλ άδεηα αληίζηνηρεο Οκάδαο θαη 
Καηεγνξίαο (ΠΓ 113/2012, ΠΓ 305/1996, ΠΓ 1073/1981) 
 

4 Οη εξγαδόκελνη θνληά ζην ρώξν θίλεζεο θαη εξγαζίαο ησλ ΜΔ πξέπεη λα θνξνύλ αλαθιαζηηθό 
ξνπρηζκό (ΠΓ 396/1994) 
 5 Σα ΜΔ πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Ννκνζεζίαο θαη λα θέξνπλ ηελ 
έλδεημε «CE» (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 304/2000) 
 6 Σα ΜΔ πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη κε ελεκεξσκέλν εγρεηξίδην νδεγηώλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 
(ζηελ Διιεληθή γιώζζα). Ο ρεηξηζκόο ηνπο πξέπεη λα είλαη ζύκθσλνο κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 
εγρεηξηδίνπ θαη ηεο Ννκνζεζίαο (αθόκε θαη θαηά ηελ αθηλεηνπνίεζε ηνπο) (Ν 3850/2010, ΠΓ 
395/1994, ΠΓ 1073/1981) 
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Μέηπα 7 Ζ ιεηηνπξγία ησλ ΜΔ πξέπεη λα επηβιέπεηαη από αξκόδην πξόζσπν (ζύκθσλα κε ην 
ΒΓ4/1951). Οη δηαηάμεηο αζθαιείαο (πρ θνπκπί επείγνπζαο δηαθνπήο, ερεηηθό ζήκα 
νπηζζνπνξείαο) θαζώο ηα ζπζηήκαηα πέδεζεο θαη δηεύζπλζεο  πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ 
θαλνληθά. Σα ειαζηηθά πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Οη ελδείμεηο ηνπ ηακπιό 
ρεηξηζκνύ πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ, όπσο επίζεο θαη ε νη δηαηάμεηο ζήκαλζεο (θώηα, θάξνο) (ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 304/2000) 
 

8 Σα ΜΔ θαζώο θαη ηα θηλνύκελα κέξε ηνπο, πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη θαηά ηελ αθηλεηνπνίεζε 
ηνπο. Δπίζεο δελ πξέπεη λα αθήλνληαη ρσξίο θνξηίν (πρ θάδνη εθζθαπηηθώλ). Πξηλ ηελ 
επαλαιεηηνπξγία θάζε ΜΔ πξέπεη λα πξνεγείηαη γεληθόο έιεγρνο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 
 9 Οη ρεηξηζηέο λα κελ εγθαηαιείπνπλ ηα ΜΔ ρσξίο λα ιάβνπλ ηα απαηηνύκελα κέηξα εμαζθάιηζεο 
ηνπο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηάζηκν - ζύλζιηςε - ρηύπεκα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Σα θηλνύκελα κέξε ησλ κεραλώλ πξέπεη λα θέξνπλ πξνθπιαθηήξεο (Ν. 3850/10, ΠΓ 395/1994) 

2 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο αζθαιείαο από κεραλήκαηα, νρήκαηα θαη 
εμνπιηζκό 
 3 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο αζθαιείαο από θηλνύκελα θνξηία (ΠΓ 
1073/1981) 
 4 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα απνθεύγνπλ λα βξίζθνληαη κεηαμύ θηλνύκελνπ θνξηίνπ, κεραλήκαηνο, 
νρήκαηνο, εμνπιηζκνύ θαη ζηαζεξνύ δνκηθνύ ζηνηρείνπ (ΠΓ 1073/1981) 
 5 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηηο κεηαηξνπέο - ζπληεξήζεηο εμνπιηζκνύ, εθόζνλ δελ 
έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί γηα ην ζθνπό απηό (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 395/1994) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Σξνραίν 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζε νδνύο ππό θπθινθνξία πξέπεη λα ελεκεξσζνύλ νη αξκόδηεο 
αξρέο θαη νη άκεζα ελδηαθεξόκελνη (ΤΑ 503/2003) 
 2 Ζ ηξνραία ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ηηο εξγαζίεο θαη ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, 
ώζηε λα δηεπζεηεζεί ην ζέκα ησλ αδεηώλ. Δπίζεο πξέπεη λα θαζνξηζηεί αλ απαηηείηαη ε 
ζπλδξνκή ηεο ηξνραίαο γηα ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο (ΤΑ 503/2003) 
 

3 Ζ ζήκαλζε πξέπεη λα γίλεηαη όπσο πξνβιέπεηαη από ηα ζθαξηθήκαηα ηεο ΤΑ 502/2003 ή ηε 
ζρεηηθή κειέηε (εθόζνλ ε πεξίπησζε δελ αληηζηνηρεί ζε θάπνην από ηα ζθαξηθήκαηα) (ΤΑ 
503/2003) 
 

4 Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη πιήξεο θαη ηθαλνπνηεηηθή πεξίθξαμε ηνπ ρώξνπ ησλ εξγαζηώλ, 
απνηξέπνληαο ηνπο κε έρνληεο εξγαζία λα εηζέιζνπλ ζε απηόλ. Δπίζεο πξέπεη λα απνηξέπεηαη 
ε είζνδνο νρεκάησλ, πνπ έρνπλ παξεθθιίλεη από ηελ πνξεία ηνπο, ζην ρώξν (ΠΓ 305/1996, ΤΑ 
503/2003) 
 

5 Όιεο νη εξγαζίεο πξέπεη λα εθηεινύληαη εληόο ηεο πεξίθξαμεο ηνπ έξγνπ (ΤΑ 503/2003) 

6 Όινη νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θνξνύλ θσζθνξίδνληα γηιέθα ζπλερώο (ΤΑ 503/2003, ΠΓ 
396/1994) 
 7 Να δηαηεξείηαη θαζαξόο ν ρώξνο εξγαζίαο άιια θαη ην νδόζηξσκα εθηόο ηνπ εξγνηαμηαθνύ 
ρώξνπ (ΤΑ 503/2003) 
 8 Μεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο όια ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα πξέπεη λα αζθαιίδνληαη (ΠΓ 
1073/1981) 
 9 Οη πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο πνπ ηνπνζεηνύληαη πξέπεη λα ζηεξεώλνληαη, ώζηε λα κελ 
αλαηξαπνύλ (βαξηέο βάζεηο, πξόζδεζε) (ΤΑ 503/2003) 
 10 πληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο εξγαδόκελνο γηα ηελ πξνζσξηλή ξύζκηζε ηεο 
θπθινθνξίαο αλ θξηζεί απαξαίηεην. Ο εξγαδόκελνο πξέπεη λα θνξάεη θσζθνξίδνλ γηιέθν, 
θξάλνο, παπνύηζηα θαη λα θξαηάεη θόθθηλε ζεκαία. Δπίζεο πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνο γηα 
ηνπο ηξόπνπο ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη ελεκέξσζεο ησλ δηεξρόκελσλ νδεγώλ. Καηά ηε 
δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη θώλνη, γηα ην δηαρσξηζκό ηνπ εξγνηαμίνπ 
από ηελ νδό (Ν 3850/2010, ΤΑ 503/2003, ΠΓ 396/1994) 
 

11 Να ρξεζηκνπνηείηαη, αλ απαηηείηαη, όρεκα πξνεηδνπνίεζεο ησλ δηεξρόκελσλ νδεγώλ (ΤΑ 
503/2003) 
 12 Πξέπεη λα ειέγρεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε όηη δελ κεηαθηλήζεθαλ ή αθαηξέζεθαλ πιηθά ζήκαλζεο 
ή αζθάιηζεο. ε πεξίπησζε πνπ έρεη ζπκβεί θάηη ηέηνην, πξέπεη λα απνθαζίζηαληαη άκεζα ηα 
κέηξα αζθάιεηαο (ΤΑ 503/2003) 
 

13 Οη εξγαδόκελνη θνληά νδνύο ππό θπθινθνξία πξέπεη λα θνξνύλ αλαθιαζηηθό ξνπρηζκό (ΤΑ 
503/2003, ΠΓ 396/1994) 
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Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Ζιεθηξνπιεμία 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ λα αθνινπζνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνηύπνπ EΛΟΣ 
HD 384. Ζ ίδηα πξόβιεςε ηζρύεη θαη γηα θάζε είδνπο ζπζθεπή ή κεράλεκα πνπ ιεηηνπξγεί κε 
ειεθηξηθό ξεύκα (Ν 3850/2010, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

2 Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο δηαλνκήο πξέπεη λα είλαη κεηαιιηθνί ή πιαζηηθνί, ζηεγαλνύ ηύπνπ, κε 
δπλαηόηεηα θιεηδώκαηνο. Οη πίλαθεο πξέπεη λα γεηώλνληαη. Δπίζεο πξέπεη λα θέξνπλ 
πξνζηαηεπηηθό δηαθόπηε δηαθπγήο (δηαθνξηθήο πξνζηαζίαο – αληηειεθηξνπιεμηαθόο 
απηόκαηνο). Ζ εγθαηάζηαζε θαη ε ζπληήξεζε ησλ πηλάθσλ πξέπεη λα γίλεηαη από αδεηνύρν 
ειεθηξνιόγν. Οη πίλαθεο πξέπεη λα παξακέλνπλ θιεηδσκέλνη (Ν 3850/2010, ΠΓ 1073/1981, ΑΠ 
Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

3 Οη γξακκέο ηξνθνδνζίαο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο λα είλαη εληζρπκέλεο κεραληθήο αληνρήο θαη 
ειεθηξηθήο κόλσζεο (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 4 Οη δηαδξνκέο ησλ θαισδίσλ πξνο ηα ειεθηξηθά εξγαιεία πξέπεη λα κε δεκηνπξγνύλ 
πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ. πληζηάηαη ε θάιπςε ηνπο (πέξαζκα ζε ζσιήλεο, 
ζθέπαζκα κε καδέξηα, ππνγεηνπνίεζε), ε ππέξγεηα δηαδξνκή θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο εθηόο 
δηαδξόκσλ θίλεζεο πξνζσπηθνύ, κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ (ΠΓ 1073/1981, ΑΠ Φ 
7.5/1816/88/2004) 
 

5 Ζ θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ λα είλαη άξηζηε. Φζαξκέλα εξγαιεία, θαιώδηα, θηο, πνιύπξηδα θαη 
πξίδεο πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη άκεζα (Ν.3850/10, ΠΓ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Ζιεθηξνπιεμία ιόγσ ελαέξηνπ δηθηύνπ 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 ε πεξίπησζε ύπαξμεο ππνγείσλ ή/θαη ελαεξίσλ αγσγώλ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θνληά ζην 
εξγνηάμην πξέπεη λα εηδνπνηείηαη ν ΓΔΓΓΖΔ από ηνλ Αλάδνρν, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ. 
Σα κέηξα αζθάιεηαο πνπ ζα ιεθζνύλ πξέπεη λα εμεηαζηνύλ από θνηλνύ κε ηελ αξκόδηα 
ππεξεζία ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. Σα πξνηεηλόκελα κέηξα ζα ιεθζνύλ θαηόπηλ έγθξηζεο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ (ΠΓ 
1073/1981) 
 

2 Τπνγεηνπνίεζε ή παξαιιαγή ηνπ δηθηύνπ παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο (ΠΓ 1073/1981) 

3 Απνθπγή δηαθίλεζεο πιηθώλ ζε ζέζεηο θνληά ζηνπο αγσγνύο (ΠΓ 1073/1981) 

4 Σήξεζε απόζηαζεο αζθαιείαο (ε νπνία ζα ππνδεηρζεί από ηνλ ΓΔΓΓΖΔ) από αγσγνύο κέζεο 
ηάζεο θαη γεληθά θάζε είδνπο αγσγό (ΠΓ 1073/1981) 
 5 Σνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθώλ δνθώλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαηηνύκελεο απόζηαζεο 
αζθαιείαο. ε πεξίπησζε πνπ είλαη αδύλαηε ε ζπγθεθξηκέλε ιύζε, πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε 
ζήκαλζεο (πρ ζρνηλί κε θξεκαζκέλεο πηλαθίδεο ή αιπζίδεο, αλαιόγσο ηνπ ύςνπο) ζε απόζηαζε 
αζθαιείαο (ΠΓ 1073/1981) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Θόξπβνο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Σνπνζέηεζε πεγώλ ζνξύβνπ (πρ γελλήηξηεο) καθξηά από ηηο ζέζεηο εξγαζίαο (ΠΓ 149/2006) 

2 Απνκόλσζε ησλ πεγώλ ζνξύβνπ κε ρσξίζκαηα (ΠΓ 149/2006) 

3 Δθηέιεζε ζνξπβσδώλ εξγαζηώλ (πρ ρξήζε αεξνζπκπηεζηή) καθξηά από άιια ζπλεξγεία (ΠΓ 
149/2006) 
 4 Απνθπγή αθαίξεζεο ζηγαζηήξσλ θαη ησλ πξνζηαηεπηηθώλ θαιπκκάησλ ησλ κεραλεκάησλ (ΠΓ 
149/2006, ΠΓ 395/1994) 
 5 πληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ (Ν 
3850/2010, ΠΓ 395/1994) 
 6 Απνζηάζεηο αζθαιείαο από κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκό πνπ παξάγεη ζόξπβν (ΠΓ 149/2006) 

7 Πεξηνξηζκόο ηεο έθζεζεο ζε ζόξπβν κε δηαρεηξηζηηθά κέηξα (δηαιείκκαηα, ελαιιαγή αληηθεηκέλνπ 
εξγαζίαο, ελαιιαγή εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ίδηαο εξγαζίαο) (ΠΓ 149/2006) 
 

8 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηίζεηαη ζε ζόξπβν από ηνλ γηαηξό 
εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν 3850/2010, ΠΓ 149/2006, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1981) 
 9 Υξήζε ΜΑΠ (σηαζπίδεο, σηνβύζκαηα) (Ν 3850/2010, ΠΓ 149/2006, ΠΓ 396/1994) 

10 Απνθπγή εξγαζηώλ θαηά ηηο ώξεο θαηλήο εζπρίαο 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Μπνζθειεηηθνί ηξαπκαηηζκνί 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 
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Μέηπα 1 Πεξηνξηζκόο ηεο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ κε ηε βνήζεηα κεραληθώλ κέζσλ, όπνπ είλαη 
εθηθηό (ΠΓ 397/1994) 
 2 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξηίνπ (βάξνο, θέληξν βάξνπο, όγθνο, ζρήκα, ιαβέο, ζύζηαζε) (ΠΓ 
397/1994) 
 

3 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε απαηηνύκελε 
ζσκαηηθή πξνζπάζεηα (ζηξνθή θνξκνύ, απόηνκε κεηαθίλεζε, αζηαζήο ζσκαηηθή ζηάζε) (ΠΓ 
397/1994) 
 

4 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο (ειεύζεξνο ρώξνο, δηαζέζηκν ύςνο, θιίζε θαη 
νιηζζεξόηεηα δαπέδνπ, ζεξκνθξαζία, πγξαζία, αεξηζκόο, θσηηζκόο) (ΠΓ 397/1994) 
 5 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο (ζπρλόηεηα, δηάξθεηα, απόζηαζε, ρξόλνο αλάπαπζεο, ξπζκόο 
εξγαζίαο) (ΠΓ 397/1994) 
 6 Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ. Δπίζεο ε 
θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαη ε ζσκαηηθή ηνπο δηάπιαζε πξέπεη λα κε δεκηνπξγνύλ 
πξνβιήκαηα ζηελ εθηέιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ (Ν 3850/2010, ΠΓ 397/1994) 
 7 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηειεί ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο από 
ηνλ γηαηξό εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν. 3850/10, ΠΓ 397/1994, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Καηαπηώζεηο - θαζηδήζεηο ηθξησκάησλ 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 3 

Μέηπα 1 Πξηλ ηελ αλέγεξζε ηεο ζθαισζηάο πξέπεη λα δηελεξγείηαη κειέηε θαηαζθεπήο θαη αληνρήο απηήο 
από ηνλ αξκόδην κεραληθό, εθηόο αλ θαηαζθεπάδεηαη ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ηεο (ΠΓ 155/2004, ΚΤΑ 16440/1994) 
 

2 Γηα κεηαιιηθέο ζθαισζηέο πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπο, δειαδή βεβαίσζε 
εμέηαζεο ηύπνπ, δήισζε πηζηόηεηαο, ηεύρνο κειέηεο αληνρήο, νδεγίεο ζπλαξκνιόγεζεο θαη 
πξνβιεπόκελεο ρξήζεηο (ΚΤΑ 1440/1994) 
 

3 Γηα κεηαιιηθέο ζθαισζηέο πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε ζήκαλζε ζηα ζηνηρεία ηεο ζθαισζηάο, 
ε νπνία ζπκθσλεί κε ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο (ΚΤΑ 1440/1994) 
 4 Πξέπεη λα ηεξνύληαη όινη νη θαλόλεο θαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο ζθαισζηάο γηα ηελ 
αζθαιή θαη ζηαζεξή αλέγεξζε ηεο (ΠΓ 155/2004, ΚΤΑ 1440/1994) 
 5 Πξέπεη λα ειέγρνληαη όια ηα ρξεζηκνπνηνύκελα πιηθά ηεο ζθαισζηάο πξηλ ηε ρξεζηκνπνίεζε 
ηνπο (ΠΓ 155/2004, ΚΤΑ 1440/1994) 
 6 Μόλν έκπεηξνη θαη εμεηδηθεπκέλνη εξγαδόκελνη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ζπλαξκνιόγεζε θαη 
απνζπλαξκνιόγεζε ηεο ζθαισζηάο (ΠΓ 155/2004, ΠΓ 305/1996, ΚΤΑ 1440/1994) 
 

7 Ζ ζθαισζηά πξέπεη λα εδξάδεηαη ζε ζηαζεξό έδαθνο (ΠΓ 155/2004, ΠΓ 778/1980) 

8 Γηα ηε ζηήξημε ζθαισζηώλ ζε ρώκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη καδέξηα (ΠΓ 778/1980) 

9 Ζ έδξαζε ζθαισζηώλ ζε κπάδα πξέπεη λα απνθεύγεηαη (ΠΓ 778/1980, ΠΓ 155/2004) 

10 Ζ έδξαζε ζθαισζηώλ ζε παινπίλαθεο πξέπεη λα απνθεύγεηαη (ΠΓ 778/1980, ΠΓ 155/2004) 

11 Ζ ζθαισζηά πξέπεη λα "δέλεηαη" ζηελ θαηαζθεπή ή λα αληηζηεξίδεηαη. Σν "δέζηκν" ζε θακία 
πεξίπησζε δελ πξέπεη λα γίλεηαη κε ζρνηλί ή ζύξκα, αιιά ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ηεο ζθαισζηάο (ΠΓ 778/1980, ΠΓ 155/2004) 
 

12 Πξηλ νινθιεξσζεί κηα ζθαισζηά δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη (ΠΓ 155/2004, ΠΓ 778/1980) 

13 Πξέπεη λα δηελεξγείηαη ηαθηηθόο έιεγρνο ηεο αληνρήο θαη ζηαζεξόηεηαο ηεο ζθαισζηάο. Οη 
έιεγρνη πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζην Ζκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο ηνπ έξγνπ (ΠΓ 305/1996, 
ΠΓ 778/1980, ΠΓ 1073/1981, Ν 1296/1983) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Γιίζηξηκα - παξαπάηεκα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Γηαηήξεζε θαινύ λνηθνθπξηνύ ζην εξγνηάμην (ΠΓ 1073/1981) 

2 Γηαηήξεζε ησλ πξνζβάζεσλ ζε θαιή θαηάζηαζε (ΠΓ 1073/1981) 

3 Δπαξθήο θσηηζκόο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ πξνζβάζεσλ ζε απηέο (ΠΓ 1073/1981) 

4 Απνθπγή πεξάζκαηνο θαισδίσλ, ζσιήλσλ, αγσγώλ ζε δάπεδα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο 
πξνζβάζεηο ή ζέζεηο εξγαζίαο. Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε αζθαιέο ύςνο ή 
ην πέξαζκα ηνπο από ηα άθξα ησλ δηαδξόκσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα ιεθζεί 
ππόςε ε πξνζηαζία (θάιπςε) θαη ε ζήκαλζε ηνπο (ΠΓ 1073/1981) 
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Μέηπα 5 Άκεζνο θαζαξηζκόο ησλ δαπέδσλ πνπ θαζίζηαληαη νιηζζεξά (πρ από πηώζε ιηπαληηθώλ) (ΠΓ 
1073/1981) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Γνλήζεηο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Σαθηηθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ θαη επηζθεπή θζνξώλ (Ν 3850/2010, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
395/1994) 
 2 πληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ αλαξηήζεσλ θνξηεγώλ θαη κεραλεκάησλ (Ν 3850/2010, ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 305/1996) 
 3 Δπηινγή εξγαιείσλ κε δηαηάμεηο απνξξόθεζεο ελέξγεηαο (ΠΓ 395/1994) 

4 Πεξηνξηζκόο ηεο έθζεζεο ζε θξαδαζκνύο κε δηαρεηξηζηηθά κέηξα (δηαιείκκαηα, ελαιιαγή 
αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο, ελαιιαγή εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ίδηαο εξγαζίαο) 
 5 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηίζεηαη ζε δνλήζεηο από ηνλ γηαηξό 
εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν 3850/2010, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 

6 Υξήζε ΜΑΠ (γάληηα) (Ν 3850/2010, ΠΓ 396/1994) 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Έθζεζε ζε βιαπηηθέο νπζίεο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Σα ρεκηθά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη κε ηα Γειηία Πιεξνθνξηώλ Αζθάιεηαο (MSDS) θαηά ηελ 
παξαιαβή ηνπο ζην εξγνηάμην (ΠΓ 339/2001, ΠΓ 388/2001, ΠΓ 307/1986, ΠΓ 77/1993) 
 

2 Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ησλ ρεκηθώλ, ζύκθσλα κε ηα 
αλαγξαθόκελα ζηα Γειηία Πιεξνθνξηώλ Αζθάιεηαο (MSDS) ηνπο (Ν 3850/2010, ΠΓ 339/2001, 
ΠΓ 388/2001, ΠΓ 307/1986, ΠΓ 77/1993) 
 3 Απνζήθεπζε ησλ ρεκηθώλ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπο (ΠΓ 339/2001, 
ΠΓ 388/2001, ΠΓ 307/1986, ΠΓ 77/1993, ΠΓ 305/1996) 
 

4 Υξήζε ησλ ρεκηθώλ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπο (ΠΓ 339/2001, ΠΓ 
388/2001, ΠΓ 307/1986, ΠΓ 77/1993) 
 5 Υξήζε ΜΑΠ, ζύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα ζηα Γειηία Πιεξνθνξηώλ Αζθάιεηαο (MSDS) ησλ 
ρεκηθώλ θαη θαηόπηλ Γξαπηήο Δθηίκεζεο ηνπ Σερληθνύ Αζθάιεηαο ή/θαη ηνπ Γηαηξνύ Δξγαζίαο (Ν 
3850/2010, ΠΓ 396/1994, ΠΓ 339/2001, ΠΓ 388/2001, ΠΓ 307/1986, ΠΓ 77/1993) 
 6 ρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο από ην πξνζσπηθό πνπ ρξεζηκνπνηεί ρεκηθά, θαηά ηα 
δηαιείκκαηα θαη κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο (ΠΓ 339/2001, ΠΓ 388/2001, ΠΓ 307/1986, ΠΓ 
77/1993) 
 7 Πεξηνδηθή εμέηαζε ηεο θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηεί ρεκηθά, από ην 
γηαηξό εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν 3850/2010, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1985, ΠΓ 339/2001, ΠΓ 
388/2001, ΠΓ 307/1986, ΠΓ 77/1993) 
 Μ.Α.Π. 1 Γπαιηά ΔΝ 166 (Β γηα κεραληθή αληνρή θαθώλ) 

2 Παπνύηζηα (απαξαίηεηα γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ  ISO 20345 (S3) 

3 Αδηάβξνρεο κπόηεο ΔΝ ISO 20345 (S1) 

4 Εώλε αζθαιείαο 5 ζεκείσλ ΔΝ 361, EN 358 

5 Γάληηα ΔΝ 388:2016 (έλαληη κεραληθώλ θηλδύλσλ) 

6 Κξάλνο (απαξαίηεην γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 397 

7 Αλαθιαζηηθό γηιέθν ΔΝ ISO 20471 (class 2) 

ΦΑΗ : Ηλεκηπομησανολογικέρ επγαζίερ 

ΕΡΓΑΙΑ : ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
Ανάλςζη επγαζίαρ : Μεηαθνξά πιηθώλ ζην ρώξν 

Σνπνζέηεζε ζηεξηγκάησλ 
Σνπνζέηεζε αγσγώλ - εηδηθώλ εμαξηεκάησλ 
Γνθηκέο 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε εξγαδόκελνπ από ύςνο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 3 

Μέηπα 1 Πεξίθξαμε ησλ πεξάησλ πιαθώλ κε δηπιή ζαλίδα ζε ύςνο 1 κ από ην δάπεδν, κνλή ζαλίδα ζε 
ύςνο 0,5 κ θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 2 Πεξίθξαμε ησλ πεξάησλ πιαθώλ κε κεηαιιηθέο θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην 
δάπεδν θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
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Μέηπα 3 Πεξίθξαμε ησλ πεξάησλ πιαθώλ κε πξνζηαηεπηηθό δίρηπ, ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 1 κ (ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 4 Πεξίθξαμε ησλ θιηκαθνζηαζίσλ κε δηπιή ζαλίδα ζε ύςνο 1 κ από ην πάηεκα, κνλή ζαλίδα ζε 
ύςνο 0,5 κ θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 5 Πεξίθξαμε ησλ θιηκαθνζηαζίσλ κε κεηαιιηθέο θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην πάηεκα 
θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 6 Πεξίθξαμε ησλ θιηκαθνζηαζίσλ κε πξνζηαηεπηηθό δίρηπ, ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 1 κ (ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 7 Πεξίθξαμε ησλ ππεξπςσκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, δηαδξόκσλ θαη πξνζβάζεσλ κε δηαηάμεηο 
πιεπξηθήο πξνζηαζίαο (θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην δάπεδν θαη ζνβαηεπί ύςνπο 
15 εθ ή κε πξνζηαηεπηηθό δίρηπ ύςνπο ηνπιάρηζηνλ 1 κ) (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 
305/1996) 
 

8 Πεξίθξαμε ησλ θελώλ κε δηπιή ζαλίδα ζε ύςνο 1 κ από ην δάπεδν, κνλή ζαλίδα ζε ύςνο 0,5 κ 
θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 9 Πεξίθξαμε ησλ θελώλ κε κεηαιιηθέο θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην δάπεδν θαη 
ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 10 Πεξίθξαμε ησλ θελώλ κε πξνζηαηεπηηθό δίρηπ, ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 1 κ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
305/1996) 
 11 Κάιπςε ησλ νξηδνληίσλ θελώλ κε πιηθό αληνρήο ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηαο ηνπ θνξηίνπ πνπ 
αλακέλεηαη λα δερηεί (ΠΓ 1073/1981) 
 12 Σνπνζέηεζε νξηδόληηνπ πξνζηαηεπηηθνύ δηθηύνπ θάησ από ην θελό (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 
1073/1981) 
 13 Υξήζε ζπζηήκαηνο αηνκηθήο πξνζηαζίαο έλαληη πηώζεο από ύςνο (δώλε αζθαιείαο) (Ν 
3850/2010, ΠΓ 305/1996, ΠΓ 396/1994, ΠΓ 155/2004) 
 14 Πεξίθξαμε ησλ δηαδξόκσλ θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε ύςνο κεγαιύηεξν ηνπ 0,75 κ, κε 
κεηαιιηθέο θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην δάπεδν θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 
305/1996, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 7789/1980) 
 15 Καηαζθεπή θεθιηκέλσλ δηαδξόκσλ θαη πξνζβάζεσλ κε θιίζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1:2. Ζ 
αληνρή ησλ πιηθώλ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα αλακελόκελα θνξηία (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980) 
 

16 Απαγόξεπζε αθαίξεζεο νπoηαζδήπνηε πξνζηαηεπηηθήο δηάηαμεο, εθόζνλ δελ ιεθζνύλ 
αληηζηαζκηζηηθά κέηξα (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 155/2004) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε εξγαδόκελνπ από ζθαισζηά 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 3 

Μέηπα 1 Απνθπγή εξγαζίαο ζε ύςνο έμσ από ζθαισζηά (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 155/2004) 

2 Απνθπγή ρξήζεο θνππαζηώλ ζθαισζηάο σο ζθάιεο πξόζβαζεο ζε πςειόηεξεο ζέζεηο 
εξγαζίαο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 155/2004) 
 3 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο ζθαιώλ (ή ζθαισζηώλ) ζε δάπεδα ζθαισζηώλ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
778/1980, ΠΓ 155/2004) 
 4 Καηαζθεπή ηθξηώκαηνο ηνπ νπνίνπ ηα δάπεδα εξγαζίαο δελ απέρνπλ πεξηζζόηεξν από 30 εθ 
από ηελ θαηαζθεπή. ε δηαθνξεηηθή πεξίηπσζε πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη πξνζηαηπηηθέο 
δηαηάμεηο (θνππαζηέο) θαη από ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηθξηώκαηνο (ΠΓ 778/1980) 
 5 Γηακόξθσζε ζπλερώλ δαπέδσλ εξγαζίαο ηθξησκάησλ. Σα δάπεδα (θαη νη δηαηάμεηο πιεπξηθήο 
πξνζηαζίαο) πξέπεη λα πεξηβάιινπλ ηηο γσλίεο ηεο θαηαζθεπήο θαη λα κελ δηαθόπηνληαη (ΠΓ 
778/1980) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε εξγαδόκελνπ από ζθάια 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 3 

Μέηπα 1 Υξήζε ζθαιώλ γηα ζύληνκεο θαη "ειαθξηέο" εξγαζίεο (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978, ΠΓ 155/2004, 
ΠΓ 1073/81) 
 2 Σαθηηθόο έιεγρνο ησλ ζθαιώλ (ζπληζηάηαη πξηλ από θάζε ρξήζε λα δηελεξγείηαη νπηηθόο 
έιεγρνο) (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 1073/81, ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978) 
 3 ηήξημε ησλ ζθαιώλ ζε ζηαζεξό θαη ζπκπαγέο δάπεδν (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978, ΠΓ 1073/81, 
ΠΓ 155/2004) 
 4 Υξήζε κεηαιιηθώλ ζθαιώλ κε ρσλεπηά ζθαινπάηηα (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978) 

5 Δμαζθάιηζε ησλ δύν άθξσλ ησλ ζθαιώλ (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978, ΠΓ 1073/81, ΠΓ 155/2004) 

6 Υξήζε ζθαιώλ πνπ πξνεμέρνπλ θαηά 1 κ από ην επηζπκεηό δάπεδν εξγαζίαο, ώζηε λα 
δηεπθνιύλεηαη ε θάζνδνο από απηέο (ΠΓ 155/2004, ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978, ΠΓ 1073/81) 
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Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε εξγαδόκελνπ από εξγνεμέδξα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 3 

Μέηπα 1 Απνθπγή εξγαζίαο ζε ύςνο έμσ από εξγνεμέδξα (ΠΓ 1073/1981) 

2 Απνθπγή ρξήζεο θνππαζηώλ εξγνεμέδξαο σο ζθάιεο πξόζβαζεο ζε πςειόηεξεο ζέζεηο 
εξγαζίαο (ΠΓ 155/2004, ΠΓ 1073/1981) 
 3 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο ζθαιώλ (ή ζθαισζηώλ) ζε δάπεδα εξγνεμέδξσλ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
155/2004) 
 4 Απνθπγή θαζόδνπ από ππεξπςσκέλε εξγνεμέδξα (λα δεηείηαη ην θαηέβαζκα κε ρεηξηζκό από 
ην θάησ ρεηξηζηήξην) (ΠΓ 1073/1981) 
 5 Υξήζε δσλώλ αζθαιείαο δεκέλσλ ζην θαιάζη ηεο εξγνεμέδξαο (εθόζνλ πξνβιέπεηαη από ηνλ 
θαηαζθεπαζηή ηνπο ή ηε γξαπηή εθηίκεζε επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ηνπ Σερληθνύ Αζθαιείαο ηεο 
επηρείξεζεο) (Ν 3850/2010, ΠΓ 396/1994) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε αληηθεηκέλσλ από ύςνο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο πιηθώλ ζε ζέζεηο από ηηο νπνίεο κπνξεί λα πέζνπλ (πέξαηα πιαθώλ, 
θιηκαθνζηάζηα, ζθαισζηέο, ζηδεξνθαηαζθεπέο) (ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 2 Σνπνζέηεζε ζνβαηεπηνύ ζηα δάπεδα εξγαζίαο, πέξαηα πιαθώλ, ηθξηώκαηα ή πξνζηαζία απηώλ 
κε πιέγκα (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 778/1980) 
 3 Καηαζθεπή πξνζηαηεπηηθήο ζθάθεο ζηα ηθξηώκαηα. Ζ ζθάθε θαηαζθεπάδεηαη ζε ύςνο 
κεγαιύηεξν από 3,50 κ από ην πεδνδξόκην. Σν δάπεδν ηεο ζθάθεο πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη 
από αλζεθηηθό πιηθό. Σν πιάηνο ηνπ δαπέδνπ ηεο ζθάθεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,30 κ. 
Δλ ζπλερεία δηακνξθώλεηαη θεθιηκέλν επίπεδν (αληέλα), θιίζεο 1:2, ύςνπο 80 εθ (ΠΓ 778/1980) 
 

4 Σνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθνύ δηθηπώκαηνο ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηθξηώκαηνο γηα ηε 
ζπγθξάηεζε πιηθώλ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980) 
 5 Απνθπγή παξακνλήο θάησ από ζέζεηο εξγαζίαο ζε ύςνο (ΠΓ 1073/1981) 

6 Πεξίθξαμε - απνθιεηζκόο θαη ζήκαλζε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο, εθόζνλ εθηεινύληαη εξγαζίεο ζε 
ύςνο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 
 7 Πεξίθξαμε - απνθιεηζκόο θαη ζήκαλζε ηνπ ρώξνπ θάησ από ζθαισζηέο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
105/1995, ΠΓ 305/1996) 
 8 Υξήζε εηδηθήο δώλεο - εξγαιεηνζήθεο (ΠΓ 155/2004) 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε θνξηίσλ πνπ κεηαθέξνληαη θαηά ηηο αλπςσηηθέο εξγαζίεο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Απνθπγή παξακνλήο θάησ από θνξηία (ΠΓ 1073/1981) 

2 Ο αλπςσηηθόο κεραληζκόο λα έρεη ηε δπλαηόηεηα αλύςσζεο ηνπ θνξηίνπ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
395/1994, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 305/1996, ΠΓ 304/2000) 
 3 Ο αλπςσηηθόο κεραληζκόο λα θέξεη πηλαθίδα κε δηάγξακκα αλπςσηηθήο ηθαλόηεηαο (ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 305/1996, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 304/2000) 
 4 Ο αλπςσηηθόο κεραληζκόο λα έρεη ειεγρζεί πξηλ ηε ρξήζε (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 
305/1996, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 304/2000, ΤΑ 593/2003) 
 5 Ο αλπςσηηθόο κεραληζκόο λα έρεη ηηο πξνβιεπόκελεο πηζηνπνηήζεηο, από ηξίην κέξνο (ΤΑ 
593/2003, ΠΓ 305/1996) 
 6 Ο εμνπιηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (πρ ζπξκαηόζρνηλα, αιπζίδεο, γάληδνη, ηκάληεο) λα είλαη ν 
πξνβιεπόκελνο θαη ρσξίο θζνξέο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 
 7 Οη ρεηξηζηέο λα έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζόληα (αδεηνύρνη) θαη εκπεηξία (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 
113/2012) 
 8 Σα ζπξκαηόζρνηλα – ζακπάληα λα είλαη ειεγκέλα θαη πξνζαξηεκέλα ζσζηά ζην θνξηίν (ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 305/1996, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 304/2000) 
 9 Ζ πεξηνρή λα είλαη απνθιεηζκέλε γηα ηνπο κε έρνληεο εξγαζία (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 

10 Οη εξγαδόκελνη ζε γεηηνληθά ζεκεία λα έρνπλ ελεκεξσζεί 

11 Να ππάξρεη ζπλερώο θαιή νξαηόηεηα ηνπ θνξηίνπ από ηνλ ρεηξηζηή ή ππάξρεη έκπεηξνο 
θνπκαληαδόξνο (ΠΓ 1073/1981) 
 12 Οη αλπςσηηθνί κεραληζκνί λα βξίζθνληαη ζε ζέζεηο όπνπ είλαη εδξαζκέλνη θαιά (ΠΓ 1073/1981, 
ΠΓ 305/1996) 
 13 Απαγνξεύεηαη ε ειεύζεξε αηώξεζε θνξηίνπ (ΠΓ 1073/1981) 
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Μέηπα 14 Απαγνξεύεηαη ε ππεξθόξησζε ηνπ αλπςσηηθνύ κεραληζκνύ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 

15 Απαγνξεύεηαη ε πξνζπάζεηα πιάγηαο κεηαθνξάο θνξηίνπ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 

16 Απαγνξεύεηαη  ε απόηνκε αλύςσζε/ θαηέβαζκα (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 

17 Απαγνξεύεηαη ε δηαθίλεζε θνξηίσλ πάλσ από εξγαδνκέλνπο (ΠΓ 1073/1981) 

18 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε αλπςσηηθώλ όηαλ πλένπλ ζπειιώδεηο άλεκνη (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
305/1996) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηάζηκν - ζύλζιηςε - ρηύπεκα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Σα θηλνύκελα κέξε ησλ κεραλώλ πξέπεη λα θέξνπλ πξνθπιαθηήξεο (Ν. 3850/10, ΠΓ 395/1994) 

2 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο αζθαιείαο από κεραλήκαηα, νρήκαηα θαη 
εμνπιηζκό 
 3 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο αζθαιείαο από θηλνύκελα θνξηία (ΠΓ 
1073/1981) 
 4 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα απνθεύγνπλ λα βξίζθνληαη κεηαμύ θηλνύκελνπ θνξηίνπ, κεραλήκαηνο, 
νρήκαηνο, εμνπιηζκνύ θαη ζηαζεξνύ δνκηθνύ ζηνηρείνπ (ΠΓ 1073/1981) 
 5 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηηο κεηαηξνπέο - ζπληεξήζεηο εμνπιηζκνύ, εθόζνλ δελ 
έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί γηα ην ζθνπό απηό (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 395/1994) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Ζιεθηξνπιεμία 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ λα αθνινπζνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνηύπνπ EΛΟΣ 
HD 384. Ζ ίδηα πξόβιεςε ηζρύεη θαη γηα θάζε είδνπο ζπζθεπή ή κεράλεκα πνπ ιεηηνπξγεί κε 
ειεθηξηθό ξεύκα (Ν 3850/2010, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 2 Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο δηαλνκήο πξέπεη λα είλαη κεηαιιηθνί ή πιαζηηθνί, ζηεγαλνύ ηύπνπ, κε 
δπλαηόηεηα θιεηδώκαηνο. Οη πίλαθεο πξέπεη λα γεηώλνληαη. Δπίζεο πξέπεη λα θέξνπλ 
πξνζηαηεπηηθό δηαθόπηε δηαθπγήο (δηαθνξηθήο πξνζηαζίαο – αληηειεθηξνπιεμηαθόο 
απηόκαηνο). Ζ εγθαηάζηαζε θαη ε ζπληήξεζε ησλ πηλάθσλ πξέπεη λα γίλεηαη από αδεηνύρν 
ειεθηξνιόγν. Οη πίλαθεο πξέπεη λα παξακέλνπλ θιεηδσκέλνη (Ν 3850/2010, ΠΓ 1073/1981, ΑΠ 
Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

3 Οη γξακκέο ηξνθνδνζίαο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο λα είλαη εληζρπκέλεο κεραληθήο αληνρήο θαη 
ειεθηξηθήο κόλσζεο (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 4 Οη δηαδξνκέο ησλ θαισδίσλ πξνο ηα ειεθηξηθά εξγαιεία πξέπεη λα κε δεκηνπξγνύλ 
πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ. πληζηάηαη ε θάιπςε ηνπο (πέξαζκα ζε ζσιήλεο, 
ζθέπαζκα κε καδέξηα, ππνγεηνπνίεζε), ε ππέξγεηα δηαδξνκή θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο εθηόο 
δηαδξόκσλ θίλεζεο πξνζσπηθνύ, κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ (ΠΓ 1073/1981, ΑΠ Φ 
7.5/1816/88/2004) 
 

5 Ζ θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ λα είλαη άξηζηε. Φζαξκέλα εξγαιεία, θαιώδηα, θηο, πνιύπξηδα θαη 
πξίδεο πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη άκεζα (Ν.3850/10, ΠΓ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Ππξθαγηά 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο εύθιεθησλ πιηθώλ θνληά ζε πεγέο αλάθιεμεο (ΠΓ 1073/1981) 

2 Απνθπγή εθηέιεζεο "ζεξκώλ" εξγαζηώλ (ρξήζε ηξνρνύ, ειεθηξνζπγθόιιεζεο, θιόγαο αεξίνπ) 
θνληά ζε εύθιεθηα πιηθά (Ν 3850/2010, ΠΓ 17/1996, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 95/1978) 
 3 Απνθπγή αλεμέιεγθηεο ξίςεο ζθνππηδηώλ ζε νπνηνδήπνηε ρώξν (ΠΓ 1073/1981) 

4 Απνςήισζε ζάκλσλ θαη ρακειήο βιάζηεζεο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο 

5 Απαγόξεπζε θσηηάο ζην εξγνηάμην γηα νπνηνδήπνηε ιόγν (πρ ζέξκαλζε) (ΠΓ 1073/1981) 

6 Απαγόξεπζε θαπλίζκαηνο θαη γπκλήο θιόγαο ζε επηθίλδπλνπο ρώξνπο (Ν 3850/2010, ΠΓ 
17/1996, ΠΓ 1073/1981) 
 7 Υξήζε ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ (ππξνζβεζηήξεο). Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ 
ππξνζβεζηήξσλ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ. Δπίζεο ζεκεηώλεηαη όηη ηα 
ππξνζβεζηηθά κέζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε εύθνια πξνζβάζηκεο ζέζεηο (Ν 3850/2010, ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 95/1978) 
 

8 ύζηαζε νκάδαο ππξαζθάιεηαο εξγνηαμίνπ (ζπληζηάηαη ηα κέιε ηεο λα βξίζθνληαη ζην 
εξγνηάμην ζε θαζεκεξηλή βάζε, λα γλσξίδνπλ ην εξγνηάμην θαη λα έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηε 
ρξήζε ησλ ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ) (Ν 3850/2010, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 95/1978, ΠΓ 17/1996) 
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Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Θόξπβνο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Σνπνζέηεζε πεγώλ ζνξύβνπ (πρ γελλήηξηεο) καθξηά από ηηο ζέζεηο εξγαζίαο (ΠΓ 149/2006) 

2 Απνκόλσζε ησλ πεγώλ ζνξύβνπ κε ρσξίζκαηα (ΠΓ 149/2006) 

3 Δθηέιεζε ζνξπβσδώλ εξγαζηώλ (πρ ρξήζε αεξνζπκπηεζηή) καθξηά από άιια ζπλεξγεία (ΠΓ 
149/2006) 
 4 Απνθπγή αθαίξεζεο ζηγαζηήξσλ θαη ησλ πξνζηαηεπηηθώλ θαιπκκάησλ ησλ κεραλεκάησλ (ΠΓ 
149/2006, ΠΓ 395/1994) 
 5 πληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ (Ν 
3850/2010, ΠΓ 395/1994) 
 6 Απνζηάζεηο αζθαιείαο από κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκό πνπ παξάγεη ζόξπβν (ΠΓ 149/2006) 

7 Πεξηνξηζκόο ηεο έθζεζεο ζε ζόξπβν κε δηαρεηξηζηηθά κέηξα (δηαιείκκαηα, ελαιιαγή αληηθεηκέλνπ 
εξγαζίαο, ελαιιαγή εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ίδηαο εξγαζίαο) (ΠΓ 149/2006) 
 

8 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηίζεηαη ζε ζόξπβν από ηνλ γηαηξό 
εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν 3850/2010, ΠΓ 149/2006, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1981) 
 9 Υξήζε ΜΑΠ (σηαζπίδεο, σηνβύζκαηα) (Ν 3850/2010, ΠΓ 149/2006, ΠΓ 396/1994) 

10 Απνθπγή εξγαζηώλ θαηά ηηο ώξεο θαηλήο εζπρίαο 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Μπνζθειεηηθνί ηξαπκαηηζκνί 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Πεξηνξηζκόο ηεο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ κε ηε βνήζεηα κεραληθώλ κέζσλ, όπνπ είλαη 
εθηθηό (ΠΓ 397/1994) 
 2 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξηίνπ (βάξνο, θέληξν βάξνπο, όγθνο, ζρήκα, ιαβέο, ζύζηαζε) (ΠΓ 
397/1994) 
 

3 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε απαηηνύκελε 
ζσκαηηθή πξνζπάζεηα (ζηξνθή θνξκνύ, απόηνκε κεηαθίλεζε, αζηαζήο ζσκαηηθή ζηάζε) (ΠΓ 
397/1994) 
 

4 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο (ειεύζεξνο ρώξνο, δηαζέζηκν ύςνο, θιίζε θαη 
νιηζζεξόηεηα δαπέδνπ, ζεξκνθξαζία, πγξαζία, αεξηζκόο, θσηηζκόο) (ΠΓ 397/1994) 
 

5 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο (ζπρλόηεηα, δηάξθεηα, απόζηαζε, ρξόλνο αλάπαπζεο, ξπζκόο 
εξγαζίαο) (ΠΓ 397/1994) 
 

6 Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ. Δπίζεο ε 
θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαη ε ζσκαηηθή ηνπο δηάπιαζε πξέπεη λα κε δεκηνπξγνύλ 
πξνβιήκαηα ζηελ εθηέιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ (Ν 3850/2010, ΠΓ 397/1994) 
 7 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηειεί ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο από 
ηνλ γηαηξό εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν. 3850/10, ΠΓ 397/1994, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Γιίζηξηκα - παξαπάηεκα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Γηαηήξεζε θαινύ λνηθνθπξηνύ ζην εξγνηάμην (ΠΓ 1073/1981) 

2 Γηαηήξεζε ησλ πξνζβάζεσλ ζε θαιή θαηάζηαζε (ΠΓ 1073/1981) 

3 Δπαξθήο θσηηζκόο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ πξνζβάζεσλ ζε απηέο (ΠΓ 1073/1981) 

4 Απνθπγή πεξάζκαηνο θαισδίσλ, ζσιήλσλ, αγσγώλ ζε δάπεδα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο 
πξνζβάζεηο ή ζέζεηο εξγαζίαο. Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε αζθαιέο ύςνο ή 
ην πέξαζκα ηνπο από ηα άθξα ησλ δηαδξόκσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα ιεθζεί 
ππόςε ε πξνζηαζία (θάιπςε) θαη ε ζήκαλζε ηνπο (ΠΓ 1073/1981) 
 

5 Άκεζνο θαζαξηζκόο ησλ δαπέδσλ πνπ θαζίζηαληαη νιηζζεξά (πρ από πηώζε ιηπαληηθώλ) (ΠΓ 
1073/1981) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Κίλδπλνη από ηε ρξήζε εμνπιηζκνύ εξγαζίαο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Ο εμνπιηζκόο εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαη λα θέξεη ηελ έλδεημε CE. Δπίζεο 
πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ, ζηελ Διιεληθή γιώζζα (Ν 
3850/2010, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 
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Μέηπα 2 Ζ ζπλαξκνιόγεζε θαη απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ εμνπιηζκνύ εξγαζίαο πξέπεη λα γίλεηαη 
ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ (ΠΓ 395/1984, ΠΓ 89/1999) 
 3 Οη ρεηξηζηέο εμνπιηζκνύ εξγαζίαο πξέπεη λα έρνπλ ηηο απαηηνύκελεο γλώζεηο γηα ην ρεηξηζκό ηνπ 
θαη άδεηεο εθόζνλ απαηηείηαη από ηε Ννκνζεζία ή ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ (ΠΓ 395/1984, ΠΓ 
305/1996, ΠΓ 89/1999) 
 

4 Ο ρεηξηζκόο ηνπ εμνπιηζκνύ εξγαζίαο δελ πξέπεη λα δεκηνπξγεί θηλδύλνπο ζην πξνζσπηθό (ΠΓ 
395/1984, ΠΓ 89/1999) 
 5 Ο εμνπιηζκόο εξγαζίαο πξέπεη λα δηαζέηεη αζθαιή ζπζηήκαηα ρεηξηζκνύ. Δπίζεο πξέπεη λα 
θέξεη ζύζηεκα αζθαινύο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο. Αθνύζηνο ρεηξηζκόο πξέπεη λα απνθιείεηαη (ΠΓ 
395/1984, ΠΓ 89/1999) 
 6 Ο εμνπιηζκόο εξγαζίαο πξέπεη λα θέξεη πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο (πξνθπιαθηήξεο) γηα ηελ 
απνθπγή πηαζίκαηνο ησλ άθξσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, αθνύζηαο δηαθπγήο πιηθώλ, θαζώο θαη 
ηπραίαο επαθήο κε ζεξκά κέξε ηνπο (ΠΓ 395/1984, ΠΓ 89/1999) 
 7 Ο εμνπιηζκόο εξγαζίαο πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο πξνβιεπόκελεο ελδείμεηο θαη ζεκάλζεηο (ΠΓ 
395/1984, ΠΓ 89/1999) 
 8 Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε επζηάζεηα ηνπ εμνπιηζκνύ εξγαζίαο (ΠΓ 395/1984, ΠΓ 89/1999) 

9 Ο θσηηζκόο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη επαξθήο 

10 Αλ ρξεζηκνπνηνύληαη κεραλέο εζσηεξηθήο θαύζεο (ή ππάξρνπλ αλαζπκηάζεηο), δελ πξέπεη λα 
ιεηηνπξγνύλ ζε ρώξν πνπ δελ αεξίδεηαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα (ΠΓ 395/1984, ΠΓ 
89/1999) 
 

11 Ο εμνπιηζκόο εξγαζίαο πνπ ιεηηνπξγεί κε ειεθηξηθό ξεύκα πξέπεη λα είλαη γεησκέλνο θαη δηπιά 
κνλσκέλνο (Ν 3850/2010, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 395/1984, ΠΓ 89/1999) 
 12 Οη θηλεηνί εμνπιηζκνί εξγαζίαο πξέπεη λα θέξνπλ ζύζηεκα πέδεζεο (θαη εθεδξηθό, εθόζνλ 
απαηηείηαη) (ΠΓ 395/1984, ΠΓ 89/1999) 
 13 Οη θηλεηνί εμνπιηζκνί εξγαζίαο πξέπεη λα θέξνπλ θώηα πνξείαο (ΠΓ 395/1984, ΠΓ 89/1999) 

14 Οη θηλεηνί εμνπιηζκνί εξγαζίαο πξέπεη λα θέξνπλ ππξνζβεζηήξεο, εθόζνλ δελ πξνβιέπεηαη 
άιιν κέζν ππξόζβεζεο ζην ρώξν εξγαζίαο (ΠΓ 395/1984, ΠΓ 89/1999) 
 15 Οη θηλεηνί εμνπιηζκνί εξγαζίαο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα κείσζεο ησλ ζπλεπεηώλ 
ελδερόκελεο ζύγθξνπζεο (ΠΓ 395/1984, ΠΓ 89/1999) 
 16 Καηά ην ρεηξηζκό ηνπο πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή παγίδεπζεο εξγαδόκελνπ ζε 
θηλνύκελα κέξε (πρ ηξνρνί, εξπύζηξηεο) (ΠΓ 395/1984, ΠΓ 89/1999) 
 17 Ζ εγθαηάζηαζε ησλ εμνπιηζκώλ εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα αλπςσηηθέο εξγαζίεο 
πξέπεη λα είλαη αζθαιήο (ΠΓ 395/1984, ΠΓ 89/1999) 
 18 Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα αλπςσηηθέο εξγαζίεο πξέπεη λα θέξνπλ 
επδηάθξηηε έλδεημε ηνπ νλνκαζηηθνύ θνξηίνπ ηνπο (θαζώο θαη θάζε ζπζρεκαηηζκνύ ηνπο) (ΠΓ 
395/1984, ΠΓ 305/1996, ΠΓ 89/1999) 
 

19 Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα αλπςσηηθέο εξγαζίεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο 
πξνβιεπόκελεο ελδείμεηο θαη ζεκάλζεηο (ΠΓ 395/1984, ΠΓ 89/1999) 
 20 Πξέπεη λα δίλεηαη κέξηκλα γηα ηελ απνθπγή πξόζθξνπζεο, ειεύζεξεο πηώζεο θαζώο θαη 
αθνύζηαο απαγθίζηξσζεο ηνπ θνξηίνπ (ΠΓ 395/1984, ΠΓ 89/1999) 
 21 Δθόζνλ από ηε ρξήζε εμνπιηζκνύ εξγαζίαο πξνθύπηνπλ ηδηαίηεξνη θίλδπλνη, ν ρεηξηζκόο 
πξέπεη λα γίλεηαη κόλν από εξγαδόκελνπο ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαηεζεί ε ρξήζε ηνπ (ΠΓ 
395/1984, ΠΓ 305/1996, ΠΓ 89/1999) 
 22 Δθόζνλ από ηε ρξήζε εμνπιηζκνύ εξγαζίαο πξνθύπηνπλ ηδηαίηεξνη θίλδπλνη, νη εξγαζίεο 
ειέγρνπ, ζπληήξεζεο, κεηαηξνπήο θαη επηζθεπήο ηνπ πξέπεη λα γίλνληαη από αξκόδην πξόζσπν 
(Ν 3850/2010, ΠΓ 395/1984, ΠΓ 305/1996, ΠΓ 89/1999) 
 Μ.Α.Π. 1 Κξάλνο κε ελζσκαησκέλε κάζθα ειεθηξνζπγθνιιεηή ΔΝ 175, ΔΝ 169 

2 Παπνύηζηα (απαξαίηεηα γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ  ISO 20345 (S3) 

3 Εώλε αζθαιείαο 5 ζεκείσλ ΔΝ 361, EN 358 

4 Γάληηα ΔΝ 388:2016 (έλαληη κεραληθώλ θηλδύλσλ) 

5 Κξάλνο (απαξαίηεην γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 397 

6 Γάληηα γηα ειεθηξνζπγθνιιήζεηο ΔΝ 388, ΔΝ 407, EN 12477 

7 Πνδηά γηα ειεθηξνζπγθνιιήζεηο ΔΝ 470,  ΔΝ ISO 11611:2015 

8 Αλαθιαζηηθό γηιέθν ΔΝ ISO 20471 (class 2) 

ΕΡΓΑΙΑ : ΕΡΓΑΙΕ Ε ΟΔΟΤ ΤΠΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 
Ανάλςζη επγαζίαρ : Δξγαζίεο ζε νδνύο ππό θπθινθνξίαο 
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Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Σξνραίν 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 3 

Μέηπα 1 Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζε νδό ππό θπθινθνξία πξέπεη λα ελεκεξσζνύλ νη αξκόδηεο 
αξρέο θαη νη άκεζα ελδηαθεξόκελνη. (ΤΑ 503/2003) 
 2 Ζ ηξνραία ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ηηο εξγαζίεο θαη ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, 
ώζηε λα δηεπζεηεζεί ην ζέκα ησλ αδεηώλ. Δπίζεο πξέπεη λα θαζνξηζηεί αλ απαηηείηαη ε 
ζπλδξνκή ηεο ηξνραίαο γηα ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο. (ΤΑ 503/2003) 
 

3 Ζ πξνζσξηλή ζήκαλζε ηεο νδνύ πξέπεη λα γίλεηαη όπσο πξνβιέπεηαη από ηα ζθαξηθήκαηα ηεο 
ΤΑ 502/2003 ή ηε ζρεηηθή θπθινθνξηαθή κειέηε (εθόζνλ ε πεξίπησζε δελ αληηζηνηρεί ζε θάπνην 
από ηα ζθαξηθήκαηα). (ΤΑ 503/2003) 
 4 Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη πιήξεο θαη ηθαλνπνηεηηθή πεξίθξαμε ηνπ ρώξνπ ησλ εξγαζηώλ, 
απνηξέπνληαο ηνπο κε έρνληεο εξγαζία λα εηζέιζνπλ ζε απηόλ. Δπίζεο πξέπεη λα απνηξέπεηαη 
ε είζνδνο νρεκάησλ, πνπ έρνπλ παξεθθιίλεη από ηελ πνξεία ηνπο, ζην ρώξν. (ΠΓ 305/1996, ΤΑ 
503/2003) 
 

5 Όιεο νη εξγαζίεο πξέπεη λα εθηεινύληαη εληόο ηεο πεξίθξαμεο ηνπ έξγνπ. (ΤΑ 503/2003) 

6 Όινη νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θνξνύλ θσζθνξίδνληα γηιέθα ζπλερώο. (ΤΑ 503/2003, ΠΓ 
396/1994) 
 7 Να δηαηεξείηαη θαζαξόο ν ρώξνο εξγαζίαο άιια θαη ν επξύηεξνο ρώξνο πεξί απηόλ 
(νδόζηξσκα). (ΤΑ 503/2003) 
 8 Μεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο όια ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα πξέπεη λα αζθαιίδνληαη. (ΤΑ 
503/2003) 
 9 Ζ αλάξηεζε ησλ πηλαθίδσλ, θαηά ηηο αλπςσηηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
ηνπο, πξέπεη λα γίλεηαη μερσξηζηά γηα θαζεκία θαη κε «πληρηό» δέζηκν. (ΤΑ 503/2003) 
 10 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα απνκαθξύλνληαη από ην ρώξν ηνπνζέηεζεο ησλ πηλαθίδσλ κέρξη λα 
πιεζηάζνπλ ζην έδαθνο. (ΤΑ 503/2003) 
 11 Οη εξγαδόκελνη πνπ ηνπνζεηνύλ πηλαθίδεο θαη ζηεζαία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ γάληηα. (ΤΑ 
503/2003, ΠΓ 396/1994) 
 12 Οη πηλαθίδεο πξέπεη λα ζηεξεώλνληαη, ώζηε λα κελ αλαηξαπνύλ (βαξηέο βάζεηο, πξόζδεζε). 
(ΤΑ 503/2003) 
 13 πληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο εξγαδόκελνο γηα ηελ πξνζσξηλή ξύζκηζε ηεο 
θπθινθνξίαο αλ θξηζεί απαξαίηεην. Ο εξγαδόκελνο πξέπεη λα θνξάεη θσζθνξίδνλ γηιέθν, 
θξάλνο, παπνύηζηα θαη λα θξαηάεη θόθθηλε ζεκαία. Δπίζεο πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνο γηα 
ηνπο ηξόπνπο ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη ελεκέξσζεο ησλ δηεξρόκελσλ νδεγώλ. Καηά ηε 
δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη θώλνη, γηα ην δηαρσξηζκό ηνπ εξγνηαμίνπ 
από ηελ νδό. (Ν 3850/2010, ΤΑ 503/2003) 
 

14 Να ρξεζηκνπνηείηαη, αλ απαηηείηαη, όρεκα πξνεηδνπνίεζεο ησλ δηεξρόκελσλ νδεγώλ. (ΤΑ 
503/2003) 
 15 Πξέπεη λα ειέγρεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε όηη δελ κεηαθηλήζεθαλ ή αθαηξέζεθαλ πιηθά ζήκαλζεο 
ή αζθάιηζεο. ε πεξίπησζε πνπ έρεη ζπκβεί θάηη ηέηνην, πξέπεη λα απνθαζίζηαληαη άκεζα ηα 
κέηξα αζθάιεηαο. (ΤΑ 503/2003) 
 Μ.Α.Π. 1 Αλαθιαζηηθό γηιέθν ΔΝ ISO 20471 (class 2) 

ΕΡΓΑΙΑ : ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΚΑΛΤΜΜΑΣΧΝ ΦΡΕΑΣΙΧΝ 
Ανάλςζη επγαζίαρ : Μεηαθνξά πιηθώλ 

Σνπνζέηεζε ρπηνζίδεξσλ ηεκαρίσλ 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε θνξηίσλ πνπ κεηαθέξνληαη θαηά ηηο αλπςσηηθέο εξγαζίεο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Απνθπγή παξακνλήο θάησ από θνξηία (ΠΓ 1073/1981) 

2 Ο αλπςσηηθόο κεραληζκόο λα έρεη ηε δπλαηόηεηα αλύςσζεο ηνπ θνξηίνπ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
395/1994, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 305/1996, ΠΓ 304/2000) 
 3 Ο αλπςσηηθόο κεραληζκόο λα θέξεη πηλαθίδα κε δηάγξακκα αλπςσηηθήο ηθαλόηεηαο (ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 305/1996, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 304/2000) 
 4 Ο αλπςσηηθόο κεραληζκόο λα έρεη ειεγρζεί πξηλ ηε ρξήζε (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 
305/1996, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 304/2000, ΤΑ 593/2003) 
 5 Ο αλπςσηηθόο κεραληζκόο λα έρεη ηηο πξνβιεπόκελεο πηζηνπνηήζεηο, από ηξίην κέξνο (ΤΑ 
593/2003, ΠΓ 305/1996) 
 6 Ο εμνπιηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (πρ ζπξκαηόζρνηλα, αιπζίδεο, γάληδνη, ηκάληεο) λα είλαη ν 
πξνβιεπόκελνο θαη ρσξίο θζνξέο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 
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Μέηπα 7 Οη ρεηξηζηέο λα έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζόληα (αδεηνύρνη) θαη εκπεηξία (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 
113/2012) 
 8 Σα ζπξκαηόζρνηλα – ζακπάληα λα είλαη ειεγκέλα θαη πξνζαξηεκέλα ζσζηά ζην θνξηίν (ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 305/1996, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 304/2000) 
 9 Ζ πεξηνρή λα είλαη απνθιεηζκέλε γηα ηνπο κε έρνληεο εξγαζία (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 

10 Οη εξγαδόκελνη ζε γεηηνληθά ζεκεία λα έρνπλ ελεκεξσζεί 

11 Να ππάξρεη ζπλερώο θαιή νξαηόηεηα ηνπ θνξηίνπ από ηνλ ρεηξηζηή ή ππάξρεη έκπεηξνο 
θνπκαληαδόξνο (ΠΓ 1073/1981) 
 12 Οη αλπςσηηθνί κεραληζκνί λα βξίζθνληαη ζε ζέζεηο όπνπ είλαη εδξαζκέλνη θαιά (ΠΓ 1073/1981, 
ΠΓ 305/1996) 
 13 Απαγνξεύεηαη ε ειεύζεξε αηώξεζε θνξηίνπ (ΠΓ 1073/1981) 

14 Απαγνξεύεηαη ε ππεξθόξησζε ηνπ αλπςσηηθνύ κεραληζκνύ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 

15 Απαγνξεύεηαη ε πξνζπάζεηα πιάγηαο κεηαθνξάο θνξηίνπ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 

16 Απαγνξεύεηαη  ε απόηνκε αλύςσζε/ θαηέβαζκα (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 

17 Απαγνξεύεηαη ε δηαθίλεζε θνξηίσλ πάλσ από εξγαδνκέλνπο (ΠΓ 1073/1981) 

18 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε αλπςσηηθώλ όηαλ πλένπλ ζπειιώδεηο άλεκνη (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
305/1996) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Καηαπιάθσζε από πιηθά 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 3 

Μέηπα 1 Ζ δηαδηθαζία θαηεδάθηζεο πξέπεη λα ζπληνλίδεηαη από ππεύζπλν κεραληθό (ΠΓ 1073/1981, ΤΑ 
31245/1993, ΠΓ 305/1996) 
 

2 Ο ππεύζπλνο κεραληθόο πξέπεη λα ειέγμεη ηελ πξνο θαηεδάθηζε θαηαζθεπή, γηα λα δηαπηζηώζεη 
ην είδνο θαη ηε θαηάζηαζε ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ, θαζώο θαη ησλ ππνινίπσλ δνκηθώλ 
ζηνηρείσλ (ΠΓ 1073/1981,ΤΑ 31245/1993,  ΠΓ 305/1996) 
 3 Ο ππεύζπλνο κεραληθόο πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ πηζαλόηεηα πξόθιεζεο δεκηώλ ζε γεηηνληθέο 
θαηαζθεπέο, ηόζν θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαηεδάθηζεο, όζν θαη κεηά από απηή (ΠΓ 1073/1981, 
ΤΑ 31245/1993, ΠΓ 305/1996) 
 

4 Ο ππεύζπλνο κεραληθόο πξέπεη λα δηελεξγήζεη επηηόπνπ απηνςία κε ηνλ κειεηεηή, ηνλ ηδηνθηήηε 
θαη ηνλ εξγνδεγό (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 
 5 Ο ππεύζπλνο κεραληθόο πξέπεη λα ελεκεξώζεη ηνλ εξγνδεγό γηα ηε κειέηε θαη ηηο επηηόπνπ 
ζπλζήθεο (ΠΓ 1073/1981) 
 6 Ο ππεύζπλνο κεραληθόο πξέπεη λα ειέγμεη αλ ν εμνπιηζκόο θαη ε ζηειέρσζε ηνπ ζπλεξγείνπ 
επαξθνύλ γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο (ΠΓ 1073/1981) 
 7 Ο ππεύζπλνο κεραληθόο πξέπεη λα επηβιέπεη όιε ηε δηαδηθαζία γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθησλ 
θαηαζηάζεσλ (ΠΓ 1073/1981) 
 8 Σν δηαζέζηκν πξνζσπηθό είλαη εμεηδηθεπκέλν ζηηο εξγαζίεο θαηεδαθίζεσλ (ΠΓ 1073/1981, ΤΑ 
31245/1993) 
 9 Όινη νη εξγαδόκελνη γλσξίδνπλ ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία ηνπο, ηόζν γηα 
ηνπο ίδηνπο, όζν θαη γηα ηνπο γύξσ ηνπο (ΠΓ 1073/1981) 
 10 Ο αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ επηβιέπεηαη από θάζε επηθεθαιήο δελ μεπεξλάεη ηα 10 άηνκα 
(ΠΓ 1073/1981) 
 11 Έρεη απνθιεηζηεί ε πεξηνρή πεξηκεηξηθά ζε απόζηαζε κεγαιύηεξε ηνπ ελόο ηεηάξηνπ ηνπ ύςνπο 
ηεο θαηεδαθηζηέαο θαηαζθεπήο, ή θαηαζθεπάδνληαη θαηάιιειεο δηαβάζεηο θαη ζπιιεθηήξηα 
πεηάζκαηα. ε θάζε πεξίπησζε ηνπνζεηνύληαη θαηάιιεια ζήκαηα πξνεηδνπνίεζεο ηξίησλ (ΠΓ 
1073/1981, ΤΑ 31245/1993) 
 

12 Έρνπλ δηαθνπεί ή κεηαθεξζεί όιεο νη παξνρέο (ΠΓ 1073/1981, ΤΑ 31245/1993) 

13 Έρνπλ επηζεκαλζεί θαη θαιπθζεί όια ηα θαηαθόξπθα θελά (ΠΓ 1073/1981) 

14 Έρνπλ απνκαθξπλζεί ηα δνρεία – δεμακελέο πνπ ελδέρεηαη λα πεξηέρνπλ επηθίλδπλα πιηθά (ΠΓ 
1073/1981, ΤΑ 31245/1993) 
 15 ην ρώξν πξνο θαηεδάθηζε βξίζθνληαη νη απνιύησο απαξαίηεηνη εξγαδόκελνη (ΠΓ 1073/1981, 
ΤΑ 31245/1993) 
 16 Τπάξρεη επηθνηλσλία κε ηα ζπλεξγεία θαηεδάθηζεο (ΠΓ 1073/1981, ΤΑ 31245/1993) 

17 Γελ ππεξθνξηώλνληαη ηα δάπεδα κε πιηθά θαηεδάθηζεο θαη κεραλήκαηα - εμνπιηζκό (ΠΓ 
1073/1981, ΤΑ 31245/1993) 
 18 Λακβάλνληαη κέηξα πξνζηαζίαο ησλ γεηηνληθώλ θαηαζθεπώλ (ΠΓ 1073/1981, ΤΑ 31245/1993) 
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Μέηπα 19 Οη εξγαδόκελνη πνπ πινπνηνύλ ηελ θαηεδάθηζε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα πξνβιεπόκελα 
από ηνλ θαηαζθεπαζηή Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) (Ν 3850/2010, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
396/1994, ΤΑ 31245/1993) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηάζηκν - ζύλζιηςε - ρηύπεκα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Σα θηλνύκελα κέξε ησλ κεραλώλ πξέπεη λα θέξνπλ πξνθπιαθηήξεο (Ν. 3850/10, ΠΓ 395/1994) 

2 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο αζθαιείαο από κεραλήκαηα, νρήκαηα θαη 
εμνπιηζκό 
 3 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο αζθαιείαο από θηλνύκελα θνξηία (ΠΓ 
1073/1981) 
 4 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα απνθεύγνπλ λα βξίζθνληαη κεηαμύ θηλνύκελνπ θνξηίνπ, κεραλήκαηνο, 
νρήκαηνο, εμνπιηζκνύ θαη ζηαζεξνύ δνκηθνύ ζηνηρείνπ (ΠΓ 1073/1981) 
 5 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηηο κεηαηξνπέο - ζπληεξήζεηο εμνπιηζκνύ, εθόζνλ δελ 
έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί γηα ην ζθνπό απηό (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 395/1994) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Σξνραίν 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζε νδνύο ππό θπθινθνξία πξέπεη λα ελεκεξσζνύλ νη αξκόδηεο 
αξρέο θαη νη άκεζα ελδηαθεξόκελνη (ΤΑ 503/2003) 
 

2 Ζ ηξνραία ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ηηο εξγαζίεο θαη ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, 
ώζηε λα δηεπζεηεζεί ην ζέκα ησλ αδεηώλ. Δπίζεο πξέπεη λα θαζνξηζηεί αλ απαηηείηαη ε 
ζπλδξνκή ηεο ηξνραίαο γηα ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο (ΤΑ 503/2003) 
 3 Ζ ζήκαλζε πξέπεη λα γίλεηαη όπσο πξνβιέπεηαη από ηα ζθαξηθήκαηα ηεο ΤΑ 502/2003 ή ηε 
ζρεηηθή κειέηε (εθόζνλ ε πεξίπησζε δελ αληηζηνηρεί ζε θάπνην από ηα ζθαξηθήκαηα) (ΤΑ 
503/2003) 
 4 Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη πιήξεο θαη ηθαλνπνηεηηθή πεξίθξαμε ηνπ ρώξνπ ησλ εξγαζηώλ, 
απνηξέπνληαο ηνπο κε έρνληεο εξγαζία λα εηζέιζνπλ ζε απηόλ. Δπίζεο πξέπεη λα απνηξέπεηαη 
ε είζνδνο νρεκάησλ, πνπ έρνπλ παξεθθιίλεη από ηελ πνξεία ηνπο, ζην ρώξν (ΠΓ 305/1996, ΤΑ 
503/2003) 
 

5 Όιεο νη εξγαζίεο πξέπεη λα εθηεινύληαη εληόο ηεο πεξίθξαμεο ηνπ έξγνπ (ΤΑ 503/2003) 

6 Όινη νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θνξνύλ θσζθνξίδνληα γηιέθα ζπλερώο (ΤΑ 503/2003, ΠΓ 
396/1994) 
 7 Να δηαηεξείηαη θαζαξόο ν ρώξνο εξγαζίαο άιια θαη ην νδόζηξσκα εθηόο ηνπ εξγνηαμηαθνύ 
ρώξνπ (ΤΑ 503/2003) 
 8 Μεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο όια ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα πξέπεη λα αζθαιίδνληαη (ΠΓ 
1073/1981) 
 9 Οη πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο πνπ ηνπνζεηνύληαη πξέπεη λα ζηεξεώλνληαη, ώζηε λα κελ 
αλαηξαπνύλ (βαξηέο βάζεηο, πξόζδεζε) (ΤΑ 503/2003) 
 

10 πληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο εξγαδόκελνο γηα ηελ πξνζσξηλή ξύζκηζε ηεο 
θπθινθνξίαο αλ θξηζεί απαξαίηεην. Ο εξγαδόκελνο πξέπεη λα θνξάεη θσζθνξίδνλ γηιέθν, 
θξάλνο, παπνύηζηα θαη λα θξαηάεη θόθθηλε ζεκαία. Δπίζεο πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνο γηα 
ηνπο ηξόπνπο ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη ελεκέξσζεο ησλ δηεξρόκελσλ νδεγώλ. Καηά ηε 
δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη θώλνη, γηα ην δηαρσξηζκό ηνπ εξγνηαμίνπ 
από ηελ νδό (Ν 3850/2010, ΤΑ 503/2003, ΠΓ 396/1994) 
 

11 Να ρξεζηκνπνηείηαη, αλ απαηηείηαη, όρεκα πξνεηδνπνίεζεο ησλ δηεξρόκελσλ νδεγώλ (ΤΑ 
503/2003) 
 12 Πξέπεη λα ειέγρεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε όηη δελ κεηαθηλήζεθαλ ή αθαηξέζεθαλ πιηθά ζήκαλζεο 
ή αζθάιηζεο. ε πεξίπησζε πνπ έρεη ζπκβεί θάηη ηέηνην, πξέπεη λα απνθαζίζηαληαη άκεζα ηα 
κέηξα αζθάιεηαο (ΤΑ 503/2003) 
 

13 Οη εξγαδόκελνη θνληά νδνύο ππό θπθινθνξία πξέπεη λα θνξνύλ αλαθιαζηηθό ξνπρηζκό (ΤΑ 
503/2003, ΠΓ 396/1994) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Μπνζθειεηηθνί ηξαπκαηηζκνί 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Πεξηνξηζκόο ηεο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ κε ηε βνήζεηα κεραληθώλ κέζσλ, όπνπ είλαη 
εθηθηό (ΠΓ 397/1994) 
 2 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξηίνπ (βάξνο, θέληξν βάξνπο, όγθνο, ζρήκα, ιαβέο, ζύζηαζε) (ΠΓ 
397/1994) 
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Μέηπα 3 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε απαηηνύκελε 
ζσκαηηθή πξνζπάζεηα (ζηξνθή θνξκνύ, απόηνκε κεηαθίλεζε, αζηαζήο ζσκαηηθή ζηάζε) (ΠΓ 
397/1994) 
 

4 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο (ειεύζεξνο ρώξνο, δηαζέζηκν ύςνο, θιίζε θαη 
νιηζζεξόηεηα δαπέδνπ, ζεξκνθξαζία, πγξαζία, αεξηζκόο, θσηηζκόο) (ΠΓ 397/1994) 
 5 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο (ζπρλόηεηα, δηάξθεηα, απόζηαζε, ρξόλνο αλάπαπζεο, ξπζκόο 
εξγαζίαο) (ΠΓ 397/1994) 
 

6 Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ. Δπίζεο ε 
θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαη ε ζσκαηηθή ηνπο δηάπιαζε πξέπεη λα κε δεκηνπξγνύλ 
πξνβιήκαηα ζηελ εθηέιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ (Ν 3850/2010, ΠΓ 397/1994) 
 

7 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηειεί ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο από 
ηνλ γηαηξό εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν. 3850/10, ΠΓ 397/1994, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 Μ.Α.Π. 1 Παπνύηζηα (απαξαίηεηα γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ  ISO 20345 (S3) 

2 Γάληηα ΔΝ 388:2016 (έλαληη κεραληθώλ θηλδύλσλ) 

3 Κξάλνο (απαξαίηεην γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 397 

4 Αλαθιαζηηθό γηιέθν ΔΝ ISO 20471 (class 2) 

ΕΡΓΑΙΑ : ΕΠΙΥΧΕΙ 
Ανάλςζη επγαζίαρ : Μεηαθνξά πιηθώλ ζην ρώξν 

Απόζεζε πιηθώλ 
πκπύθλσζε πιηθώλ 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε εξγαδόκελνπ από πξαλέο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 3 

Μέηπα 1 Πεξίθξαμε ησλ πξαλώλ κε δηπιή ζαλίδα ζε ύςνο 1 κ από ην πάηεκα, κνλή ζαλίδα ζε ύςνο 0,5 
κ θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 1073/1981) 
 2 Πεξίθξαμε ησλ πξαλώλ κε κεηαιιηθέο θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην πάηεκα θαη 
ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 1073/1981) 
 3 Πεξίθξαμε ησλ πξαλώλ κε πξνζηαηεπηηθό δίρηπ, ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 1 κ (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 
1073/1981) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε αληηθεηκέλσλ από πξαλή 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο πιηθώλ ζηα άθξα ησλ πξαλώλ (ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : ύγθξνπζε κε κεράλεκα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Πξέπεη λα ηεξείηαη απόζηαζε αζθαιείαο από ηα ΜΔ. Οη κε έρνληεο εξγαζία πξέπεη λα 
απνκαθξύλνληαη από ην ρώξν θίλεζεο θαη εξγαζίαο ησλ ΜΔ (ΠΓ 1073/1981) 
 2 Οη εξγαδόκελνη λα κελ πιεζηάδνπλ ηα ΜΔ εθόζνλ ν ρεηξηζηήο δελ ηνπο έρεη αληηιεθζεί. Δπίζεο 
δελ πξέπεη λα αλαπαύνληαη πάλσ ή θνληά ζε ΜΔ (ΠΓ 1073/1981) 
 3 Ο ρεηξηζκόο ησλ ΜΔ πξέπεη λα γίλεηαη από αδεηνύρνπο ρεηξηζηέο, ειηθίαο άλσ ησλ 18 εηώλ. 
Δπίζεο επηηξέπεηαη βνεζνί ρεηξηζηώλ λα ρεηξίδνληαη ΜΔ, ππό ηελ θαζνδήγεζε ρεηξηζηή, γηα 
ζπγθεθξηκέλεο ώξεο. Οη ρεηξηζηέο ησλ ΜΔ πξέπεη λα δηαζέηνπλ άδεηα αληίζηνηρεο Οκάδαο θαη 
Καηεγνξίαο (ΠΓ 113/2012, ΠΓ 305/1996, ΠΓ 1073/1981) 
 

4 Οη εξγαδόκελνη θνληά ζην ρώξν θίλεζεο θαη εξγαζίαο ησλ ΜΔ πξέπεη λα θνξνύλ αλαθιαζηηθό 
ξνπρηζκό (ΠΓ 396/1994) 
 5 Σα ΜΔ πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Ννκνζεζίαο θαη λα θέξνπλ ηελ 
έλδεημε «CE» (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 304/2000) 
 6 Σα ΜΔ πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη κε ελεκεξσκέλν εγρεηξίδην νδεγηώλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 
(ζηελ Διιεληθή γιώζζα). Ο ρεηξηζκόο ηνπο πξέπεη λα είλαη ζύκθσλνο κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 
εγρεηξηδίνπ θαη ηεο Ννκνζεζίαο (αθόκε θαη θαηά ηελ αθηλεηνπνίεζε ηνπο) (Ν 3850/2010, ΠΓ 
395/1994, ΠΓ 1073/1981) 
 

7 Ζ ιεηηνπξγία ησλ ΜΔ πξέπεη λα επηβιέπεηαη από αξκόδην πξόζσπν (ζύκθσλα κε ην 
ΒΓ4/1951). Οη δηαηάμεηο αζθαιείαο (πρ θνπκπί επείγνπζαο δηαθνπήο, ερεηηθό ζήκα 
νπηζζνπνξείαο) θαζώο ηα ζπζηήκαηα πέδεζεο θαη δηεύζπλζεο  πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ 
θαλνληθά. Σα ειαζηηθά πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Οη ελδείμεηο ηνπ ηακπιό 
ρεηξηζκνύ πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ, όπσο επίζεο θαη ε νη δηαηάμεηο ζήκαλζεο (θώηα, θάξνο) (ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 304/2000) 
       

ΔΡΓΟ: ειίδα 59   



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Οδηγίες αζφαλούς εργαζίας 
      

Μέηπα 8 Σα ΜΔ θαζώο θαη ηα θηλνύκελα κέξε ηνπο, πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη θαηά ηελ αθηλεηνπνίεζε 
ηνπο. Δπίζεο δελ πξέπεη λα αθήλνληαη ρσξίο θνξηίν (πρ θάδνη εθζθαπηηθώλ). Πξηλ ηελ 
επαλαιεηηνπξγία θάζε ΜΔ πξέπεη λα πξνεγείηαη γεληθόο έιεγρνο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 
 

9 Οη ρεηξηζηέο λα κελ εγθαηαιείπνπλ ηα ΜΔ ρσξίο λα ιάβνπλ ηα απαηηνύκελα κέηξα εμαζθάιηζεο 
ηνπο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηάζηκν - ζύλζιηςε - ρηύπεκα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Σα θηλνύκελα κέξε ησλ κεραλώλ πξέπεη λα θέξνπλ πξνθπιαθηήξεο (Ν. 3850/10, ΠΓ 395/1994) 

2 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο αζθαιείαο από κεραλήκαηα, νρήκαηα θαη 
εμνπιηζκό 
 3 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο αζθαιείαο από θηλνύκελα θνξηία (ΠΓ 
1073/1981) 
 4 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα απνθεύγνπλ λα βξίζθνληαη κεηαμύ θηλνύκελνπ θνξηίνπ, κεραλήκαηνο, 
νρήκαηνο, εμνπιηζκνύ θαη ζηαζεξνύ δνκηθνύ ζηνηρείνπ (ΠΓ 1073/1981) 
 5 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηηο κεηαηξνπέο - ζπληεξήζεηο εμνπιηζκνύ, εθόζνλ δελ 
έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί γηα ην ζθνπό απηό (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 395/1994) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Σξνραίν 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζε νδνύο ππό θπθινθνξία πξέπεη λα ελεκεξσζνύλ νη αξκόδηεο 
αξρέο θαη νη άκεζα ελδηαθεξόκελνη (ΤΑ 503/2003) 
 2 Ζ ηξνραία ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ηηο εξγαζίεο θαη ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, 
ώζηε λα δηεπζεηεζεί ην ζέκα ησλ αδεηώλ. Δπίζεο πξέπεη λα θαζνξηζηεί αλ απαηηείηαη ε 
ζπλδξνκή ηεο ηξνραίαο γηα ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο (ΤΑ 503/2003) 
 3 Ζ ζήκαλζε πξέπεη λα γίλεηαη όπσο πξνβιέπεηαη από ηα ζθαξηθήκαηα ηεο ΤΑ 502/2003 ή ηε 
ζρεηηθή κειέηε (εθόζνλ ε πεξίπησζε δελ αληηζηνηρεί ζε θάπνην από ηα ζθαξηθήκαηα) (ΤΑ 
503/2003) 
 4 Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη πιήξεο θαη ηθαλνπνηεηηθή πεξίθξαμε ηνπ ρώξνπ ησλ εξγαζηώλ, 
απνηξέπνληαο ηνπο κε έρνληεο εξγαζία λα εηζέιζνπλ ζε απηόλ. Δπίζεο πξέπεη λα απνηξέπεηαη 
ε είζνδνο νρεκάησλ, πνπ έρνπλ παξεθθιίλεη από ηελ πνξεία ηνπο, ζην ρώξν (ΠΓ 305/1996, ΤΑ 
503/2003) 
 

5 Όιεο νη εξγαζίεο πξέπεη λα εθηεινύληαη εληόο ηεο πεξίθξαμεο ηνπ έξγνπ (ΤΑ 503/2003) 

6 Όινη νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θνξνύλ θσζθνξίδνληα γηιέθα ζπλερώο (ΤΑ 503/2003, ΠΓ 
396/1994) 
 7 Να δηαηεξείηαη θαζαξόο ν ρώξνο εξγαζίαο άιια θαη ην νδόζηξσκα εθηόο ηνπ εξγνηαμηαθνύ 
ρώξνπ (ΤΑ 503/2003) 
 8 Μεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο όια ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα πξέπεη λα αζθαιίδνληαη (ΠΓ 
1073/1981) 
 

9 Οη πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο πνπ ηνπνζεηνύληαη πξέπεη λα ζηεξεώλνληαη, ώζηε λα κελ 
αλαηξαπνύλ (βαξηέο βάζεηο, πξόζδεζε) (ΤΑ 503/2003) 
 10 πληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο εξγαδόκελνο γηα ηελ πξνζσξηλή ξύζκηζε ηεο 
θπθινθνξίαο αλ θξηζεί απαξαίηεην. Ο εξγαδόκελνο πξέπεη λα θνξάεη θσζθνξίδνλ γηιέθν, 
θξάλνο, παπνύηζηα θαη λα θξαηάεη θόθθηλε ζεκαία. Δπίζεο πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνο γηα 
ηνπο ηξόπνπο ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη ελεκέξσζεο ησλ δηεξρόκελσλ νδεγώλ. Καηά ηε 
δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη θώλνη, γηα ην δηαρσξηζκό ηνπ εξγνηαμίνπ 
από ηελ νδό (Ν 3850/2010, ΤΑ 503/2003, ΠΓ 396/1994) 
 

11 Να ρξεζηκνπνηείηαη, αλ απαηηείηαη, όρεκα πξνεηδνπνίεζεο ησλ δηεξρόκελσλ νδεγώλ (ΤΑ 
503/2003) 
 

12 Πξέπεη λα ειέγρεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε όηη δελ κεηαθηλήζεθαλ ή αθαηξέζεθαλ πιηθά ζήκαλζεο 
ή αζθάιηζεο. ε πεξίπησζε πνπ έρεη ζπκβεί θάηη ηέηνην, πξέπεη λα απνθαζίζηαληαη άκεζα ηα 
κέηξα αζθάιεηαο (ΤΑ 503/2003) 
 

13 Οη εξγαδόκελνη θνληά νδνύο ππό θπθινθνξία πξέπεη λα θνξνύλ αλαθιαζηηθό ξνπρηζκό (ΤΑ 
503/2003, ΠΓ 396/1994) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Ζιεθηξνπιεμία ιόγσ ελαέξηνπ δηθηύνπ 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 
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Μέηπα 1 ε πεξίπησζε ύπαξμεο ππνγείσλ ή/θαη ελαεξίσλ αγσγώλ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θνληά ζην 
εξγνηάμην πξέπεη λα εηδνπνηείηαη ν ΓΔΓΓΖΔ από ηνλ Αλάδνρν, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ. 
Σα κέηξα αζθάιεηαο πνπ ζα ιεθζνύλ πξέπεη λα εμεηαζηνύλ από θνηλνύ κε ηελ αξκόδηα 
ππεξεζία ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. Σα πξνηεηλόκελα κέηξα ζα ιεθζνύλ θαηόπηλ έγθξηζεο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ (ΠΓ 
1073/1981) 
 

2 Τπνγεηνπνίεζε ή παξαιιαγή ηνπ δηθηύνπ παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο (ΠΓ 1073/1981) 

3 Απνθπγή δηαθίλεζεο πιηθώλ ζε ζέζεηο θνληά ζηνπο αγσγνύο (ΠΓ 1073/1981) 

4 Σήξεζε απόζηαζεο αζθαιείαο (ε νπνία ζα ππνδεηρζεί από ηνλ ΓΔΓΓΖΔ) από αγσγνύο κέζεο 
ηάζεο θαη γεληθά θάζε είδνπο αγσγό (ΠΓ 1073/1981) 
 5 Σνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθώλ δνθώλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαηηνύκελεο απόζηαζεο 
αζθαιείαο. ε πεξίπησζε πνπ είλαη αδύλαηε ε ζπγθεθξηκέλε ιύζε, πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε 
ζήκαλζεο (πρ ζρνηλί κε θξεκαζκέλεο πηλαθίδεο ή αιπζίδεο, αλαιόγσο ηνπ ύςνπο) ζε απόζηαζε 
αζθαιείαο (ΠΓ 1073/1981) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Ππξθαγηά 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο εύθιεθησλ πιηθώλ θνληά ζε πεγέο αλάθιεμεο (ΠΓ 1073/1981) 

2 Απνθπγή εθηέιεζεο "ζεξκώλ" εξγαζηώλ (ρξήζε ηξνρνύ, ειεθηξνζπγθόιιεζεο, θιόγαο αεξίνπ) 
θνληά ζε εύθιεθηα πιηθά (Ν 3850/2010, ΠΓ 17/1996, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 95/1978) 
 3 Απνθπγή αλεμέιεγθηεο ξίςεο ζθνππηδηώλ ζε νπνηνδήπνηε ρώξν (ΠΓ 1073/1981) 

4 Απνςήισζε ζάκλσλ θαη ρακειήο βιάζηεζεο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο 

5 Απαγόξεπζε θσηηάο ζην εξγνηάμην γηα νπνηνδήπνηε ιόγν (πρ ζέξκαλζε) (ΠΓ 1073/1981) 

6 Απαγόξεπζε θαπλίζκαηνο θαη γπκλήο θιόγαο ζε επηθίλδπλνπο ρώξνπο (Ν 3850/2010, ΠΓ 
17/1996, ΠΓ 1073/1981) 
 7 Υξήζε ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ (ππξνζβεζηήξεο). Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ 
ππξνζβεζηήξσλ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ. Δπίζεο ζεκεηώλεηαη όηη ηα 
ππξνζβεζηηθά κέζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε εύθνια πξνζβάζηκεο ζέζεηο (Ν 3850/2010, ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 95/1978) 
 

8 ύζηαζε νκάδαο ππξαζθάιεηαο εξγνηαμίνπ (ζπληζηάηαη ηα κέιε ηεο λα βξίζθνληαη ζην 
εξγνηάμην ζε θαζεκεξηλή βάζε, λα γλσξίδνπλ ην εξγνηάμην θαη λα έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηε 
ρξήζε ησλ ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ) (Ν 3850/2010, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 95/1978, ΠΓ 17/1996) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Θόξπβνο από κεραλήκαηα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Απνθπγή αθαίξεζεο ζηγαζηήξσλ θαη ησλ πξνζηαηεπηηθώλ θαιπκκάησλ ησλ κεραλεκάησλ (ΠΓ 
149/2006, ΠΓ 395/1994) 
 2 πληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ (Ν 
3850/2010, ΠΓ 395/1994) 
 3 Απνζηάζεηο αζθαιείαο από κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκό πνπ παξάγεη ζόξπβν (ΠΓ 149/2006) 

4 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηίζεηαη ζε ζόξπβν από ηνλ γηαηξό 
εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν 3850/2010, ΠΓ 149/2006, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1981) 
 5 Υξήζε ΜΑΠ (σηαζπίδεο, σηνβύζκαηα) (Ν 3850/2010, ΠΓ 149/2006, ΠΓ 396/1994) 

6 Απνθπγή εξγαζηώλ θαηά ηηο ώξεο θαηλήο εζπρίαο 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Μπνζθειεηηθνί ηξαπκαηηζκνί 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Πεξηνξηζκόο ηεο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ κε ηε βνήζεηα κεραληθώλ κέζσλ, όπνπ είλαη 
εθηθηό (ΠΓ 397/1994) 
 2 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξηίνπ (βάξνο, θέληξν βάξνπο, όγθνο, ζρήκα, ιαβέο, ζύζηαζε) (ΠΓ 
397/1994) 
 

3 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε απαηηνύκελε 
ζσκαηηθή πξνζπάζεηα (ζηξνθή θνξκνύ, απόηνκε κεηαθίλεζε, αζηαζήο ζσκαηηθή ζηάζε) (ΠΓ 
397/1994) 
 

4 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο (ειεύζεξνο ρώξνο, δηαζέζηκν ύςνο, θιίζε θαη 
νιηζζεξόηεηα δαπέδνπ, ζεξκνθξαζία, πγξαζία, αεξηζκόο, θσηηζκόο) (ΠΓ 397/1994) 
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Μέηπα 5 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο (ζπρλόηεηα, δηάξθεηα, απόζηαζε, ρξόλνο αλάπαπζεο, ξπζκόο 
εξγαζίαο) (ΠΓ 397/1994) 
 

6 Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ. Δπίζεο ε 
θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαη ε ζσκαηηθή ηνπο δηάπιαζε πξέπεη λα κε δεκηνπξγνύλ 
πξνβιήκαηα ζηελ εθηέιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ (Ν 3850/2010, ΠΓ 397/1994) 
 7 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηειεί ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο από 
ηνλ γηαηξό εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν. 3850/10, ΠΓ 397/1994, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Γιίζηξηκα - παξαπάηεκα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Γηαηήξεζε θαινύ λνηθνθπξηνύ ζην εξγνηάμην (ΠΓ 1073/1981) 

2 Γηαηήξεζε ησλ πξνζβάζεσλ ζε θαιή θαηάζηαζε (ΠΓ 1073/1981) 

3 Δπαξθήο θσηηζκόο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ πξνζβάζεσλ ζε απηέο (ΠΓ 1073/1981) 

4 Απνθπγή πεξάζκαηνο θαισδίσλ, ζσιήλσλ, αγσγώλ ζε δάπεδα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο 
πξνζβάζεηο ή ζέζεηο εξγαζίαο. Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε αζθαιέο ύςνο ή 
ην πέξαζκα ηνπο από ηα άθξα ησλ δηαδξόκσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα ιεθζεί 
ππόςε ε πξνζηαζία (θάιπςε) θαη ε ζήκαλζε ηνπο (ΠΓ 1073/1981) 
 

5 Άκεζνο θαζαξηζκόο ησλ δαπέδσλ πνπ θαζίζηαληαη νιηζζεξά (πρ από πηώζε ιηπαληηθώλ) (ΠΓ 
1073/1981) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Γνλήζεηο από ζπκπύθλσζε 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Σαθηηθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ θαη επηζθεπή θζνξώλ (Ν 3850/2010, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
395/1994) 
 2 Πεξηνξηζκόο ηεο έθζεζεο ζε θξαδαζκνύο κε δηαρεηξηζηηθά κέηξα (δηαιείκκαηα, ελαιιαγή 
αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο, ελαιιαγή εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ίδηαο εξγαζίαο) 
 3 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηίζεηαη ζε δνλήζεηο από ηνλ γηαηξό 
εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν 3850/2010, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 4 Απόζηαζε αζθαιείαο από ηα κεραλήκαηα ζπκπύθλσζεο - δόλεζεο (Ν.3850/10, ΠΓ 395/1994, 
ΠΓ 89/1999) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : θόλε από κεραλήκαηα - νρήκαηα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Γηαβξνρή κε ιάζηηρν (ΠΓ 1073/1981) 

2 Γηαβξνρή κε πδξνθόξα (ΠΓ 1073/1981) 

3 Υξήζε Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (κάζθα, γπαιηά, γάληηα, θόξκα) θαηόπηλ εθηίκεζεο ηνπ 
Σερληθνύ Αζθάιεηαο ή/θαη ηνπ Γηαηξνύ Δξγαζίαο (Ν.3850/10,ΠΓ 396/1994) 
 Μ.Α.Π. 1 Παπνύηζηα (απαξαίηεηα γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ  ISO 20345 (S3) 

2 Αδηάβξνρεο κπόηεο ΔΝ ISO 20345 (S1) 

3 Γάληηα ΔΝ 388:2016 (έλαληη κεραληθώλ θηλδύλσλ) 

4 Κξάλνο (απαξαίηεην γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 397 

5 Φόξκα εξγαζίαο ΔΝ 14605 

6 Αλαθιαζηηθό γηιέθν ΔΝ ISO 20471 (class 2) 

ΦΑΗ : Επενδύζειρ, επιζηπώζειρ 

ΕΡΓΑΙΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΕΓΗ 
Ανάλςζη επγαζίαρ : Καηαζθεπή δεπθηώλ 

Καηαζθεπή ζαληδώκαηνο 
Δπηθεξάκσζε 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε εξγαδόκελνπ από ζθάια 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 3 

Μέηπα 1 Υξήζε ζθαιώλ γηα ζύληνκεο θαη "ειαθξηέο" εξγαζίεο (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978, ΠΓ 155/2004, 
ΠΓ 1073/81) 
 2 Σαθηηθόο έιεγρνο ησλ ζθαιώλ (ζπληζηάηαη πξηλ από θάζε ρξήζε λα δηελεξγείηαη νπηηθόο 
έιεγρνο) (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 1073/81, ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978) 
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Μέηπα 3 ηήξημε ησλ ζθαιώλ ζε ζηαζεξό θαη ζπκπαγέο δάπεδν (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978, ΠΓ 1073/81, 
ΠΓ 155/2004) 
 4 Υξήζε κεηαιιηθώλ ζθαιώλ κε ρσλεπηά ζθαινπάηηα (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978) 

5 Δμαζθάιηζε ησλ δύν άθξσλ ησλ ζθαιώλ (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978, ΠΓ 1073/81, ΠΓ 155/2004) 

6 Υξήζε ζθαιώλ πνπ πξνεμέρνπλ θαηά 1 κ από ην επηζπκεηό δάπεδν εξγαζίαο, ώζηε λα 
δηεπθνιύλεηαη ε θάζνδνο από απηέο (ΠΓ 155/2004, ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978, ΠΓ 1073/81) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε εξγαδόκελνπ από ζηέγε 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 3 

Μέηπα 1 Πεξίθξαμε ηεο ζηέγεο κε δηπιή ζαλίδα ζε ύςνο 1 κ από ην πάηεκα, κνλή ζαλίδα ζε ύςνο 0,5 κ 
θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980) 
 2 Πεξίθξαμε ηεο ζηέγεο κε κεηαιιηθέο θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην πάηεκα θαη 
ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980,) 
 

3 Πεξίθξαμε ηεο ζηέγεο κε πξνζηαηεπηηθό δίρηπ, ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 1 κ (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 
1073/1981) 
 4 Υξήζε εηδηθά δηακνξθσκέλσλ δηαδξόκσλ γηα ηελ θπθινθνξία πάλσ ζηε ζηέγε.  Οη δηάδξνκνη 
ζπληζηάηαη λα θαηαζθεπάδνληαη από καδέξηα πάρνπο 0,05 κ θαη λα έρνπλ σο ειάρηζηεο 
δηαζηάζεηο 2,00Υ0,60 κ. Δπάλσ ζηα δάπεδα ησλ δηαδξόκσλ ζπληζηάηαη λα ηνπνζεηνύληαη 
εγθάξζηνη πήρεηο (ζαλίδηα), ζε όιν ην πιάηνο ηνπο. Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε 
άιισλ πιηθώλ αληίζηνηρεο αληνρήο θαη ηδηνηήησλ. Γηα ηελ θπθινθνξία ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη 
λα ρξεζηκνπνηνύληαη ηνπιάρηζηνλ δπν δηάδξνκνη, ώζηε όηαλ κεηαηνπίδεηαη ρεηξσλαθηηθά ν έλαο, 
νη εξγαδόκελνη λα βξίζθνληαη ζηνλ άιιν (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980) 
 

5 Απαγόξεπζε αθαίξεζεο νπoηαζδήπνηε πξνζηαηεπηηθήο δηάηαμεο, εθόζνλ δελ ιεθζνύλ 
αληηζηαζκηζηηθά κέηξα (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 155/2004) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε αληηθεηκέλσλ από ύςνο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο πιηθώλ ζε ζέζεηο από ηηο νπνίεο κπνξεί λα πέζνπλ (πέξαηα πιαθώλ, 
θιηκαθνζηάζηα, ζθαισζηέο, ζηδεξνθαηαζθεπέο) (ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 

2 Σνπνζέηεζε ζνβαηεπηνύ ζηα δάπεδα εξγαζίαο, πέξαηα πιαθώλ, ηθξηώκαηα ή πξνζηαζία απηώλ 
κε πιέγκα (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 778/1980) 
 3 Καηαζθεπή πξνζηαηεπηηθήο ζθάθεο ζηα ηθξηώκαηα. Ζ ζθάθε θαηαζθεπάδεηαη ζε ύςνο 
κεγαιύηεξν από 3,50 κ από ην πεδνδξόκην. Σν δάπεδν ηεο ζθάθεο πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη 
από αλζεθηηθό πιηθό. Σν πιάηνο ηνπ δαπέδνπ ηεο ζθάθεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,30 κ. 
Δλ ζπλερεία δηακνξθώλεηαη θεθιηκέλν επίπεδν (αληέλα), θιίζεο 1:2, ύςνπο 80 εθ (ΠΓ 778/1980) 
 

4 Σνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθνύ δηθηπώκαηνο ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηθξηώκαηνο γηα ηε 
ζπγθξάηεζε πιηθώλ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980) 
 5 Απνθπγή παξακνλήο θάησ από ζέζεηο εξγαζίαο ζε ύςνο (ΠΓ 1073/1981) 

6 Πεξίθξαμε - απνθιεηζκόο θαη ζήκαλζε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο, εθόζνλ εθηεινύληαη εξγαζίεο ζε 
ύςνο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 
 7 Πεξίθξαμε - απνθιεηζκόο θαη ζήκαλζε ηνπ ρώξνπ θάησ από ζθαισζηέο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
105/1995, ΠΓ 305/1996) 
 8 Υξήζε εηδηθήο δώλεο - εξγαιεηνζήθεο (ΠΓ 155/2004) 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Ζιεθηξνπιεμία 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ λα αθνινπζνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνηύπνπ EΛΟΣ 
HD 384. Ζ ίδηα πξόβιεςε ηζρύεη θαη γηα θάζε είδνπο ζπζθεπή ή κεράλεκα πνπ ιεηηνπξγεί κε 
ειεθηξηθό ξεύκα (Ν 3850/2010, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 2 Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο δηαλνκήο πξέπεη λα είλαη κεηαιιηθνί ή πιαζηηθνί, ζηεγαλνύ ηύπνπ, κε 
δπλαηόηεηα θιεηδώκαηνο. Οη πίλαθεο πξέπεη λα γεηώλνληαη. Δπίζεο πξέπεη λα θέξνπλ 
πξνζηαηεπηηθό δηαθόπηε δηαθπγήο (δηαθνξηθήο πξνζηαζίαο – αληηειεθηξνπιεμηαθόο 
απηόκαηνο). Ζ εγθαηάζηαζε θαη ε ζπληήξεζε ησλ πηλάθσλ πξέπεη λα γίλεηαη από αδεηνύρν 
ειεθηξνιόγν. Οη πίλαθεο πξέπεη λα παξακέλνπλ θιεηδσκέλνη (Ν 3850/2010, ΠΓ 1073/1981, ΑΠ 
Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

3 Οη γξακκέο ηξνθνδνζίαο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο λα είλαη εληζρπκέλεο κεραληθήο αληνρήο θαη 
ειεθηξηθήο κόλσζεο (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
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Μέηπα 4 Οη δηαδξνκέο ησλ θαισδίσλ πξνο ηα ειεθηξηθά εξγαιεία πξέπεη λα κε δεκηνπξγνύλ 
πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ. πληζηάηαη ε θάιπςε ηνπο (πέξαζκα ζε ζσιήλεο, 
ζθέπαζκα κε καδέξηα, ππνγεηνπνίεζε), ε ππέξγεηα δηαδξνκή θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο εθηόο 
δηαδξόκσλ θίλεζεο πξνζσπηθνύ, κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ (ΠΓ 1073/1981, ΑΠ Φ 
7.5/1816/88/2004) 
 

5 Ζ θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ λα είλαη άξηζηε. Φζαξκέλα εξγαιεία, θαιώδηα, θηο, πνιύπξηδα θαη 
πξίδεο πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη άκεζα (Ν.3850/10, ΠΓ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Ζιεθηξνπιεμία ιόγσ ελαέξηνπ δηθηύνπ 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 ε πεξίπησζε ύπαξμεο ππνγείσλ ή/θαη ελαεξίσλ αγσγώλ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θνληά ζην 
εξγνηάμην πξέπεη λα εηδνπνηείηαη ν ΓΔΓΓΖΔ από ηνλ Αλάδνρν, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ. 
Σα κέηξα αζθάιεηαο πνπ ζα ιεθζνύλ πξέπεη λα εμεηαζηνύλ από θνηλνύ κε ηελ αξκόδηα 
ππεξεζία ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. Σα πξνηεηλόκελα κέηξα ζα ιεθζνύλ θαηόπηλ έγθξηζεο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ (ΠΓ 
1073/1981) 
 

2 Τπνγεηνπνίεζε ή παξαιιαγή ηνπ δηθηύνπ παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο (ΠΓ 1073/1981) 

3 Απνθπγή δηαθίλεζεο πιηθώλ ζε ζέζεηο θνληά ζηνπο αγσγνύο (ΠΓ 1073/1981) 

4 Σήξεζε απόζηαζεο αζθαιείαο (ε νπνία ζα ππνδεηρζεί από ηνλ ΓΔΓΓΖΔ) από αγσγνύο κέζεο 
ηάζεο θαη γεληθά θάζε είδνπο αγσγό (ΠΓ 1073/1981) 
 5 Σνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθώλ δνθώλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαηηνύκελεο απόζηαζεο 
αζθαιείαο. ε πεξίπησζε πνπ είλαη αδύλαηε ε ζπγθεθξηκέλε ιύζε, πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε 
ζήκαλζεο (πρ ζρνηλί κε θξεκαζκέλεο πηλαθίδεο ή αιπζίδεο, αλαιόγσο ηνπ ύςνπο) ζε απόζηαζε 
αζθαιείαο (ΠΓ 1073/1981) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Μπνζθειεηηθνί ηξαπκαηηζκνί 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Πεξηνξηζκόο ηεο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ κε ηε βνήζεηα κεραληθώλ κέζσλ, όπνπ είλαη 
εθηθηό (ΠΓ 397/1994) 
 2 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξηίνπ (βάξνο, θέληξν βάξνπο, όγθνο, ζρήκα, ιαβέο, ζύζηαζε) (ΠΓ 
397/1994) 
 

3 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε απαηηνύκελε 
ζσκαηηθή πξνζπάζεηα (ζηξνθή θνξκνύ, απόηνκε κεηαθίλεζε, αζηαζήο ζσκαηηθή ζηάζε) (ΠΓ 
397/1994) 
 

4 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο (ειεύζεξνο ρώξνο, δηαζέζηκν ύςνο, θιίζε θαη 
νιηζζεξόηεηα δαπέδνπ, ζεξκνθξαζία, πγξαζία, αεξηζκόο, θσηηζκόο) (ΠΓ 397/1994) 
 

5 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο (ζπρλόηεηα, δηάξθεηα, απόζηαζε, ρξόλνο αλάπαπζεο, ξπζκόο 
εξγαζίαο) (ΠΓ 397/1994) 
 

6 Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ. Δπίζεο ε 
θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαη ε ζσκαηηθή ηνπο δηάπιαζε πξέπεη λα κε δεκηνπξγνύλ 
πξνβιήκαηα ζηελ εθηέιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ (Ν 3850/2010, ΠΓ 397/1994) 
 

7 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηειεί ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο από 
ηνλ γηαηξό εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν. 3850/10, ΠΓ 397/1994, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Γιίζηξηκα - παξαπάηεκα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Γηαηήξεζε θαινύ λνηθνθπξηνύ ζην εξγνηάμην (ΠΓ 1073/1981) 

2 Γηαηήξεζε ησλ πξνζβάζεσλ ζε θαιή θαηάζηαζε (ΠΓ 1073/1981) 

3 Δπαξθήο θσηηζκόο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ πξνζβάζεσλ ζε απηέο (ΠΓ 1073/1981) 

4 Απνθπγή πεξάζκαηνο θαισδίσλ, ζσιήλσλ, αγσγώλ ζε δάπεδα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο 
πξνζβάζεηο ή ζέζεηο εξγαζίαο. Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε αζθαιέο ύςνο ή 
ην πέξαζκα ηνπο από ηα άθξα ησλ δηαδξόκσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα ιεθζεί 
ππόςε ε πξνζηαζία (θάιπςε) θαη ε ζήκαλζε ηνπο (ΠΓ 1073/1981) 
 

5 Άκεζνο θαζαξηζκόο ησλ δαπέδσλ πνπ θαζίζηαληαη νιηζζεξά (πρ από πηώζε ιηπαληηθώλ) (ΠΓ 
1073/1981) 
 Μ.Α.Π. 1 Παπνύηζηα (απαξαίηεηα γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ  ISO 20345 (S3) 

2 Εώλε αζθαιείαο 5 ζεκείσλ ΔΝ 361, EN 358 
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Μ.Α.Π. 3 Κξάλνο (απαξαίηεην γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 397 

ΕΡΓΑΙΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΥΧΡΙΜΑΣΧΝ - ΦΕΤΔΟΡΟΦΧΝ 
Ανάλςζη επγαζίαρ : Μεηαθνξά πιηθώλ ζην ρώξν 

Σνπνζέηεζε ζθειεηνύ 
Σνπνζέηεζε γπςνζαλίδσλ 
Αξκνιόγεκα - ζηνθάξηζκα 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε εξγαδόκελνπ από ύςνο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 3 

Μέηπα 1 Πεξίθξαμε ησλ πεξάησλ πιαθώλ κε δηπιή ζαλίδα ζε ύςνο 1 κ από ην δάπεδν, κνλή ζαλίδα ζε 
ύςνο 0,5 κ θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 2 Πεξίθξαμε ησλ πεξάησλ πιαθώλ κε κεηαιιηθέο θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην 
δάπεδν θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 3 Πεξίθξαμε ησλ πεξάησλ πιαθώλ κε πξνζηαηεπηηθό δίρηπ, ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 1 κ (ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 4 Πεξίθξαμε ησλ θιηκαθνζηαζίσλ κε δηπιή ζαλίδα ζε ύςνο 1 κ από ην πάηεκα, κνλή ζαλίδα ζε 
ύςνο 0,5 κ θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 

5 Πεξίθξαμε ησλ θιηκαθνζηαζίσλ κε κεηαιιηθέο θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην πάηεκα 
θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 6 Πεξίθξαμε ησλ θιηκαθνζηαζίσλ κε πξνζηαηεπηηθό δίρηπ, ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 1 κ (ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 7 Πεξίθξαμε ησλ ππεξπςσκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, δηαδξόκσλ θαη πξνζβάζεσλ κε δηαηάμεηο 
πιεπξηθήο πξνζηαζίαο (θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην δάπεδν θαη ζνβαηεπί ύςνπο 
15 εθ ή κε πξνζηαηεπηηθό δίρηπ ύςνπο ηνπιάρηζηνλ 1 κ) (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 
305/1996) 
 

8 Πεξίθξαμε ησλ θελώλ κε δηπιή ζαλίδα ζε ύςνο 1 κ από ην δάπεδν, κνλή ζαλίδα ζε ύςνο 0,5 κ 
θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 9 Πεξίθξαμε ησλ θελώλ κε κεηαιιηθέο θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην δάπεδν θαη 
ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 10 Πεξίθξαμε ησλ θελώλ κε πξνζηαηεπηηθό δίρηπ, ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 1 κ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
305/1996) 
 11 Κάιπςε ησλ νξηδνληίσλ θελώλ κε πιηθό αληνρήο ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηαο ηνπ θνξηίνπ πνπ 
αλακέλεηαη λα δερηεί (ΠΓ 1073/1981) 
 12 Σνπνζέηεζε νξηδόληηνπ πξνζηαηεπηηθνύ δηθηύνπ θάησ από ην θελό (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 
1073/1981) 
 13 Υξήζε ζπζηήκαηνο αηνκηθήο πξνζηαζίαο έλαληη πηώζεο από ύςνο (δώλε αζθαιείαο) (Ν 
3850/2010, ΠΓ 305/1996, ΠΓ 396/1994, ΠΓ 155/2004) 
 14 Πεξίθξαμε ησλ δηαδξόκσλ θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε ύςνο κεγαιύηεξν ηνπ 0,75 κ, κε 
κεηαιιηθέο θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην δάπεδν θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 
305/1996, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 7789/1980) 
 15 Καηαζθεπή θεθιηκέλσλ δηαδξόκσλ θαη πξνζβάζεσλ κε θιίζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1:2. Ζ 
αληνρή ησλ πιηθώλ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα αλακελόκελα θνξηία (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980) 
 

16 Απαγόξεπζε αθαίξεζεο νπoηαζδήπνηε πξνζηαηεπηηθήο δηάηαμεο, εθόζνλ δελ ιεθζνύλ 
αληηζηαζκηζηηθά κέηξα (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 155/2004) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε εξγαδόκελνπ από ζθαισζηά 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 3 

Μέηπα 1 Απνθπγή εξγαζίαο ζε ύςνο έμσ από ζθαισζηά (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 155/2004) 

2 Απνθπγή ρξήζεο θνππαζηώλ ζθαισζηάο σο ζθάιεο πξόζβαζεο ζε πςειόηεξεο ζέζεηο 
εξγαζίαο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 155/2004) 
 3 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο ζθαιώλ (ή ζθαισζηώλ) ζε δάπεδα ζθαισζηώλ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
778/1980, ΠΓ 155/2004) 
 4 Καηαζθεπή ηθξηώκαηνο ηνπ νπνίνπ ηα δάπεδα εξγαζίαο δελ απέρνπλ πεξηζζόηεξν από 30 εθ 
από ηελ θαηαζθεπή. ε δηαθνξεηηθή πεξίηπσζε πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη πξνζηαηπηηθέο 
δηαηάμεηο (θνππαζηέο) θαη από ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηθξηώκαηνο (ΠΓ 778/1980) 
 

5 Γηακόξθσζε ζπλερώλ δαπέδσλ εξγαζίαο ηθξησκάησλ. Σα δάπεδα (θαη νη δηαηάμεηο πιεπξηθήο 
πξνζηαζίαο) πξέπεη λα πεξηβάιινπλ ηηο γσλίεο ηεο θαηαζθεπήο θαη λα κελ δηαθόπηνληαη (ΠΓ 
778/1980) 
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Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε εξγαδόκελνπ από ζθάια 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 3 

Μέηπα 1 Υξήζε ζθαιώλ γηα ζύληνκεο θαη "ειαθξηέο" εξγαζίεο (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978, ΠΓ 155/2004, 
ΠΓ 1073/81) 
 2 Σαθηηθόο έιεγρνο ησλ ζθαιώλ (ζπληζηάηαη πξηλ από θάζε ρξήζε λα δηελεξγείηαη νπηηθόο 
έιεγρνο) (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 1073/81, ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978) 
 3 ηήξημε ησλ ζθαιώλ ζε ζηαζεξό θαη ζπκπαγέο δάπεδν (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978, ΠΓ 1073/81, 
ΠΓ 155/2004) 
 4 Υξήζε κεηαιιηθώλ ζθαιώλ κε ρσλεπηά ζθαινπάηηα (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978) 

5 Δμαζθάιηζε ησλ δύν άθξσλ ησλ ζθαιώλ (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978, ΠΓ 1073/81, ΠΓ 155/2004) 

6 Υξήζε ζθαιώλ πνπ πξνεμέρνπλ θαηά 1 κ από ην επηζπκεηό δάπεδν εξγαζίαο, ώζηε λα 
δηεπθνιύλεηαη ε θάζνδνο από απηέο (ΠΓ 155/2004, ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978, ΠΓ 1073/81) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε εξγαδόκελνπ από εξγνεμέδξα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 3 

Μέηπα 1 Απνθπγή εξγαζίαο ζε ύςνο έμσ από εξγνεμέδξα (ΠΓ 1073/1981) 

2 Απνθπγή ρξήζεο θνππαζηώλ εξγνεμέδξαο σο ζθάιεο πξόζβαζεο ζε πςειόηεξεο ζέζεηο 
εξγαζίαο (ΠΓ 155/2004, ΠΓ 1073/1981) 
 3 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο ζθαιώλ (ή ζθαισζηώλ) ζε δάπεδα εξγνεμέδξσλ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
155/2004) 
 4 Απνθπγή θαζόδνπ από ππεξπςσκέλε εξγνεμέδξα (λα δεηείηαη ην θαηέβαζκα κε ρεηξηζκό από 
ην θάησ ρεηξηζηήξην) (ΠΓ 1073/1981) 
 5 Υξήζε δσλώλ αζθαιείαο δεκέλσλ ζην θαιάζη ηεο εξγνεμέδξαο (εθόζνλ πξνβιέπεηαη από ηνλ 
θαηαζθεπαζηή ηνπο ή ηε γξαπηή εθηίκεζε επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ηνπ Σερληθνύ Αζθαιείαο ηεο 
επηρείξεζεο) (Ν 3850/2010, ΠΓ 396/1994) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε αληηθεηκέλσλ από ύςνο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο πιηθώλ ζε ζέζεηο από ηηο νπνίεο κπνξεί λα πέζνπλ (πέξαηα πιαθώλ, 
θιηκαθνζηάζηα, ζθαισζηέο, ζηδεξνθαηαζθεπέο) (ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 2 Σνπνζέηεζε ζνβαηεπηνύ ζηα δάπεδα εξγαζίαο, πέξαηα πιαθώλ, ηθξηώκαηα ή πξνζηαζία απηώλ 
κε πιέγκα (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 778/1980) 
 3 Καηαζθεπή πξνζηαηεπηηθήο ζθάθεο ζηα ηθξηώκαηα. Ζ ζθάθε θαηαζθεπάδεηαη ζε ύςνο 
κεγαιύηεξν από 3,50 κ από ην πεδνδξόκην. Σν δάπεδν ηεο ζθάθεο πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη 
από αλζεθηηθό πιηθό. Σν πιάηνο ηνπ δαπέδνπ ηεο ζθάθεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,30 κ. 
Δλ ζπλερεία δηακνξθώλεηαη θεθιηκέλν επίπεδν (αληέλα), θιίζεο 1:2, ύςνπο 80 εθ (ΠΓ 778/1980) 
 

4 Σνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθνύ δηθηπώκαηνο ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηθξηώκαηνο γηα ηε 
ζπγθξάηεζε πιηθώλ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980) 
 5 Απνθπγή παξακνλήο θάησ από ζέζεηο εξγαζίαο ζε ύςνο (ΠΓ 1073/1981) 

6 Πεξίθξαμε - απνθιεηζκόο θαη ζήκαλζε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο, εθόζνλ εθηεινύληαη εξγαζίεο ζε 
ύςνο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 
 7 Πεξίθξαμε - απνθιεηζκόο θαη ζήκαλζε ηνπ ρώξνπ θάησ από ζθαισζηέο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
105/1995, ΠΓ 305/1996) 
 8 Υξήζε εηδηθήο δώλεο - εξγαιεηνζήθεο (ΠΓ 155/2004) 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηάζηκν - ζύλζιηςε - ρηύπεκα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Σα θηλνύκελα κέξε ησλ κεραλώλ πξέπεη λα θέξνπλ πξνθπιαθηήξεο (Ν. 3850/10, ΠΓ 395/1994) 

2 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο αζθαιείαο από κεραλήκαηα, νρήκαηα θαη 
εμνπιηζκό 
 3 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο αζθαιείαο από θηλνύκελα θνξηία (ΠΓ 
1073/1981) 
 4 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα απνθεύγνπλ λα βξίζθνληαη κεηαμύ θηλνύκελνπ θνξηίνπ, κεραλήκαηνο, 
νρήκαηνο, εμνπιηζκνύ θαη ζηαζεξνύ δνκηθνύ ζηνηρείνπ (ΠΓ 1073/1981) 
 5 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηηο κεηαηξνπέο - ζπληεξήζεηο εμνπιηζκνύ, εθόζνλ δελ 
έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί γηα ην ζθνπό απηό (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 395/1994) 
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Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Ζιεθηξνπιεμία 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ λα αθνινπζνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνηύπνπ EΛΟΣ 
HD 384. Ζ ίδηα πξόβιεςε ηζρύεη θαη γηα θάζε είδνπο ζπζθεπή ή κεράλεκα πνπ ιεηηνπξγεί κε 
ειεθηξηθό ξεύκα (Ν 3850/2010, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

2 Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο δηαλνκήο πξέπεη λα είλαη κεηαιιηθνί ή πιαζηηθνί, ζηεγαλνύ ηύπνπ, κε 
δπλαηόηεηα θιεηδώκαηνο. Οη πίλαθεο πξέπεη λα γεηώλνληαη. Δπίζεο πξέπεη λα θέξνπλ 
πξνζηαηεπηηθό δηαθόπηε δηαθπγήο (δηαθνξηθήο πξνζηαζίαο – αληηειεθηξνπιεμηαθόο 
απηόκαηνο). Ζ εγθαηάζηαζε θαη ε ζπληήξεζε ησλ πηλάθσλ πξέπεη λα γίλεηαη από αδεηνύρν 
ειεθηξνιόγν. Οη πίλαθεο πξέπεη λα παξακέλνπλ θιεηδσκέλνη (Ν 3850/2010, ΠΓ 1073/1981, ΑΠ 
Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

3 Οη γξακκέο ηξνθνδνζίαο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο λα είλαη εληζρπκέλεο κεραληθήο αληνρήο θαη 
ειεθηξηθήο κόλσζεο (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 4 Οη δηαδξνκέο ησλ θαισδίσλ πξνο ηα ειεθηξηθά εξγαιεία πξέπεη λα κε δεκηνπξγνύλ 
πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ. πληζηάηαη ε θάιπςε ηνπο (πέξαζκα ζε ζσιήλεο, 
ζθέπαζκα κε καδέξηα, ππνγεηνπνίεζε), ε ππέξγεηα δηαδξνκή θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο εθηόο 
δηαδξόκσλ θίλεζεο πξνζσπηθνύ, κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ (ΠΓ 1073/1981, ΑΠ Φ 
7.5/1816/88/2004) 
 

5 Ζ θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ λα είλαη άξηζηε. Φζαξκέλα εξγαιεία, θαιώδηα, θηο, πνιύπξηδα θαη 
πξίδεο πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη άκεζα (Ν.3850/10, ΠΓ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Ππξθαγηά 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο εύθιεθησλ πιηθώλ θνληά ζε πεγέο αλάθιεμεο (ΠΓ 1073/1981) 

2 Απνθπγή εθηέιεζεο "ζεξκώλ" εξγαζηώλ (ρξήζε ηξνρνύ, ειεθηξνζπγθόιιεζεο, θιόγαο αεξίνπ) 
θνληά ζε εύθιεθηα πιηθά (Ν 3850/2010, ΠΓ 17/1996, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 95/1978) 
 3 Απνθπγή αλεμέιεγθηεο ξίςεο ζθνππηδηώλ ζε νπνηνδήπνηε ρώξν (ΠΓ 1073/1981) 

4 Απνςήισζε ζάκλσλ θαη ρακειήο βιάζηεζεο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο 

5 Απαγόξεπζε θσηηάο ζην εξγνηάμην γηα νπνηνδήπνηε ιόγν (πρ ζέξκαλζε) (ΠΓ 1073/1981) 

6 Απαγόξεπζε θαπλίζκαηνο θαη γπκλήο θιόγαο ζε επηθίλδπλνπο ρώξνπο (Ν 3850/2010, ΠΓ 
17/1996, ΠΓ 1073/1981) 
 7 Υξήζε ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ (ππξνζβεζηήξεο). Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ 
ππξνζβεζηήξσλ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ. Δπίζεο ζεκεηώλεηαη όηη ηα 
ππξνζβεζηηθά κέζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε εύθνια πξνζβάζηκεο ζέζεηο (Ν 3850/2010, ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 95/1978) 
 

8 ύζηαζε νκάδαο ππξαζθάιεηαο εξγνηαμίνπ (ζπληζηάηαη ηα κέιε ηεο λα βξίζθνληαη ζην 
εξγνηάμην ζε θαζεκεξηλή βάζε, λα γλσξίδνπλ ην εξγνηάμην θαη λα έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηε 
ρξήζε ησλ ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ) (Ν 3850/2010, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 95/1978, ΠΓ 17/1996) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Θόξπβνο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Σνπνζέηεζε πεγώλ ζνξύβνπ (πρ γελλήηξηεο) καθξηά από ηηο ζέζεηο εξγαζίαο (ΠΓ 149/2006) 

2 Απνκόλσζε ησλ πεγώλ ζνξύβνπ κε ρσξίζκαηα (ΠΓ 149/2006) 

3 Δθηέιεζε ζνξπβσδώλ εξγαζηώλ (πρ ρξήζε αεξνζπκπηεζηή) καθξηά από άιια ζπλεξγεία (ΠΓ 
149/2006) 
 4 Απνθπγή αθαίξεζεο ζηγαζηήξσλ θαη ησλ πξνζηαηεπηηθώλ θαιπκκάησλ ησλ κεραλεκάησλ (ΠΓ 
149/2006, ΠΓ 395/1994) 
 5 πληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ (Ν 
3850/2010, ΠΓ 395/1994) 
 6 Απνζηάζεηο αζθαιείαο από κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκό πνπ παξάγεη ζόξπβν (ΠΓ 149/2006) 

7 Πεξηνξηζκόο ηεο έθζεζεο ζε ζόξπβν κε δηαρεηξηζηηθά κέηξα (δηαιείκκαηα, ελαιιαγή αληηθεηκέλνπ 
εξγαζίαο, ελαιιαγή εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ίδηαο εξγαζίαο) (ΠΓ 149/2006) 
 

8 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηίζεηαη ζε ζόξπβν από ηνλ γηαηξό 
εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν 3850/2010, ΠΓ 149/2006, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1981) 
 9 Υξήζε ΜΑΠ (σηαζπίδεο, σηνβύζκαηα) (Ν 3850/2010, ΠΓ 149/2006, ΠΓ 396/1994) 

10 Απνθπγή εξγαζηώλ θαηά ηηο ώξεο θαηλήο εζπρίαο 
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Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Μπνζθειεηηθνί ηξαπκαηηζκνί 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Πεξηνξηζκόο ηεο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ κε ηε βνήζεηα κεραληθώλ κέζσλ, όπνπ είλαη 
εθηθηό (ΠΓ 397/1994) 
 2 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξηίνπ (βάξνο, θέληξν βάξνπο, όγθνο, ζρήκα, ιαβέο, ζύζηαζε) (ΠΓ 
397/1994) 
 

3 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε απαηηνύκελε 
ζσκαηηθή πξνζπάζεηα (ζηξνθή θνξκνύ, απόηνκε κεηαθίλεζε, αζηαζήο ζσκαηηθή ζηάζε) (ΠΓ 
397/1994) 
 4 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο (ειεύζεξνο ρώξνο, δηαζέζηκν ύςνο, θιίζε θαη 
νιηζζεξόηεηα δαπέδνπ, ζεξκνθξαζία, πγξαζία, αεξηζκόο, θσηηζκόο) (ΠΓ 397/1994) 
 5 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο (ζπρλόηεηα, δηάξθεηα, απόζηαζε, ρξόλνο αλάπαπζεο, ξπζκόο 
εξγαζίαο) (ΠΓ 397/1994) 
 6 Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ. Δπίζεο ε 
θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαη ε ζσκαηηθή ηνπο δηάπιαζε πξέπεη λα κε δεκηνπξγνύλ 
πξνβιήκαηα ζηελ εθηέιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ (Ν 3850/2010, ΠΓ 397/1994) 
 

7 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηειεί ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο από 
ηνλ γηαηξό εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν. 3850/10, ΠΓ 397/1994, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Γιίζηξηκα - παξαπάηεκα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Γηαηήξεζε θαινύ λνηθνθπξηνύ ζην εξγνηάμην (ΠΓ 1073/1981) 

2 Γηαηήξεζε ησλ πξνζβάζεσλ ζε θαιή θαηάζηαζε (ΠΓ 1073/1981) 

3 Δπαξθήο θσηηζκόο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ πξνζβάζεσλ ζε απηέο (ΠΓ 1073/1981) 

4 Απνθπγή πεξάζκαηνο θαισδίσλ, ζσιήλσλ, αγσγώλ ζε δάπεδα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο 
πξνζβάζεηο ή ζέζεηο εξγαζίαο. Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε αζθαιέο ύςνο ή 
ην πέξαζκα ηνπο από ηα άθξα ησλ δηαδξόκσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα ιεθζεί 
ππόςε ε πξνζηαζία (θάιπςε) θαη ε ζήκαλζε ηνπο (ΠΓ 1073/1981) 
 

5 Άκεζνο θαζαξηζκόο ησλ δαπέδσλ πνπ θαζίζηαληαη νιηζζεξά (πρ από πηώζε ιηπαληηθώλ) (ΠΓ 
1073/1981) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Έθζεζε ζε βιαπηηθέο νπζίεο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Σα ρεκηθά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη κε ηα Γειηία Πιεξνθνξηώλ Αζθάιεηαο (MSDS) θαηά ηελ 
παξαιαβή ηνπο ζην εξγνηάμην (ΠΓ 339/2001, ΠΓ 388/2001, ΠΓ 307/1986, ΠΓ 77/1993) 
 2 Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ησλ ρεκηθώλ, ζύκθσλα κε ηα 
αλαγξαθόκελα ζηα Γειηία Πιεξνθνξηώλ Αζθάιεηαο (MSDS) ηνπο (Ν 3850/2010, ΠΓ 339/2001, 
ΠΓ 388/2001, ΠΓ 307/1986, ΠΓ 77/1993) 
 

3 Απνζήθεπζε ησλ ρεκηθώλ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπο (ΠΓ 339/2001, 
ΠΓ 388/2001, ΠΓ 307/1986, ΠΓ 77/1993, ΠΓ 305/1996) 
 4 Υξήζε ησλ ρεκηθώλ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπο (ΠΓ 339/2001, ΠΓ 
388/2001, ΠΓ 307/1986, ΠΓ 77/1993) 
 5 Υξήζε ΜΑΠ, ζύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα ζηα Γειηία Πιεξνθνξηώλ Αζθάιεηαο (MSDS) ησλ 
ρεκηθώλ θαη θαηόπηλ Γξαπηήο Δθηίκεζεο ηνπ Σερληθνύ Αζθάιεηαο ή/θαη ηνπ Γηαηξνύ Δξγαζίαο (Ν 
3850/2010, ΠΓ 396/1994, ΠΓ 339/2001, ΠΓ 388/2001, ΠΓ 307/1986, ΠΓ 77/1993) 
 6 ρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο από ην πξνζσπηθό πνπ ρξεζηκνπνηεί ρεκηθά, θαηά ηα 
δηαιείκκαηα θαη κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο (ΠΓ 339/2001, ΠΓ 388/2001, ΠΓ 307/1986, ΠΓ 
77/1993) 
 

7 Πεξηνδηθή εμέηαζε ηεο θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηεί ρεκηθά, από ην 
γηαηξό εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν 3850/2010, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1985, ΠΓ 339/2001, ΠΓ 
388/2001, ΠΓ 307/1986, ΠΓ 77/1993) 
 Μ.Α.Π. 1 Γπαιηά ΔΝ 166 (Β γηα κεραληθή αληνρή θαθώλ) 

2 Παπνύηζηα (απαξαίηεηα γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ  ISO 20345 (S3) 

3 Εώλε αζθαιείαο 5 ζεκείσλ ΔΝ 361, EN 358 

4 Γάληηα ΔΝ 388:2016 (έλαληη κεραληθώλ θηλδύλσλ) 
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Μ.Α.Π. 5 Κξάλνο (απαξαίηεην γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 397 

ΕΡΓΑΙΑ : ΞΤΛΟΤΡΓΙΚΑ - ΜΕΣΑΛΛΟΤΡΓΙΚΑ 
Ανάλςζη επγαζίαρ : Πξνζσξηλή απνζήθεπζε πιηθώλ ζην ρώξν 

Δπεμεξγαζία πιηθώλ (θαηά πεξίπησζε) 
Σνπνζέηεζε πιηθώλ 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηάζηκν - ζύλζιηςε - ρηύπεκα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Σα θηλνύκελα κέξε ησλ κεραλώλ πξέπεη λα θέξνπλ πξνθπιαθηήξεο (Ν. 3850/10, ΠΓ 395/1994) 

2 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο αζθαιείαο από κεραλήκαηα, νρήκαηα θαη 
εμνπιηζκό 
 3 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο αζθαιείαο από θηλνύκελα θνξηία (ΠΓ 
1073/1981) 
 4 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα απνθεύγνπλ λα βξίζθνληαη κεηαμύ θηλνύκελνπ θνξηίνπ, κεραλήκαηνο, 
νρήκαηνο, εμνπιηζκνύ θαη ζηαζεξνύ δνκηθνύ ζηνηρείνπ (ΠΓ 1073/1981) 
 5 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηηο κεηαηξνπέο - ζπληεξήζεηο εμνπιηζκνύ, εθόζνλ δελ 
έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί γηα ην ζθνπό απηό (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 395/1994) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Ζιεθηξνπιεμία 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ λα αθνινπζνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνηύπνπ EΛΟΣ 
HD 384. Ζ ίδηα πξόβιεςε ηζρύεη θαη γηα θάζε είδνπο ζπζθεπή ή κεράλεκα πνπ ιεηηνπξγεί κε 
ειεθηξηθό ξεύκα (Ν 3850/2010, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

2 Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο δηαλνκήο πξέπεη λα είλαη κεηαιιηθνί ή πιαζηηθνί, ζηεγαλνύ ηύπνπ, κε 
δπλαηόηεηα θιεηδώκαηνο. Οη πίλαθεο πξέπεη λα γεηώλνληαη. Δπίζεο πξέπεη λα θέξνπλ 
πξνζηαηεπηηθό δηαθόπηε δηαθπγήο (δηαθνξηθήο πξνζηαζίαο – αληηειεθηξνπιεμηαθόο 
απηόκαηνο). Ζ εγθαηάζηαζε θαη ε ζπληήξεζε ησλ πηλάθσλ πξέπεη λα γίλεηαη από αδεηνύρν 
ειεθηξνιόγν. Οη πίλαθεο πξέπεη λα παξακέλνπλ θιεηδσκέλνη (Ν 3850/2010, ΠΓ 1073/1981, ΑΠ 
Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

3 Οη γξακκέο ηξνθνδνζίαο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο λα είλαη εληζρπκέλεο κεραληθήο αληνρήο θαη 
ειεθηξηθήο κόλσζεο (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

4 Οη δηαδξνκέο ησλ θαισδίσλ πξνο ηα ειεθηξηθά εξγαιεία πξέπεη λα κε δεκηνπξγνύλ 
πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ. πληζηάηαη ε θάιπςε ηνπο (πέξαζκα ζε ζσιήλεο, 
ζθέπαζκα κε καδέξηα, ππνγεηνπνίεζε), ε ππέξγεηα δηαδξνκή θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο εθηόο 
δηαδξόκσλ θίλεζεο πξνζσπηθνύ, κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ (ΠΓ 1073/1981, ΑΠ Φ 
7.5/1816/88/2004) 
 

5 Ζ θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ λα είλαη άξηζηε. Φζαξκέλα εξγαιεία, θαιώδηα, θηο, πνιύπξηδα θαη 
πξίδεο πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη άκεζα (Ν.3850/10, ΠΓ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Ππξθαγηά από "ζεξκέο" εξγαζίεο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Απνθπγή εθηέιεζεο "ζεξκώλ" εξγαζηώλ (ρξήζε ηξνρνύ, ειεθηξνζπγθόιιεζεο, θιόγαο αεξίνπ) 
θνληά ζε εύθιεθηα πιηθά (Ν 3850/2010, ΠΓ 17/1996, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 95/1978) 
 2 Υξήζε ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ (ππξνζβεζηήξεο). Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ 
ππξνζβεζηήξσλ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ. Δπίζεο ζεκεηώλεηαη όηη ηα 
ππξνζβεζηηθά κέζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε εύθνια πξνζβάζηκεο ζέζεηο (Ν 3850/2010, ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 95/1978) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Θόξπβνο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Σνπνζέηεζε πεγώλ ζνξύβνπ (πρ γελλήηξηεο) καθξηά από ηηο ζέζεηο εξγαζίαο (ΠΓ 149/2006) 

2 Απνκόλσζε ησλ πεγώλ ζνξύβνπ κε ρσξίζκαηα (ΠΓ 149/2006) 

3 Δθηέιεζε ζνξπβσδώλ εξγαζηώλ (πρ ρξήζε αεξνζπκπηεζηή) καθξηά από άιια ζπλεξγεία (ΠΓ 
149/2006) 
 4 Απνθπγή αθαίξεζεο ζηγαζηήξσλ θαη ησλ πξνζηαηεπηηθώλ θαιπκκάησλ ησλ κεραλεκάησλ (ΠΓ 
149/2006, ΠΓ 395/1994) 
 5 πληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ (Ν 
3850/2010, ΠΓ 395/1994) 
 6 Απνζηάζεηο αζθαιείαο από κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκό πνπ παξάγεη ζόξπβν (ΠΓ 149/2006) 
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Μέηπα 7 Πεξηνξηζκόο ηεο έθζεζεο ζε ζόξπβν κε δηαρεηξηζηηθά κέηξα (δηαιείκκαηα, ελαιιαγή αληηθεηκέλνπ 
εξγαζίαο, ελαιιαγή εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ίδηαο εξγαζίαο) (ΠΓ 149/2006) 
 

8 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηίζεηαη ζε ζόξπβν από ηνλ γηαηξό 
εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν 3850/2010, ΠΓ 149/2006, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1981) 
 9 Υξήζε ΜΑΠ (σηαζπίδεο, σηνβύζκαηα) (Ν 3850/2010, ΠΓ 149/2006, ΠΓ 396/1994) 

10 Απνθπγή εξγαζηώλ θαηά ηηο ώξεο θαηλήο εζπρίαο 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Μπνζθειεηηθνί ηξαπκαηηζκνί 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Πεξηνξηζκόο ηεο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ κε ηε βνήζεηα κεραληθώλ κέζσλ, όπνπ είλαη 
εθηθηό (ΠΓ 397/1994) 
 2 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξηίνπ (βάξνο, θέληξν βάξνπο, όγθνο, ζρήκα, ιαβέο, ζύζηαζε) (ΠΓ 
397/1994) 
 

3 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε απαηηνύκελε 
ζσκαηηθή πξνζπάζεηα (ζηξνθή θνξκνύ, απόηνκε κεηαθίλεζε, αζηαζήο ζσκαηηθή ζηάζε) (ΠΓ 
397/1994) 
 4 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο (ειεύζεξνο ρώξνο, δηαζέζηκν ύςνο, θιίζε θαη 
νιηζζεξόηεηα δαπέδνπ, ζεξκνθξαζία, πγξαζία, αεξηζκόο, θσηηζκόο) (ΠΓ 397/1994) 
 5 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο (ζπρλόηεηα, δηάξθεηα, απόζηαζε, ρξόλνο αλάπαπζεο, ξπζκόο 
εξγαζίαο) (ΠΓ 397/1994) 
 

6 Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ. Δπίζεο ε 
θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαη ε ζσκαηηθή ηνπο δηάπιαζε πξέπεη λα κε δεκηνπξγνύλ 
πξνβιήκαηα ζηελ εθηέιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ (Ν 3850/2010, ΠΓ 397/1994) 
 

7 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηειεί ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο από 
ηνλ γηαηξό εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν. 3850/10, ΠΓ 397/1994, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Γιίζηξηκα - παξαπάηεκα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Γηαηήξεζε θαινύ λνηθνθπξηνύ ζην εξγνηάμην (ΠΓ 1073/1981) 

2 Γηαηήξεζε ησλ πξνζβάζεσλ ζε θαιή θαηάζηαζε (ΠΓ 1073/1981) 

3 Δπαξθήο θσηηζκόο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ πξνζβάζεσλ ζε απηέο (ΠΓ 1073/1981) 

4 Απνθπγή πεξάζκαηνο θαισδίσλ, ζσιήλσλ, αγσγώλ ζε δάπεδα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο 
πξνζβάζεηο ή ζέζεηο εξγαζίαο. Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε αζθαιέο ύςνο ή 
ην πέξαζκα ηνπο από ηα άθξα ησλ δηαδξόκσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα ιεθζεί 
ππόςε ε πξνζηαζία (θάιπςε) θαη ε ζήκαλζε ηνπο (ΠΓ 1073/1981) 
 

5 Άκεζνο θαζαξηζκόο ησλ δαπέδσλ πνπ θαζίζηαληαη νιηζζεξά (πρ από πηώζε ιηπαληηθώλ) (ΠΓ 
1073/1981) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Γνλήζεηο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Σαθηηθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ θαη επηζθεπή θζνξώλ (Ν 3850/2010, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
395/1994) 
 2 πληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ αλαξηήζεσλ θνξηεγώλ θαη κεραλεκάησλ (Ν 3850/2010, ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 305/1996) 
 3 Δπηινγή εξγαιείσλ κε δηαηάμεηο απνξξόθεζεο ελέξγεηαο (ΠΓ 395/1994) 

4 Πεξηνξηζκόο ηεο έθζεζεο ζε θξαδαζκνύο κε δηαρεηξηζηηθά κέηξα (δηαιείκκαηα, ελαιιαγή 
αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο, ελαιιαγή εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ίδηαο εξγαζίαο) 
 5 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηίζεηαη ζε δνλήζεηο από ηνλ γηαηξό 
εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν 3850/2010, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 6 Υξήζε ΜΑΠ (γάληηα) (Ν 3850/2010, ΠΓ 396/1994) 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Κίλδπλνη από ειεθηξνζπγθνιιήζεηο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Ληκλάδνληα λεξά έρνπλ απνκαθξπλζεί πξηλ μεθηλήζνπλ νη εξγαζίεο ειεθηξνζπγθνιιήζεσο (ΠΓ 
95/1978) 
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Μέηπα 2 Τπάξρνπλ θαηάιιεινη ππξνζβεζηήξεο αλαιόγσο ηνπ ρώξνπ όπνπ δηεμάγνληαη νη εξγαζίεο (ΠΓ 
95/1978) 
 3 Οη εξγαζίεο ειεθηξνζπγθνιιήζεσο δηεμάγνληαη ζε απόζηαζε αζθαιείαο από απνζεθεπκέλα 
εύθιεθηα πιηθά ζην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ. ‘Όια ηα εύθιεθηα πιηθά πξέπεη λα έρνπλ 
απνκαθξπλζεί ζε απόζηαζε αζθαιείαο (ΠΓ 95/1978) 
 

4 Δπηζθεπάδεηαη ή αληηθαζίζηαηαη ηπρόλ θζαξκέλνο εμνπιηζκόο (ΠΓ 95/1978) 

5 Παξέρνληαη πξνζηαηεπηηθά κέζα γηα ηελ αθηηλνβνιία θαη ηηο αλαζπκηάζεηο (ΠΓ 95/1978) 

6 Ο ζόξπβνο από ηηο γελλήηξηεο δελ ελνριεί ηνπο εξγαδόκελνπο ή ηξίηνπο ζην ρώξν εξγαζίαο (ΠΓ 
95/1978, ΠΓ 149/2006) 
 7 ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πίλαθαο παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ν πίλαθαο 
παξακέλεη θιεηδσκέλνο θαη πξνθπιαγκέλνο από θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηα θαιώδηα είλαη ειεγκέλα 
γηα ηπρόλ θζνξέο θαη νη δηαδξνκέο ηνπο δελ δεκηνπξγνύλ εκπόδηα ζε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην 
ρώξν (Ν 3850/2010, ΠΓ 1073/1981) 
 

8 Όζνη δελ εκπιέθνληαη ζε εξγαζίεο ειεθηξνζπγθόιιεζεο παξακέλνπλ ζε απόζηαζε αζθαιείαο 
από ηνλ ρώξν όπνπ απηέο εθηεινύληαη θαη δελ επεκβαίλνπλ ζηνλ ζρεηηθό εμνπιηζκό (ΠΓ 
95/1978) 
 9 Γελ θαπλίδεη θαλείο θαη δελ γίλεηαη ρξήζε γπκλήο θιόγαο ζην ρώξν εξγαζίαο 
ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ (Ν 3850/2010, ΠΓ 17/1996, ΠΓ 95/1978) 
 10 Δθόζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην, νη εξγαζίεο ειεθηξνζπγθνιιήζεσο λα γίλνληαη κε θάιπςε ηνπ 
ρώξνπ θαη επαξθή αεξηζκό απηνύ (ΠΓ 95/1978) 
 Μ.Α.Π. 1 Κξάλνο κε ελζσκαησκέλε κάζθα ειεθηξνζπγθνιιεηή ΔΝ 175, ΔΝ 169 

2 Παπνύηζηα (απαξαίηεηα γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ  ISO 20345 (S3) 

3 Εώλε αζθαιείαο 5 ζεκείσλ ΔΝ 361, EN 358 

4 Γάληηα ΔΝ 388:2016 (έλαληη κεραληθώλ θηλδύλσλ) 

5 Κξάλνο (απαξαίηεην γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 397 

6 Γάληηα γηα ειεθηξνζπγθνιιήζεηο ΔΝ 388, ΔΝ 407, EN 12477 

7 Πνδηά γηα ειεθηξνζπγθνιιήζεηο ΔΝ 470,  ΔΝ ISO 11611:2015 

8 Αλαθιαζηηθό γηιέθν ΔΝ ISO 20471 (class 2) 

ΕΡΓΑΙΑ : ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΤΦΗ 
Ανάλςζη επγαζίαρ : Μεηαθνξά πιηθώλ ζην ρώξν 

Σνπνζέηεζε ζθειεηνύ 
Σνπνζέηεζε πιηθνύ πιαγηνθάιπςεο 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε εξγαδόκελνπ από ύςνο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 3 

Μέηπα 1 Πεξίθξαμε ησλ πεξάησλ πιαθώλ κε δηπιή ζαλίδα ζε ύςνο 1 κ από ην δάπεδν, κνλή ζαλίδα ζε 
ύςνο 0,5 κ θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 2 Πεξίθξαμε ησλ πεξάησλ πιαθώλ κε κεηαιιηθέο θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην 
δάπεδν θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 3 Πεξίθξαμε ησλ πεξάησλ πιαθώλ κε πξνζηαηεπηηθό δίρηπ, ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 1 κ (ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 4 Πεξίθξαμε ησλ θιηκαθνζηαζίσλ κε δηπιή ζαλίδα ζε ύςνο 1 κ από ην πάηεκα, κνλή ζαλίδα ζε 
ύςνο 0,5 κ θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 5 Πεξίθξαμε ησλ θιηκαθνζηαζίσλ κε κεηαιιηθέο θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην πάηεκα 
θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 6 Πεξίθξαμε ησλ θιηκαθνζηαζίσλ κε πξνζηαηεπηηθό δίρηπ, ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 1 κ (ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 7 Πεξίθξαμε ησλ ππεξπςσκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, δηαδξόκσλ θαη πξνζβάζεσλ κε δηαηάμεηο 
πιεπξηθήο πξνζηαζίαο (θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην δάπεδν θαη ζνβαηεπί ύςνπο 
15 εθ ή κε πξνζηαηεπηηθό δίρηπ ύςνπο ηνπιάρηζηνλ 1 κ) (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 
305/1996) 
 

8 Πεξίθξαμε ησλ θελώλ κε δηπιή ζαλίδα ζε ύςνο 1 κ από ην δάπεδν, κνλή ζαλίδα ζε ύςνο 0,5 κ 
θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 9 Πεξίθξαμε ησλ θελώλ κε κεηαιιηθέο θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην δάπεδν θαη 
ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 10 Πεξίθξαμε ησλ θελώλ κε πξνζηαηεπηηθό δίρηπ, ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 1 κ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
305/1996) 
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Μέηπα 11 Κάιπςε ησλ νξηδνληίσλ θελώλ κε πιηθό αληνρήο ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηαο ηνπ θνξηίνπ πνπ 
αλακέλεηαη λα δερηεί (ΠΓ 1073/1981) 
 12 Σνπνζέηεζε νξηδόληηνπ πξνζηαηεπηηθνύ δηθηύνπ θάησ από ην θελό (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 
1073/1981) 
 13 Υξήζε ζπζηήκαηνο αηνκηθήο πξνζηαζίαο έλαληη πηώζεο από ύςνο (δώλε αζθαιείαο) (Ν 
3850/2010, ΠΓ 305/1996, ΠΓ 396/1994, ΠΓ 155/2004) 
 14 Πεξίθξαμε ησλ δηαδξόκσλ θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε ύςνο κεγαιύηεξν ηνπ 0,75 κ, κε 
κεηαιιηθέο θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην δάπεδν θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 
305/1996, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 7789/1980) 
 

15 Καηαζθεπή θεθιηκέλσλ δηαδξόκσλ θαη πξνζβάζεσλ κε θιίζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1:2. Ζ 
αληνρή ησλ πιηθώλ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα αλακελόκελα θνξηία (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980) 
 

16 Απαγόξεπζε αθαίξεζεο νπoηαζδήπνηε πξνζηαηεπηηθήο δηάηαμεο, εθόζνλ δελ ιεθζνύλ 
αληηζηαζκηζηηθά κέηξα (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 155/2004) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε εξγαδόκελνπ από ζθαισζηά 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 3 

Μέηπα 1 Απνθπγή εξγαζίαο ζε ύςνο έμσ από ζθαισζηά (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 155/2004) 

2 Απνθπγή ρξήζεο θνππαζηώλ ζθαισζηάο σο ζθάιεο πξόζβαζεο ζε πςειόηεξεο ζέζεηο 
εξγαζίαο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 155/2004) 
 3 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο ζθαιώλ (ή ζθαισζηώλ) ζε δάπεδα ζθαισζηώλ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
778/1980, ΠΓ 155/2004) 
 4 Καηαζθεπή ηθξηώκαηνο ηνπ νπνίνπ ηα δάπεδα εξγαζίαο δελ απέρνπλ πεξηζζόηεξν από 30 εθ 
από ηελ θαηαζθεπή. ε δηαθνξεηηθή πεξίηπσζε πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη πξνζηαηπηηθέο 
δηαηάμεηο (θνππαζηέο) θαη από ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηθξηώκαηνο (ΠΓ 778/1980) 
 5 Γηακόξθσζε ζπλερώλ δαπέδσλ εξγαζίαο ηθξησκάησλ. Σα δάπεδα (θαη νη δηαηάμεηο πιεπξηθήο 
πξνζηαζίαο) πξέπεη λα πεξηβάιινπλ ηηο γσλίεο ηεο θαηαζθεπήο θαη λα κελ δηαθόπηνληαη (ΠΓ 
778/1980) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε εξγαδόκελνπ από ζθάια 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 3 

Μέηπα 1 Υξήζε ζθαιώλ γηα ζύληνκεο θαη "ειαθξηέο" εξγαζίεο (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978, ΠΓ 155/2004, 
ΠΓ 1073/81) 
 2 Σαθηηθόο έιεγρνο ησλ ζθαιώλ (ζπληζηάηαη πξηλ από θάζε ρξήζε λα δηελεξγείηαη νπηηθόο 
έιεγρνο) (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 1073/81, ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978) 
 3 ηήξημε ησλ ζθαιώλ ζε ζηαζεξό θαη ζπκπαγέο δάπεδν (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978, ΠΓ 1073/81, 
ΠΓ 155/2004) 
 4 Υξήζε κεηαιιηθώλ ζθαιώλ κε ρσλεπηά ζθαινπάηηα (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978) 

5 Δμαζθάιηζε ησλ δύν άθξσλ ησλ ζθαιώλ (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978, ΠΓ 1073/81, ΠΓ 155/2004) 

6 Υξήζε ζθαιώλ πνπ πξνεμέρνπλ θαηά 1 κ από ην επηζπκεηό δάπεδν εξγαζίαο, ώζηε λα 
δηεπθνιύλεηαη ε θάζνδνο από απηέο (ΠΓ 155/2004, ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978, ΠΓ 1073/81) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε εξγαδόκελνπ από εξγνεμέδξα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 3 

Μέηπα 1 Απνθπγή εξγαζίαο ζε ύςνο έμσ από εξγνεμέδξα (ΠΓ 1073/1981) 

2 Απνθπγή ρξήζεο θνππαζηώλ εξγνεμέδξαο σο ζθάιεο πξόζβαζεο ζε πςειόηεξεο ζέζεηο 
εξγαζίαο (ΠΓ 155/2004, ΠΓ 1073/1981) 
 3 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο ζθαιώλ (ή ζθαισζηώλ) ζε δάπεδα εξγνεμέδξσλ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
155/2004) 
 4 Απνθπγή θαζόδνπ από ππεξπςσκέλε εξγνεμέδξα (λα δεηείηαη ην θαηέβαζκα κε ρεηξηζκό από 
ην θάησ ρεηξηζηήξην) (ΠΓ 1073/1981) 
 5 Υξήζε δσλώλ αζθαιείαο δεκέλσλ ζην θαιάζη ηεο εξγνεμέδξαο (εθόζνλ πξνβιέπεηαη από ηνλ 
θαηαζθεπαζηή ηνπο ή ηε γξαπηή εθηίκεζε επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ηνπ Σερληθνύ Αζθαιείαο ηεο 
επηρείξεζεο) (Ν 3850/2010, ΠΓ 396/1994) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε αληηθεηκέλσλ από ύςνο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο πιηθώλ ζε ζέζεηο από ηηο νπνίεο κπνξεί λα πέζνπλ (πέξαηα πιαθώλ, 
θιηκαθνζηάζηα, ζθαισζηέο, ζηδεξνθαηαζθεπέο) (ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
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Μέηπα 2 Σνπνζέηεζε ζνβαηεπηνύ ζηα δάπεδα εξγαζίαο, πέξαηα πιαθώλ, ηθξηώκαηα ή πξνζηαζία απηώλ 
κε πιέγκα (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 778/1980) 
 3 Καηαζθεπή πξνζηαηεπηηθήο ζθάθεο ζηα ηθξηώκαηα. Ζ ζθάθε θαηαζθεπάδεηαη ζε ύςνο 
κεγαιύηεξν από 3,50 κ από ην πεδνδξόκην. Σν δάπεδν ηεο ζθάθεο πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη 
από αλζεθηηθό πιηθό. Σν πιάηνο ηνπ δαπέδνπ ηεο ζθάθεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,30 κ. 
Δλ ζπλερεία δηακνξθώλεηαη θεθιηκέλν επίπεδν (αληέλα), θιίζεο 1:2, ύςνπο 80 εθ (ΠΓ 778/1980) 
 

4 Σνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθνύ δηθηπώκαηνο ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηθξηώκαηνο γηα ηε 
ζπγθξάηεζε πιηθώλ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980) 
 5 Απνθπγή παξακνλήο θάησ από ζέζεηο εξγαζίαο ζε ύςνο (ΠΓ 1073/1981) 

6 Πεξίθξαμε - απνθιεηζκόο θαη ζήκαλζε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο, εθόζνλ εθηεινύληαη εξγαζίεο ζε 
ύςνο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 
 7 Πεξίθξαμε - απνθιεηζκόο θαη ζήκαλζε ηνπ ρώξνπ θάησ από ζθαισζηέο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
105/1995, ΠΓ 305/1996) 
 8 Υξήζε εηδηθήο δώλεο - εξγαιεηνζήθεο (ΠΓ 155/2004) 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε θνξηίσλ πνπ κεηαθέξνληαη θαηά ηηο αλπςσηηθέο εξγαζίεο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Απνθπγή παξακνλήο θάησ από θνξηία (ΠΓ 1073/1981) 

2 Ο αλπςσηηθόο κεραληζκόο λα έρεη ηε δπλαηόηεηα αλύςσζεο ηνπ θνξηίνπ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
395/1994, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 305/1996, ΠΓ 304/2000) 
 3 Ο αλπςσηηθόο κεραληζκόο λα θέξεη πηλαθίδα κε δηάγξακκα αλπςσηηθήο ηθαλόηεηαο (ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 305/1996, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 304/2000) 
 4 Ο αλπςσηηθόο κεραληζκόο λα έρεη ειεγρζεί πξηλ ηε ρξήζε (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 
305/1996, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 304/2000, ΤΑ 593/2003) 
 5 Ο αλπςσηηθόο κεραληζκόο λα έρεη ηηο πξνβιεπόκελεο πηζηνπνηήζεηο, από ηξίην κέξνο (ΤΑ 
593/2003, ΠΓ 305/1996) 
 6 Ο εμνπιηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (πρ ζπξκαηόζρνηλα, αιπζίδεο, γάληδνη, ηκάληεο) λα είλαη ν 
πξνβιεπόκελνο θαη ρσξίο θζνξέο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 
 

7 Οη ρεηξηζηέο λα έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζόληα (αδεηνύρνη) θαη εκπεηξία (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 
113/2012) 
 8 Σα ζπξκαηόζρνηλα – ζακπάληα λα είλαη ειεγκέλα θαη πξνζαξηεκέλα ζσζηά ζην θνξηίν (ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 305/1996, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 304/2000) 
 9 Ζ πεξηνρή λα είλαη απνθιεηζκέλε γηα ηνπο κε έρνληεο εξγαζία (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 

10 Οη εξγαδόκελνη ζε γεηηνληθά ζεκεία λα έρνπλ ελεκεξσζεί 

11 Να ππάξρεη ζπλερώο θαιή νξαηόηεηα ηνπ θνξηίνπ από ηνλ ρεηξηζηή ή ππάξρεη έκπεηξνο 
θνπκαληαδόξνο (ΠΓ 1073/1981) 
 12 Οη αλπςσηηθνί κεραληζκνί λα βξίζθνληαη ζε ζέζεηο όπνπ είλαη εδξαζκέλνη θαιά (ΠΓ 1073/1981, 
ΠΓ 305/1996) 
 13 Απαγνξεύεηαη ε ειεύζεξε αηώξεζε θνξηίνπ (ΠΓ 1073/1981) 

14 Απαγνξεύεηαη ε ππεξθόξησζε ηνπ αλπςσηηθνύ κεραληζκνύ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 

15 Απαγνξεύεηαη ε πξνζπάζεηα πιάγηαο κεηαθνξάο θνξηίνπ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 

16 Απαγνξεύεηαη  ε απόηνκε αλύςσζε/ θαηέβαζκα (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 

17 Απαγνξεύεηαη ε δηαθίλεζε θνξηίσλ πάλσ από εξγαδνκέλνπο (ΠΓ 1073/1981) 

18 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε αλπςσηηθώλ όηαλ πλένπλ ζπειιώδεηο άλεκνη (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
305/1996) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηάζηκν - ζύλζιηςε - ρηύπεκα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Σα θηλνύκελα κέξε ησλ κεραλώλ πξέπεη λα θέξνπλ πξνθπιαθηήξεο (Ν. 3850/10, ΠΓ 395/1994) 

2 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο αζθαιείαο από κεραλήκαηα, νρήκαηα θαη 
εμνπιηζκό 
 3 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο αζθαιείαο από θηλνύκελα θνξηία (ΠΓ 
1073/1981) 
 4 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα απνθεύγνπλ λα βξίζθνληαη κεηαμύ θηλνύκελνπ θνξηίνπ, κεραλήκαηνο, 
νρήκαηνο, εμνπιηζκνύ θαη ζηαζεξνύ δνκηθνύ ζηνηρείνπ (ΠΓ 1073/1981) 
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Μέηπα 5 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηηο κεηαηξνπέο - ζπληεξήζεηο εμνπιηζκνύ, εθόζνλ δελ 
έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί γηα ην ζθνπό απηό (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 395/1994) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Ζιεθηξνπιεμία 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ λα αθνινπζνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνηύπνπ EΛΟΣ 
HD 384. Ζ ίδηα πξόβιεςε ηζρύεη θαη γηα θάζε είδνπο ζπζθεπή ή κεράλεκα πνπ ιεηηνπξγεί κε 
ειεθηξηθό ξεύκα (Ν 3850/2010, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

2 Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο δηαλνκήο πξέπεη λα είλαη κεηαιιηθνί ή πιαζηηθνί, ζηεγαλνύ ηύπνπ, κε 
δπλαηόηεηα θιεηδώκαηνο. Οη πίλαθεο πξέπεη λα γεηώλνληαη. Δπίζεο πξέπεη λα θέξνπλ 
πξνζηαηεπηηθό δηαθόπηε δηαθπγήο (δηαθνξηθήο πξνζηαζίαο – αληηειεθηξνπιεμηαθόο 
απηόκαηνο). Ζ εγθαηάζηαζε θαη ε ζπληήξεζε ησλ πηλάθσλ πξέπεη λα γίλεηαη από αδεηνύρν 
ειεθηξνιόγν. Οη πίλαθεο πξέπεη λα παξακέλνπλ θιεηδσκέλνη (Ν 3850/2010, ΠΓ 1073/1981, ΑΠ 
Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

3 Οη γξακκέο ηξνθνδνζίαο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο λα είλαη εληζρπκέλεο κεραληθήο αληνρήο θαη 
ειεθηξηθήο κόλσζεο (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 4 Οη δηαδξνκέο ησλ θαισδίσλ πξνο ηα ειεθηξηθά εξγαιεία πξέπεη λα κε δεκηνπξγνύλ 
πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ. πληζηάηαη ε θάιπςε ηνπο (πέξαζκα ζε ζσιήλεο, 
ζθέπαζκα κε καδέξηα, ππνγεηνπνίεζε), ε ππέξγεηα δηαδξνκή θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο εθηόο 
δηαδξόκσλ θίλεζεο πξνζσπηθνύ, κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ (ΠΓ 1073/1981, ΑΠ Φ 
7.5/1816/88/2004) 
 

5 Ζ θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ λα είλαη άξηζηε. Φζαξκέλα εξγαιεία, θαιώδηα, θηο, πνιύπξηδα θαη 
πξίδεο πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη άκεζα (Ν.3850/10, ΠΓ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Ζιεθηξνπιεμία ιόγσ ελαέξηνπ δηθηύνπ 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 ε πεξίπησζε ύπαξμεο ππνγείσλ ή/θαη ελαεξίσλ αγσγώλ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θνληά ζην 
εξγνηάμην πξέπεη λα εηδνπνηείηαη ν ΓΔΓΓΖΔ από ηνλ Αλάδνρν, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ. 
Σα κέηξα αζθάιεηαο πνπ ζα ιεθζνύλ πξέπεη λα εμεηαζηνύλ από θνηλνύ κε ηελ αξκόδηα 
ππεξεζία ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. Σα πξνηεηλόκελα κέηξα ζα ιεθζνύλ θαηόπηλ έγθξηζεο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ (ΠΓ 
1073/1981) 
 

2 Τπνγεηνπνίεζε ή παξαιιαγή ηνπ δηθηύνπ παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο (ΠΓ 1073/1981) 

3 Απνθπγή δηαθίλεζεο πιηθώλ ζε ζέζεηο θνληά ζηνπο αγσγνύο (ΠΓ 1073/1981) 

4 Σήξεζε απόζηαζεο αζθαιείαο (ε νπνία ζα ππνδεηρζεί από ηνλ ΓΔΓΓΖΔ) από αγσγνύο κέζεο 
ηάζεο θαη γεληθά θάζε είδνπο αγσγό (ΠΓ 1073/1981) 
 5 Σνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθώλ δνθώλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαηηνύκελεο απόζηαζεο 
αζθαιείαο. ε πεξίπησζε πνπ είλαη αδύλαηε ε ζπγθεθξηκέλε ιύζε, πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε 
ζήκαλζεο (πρ ζρνηλί κε θξεκαζκέλεο πηλαθίδεο ή αιπζίδεο, αλαιόγσο ηνπ ύςνπο) ζε απόζηαζε 
αζθαιείαο (ΠΓ 1073/1981) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Ππξθαγηά 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο εύθιεθησλ πιηθώλ θνληά ζε πεγέο αλάθιεμεο (ΠΓ 1073/1981) 

2 Απνθπγή εθηέιεζεο "ζεξκώλ" εξγαζηώλ (ρξήζε ηξνρνύ, ειεθηξνζπγθόιιεζεο, θιόγαο αεξίνπ) 
θνληά ζε εύθιεθηα πιηθά (Ν 3850/2010, ΠΓ 17/1996, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 95/1978) 
 3 Απνθπγή αλεμέιεγθηεο ξίςεο ζθνππηδηώλ ζε νπνηνδήπνηε ρώξν (ΠΓ 1073/1981) 

4 Απνςήισζε ζάκλσλ θαη ρακειήο βιάζηεζεο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο 

5 Απαγόξεπζε θσηηάο ζην εξγνηάμην γηα νπνηνδήπνηε ιόγν (πρ ζέξκαλζε) (ΠΓ 1073/1981) 

6 Απαγόξεπζε θαπλίζκαηνο θαη γπκλήο θιόγαο ζε επηθίλδπλνπο ρώξνπο (Ν 3850/2010, ΠΓ 
17/1996, ΠΓ 1073/1981) 
 7 Υξήζε ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ (ππξνζβεζηήξεο). Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ 
ππξνζβεζηήξσλ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ. Δπίζεο ζεκεηώλεηαη όηη ηα 
ππξνζβεζηηθά κέζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε εύθνια πξνζβάζηκεο ζέζεηο (Ν 3850/2010, ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 95/1978) 
 

8 ύζηαζε νκάδαο ππξαζθάιεηαο εξγνηαμίνπ (ζπληζηάηαη ηα κέιε ηεο λα βξίζθνληαη ζην 
εξγνηάμην ζε θαζεκεξηλή βάζε, λα γλσξίδνπλ ην εξγνηάμην θαη λα έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηε 
ρξήζε ησλ ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ) (Ν 3850/2010, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 95/1978, ΠΓ 17/1996) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Θόξπβνο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 
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Μέηπα 1 Σνπνζέηεζε πεγώλ ζνξύβνπ (πρ γελλήηξηεο) καθξηά από ηηο ζέζεηο εξγαζίαο (ΠΓ 149/2006) 

2 Απνκόλσζε ησλ πεγώλ ζνξύβνπ κε ρσξίζκαηα (ΠΓ 149/2006) 

3 Δθηέιεζε ζνξπβσδώλ εξγαζηώλ (πρ ρξήζε αεξνζπκπηεζηή) καθξηά από άιια ζπλεξγεία (ΠΓ 
149/2006) 
 4 Απνθπγή αθαίξεζεο ζηγαζηήξσλ θαη ησλ πξνζηαηεπηηθώλ θαιπκκάησλ ησλ κεραλεκάησλ (ΠΓ 
149/2006, ΠΓ 395/1994) 
 5 πληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ (Ν 
3850/2010, ΠΓ 395/1994) 
 6 Απνζηάζεηο αζθαιείαο από κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκό πνπ παξάγεη ζόξπβν (ΠΓ 149/2006) 

7 Πεξηνξηζκόο ηεο έθζεζεο ζε ζόξπβν κε δηαρεηξηζηηθά κέηξα (δηαιείκκαηα, ελαιιαγή αληηθεηκέλνπ 
εξγαζίαο, ελαιιαγή εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ίδηαο εξγαζίαο) (ΠΓ 149/2006) 
 

8 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηίζεηαη ζε ζόξπβν από ηνλ γηαηξό 
εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν 3850/2010, ΠΓ 149/2006, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1981) 
 9 Υξήζε ΜΑΠ (σηαζπίδεο, σηνβύζκαηα) (Ν 3850/2010, ΠΓ 149/2006, ΠΓ 396/1994) 

10 Απνθπγή εξγαζηώλ θαηά ηηο ώξεο θαηλήο εζπρίαο 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Μπνζθειεηηθνί ηξαπκαηηζκνί 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Πεξηνξηζκόο ηεο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ κε ηε βνήζεηα κεραληθώλ κέζσλ, όπνπ είλαη 
εθηθηό (ΠΓ 397/1994) 
 2 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξηίνπ (βάξνο, θέληξν βάξνπο, όγθνο, ζρήκα, ιαβέο, ζύζηαζε) (ΠΓ 
397/1994) 
 3 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε απαηηνύκελε 
ζσκαηηθή πξνζπάζεηα (ζηξνθή θνξκνύ, απόηνκε κεηαθίλεζε, αζηαζήο ζσκαηηθή ζηάζε) (ΠΓ 
397/1994) 
 

4 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο (ειεύζεξνο ρώξνο, δηαζέζηκν ύςνο, θιίζε θαη 
νιηζζεξόηεηα δαπέδνπ, ζεξκνθξαζία, πγξαζία, αεξηζκόο, θσηηζκόο) (ΠΓ 397/1994) 
 

5 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο (ζπρλόηεηα, δηάξθεηα, απόζηαζε, ρξόλνο αλάπαπζεο, ξπζκόο 
εξγαζίαο) (ΠΓ 397/1994) 
 6 Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ. Δπίζεο ε 
θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαη ε ζσκαηηθή ηνπο δηάπιαζε πξέπεη λα κε δεκηνπξγνύλ 
πξνβιήκαηα ζηελ εθηέιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ (Ν 3850/2010, ΠΓ 397/1994) 
 7 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηειεί ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο από 
ηνλ γηαηξό εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν. 3850/10, ΠΓ 397/1994, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Γιίζηξηκα - παξαπάηεκα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Γηαηήξεζε θαινύ λνηθνθπξηνύ ζην εξγνηάμην (ΠΓ 1073/1981) 

2 Γηαηήξεζε ησλ πξνζβάζεσλ ζε θαιή θαηάζηαζε (ΠΓ 1073/1981) 

3 Δπαξθήο θσηηζκόο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ πξνζβάζεσλ ζε απηέο (ΠΓ 1073/1981) 

4 Απνθπγή πεξάζκαηνο θαισδίσλ, ζσιήλσλ, αγσγώλ ζε δάπεδα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο 
πξνζβάζεηο ή ζέζεηο εξγαζίαο. Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε αζθαιέο ύςνο ή 
ην πέξαζκα ηνπο από ηα άθξα ησλ δηαδξόκσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα ιεθζεί 
ππόςε ε πξνζηαζία (θάιπςε) θαη ε ζήκαλζε ηνπο (ΠΓ 1073/1981) 
 

5 Άκεζνο θαζαξηζκόο ησλ δαπέδσλ πνπ θαζίζηαληαη νιηζζεξά (πρ από πηώζε ιηπαληηθώλ) (ΠΓ 
1073/1981) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : θόλε από ιείαλζε - θόςηκν 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Γηεμαγσγή εξγαζηώλ πνπ παξάγνπλ ζθόλε (πρ θνπή, ιείαλζε, ηξόρηζκα) ζε εμσηεξηθνύο 
ρώξνπο 
 2 Γηεμαγσγή εξγαζηώλ πνπ παξάγνπλ ζθόλε (πρ θνπή, ιείαλζε, ηξόρηζκα) καθξηά από άιια 
ζπλεξγεία θαη ηξίηνπο (Ν.3850/10) 
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Μέηπα 3 Υξήζε Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (κάζθα, γπαιηά, γάληηα, θόξκα) θαηόπηλ εθηίκεζεο ηνπ 
Σερληθνύ Αζθάιεηαο ή/θαη ηνπ Γηαηξνύ Δξγαζίαο (Ν.3850/10,ΠΓ 396/1994) 
 Μ.Α.Π. 1 Κξάλνο κε ελζσκαησκέλε κάζθα ειεθηξνζπγθνιιεηή ΔΝ 175, ΔΝ 169 

2 Παπνύηζηα (απαξαίηεηα γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ  ISO 20345 (S3) 

3 Εώλε αζθαιείαο 5 ζεκείσλ ΔΝ 361, EN 358 

4 Γάληηα ΔΝ 388:2016 (έλαληη κεραληθώλ θηλδύλσλ) 

5 Κξάλνο (απαξαίηεην γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 397 

6 Γάληηα γηα ειεθηξνζπγθνιιήζεηο ΔΝ 388, ΔΝ 407, EN 12477 

7 Πνδηά γηα ειεθηξνζπγθνιιήζεηο ΔΝ 470,  ΔΝ ISO 11611:2015 

ΕΡΓΑΙΑ : ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΔΑΠΕΔΧΝ 
Ανάλςζη επγαζίαρ : Μεηαθνξά πιηθώλ 

Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο 
Σνπνζέηεζε πιηθνύ 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηάζηκν - ζύλζιηςε - ρηύπεκα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Σα θηλνύκελα κέξε ησλ κεραλώλ πξέπεη λα θέξνπλ πξνθπιαθηήξεο (Ν. 3850/10, ΠΓ 395/1994) 

2 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο αζθαιείαο από κεραλήκαηα, νρήκαηα θαη 
εμνπιηζκό 
 3 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο αζθαιείαο από θηλνύκελα θνξηία (ΠΓ 
1073/1981) 
 4 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα απνθεύγνπλ λα βξίζθνληαη κεηαμύ θηλνύκελνπ θνξηίνπ, κεραλήκαηνο, 
νρήκαηνο, εμνπιηζκνύ θαη ζηαζεξνύ δνκηθνύ ζηνηρείνπ (ΠΓ 1073/1981) 
 5 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηηο κεηαηξνπέο - ζπληεξήζεηο εμνπιηζκνύ, εθόζνλ δελ 
έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί γηα ην ζθνπό απηό (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 395/1994) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Ζιεθηξνπιεμία 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ λα αθνινπζνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνηύπνπ EΛΟΣ 
HD 384. Ζ ίδηα πξόβιεςε ηζρύεη θαη γηα θάζε είδνπο ζπζθεπή ή κεράλεκα πνπ ιεηηνπξγεί κε 
ειεθηξηθό ξεύκα (Ν 3850/2010, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

2 Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο δηαλνκήο πξέπεη λα είλαη κεηαιιηθνί ή πιαζηηθνί, ζηεγαλνύ ηύπνπ, κε 
δπλαηόηεηα θιεηδώκαηνο. Οη πίλαθεο πξέπεη λα γεηώλνληαη. Δπίζεο πξέπεη λα θέξνπλ 
πξνζηαηεπηηθό δηαθόπηε δηαθπγήο (δηαθνξηθήο πξνζηαζίαο – αληηειεθηξνπιεμηαθόο 
απηόκαηνο). Ζ εγθαηάζηαζε θαη ε ζπληήξεζε ησλ πηλάθσλ πξέπεη λα γίλεηαη από αδεηνύρν 
ειεθηξνιόγν. Οη πίλαθεο πξέπεη λα παξακέλνπλ θιεηδσκέλνη (Ν 3850/2010, ΠΓ 1073/1981, ΑΠ 
Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

3 Οη γξακκέο ηξνθνδνζίαο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο λα είλαη εληζρπκέλεο κεραληθήο αληνρήο θαη 
ειεθηξηθήο κόλσζεο (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 4 Οη δηαδξνκέο ησλ θαισδίσλ πξνο ηα ειεθηξηθά εξγαιεία πξέπεη λα κε δεκηνπξγνύλ 
πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ. πληζηάηαη ε θάιπςε ηνπο (πέξαζκα ζε ζσιήλεο, 
ζθέπαζκα κε καδέξηα, ππνγεηνπνίεζε), ε ππέξγεηα δηαδξνκή θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο εθηόο 
δηαδξόκσλ θίλεζεο πξνζσπηθνύ, κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ (ΠΓ 1073/1981, ΑΠ Φ 
7.5/1816/88/2004) 
 

5 Ζ θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ λα είλαη άξηζηε. Φζαξκέλα εξγαιεία, θαιώδηα, θηο, πνιύπξηδα θαη 
πξίδεο πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη άκεζα (Ν.3850/10, ΠΓ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Ππξθαγηά 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο εύθιεθησλ πιηθώλ θνληά ζε πεγέο αλάθιεμεο (ΠΓ 1073/1981) 

2 Απνθπγή εθηέιεζεο "ζεξκώλ" εξγαζηώλ (ρξήζε ηξνρνύ, ειεθηξνζπγθόιιεζεο, θιόγαο αεξίνπ) 
θνληά ζε εύθιεθηα πιηθά (Ν 3850/2010, ΠΓ 17/1996, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 95/1978) 
 3 Απνθπγή αλεμέιεγθηεο ξίςεο ζθνππηδηώλ ζε νπνηνδήπνηε ρώξν (ΠΓ 1073/1981) 

4 Απνςήισζε ζάκλσλ θαη ρακειήο βιάζηεζεο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο 

5 Απαγόξεπζε θσηηάο ζην εξγνηάμην γηα νπνηνδήπνηε ιόγν (πρ ζέξκαλζε) (ΠΓ 1073/1981) 

6 Απαγόξεπζε θαπλίζκαηνο θαη γπκλήο θιόγαο ζε επηθίλδπλνπο ρώξνπο (Ν 3850/2010, ΠΓ 
17/1996, ΠΓ 1073/1981) 
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Μέηπα 7 Υξήζε ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ (ππξνζβεζηήξεο). Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ 
ππξνζβεζηήξσλ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ. Δπίζεο ζεκεηώλεηαη όηη ηα 
ππξνζβεζηηθά κέζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε εύθνια πξνζβάζηκεο ζέζεηο (Ν 3850/2010, ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 95/1978) 
 

8 ύζηαζε νκάδαο ππξαζθάιεηαο εξγνηαμίνπ (ζπληζηάηαη ηα κέιε ηεο λα βξίζθνληαη ζην 
εξγνηάμην ζε θαζεκεξηλή βάζε, λα γλσξίδνπλ ην εξγνηάμην θαη λα έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηε 
ρξήζε ησλ ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ) (Ν 3850/2010, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 95/1978, ΠΓ 17/1996) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Θόξπβνο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Σνπνζέηεζε πεγώλ ζνξύβνπ (πρ γελλήηξηεο) καθξηά από ηηο ζέζεηο εξγαζίαο (ΠΓ 149/2006) 

2 Απνκόλσζε ησλ πεγώλ ζνξύβνπ κε ρσξίζκαηα (ΠΓ 149/2006) 

3 Δθηέιεζε ζνξπβσδώλ εξγαζηώλ (πρ ρξήζε αεξνζπκπηεζηή) καθξηά από άιια ζπλεξγεία (ΠΓ 
149/2006) 
 4 Απνθπγή αθαίξεζεο ζηγαζηήξσλ θαη ησλ πξνζηαηεπηηθώλ θαιπκκάησλ ησλ κεραλεκάησλ (ΠΓ 
149/2006, ΠΓ 395/1994) 
 5 πληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ (Ν 
3850/2010, ΠΓ 395/1994) 
 6 Απνζηάζεηο αζθαιείαο από κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκό πνπ παξάγεη ζόξπβν (ΠΓ 149/2006) 

7 Πεξηνξηζκόο ηεο έθζεζεο ζε ζόξπβν κε δηαρεηξηζηηθά κέηξα (δηαιείκκαηα, ελαιιαγή αληηθεηκέλνπ 
εξγαζίαο, ελαιιαγή εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ίδηαο εξγαζίαο) (ΠΓ 149/2006) 
 

8 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηίζεηαη ζε ζόξπβν από ηνλ γηαηξό 
εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν 3850/2010, ΠΓ 149/2006, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1981) 
 9 Υξήζε ΜΑΠ (σηαζπίδεο, σηνβύζκαηα) (Ν 3850/2010, ΠΓ 149/2006, ΠΓ 396/1994) 

10 Απνθπγή εξγαζηώλ θαηά ηηο ώξεο θαηλήο εζπρίαο 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Μπνζθειεηηθνί ηξαπκαηηζκνί 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Πεξηνξηζκόο ηεο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ κε ηε βνήζεηα κεραληθώλ κέζσλ, όπνπ είλαη 
εθηθηό (ΠΓ 397/1994) 
 2 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξηίνπ (βάξνο, θέληξν βάξνπο, όγθνο, ζρήκα, ιαβέο, ζύζηαζε) (ΠΓ 
397/1994) 
 

3 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε απαηηνύκελε 
ζσκαηηθή πξνζπάζεηα (ζηξνθή θνξκνύ, απόηνκε κεηαθίλεζε, αζηαζήο ζσκαηηθή ζηάζε) (ΠΓ 
397/1994) 
 4 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο (ειεύζεξνο ρώξνο, δηαζέζηκν ύςνο, θιίζε θαη 
νιηζζεξόηεηα δαπέδνπ, ζεξκνθξαζία, πγξαζία, αεξηζκόο, θσηηζκόο) (ΠΓ 397/1994) 
 5 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο (ζπρλόηεηα, δηάξθεηα, απόζηαζε, ρξόλνο αλάπαπζεο, ξπζκόο 
εξγαζίαο) (ΠΓ 397/1994) 
 

6 Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ. Δπίζεο ε 
θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαη ε ζσκαηηθή ηνπο δηάπιαζε πξέπεη λα κε δεκηνπξγνύλ 
πξνβιήκαηα ζηελ εθηέιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ (Ν 3850/2010, ΠΓ 397/1994) 
 

7 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηειεί ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο από 
ηνλ γηαηξό εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν. 3850/10, ΠΓ 397/1994, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Γιίζηξηκα - παξαπάηεκα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Γηαηήξεζε θαινύ λνηθνθπξηνύ ζην εξγνηάμην (ΠΓ 1073/1981) 

2 Γηαηήξεζε ησλ πξνζβάζεσλ ζε θαιή θαηάζηαζε (ΠΓ 1073/1981) 

3 Δπαξθήο θσηηζκόο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ πξνζβάζεσλ ζε απηέο (ΠΓ 1073/1981) 

4 Απνθπγή πεξάζκαηνο θαισδίσλ, ζσιήλσλ, αγσγώλ ζε δάπεδα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο 
πξνζβάζεηο ή ζέζεηο εξγαζίαο. Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε αζθαιέο ύςνο ή 
ην πέξαζκα ηνπο από ηα άθξα ησλ δηαδξόκσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα ιεθζεί 
ππόςε ε πξνζηαζία (θάιπςε) θαη ε ζήκαλζε ηνπο (ΠΓ 1073/1981) 
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Μέηπα 5 Άκεζνο θαζαξηζκόο ησλ δαπέδσλ πνπ θαζίζηαληαη νιηζζεξά (πρ από πηώζε ιηπαληηθώλ) (ΠΓ 
1073/1981) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : θόλε από ιείαλζε - θόςηκν 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Γηεμαγσγή εξγαζηώλ πνπ παξάγνπλ ζθόλε (πρ θνπή, ιείαλζε, ηξόρηζκα) ζε εμσηεξηθνύο 
ρώξνπο 
 2 Γηεμαγσγή εξγαζηώλ πνπ παξάγνπλ ζθόλε (πρ θνπή, ιείαλζε, ηξόρηζκα) καθξηά από άιια 
ζπλεξγεία θαη ηξίηνπο (Ν.3850/10) 
 3 Υξήζε Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (κάζθα, γπαιηά, γάληηα, θόξκα) θαηόπηλ εθηίκεζεο ηνπ 
Σερληθνύ Αζθάιεηαο ή/θαη ηνπ Γηαηξνύ Δξγαζίαο (Ν.3850/10,ΠΓ 396/1994) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Έθζεζε ζε βιαπηηθέο νπζίεο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Σα ρεκηθά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη κε ηα Γειηία Πιεξνθνξηώλ Αζθάιεηαο (MSDS) θαηά ηελ 
παξαιαβή ηνπο ζην εξγνηάμην (ΠΓ 339/2001, ΠΓ 388/2001, ΠΓ 307/1986, ΠΓ 77/1993) 
 2 Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ησλ ρεκηθώλ, ζύκθσλα κε ηα 
αλαγξαθόκελα ζηα Γειηία Πιεξνθνξηώλ Αζθάιεηαο (MSDS) ηνπο (Ν 3850/2010, ΠΓ 339/2001, 
ΠΓ 388/2001, ΠΓ 307/1986, ΠΓ 77/1993) 
 

3 Απνζήθεπζε ησλ ρεκηθώλ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπο (ΠΓ 339/2001, 
ΠΓ 388/2001, ΠΓ 307/1986, ΠΓ 77/1993, ΠΓ 305/1996) 
 4 Υξήζε ησλ ρεκηθώλ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπο (ΠΓ 339/2001, ΠΓ 
388/2001, ΠΓ 307/1986, ΠΓ 77/1993) 
 5 Υξήζε ΜΑΠ, ζύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα ζηα Γειηία Πιεξνθνξηώλ Αζθάιεηαο (MSDS) ησλ 
ρεκηθώλ θαη θαηόπηλ Γξαπηήο Δθηίκεζεο ηνπ Σερληθνύ Αζθάιεηαο ή/θαη ηνπ Γηαηξνύ Δξγαζίαο (Ν 
3850/2010, ΠΓ 396/1994, ΠΓ 339/2001, ΠΓ 388/2001, ΠΓ 307/1986, ΠΓ 77/1993) 
 

6 ρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο από ην πξνζσπηθό πνπ ρξεζηκνπνηεί ρεκηθά, θαηά ηα 
δηαιείκκαηα θαη κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο (ΠΓ 339/2001, ΠΓ 388/2001, ΠΓ 307/1986, ΠΓ 
77/1993) 
 

7 Πεξηνδηθή εμέηαζε ηεο θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηεί ρεκηθά, από ην 
γηαηξό εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν 3850/2010, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1985, ΠΓ 339/2001, ΠΓ 
388/2001, ΠΓ 307/1986, ΠΓ 77/1993) 
 Μ.Α.Π. 1 Μάζθα εκίζεσο πξνζώπνπ ΔΝ 149 (FFP2) 

2 Παπνύηζηα (απαξαίηεηα γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ  ISO 20345 (S3) 

3 Γάληηα ΔΝ 388:2016 (έλαληη κεραληθώλ θηλδύλσλ) 

4 Κξάλνο (απαξαίηεην γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 397 

ΦΑΗ : Καηαζκεςέρ ξύλινερ ή µεηαλλικέρ 

ΕΡΓΑΙΑ : ΞΤΛΟΤΡΓΙΚΑ - ΜΕΣΑΛΛΟΤΡΓΙΚΑ 
Ανάλςζη επγαζίαρ : Πξνζσξηλή απνζήθεπζε πιηθώλ ζην ρώξν 

Δπεμεξγαζία πιηθώλ (θαηά πεξίπησζε) 
Σνπνζέηεζε πιηθώλ 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηάζηκν - ζύλζιηςε - ρηύπεκα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Σα θηλνύκελα κέξε ησλ κεραλώλ πξέπεη λα θέξνπλ πξνθπιαθηήξεο (Ν. 3850/10, ΠΓ 395/1994) 

2 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο αζθαιείαο από κεραλήκαηα, νρήκαηα θαη 
εμνπιηζκό 
 3 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο αζθαιείαο από θηλνύκελα θνξηία (ΠΓ 
1073/1981) 
 4 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα απνθεύγνπλ λα βξίζθνληαη κεηαμύ θηλνύκελνπ θνξηίνπ, κεραλήκαηνο, 
νρήκαηνο, εμνπιηζκνύ θαη ζηαζεξνύ δνκηθνύ ζηνηρείνπ (ΠΓ 1073/1981) 
 5 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηηο κεηαηξνπέο - ζπληεξήζεηο εμνπιηζκνύ, εθόζνλ δελ 
έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί γηα ην ζθνπό απηό (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 395/1994) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Ζιεθηξνπιεμία 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ λα αθνινπζνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνηύπνπ EΛΟΣ 
HD 384. Ζ ίδηα πξόβιεςε ηζρύεη θαη γηα θάζε είδνπο ζπζθεπή ή κεράλεκα πνπ ιεηηνπξγεί κε 
ειεθηξηθό ξεύκα (Ν 3850/2010, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
        

ΔΡΓΟ: ειίδα 78   



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Οδηγίες αζφαλούς εργαζίας 
      

Μέηπα 2 Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο δηαλνκήο πξέπεη λα είλαη κεηαιιηθνί ή πιαζηηθνί, ζηεγαλνύ ηύπνπ, κε 
δπλαηόηεηα θιεηδώκαηνο. Οη πίλαθεο πξέπεη λα γεηώλνληαη. Δπίζεο πξέπεη λα θέξνπλ 
πξνζηαηεπηηθό δηαθόπηε δηαθπγήο (δηαθνξηθήο πξνζηαζίαο – αληηειεθηξνπιεμηαθόο 
απηόκαηνο). Ζ εγθαηάζηαζε θαη ε ζπληήξεζε ησλ πηλάθσλ πξέπεη λα γίλεηαη από αδεηνύρν 
ειεθηξνιόγν. Οη πίλαθεο πξέπεη λα παξακέλνπλ θιεηδσκέλνη (Ν 3850/2010, ΠΓ 1073/1981, ΑΠ 
Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

3 Οη γξακκέο ηξνθνδνζίαο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο λα είλαη εληζρπκέλεο κεραληθήο αληνρήο θαη 
ειεθηξηθήο κόλσζεο (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 4 Οη δηαδξνκέο ησλ θαισδίσλ πξνο ηα ειεθηξηθά εξγαιεία πξέπεη λα κε δεκηνπξγνύλ 
πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ. πληζηάηαη ε θάιπςε ηνπο (πέξαζκα ζε ζσιήλεο, 
ζθέπαζκα κε καδέξηα, ππνγεηνπνίεζε), ε ππέξγεηα δηαδξνκή θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο εθηόο 
δηαδξόκσλ θίλεζεο πξνζσπηθνύ, κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ (ΠΓ 1073/1981, ΑΠ Φ 
7.5/1816/88/2004) 
 

5 Ζ θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ λα είλαη άξηζηε. Φζαξκέλα εξγαιεία, θαιώδηα, θηο, πνιύπξηδα θαη 
πξίδεο πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη άκεζα (Ν.3850/10, ΠΓ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Ππξθαγηά από "ζεξκέο" εξγαζίεο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Απνθπγή εθηέιεζεο "ζεξκώλ" εξγαζηώλ (ρξήζε ηξνρνύ, ειεθηξνζπγθόιιεζεο, θιόγαο αεξίνπ) 
θνληά ζε εύθιεθηα πιηθά (Ν 3850/2010, ΠΓ 17/1996, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 95/1978) 
 2 Υξήζε ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ (ππξνζβεζηήξεο). Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ 
ππξνζβεζηήξσλ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ. Δπίζεο ζεκεηώλεηαη όηη ηα 
ππξνζβεζηηθά κέζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε εύθνια πξνζβάζηκεο ζέζεηο (Ν 3850/2010, ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 95/1978) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Θόξπβνο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Σνπνζέηεζε πεγώλ ζνξύβνπ (πρ γελλήηξηεο) καθξηά από ηηο ζέζεηο εξγαζίαο (ΠΓ 149/2006) 

2 Απνκόλσζε ησλ πεγώλ ζνξύβνπ κε ρσξίζκαηα (ΠΓ 149/2006) 

3 Δθηέιεζε ζνξπβσδώλ εξγαζηώλ (πρ ρξήζε αεξνζπκπηεζηή) καθξηά από άιια ζπλεξγεία (ΠΓ 
149/2006) 
 4 Απνθπγή αθαίξεζεο ζηγαζηήξσλ θαη ησλ πξνζηαηεπηηθώλ θαιπκκάησλ ησλ κεραλεκάησλ (ΠΓ 
149/2006, ΠΓ 395/1994) 
 5 πληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ (Ν 
3850/2010, ΠΓ 395/1994) 
 6 Απνζηάζεηο αζθαιείαο από κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκό πνπ παξάγεη ζόξπβν (ΠΓ 149/2006) 

7 Πεξηνξηζκόο ηεο έθζεζεο ζε ζόξπβν κε δηαρεηξηζηηθά κέηξα (δηαιείκκαηα, ελαιιαγή αληηθεηκέλνπ 
εξγαζίαο, ελαιιαγή εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ίδηαο εξγαζίαο) (ΠΓ 149/2006) 
 

8 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηίζεηαη ζε ζόξπβν από ηνλ γηαηξό 
εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν 3850/2010, ΠΓ 149/2006, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1981) 
 9 Υξήζε ΜΑΠ (σηαζπίδεο, σηνβύζκαηα) (Ν 3850/2010, ΠΓ 149/2006, ΠΓ 396/1994) 

10 Απνθπγή εξγαζηώλ θαηά ηηο ώξεο θαηλήο εζπρίαο 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Μπνζθειεηηθνί ηξαπκαηηζκνί 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Πεξηνξηζκόο ηεο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ κε ηε βνήζεηα κεραληθώλ κέζσλ, όπνπ είλαη 
εθηθηό (ΠΓ 397/1994) 
 2 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξηίνπ (βάξνο, θέληξν βάξνπο, όγθνο, ζρήκα, ιαβέο, ζύζηαζε) (ΠΓ 
397/1994) 
 

3 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε απαηηνύκελε 
ζσκαηηθή πξνζπάζεηα (ζηξνθή θνξκνύ, απόηνκε κεηαθίλεζε, αζηαζήο ζσκαηηθή ζηάζε) (ΠΓ 
397/1994) 
 

4 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο (ειεύζεξνο ρώξνο, δηαζέζηκν ύςνο, θιίζε θαη 
νιηζζεξόηεηα δαπέδνπ, ζεξκνθξαζία, πγξαζία, αεξηζκόο, θσηηζκόο) (ΠΓ 397/1994) 
 

5 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο (ζπρλόηεηα, δηάξθεηα, απόζηαζε, ρξόλνο αλάπαπζεο, ξπζκόο 
εξγαζίαο) (ΠΓ 397/1994) 
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Μέηπα 6 Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ. Δπίζεο ε 
θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαη ε ζσκαηηθή ηνπο δηάπιαζε πξέπεη λα κε δεκηνπξγνύλ 
πξνβιήκαηα ζηελ εθηέιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ (Ν 3850/2010, ΠΓ 397/1994) 
 

7 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηειεί ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο από 
ηνλ γηαηξό εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν. 3850/10, ΠΓ 397/1994, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Γιίζηξηκα - παξαπάηεκα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Γηαηήξεζε θαινύ λνηθνθπξηνύ ζην εξγνηάμην (ΠΓ 1073/1981) 

2 Γηαηήξεζε ησλ πξνζβάζεσλ ζε θαιή θαηάζηαζε (ΠΓ 1073/1981) 

3 Δπαξθήο θσηηζκόο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ πξνζβάζεσλ ζε απηέο (ΠΓ 1073/1981) 

4 Απνθπγή πεξάζκαηνο θαισδίσλ, ζσιήλσλ, αγσγώλ ζε δάπεδα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο 
πξνζβάζεηο ή ζέζεηο εξγαζίαο. Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε αζθαιέο ύςνο ή 
ην πέξαζκα ηνπο από ηα άθξα ησλ δηαδξόκσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα ιεθζεί 
ππόςε ε πξνζηαζία (θάιπςε) θαη ε ζήκαλζε ηνπο (ΠΓ 1073/1981) 
 

5 Άκεζνο θαζαξηζκόο ησλ δαπέδσλ πνπ θαζίζηαληαη νιηζζεξά (πρ από πηώζε ιηπαληηθώλ) (ΠΓ 
1073/1981) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Γνλήζεηο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Σαθηηθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ θαη επηζθεπή θζνξώλ (Ν 3850/2010, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
395/1994) 
 2 πληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ αλαξηήζεσλ θνξηεγώλ θαη κεραλεκάησλ (Ν 3850/2010, ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 305/1996) 
 3 Δπηινγή εξγαιείσλ κε δηαηάμεηο απνξξόθεζεο ελέξγεηαο (ΠΓ 395/1994) 

4 Πεξηνξηζκόο ηεο έθζεζεο ζε θξαδαζκνύο κε δηαρεηξηζηηθά κέηξα (δηαιείκκαηα, ελαιιαγή 
αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο, ελαιιαγή εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ίδηαο εξγαζίαο) 
 5 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηίζεηαη ζε δνλήζεηο από ηνλ γηαηξό 
εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν 3850/2010, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 6 Υξήζε ΜΑΠ (γάληηα) (Ν 3850/2010, ΠΓ 396/1994) 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Κίλδπλνη από ειεθηξνζπγθνιιήζεηο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Ληκλάδνληα λεξά έρνπλ απνκαθξπλζεί πξηλ μεθηλήζνπλ νη εξγαζίεο ειεθηξνζπγθνιιήζεσο (ΠΓ 
95/1978) 
 2 Τπάξρνπλ θαηάιιεινη ππξνζβεζηήξεο αλαιόγσο ηνπ ρώξνπ όπνπ δηεμάγνληαη νη εξγαζίεο (ΠΓ 
95/1978) 
 3 Οη εξγαζίεο ειεθηξνζπγθνιιήζεσο δηεμάγνληαη ζε απόζηαζε αζθαιείαο από απνζεθεπκέλα 
εύθιεθηα πιηθά ζην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ. ‘Όια ηα εύθιεθηα πιηθά πξέπεη λα έρνπλ 
απνκαθξπλζεί ζε απόζηαζε αζθαιείαο (ΠΓ 95/1978) 
 4 Δπηζθεπάδεηαη ή αληηθαζίζηαηαη ηπρόλ θζαξκέλνο εμνπιηζκόο (ΠΓ 95/1978) 

5 Παξέρνληαη πξνζηαηεπηηθά κέζα γηα ηελ αθηηλνβνιία θαη ηηο αλαζπκηάζεηο (ΠΓ 95/1978) 

6 Ο ζόξπβνο από ηηο γελλήηξηεο δελ ελνριεί ηνπο εξγαδόκελνπο ή ηξίηνπο ζην ρώξν εξγαζίαο (ΠΓ 
95/1978, ΠΓ 149/2006) 
 7 ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πίλαθαο παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ν πίλαθαο 
παξακέλεη θιεηδσκέλνο θαη πξνθπιαγκέλνο από θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηα θαιώδηα είλαη ειεγκέλα 
γηα ηπρόλ θζνξέο θαη νη δηαδξνκέο ηνπο δελ δεκηνπξγνύλ εκπόδηα ζε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην 
ρώξν (Ν 3850/2010, ΠΓ 1073/1981) 
 

8 Όζνη δελ εκπιέθνληαη ζε εξγαζίεο ειεθηξνζπγθόιιεζεο παξακέλνπλ ζε απόζηαζε αζθαιείαο 
από ηνλ ρώξν όπνπ απηέο εθηεινύληαη θαη δελ επεκβαίλνπλ ζηνλ ζρεηηθό εμνπιηζκό (ΠΓ 
95/1978) 
 

9 Γελ θαπλίδεη θαλείο θαη δελ γίλεηαη ρξήζε γπκλήο θιόγαο ζην ρώξν εξγαζίαο 
ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ (Ν 3850/2010, ΠΓ 17/1996, ΠΓ 95/1978) 
 10 Δθόζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην, νη εξγαζίεο ειεθηξνζπγθνιιήζεσο λα γίλνληαη κε θάιπςε ηνπ 
ρώξνπ θαη επαξθή αεξηζκό απηνύ (ΠΓ 95/1978) 
 Μ.Α.Π. 1 Κξάλνο κε ελζσκαησκέλε κάζθα ειεθηξνζπγθνιιεηή ΔΝ 175, ΔΝ 169 

2 Παπνύηζηα (απαξαίηεηα γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ  ISO 20345 (S3) 
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Μ.Α.Π. 3 Εώλε αζθαιείαο 5 ζεκείσλ ΔΝ 361, EN 358 

4 Γάληηα ΔΝ 388:2016 (έλαληη κεραληθώλ θηλδύλσλ) 

5 Κξάλνο (απαξαίηεην γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 397 

6 Γάληηα γηα ειεθηξνζπγθνιιήζεηο ΔΝ 388, ΔΝ 407, EN 12477 

7 Πνδηά γηα ειεθηξνζπγθνιιήζεηο ΔΝ 470,  ΔΝ ISO 11611:2015 

8 Αλαθιαζηηθό γηιέθν ΔΝ ISO 20471 (class 2) 

ΕΡΓΑΙΑ : ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΧΝ 
Ανάλςζη επγαζίαρ : Μεηαθνξά πιηθώλ ζην ρώξν 

Σνπνζέηεζε ζθειεηνύ 
Σνπνζέηεζε παινπηλάθσλ 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε εξγαδόκελνπ από ύςνο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 3 

Μέηπα 1 Πεξίθξαμε ησλ πεξάησλ πιαθώλ κε δηπιή ζαλίδα ζε ύςνο 1 κ από ην δάπεδν, κνλή ζαλίδα ζε 
ύςνο 0,5 κ θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 2 Πεξίθξαμε ησλ πεξάησλ πιαθώλ κε κεηαιιηθέο θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην 
δάπεδν θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 3 Πεξίθξαμε ησλ πεξάησλ πιαθώλ κε πξνζηαηεπηηθό δίρηπ, ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 1 κ (ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 

4 Πεξίθξαμε ησλ θιηκαθνζηαζίσλ κε δηπιή ζαλίδα ζε ύςνο 1 κ από ην πάηεκα, κνλή ζαλίδα ζε 
ύςνο 0,5 κ θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 5 Πεξίθξαμε ησλ θιηκαθνζηαζίσλ κε κεηαιιηθέο θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην πάηεκα 
θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 6 Πεξίθξαμε ησλ θιηκαθνζηαζίσλ κε πξνζηαηεπηηθό δίρηπ, ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 1 κ (ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 7 Πεξίθξαμε ησλ ππεξπςσκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, δηαδξόκσλ θαη πξνζβάζεσλ κε δηαηάμεηο 
πιεπξηθήο πξνζηαζίαο (θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην δάπεδν θαη ζνβαηεπί ύςνπο 
15 εθ ή κε πξνζηαηεπηηθό δίρηπ ύςνπο ηνπιάρηζηνλ 1 κ) (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 
305/1996) 
 

8 Πεξίθξαμε ησλ θελώλ κε δηπιή ζαλίδα ζε ύςνο 1 κ από ην δάπεδν, κνλή ζαλίδα ζε ύςνο 0,5 κ 
θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 9 Πεξίθξαμε ησλ θελώλ κε κεηαιιηθέο θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην δάπεδν θαη 
ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 10 Πεξίθξαμε ησλ θελώλ κε πξνζηαηεπηηθό δίρηπ, ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 1 κ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
305/1996) 
 11 Κάιπςε ησλ νξηδνληίσλ θελώλ κε πιηθό αληνρήο ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηαο ηνπ θνξηίνπ πνπ 
αλακέλεηαη λα δερηεί (ΠΓ 1073/1981) 
 

12 Σνπνζέηεζε νξηδόληηνπ πξνζηαηεπηηθνύ δηθηύνπ θάησ από ην θελό (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 
1073/1981) 
 13 Υξήζε ζπζηήκαηνο αηνκηθήο πξνζηαζίαο έλαληη πηώζεο από ύςνο (δώλε αζθαιείαο) (Ν 
3850/2010, ΠΓ 305/1996, ΠΓ 396/1994, ΠΓ 155/2004) 
 14 Πεξίθξαμε ησλ δηαδξόκσλ θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε ύςνο κεγαιύηεξν ηνπ 0,75 κ, κε 
κεηαιιηθέο θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην δάπεδν θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 
305/1996, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 7789/1980) 
 

15 Καηαζθεπή θεθιηκέλσλ δηαδξόκσλ θαη πξνζβάζεσλ κε θιίζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1:2. Ζ 
αληνρή ησλ πιηθώλ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα αλακελόκελα θνξηία (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980) 
 

16 Απαγόξεπζε αθαίξεζεο νπoηαζδήπνηε πξνζηαηεπηηθήο δηάηαμεο, εθόζνλ δελ ιεθζνύλ 
αληηζηαζκηζηηθά κέηξα (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 155/2004) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε εξγαδόκελνπ από ζθαισζηά 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 3 

Μέηπα 1 Απνθπγή εξγαζίαο ζε ύςνο έμσ από ζθαισζηά (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 155/2004) 

2 Απνθπγή ρξήζεο θνππαζηώλ ζθαισζηάο σο ζθάιεο πξόζβαζεο ζε πςειόηεξεο ζέζεηο 
εξγαζίαο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 155/2004) 
 3 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο ζθαιώλ (ή ζθαισζηώλ) ζε δάπεδα ζθαισζηώλ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
778/1980, ΠΓ 155/2004) 
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Μέηπα 4 Καηαζθεπή ηθξηώκαηνο ηνπ νπνίνπ ηα δάπεδα εξγαζίαο δελ απέρνπλ πεξηζζόηεξν από 30 εθ 
από ηελ θαηαζθεπή. ε δηαθνξεηηθή πεξίηπσζε πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη πξνζηαηπηηθέο 
δηαηάμεηο (θνππαζηέο) θαη από ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηθξηώκαηνο (ΠΓ 778/1980) 
 

5 Γηακόξθσζε ζπλερώλ δαπέδσλ εξγαζίαο ηθξησκάησλ. Σα δάπεδα (θαη νη δηαηάμεηο πιεπξηθήο 
πξνζηαζίαο) πξέπεη λα πεξηβάιινπλ ηηο γσλίεο ηεο θαηαζθεπήο θαη λα κελ δηαθόπηνληαη (ΠΓ 
778/1980) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε εξγαδόκελνπ από ζθάια 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 3 

Μέηπα 1 Υξήζε ζθαιώλ γηα ζύληνκεο θαη "ειαθξηέο" εξγαζίεο (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978, ΠΓ 155/2004, 
ΠΓ 1073/81) 
 2 Σαθηηθόο έιεγρνο ησλ ζθαιώλ (ζπληζηάηαη πξηλ από θάζε ρξήζε λα δηελεξγείηαη νπηηθόο 
έιεγρνο) (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 1073/81, ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978) 
 3 ηήξημε ησλ ζθαιώλ ζε ζηαζεξό θαη ζπκπαγέο δάπεδν (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978, ΠΓ 1073/81, 
ΠΓ 155/2004) 
 4 Υξήζε κεηαιιηθώλ ζθαιώλ κε ρσλεπηά ζθαινπάηηα (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978) 

5 Δμαζθάιηζε ησλ δύν άθξσλ ησλ ζθαιώλ (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978, ΠΓ 1073/81, ΠΓ 155/2004) 

6 Υξήζε ζθαιώλ πνπ πξνεμέρνπλ θαηά 1 κ από ην επηζπκεηό δάπεδν εξγαζίαο, ώζηε λα 
δηεπθνιύλεηαη ε θάζνδνο από απηέο (ΠΓ 155/2004, ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978, ΠΓ 1073/81) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε εξγαδόκελνπ από εξγνεμέδξα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 3 

Μέηπα 1 Απνθπγή εξγαζίαο ζε ύςνο έμσ από εξγνεμέδξα (ΠΓ 1073/1981) 

2 Απνθπγή ρξήζεο θνππαζηώλ εξγνεμέδξαο σο ζθάιεο πξόζβαζεο ζε πςειόηεξεο ζέζεηο 
εξγαζίαο (ΠΓ 155/2004, ΠΓ 1073/1981) 
 3 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο ζθαιώλ (ή ζθαισζηώλ) ζε δάπεδα εξγνεμέδξσλ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
155/2004) 
 4 Απνθπγή θαζόδνπ από ππεξπςσκέλε εξγνεμέδξα (λα δεηείηαη ην θαηέβαζκα κε ρεηξηζκό από 
ην θάησ ρεηξηζηήξην) (ΠΓ 1073/1981) 
 5 Υξήζε δσλώλ αζθαιείαο δεκέλσλ ζην θαιάζη ηεο εξγνεμέδξαο (εθόζνλ πξνβιέπεηαη από ηνλ 
θαηαζθεπαζηή ηνπο ή ηε γξαπηή εθηίκεζε επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ηνπ Σερληθνύ Αζθαιείαο ηεο 
επηρείξεζεο) (Ν 3850/2010, ΠΓ 396/1994) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε αληηθεηκέλσλ από ύςνο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο πιηθώλ ζε ζέζεηο από ηηο νπνίεο κπνξεί λα πέζνπλ (πέξαηα πιαθώλ, 
θιηκαθνζηάζηα, ζθαισζηέο, ζηδεξνθαηαζθεπέο) (ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 2 Σνπνζέηεζε ζνβαηεπηνύ ζηα δάπεδα εξγαζίαο, πέξαηα πιαθώλ, ηθξηώκαηα ή πξνζηαζία απηώλ 
κε πιέγκα (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 778/1980) 
 3 Καηαζθεπή πξνζηαηεπηηθήο ζθάθεο ζηα ηθξηώκαηα. Ζ ζθάθε θαηαζθεπάδεηαη ζε ύςνο 
κεγαιύηεξν από 3,50 κ από ην πεδνδξόκην. Σν δάπεδν ηεο ζθάθεο πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη 
από αλζεθηηθό πιηθό. Σν πιάηνο ηνπ δαπέδνπ ηεο ζθάθεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,30 κ. 
Δλ ζπλερεία δηακνξθώλεηαη θεθιηκέλν επίπεδν (αληέλα), θιίζεο 1:2, ύςνπο 80 εθ (ΠΓ 778/1980) 
 

4 Σνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθνύ δηθηπώκαηνο ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηθξηώκαηνο γηα ηε 
ζπγθξάηεζε πιηθώλ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980) 
 5 Απνθπγή παξακνλήο θάησ από ζέζεηο εξγαζίαο ζε ύςνο (ΠΓ 1073/1981) 

6 Πεξίθξαμε - απνθιεηζκόο θαη ζήκαλζε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο, εθόζνλ εθηεινύληαη εξγαζίεο ζε 
ύςνο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 
 7 Πεξίθξαμε - απνθιεηζκόο θαη ζήκαλζε ηνπ ρώξνπ θάησ από ζθαισζηέο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
105/1995, ΠΓ 305/1996) 
 8 Υξήζε εηδηθήο δώλεο - εξγαιεηνζήθεο (ΠΓ 155/2004) 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε θνξηίσλ πνπ κεηαθέξνληαη θαηά ηηο αλπςσηηθέο εξγαζίεο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Απνθπγή παξακνλήο θάησ από θνξηία (ΠΓ 1073/1981) 

2 Ο αλπςσηηθόο κεραληζκόο λα έρεη ηε δπλαηόηεηα αλύςσζεο ηνπ θνξηίνπ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
395/1994, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 305/1996, ΠΓ 304/2000) 
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Μέηπα 3 Ο αλπςσηηθόο κεραληζκόο λα θέξεη πηλαθίδα κε δηάγξακκα αλπςσηηθήο ηθαλόηεηαο (ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 305/1996, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 304/2000) 
 4 Ο αλπςσηηθόο κεραληζκόο λα έρεη ειεγρζεί πξηλ ηε ρξήζε (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 
305/1996, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 304/2000, ΤΑ 593/2003) 
 5 Ο αλπςσηηθόο κεραληζκόο λα έρεη ηηο πξνβιεπόκελεο πηζηνπνηήζεηο, από ηξίην κέξνο (ΤΑ 
593/2003, ΠΓ 305/1996) 
 6 Ο εμνπιηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (πρ ζπξκαηόζρνηλα, αιπζίδεο, γάληδνη, ηκάληεο) λα είλαη ν 
πξνβιεπόκελνο θαη ρσξίο θζνξέο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 
 7 Οη ρεηξηζηέο λα έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζόληα (αδεηνύρνη) θαη εκπεηξία (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 
113/2012) 
 8 Σα ζπξκαηόζρνηλα – ζακπάληα λα είλαη ειεγκέλα θαη πξνζαξηεκέλα ζσζηά ζην θνξηίν (ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 305/1996, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 304/2000) 
 9 Ζ πεξηνρή λα είλαη απνθιεηζκέλε γηα ηνπο κε έρνληεο εξγαζία (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 

10 Οη εξγαδόκελνη ζε γεηηνληθά ζεκεία λα έρνπλ ελεκεξσζεί 

11 Να ππάξρεη ζπλερώο θαιή νξαηόηεηα ηνπ θνξηίνπ από ηνλ ρεηξηζηή ή ππάξρεη έκπεηξνο 
θνπκαληαδόξνο (ΠΓ 1073/1981) 
 12 Οη αλπςσηηθνί κεραληζκνί λα βξίζθνληαη ζε ζέζεηο όπνπ είλαη εδξαζκέλνη θαιά (ΠΓ 1073/1981, 
ΠΓ 305/1996) 
 13 Απαγνξεύεηαη ε ειεύζεξε αηώξεζε θνξηίνπ (ΠΓ 1073/1981) 

14 Απαγνξεύεηαη ε ππεξθόξησζε ηνπ αλπςσηηθνύ κεραληζκνύ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 

15 Απαγνξεύεηαη ε πξνζπάζεηα πιάγηαο κεηαθνξάο θνξηίνπ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 

16 Απαγνξεύεηαη  ε απόηνκε αλύςσζε/ θαηέβαζκα (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 

17 Απαγνξεύεηαη ε δηαθίλεζε θνξηίσλ πάλσ από εξγαδνκέλνπο (ΠΓ 1073/1981) 

18 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε αλπςσηηθώλ όηαλ πλένπλ ζπειιώδεηο άλεκνη (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
305/1996) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηάζηκν - ζύλζιηςε - ρηύπεκα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Σα θηλνύκελα κέξε ησλ κεραλώλ πξέπεη λα θέξνπλ πξνθπιαθηήξεο (Ν. 3850/10, ΠΓ 395/1994) 

2 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο αζθαιείαο από κεραλήκαηα, νρήκαηα θαη 
εμνπιηζκό 
 3 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο αζθαιείαο από θηλνύκελα θνξηία (ΠΓ 
1073/1981) 
 4 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα απνθεύγνπλ λα βξίζθνληαη κεηαμύ θηλνύκελνπ θνξηίνπ, κεραλήκαηνο, 
νρήκαηνο, εμνπιηζκνύ θαη ζηαζεξνύ δνκηθνύ ζηνηρείνπ (ΠΓ 1073/1981) 
 5 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηηο κεηαηξνπέο - ζπληεξήζεηο εμνπιηζκνύ, εθόζνλ δελ 
έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί γηα ην ζθνπό απηό (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 395/1994) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Ζιεθηξνπιεμία 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ λα αθνινπζνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνηύπνπ EΛΟΣ 
HD 384. Ζ ίδηα πξόβιεςε ηζρύεη θαη γηα θάζε είδνπο ζπζθεπή ή κεράλεκα πνπ ιεηηνπξγεί κε 
ειεθηξηθό ξεύκα (Ν 3850/2010, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 2 Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο δηαλνκήο πξέπεη λα είλαη κεηαιιηθνί ή πιαζηηθνί, ζηεγαλνύ ηύπνπ, κε 
δπλαηόηεηα θιεηδώκαηνο. Οη πίλαθεο πξέπεη λα γεηώλνληαη. Δπίζεο πξέπεη λα θέξνπλ 
πξνζηαηεπηηθό δηαθόπηε δηαθπγήο (δηαθνξηθήο πξνζηαζίαο – αληηειεθηξνπιεμηαθόο 
απηόκαηνο). Ζ εγθαηάζηαζε θαη ε ζπληήξεζε ησλ πηλάθσλ πξέπεη λα γίλεηαη από αδεηνύρν 
ειεθηξνιόγν. Οη πίλαθεο πξέπεη λα παξακέλνπλ θιεηδσκέλνη (Ν 3850/2010, ΠΓ 1073/1981, ΑΠ 
Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

3 Οη γξακκέο ηξνθνδνζίαο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο λα είλαη εληζρπκέλεο κεραληθήο αληνρήο θαη 
ειεθηξηθήο κόλσζεο (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 4 Οη δηαδξνκέο ησλ θαισδίσλ πξνο ηα ειεθηξηθά εξγαιεία πξέπεη λα κε δεκηνπξγνύλ 
πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ. πληζηάηαη ε θάιπςε ηνπο (πέξαζκα ζε ζσιήλεο, 
ζθέπαζκα κε καδέξηα, ππνγεηνπνίεζε), ε ππέξγεηα δηαδξνκή θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο εθηόο 
δηαδξόκσλ θίλεζεο πξνζσπηθνύ, κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ (ΠΓ 1073/1981, ΑΠ Φ 
7.5/1816/88/2004) 
 

5 Ζ θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ λα είλαη άξηζηε. Φζαξκέλα εξγαιεία, θαιώδηα, θηο, πνιύπξηδα θαη 
πξίδεο πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη άκεζα (Ν.3850/10, ΠΓ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
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Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Ππξθαγηά από "ζεξκέο" εξγαζίεο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Απνθπγή εθηέιεζεο "ζεξκώλ" εξγαζηώλ (ρξήζε ηξνρνύ, ειεθηξνζπγθόιιεζεο, θιόγαο αεξίνπ) 
θνληά ζε εύθιεθηα πιηθά (Ν 3850/2010, ΠΓ 17/1996, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 95/1978) 
 2 Υξήζε ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ (ππξνζβεζηήξεο). Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ 
ππξνζβεζηήξσλ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ. Δπίζεο ζεκεηώλεηαη όηη ηα 
ππξνζβεζηηθά κέζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε εύθνια πξνζβάζηκεο ζέζεηο (Ν 3850/2010, ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 95/1978) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Θόξπβνο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Σνπνζέηεζε πεγώλ ζνξύβνπ (πρ γελλήηξηεο) καθξηά από ηηο ζέζεηο εξγαζίαο (ΠΓ 149/2006) 

2 Απνκόλσζε ησλ πεγώλ ζνξύβνπ κε ρσξίζκαηα (ΠΓ 149/2006) 

3 Δθηέιεζε ζνξπβσδώλ εξγαζηώλ (πρ ρξήζε αεξνζπκπηεζηή) καθξηά από άιια ζπλεξγεία (ΠΓ 
149/2006) 
 4 Απνθπγή αθαίξεζεο ζηγαζηήξσλ θαη ησλ πξνζηαηεπηηθώλ θαιπκκάησλ ησλ κεραλεκάησλ (ΠΓ 
149/2006, ΠΓ 395/1994) 
 5 πληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ (Ν 
3850/2010, ΠΓ 395/1994) 
 6 Απνζηάζεηο αζθαιείαο από κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκό πνπ παξάγεη ζόξπβν (ΠΓ 149/2006) 

7 Πεξηνξηζκόο ηεο έθζεζεο ζε ζόξπβν κε δηαρεηξηζηηθά κέηξα (δηαιείκκαηα, ελαιιαγή αληηθεηκέλνπ 
εξγαζίαο, ελαιιαγή εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ίδηαο εξγαζίαο) (ΠΓ 149/2006) 
 

8 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηίζεηαη ζε ζόξπβν από ηνλ γηαηξό 
εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν 3850/2010, ΠΓ 149/2006, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1981) 
 9 Υξήζε ΜΑΠ (σηαζπίδεο, σηνβύζκαηα) (Ν 3850/2010, ΠΓ 149/2006, ΠΓ 396/1994) 

10 Απνθπγή εξγαζηώλ θαηά ηηο ώξεο θαηλήο εζπρίαο 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Μπνζθειεηηθνί ηξαπκαηηζκνί 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Πεξηνξηζκόο ηεο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ κε ηε βνήζεηα κεραληθώλ κέζσλ, όπνπ είλαη 
εθηθηό (ΠΓ 397/1994) 
 2 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξηίνπ (βάξνο, θέληξν βάξνπο, όγθνο, ζρήκα, ιαβέο, ζύζηαζε) (ΠΓ 
397/1994) 
 

3 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε απαηηνύκελε 
ζσκαηηθή πξνζπάζεηα (ζηξνθή θνξκνύ, απόηνκε κεηαθίλεζε, αζηαζήο ζσκαηηθή ζηάζε) (ΠΓ 
397/1994) 
 

4 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο (ειεύζεξνο ρώξνο, δηαζέζηκν ύςνο, θιίζε θαη 
νιηζζεξόηεηα δαπέδνπ, ζεξκνθξαζία, πγξαζία, αεξηζκόο, θσηηζκόο) (ΠΓ 397/1994) 
 5 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο (ζπρλόηεηα, δηάξθεηα, απόζηαζε, ρξόλνο αλάπαπζεο, ξπζκόο 
εξγαζίαο) (ΠΓ 397/1994) 
 

6 Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ. Δπίζεο ε 
θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαη ε ζσκαηηθή ηνπο δηάπιαζε πξέπεη λα κε δεκηνπξγνύλ 
πξνβιήκαηα ζηελ εθηέιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ (Ν 3850/2010, ΠΓ 397/1994) 
 

7 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηειεί ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο από 
ηνλ γηαηξό εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν. 3850/10, ΠΓ 397/1994, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Γιίζηξηκα - παξαπάηεκα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Γηαηήξεζε θαινύ λνηθνθπξηνύ ζην εξγνηάμην (ΠΓ 1073/1981) 

2 Γηαηήξεζε ησλ πξνζβάζεσλ ζε θαιή θαηάζηαζε (ΠΓ 1073/1981) 

3 Δπαξθήο θσηηζκόο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ πξνζβάζεσλ ζε απηέο (ΠΓ 1073/1981) 
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Μέηπα 4 Απνθπγή πεξάζκαηνο θαισδίσλ, ζσιήλσλ, αγσγώλ ζε δάπεδα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο 
πξνζβάζεηο ή ζέζεηο εξγαζίαο. Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε αζθαιέο ύςνο ή 
ην πέξαζκα ηνπο από ηα άθξα ησλ δηαδξόκσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα ιεθζεί 
ππόςε ε πξνζηαζία (θάιπςε) θαη ε ζήκαλζε ηνπο (ΠΓ 1073/1981) 
 

5 Άκεζνο θαζαξηζκόο ησλ δαπέδσλ πνπ θαζίζηαληαη νιηζζεξά (πρ από πηώζε ιηπαληηθώλ) (ΠΓ 
1073/1981) 
 Μ.Α.Π. 1 Παπνύηζηα (απαξαίηεηα γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ  ISO 20345 (S3) 

2 Εώλε αζθαιείαο 5 ζεκείσλ ΔΝ 361, EN 358 

3 Γάληηα ΔΝ 388:2016 (έλαληη κεραληθώλ θηλδύλσλ) 

4 Κξάλνο (απαξαίηεην γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 397 

ΦΑΗ : Λοιπά ηελειώμαηα 

ΕΡΓΑΙΑ : ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ 
Ανάλςζη επγαζίαρ : Μεηαθνξά πιηθώλ θαη εμνπιηζκνύ ζην ρώξν 

Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο γηα βαθή 
Βαθή 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε εξγαδόκελνπ από ύςνο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 3 

Μέηπα 1 Πεξίθξαμε ησλ πεξάησλ πιαθώλ κε δηπιή ζαλίδα ζε ύςνο 1 κ από ην δάπεδν, κνλή ζαλίδα ζε 
ύςνο 0,5 κ θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 2 Πεξίθξαμε ησλ πεξάησλ πιαθώλ κε κεηαιιηθέο θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην 
δάπεδν θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 3 Πεξίθξαμε ησλ πεξάησλ πιαθώλ κε πξνζηαηεπηηθό δίρηπ, ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 1 κ (ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 4 Πεξίθξαμε ησλ θιηκαθνζηαζίσλ κε δηπιή ζαλίδα ζε ύςνο 1 κ από ην πάηεκα, κνλή ζαλίδα ζε 
ύςνο 0,5 κ θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 5 Πεξίθξαμε ησλ θιηκαθνζηαζίσλ κε κεηαιιηθέο θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην πάηεκα 
θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 6 Πεξίθξαμε ησλ θιηκαθνζηαζίσλ κε πξνζηαηεπηηθό δίρηπ, ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 1 κ (ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 7 Πεξίθξαμε ησλ ππεξπςσκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, δηαδξόκσλ θαη πξνζβάζεσλ κε δηαηάμεηο 
πιεπξηθήο πξνζηαζίαο (θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην δάπεδν θαη ζνβαηεπί ύςνπο 
15 εθ ή κε πξνζηαηεπηηθό δίρηπ ύςνπο ηνπιάρηζηνλ 1 κ) (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 
305/1996) 
 

8 Πεξίθξαμε ησλ θελώλ κε δηπιή ζαλίδα ζε ύςνο 1 κ από ην δάπεδν, κνλή ζαλίδα ζε ύςνο 0,5 κ 
θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 9 Πεξίθξαμε ησλ θελώλ κε κεηαιιηθέο θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην δάπεδν θαη 
ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 10 Πεξίθξαμε ησλ θελώλ κε πξνζηαηεπηηθό δίρηπ, ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 1 κ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
305/1996) 
 11 Κάιπςε ησλ νξηδνληίσλ θελώλ κε πιηθό αληνρήο ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηαο ηνπ θνξηίνπ πνπ 
αλακέλεηαη λα δερηεί (ΠΓ 1073/1981) 
 12 Σνπνζέηεζε νξηδόληηνπ πξνζηαηεπηηθνύ δηθηύνπ θάησ από ην θελό (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 
1073/1981) 
 13 Υξήζε ζπζηήκαηνο αηνκηθήο πξνζηαζίαο έλαληη πηώζεο από ύςνο (δώλε αζθαιείαο) (Ν 
3850/2010, ΠΓ 305/1996, ΠΓ 396/1994, ΠΓ 155/2004) 
 14 Πεξίθξαμε ησλ δηαδξόκσλ θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε ύςνο κεγαιύηεξν ηνπ 0,75 κ, κε 
κεηαιιηθέο θνππαζηέο ζε ύςνο 1 κ θαη 0,5 κ από ην δάπεδν θαη ζνβαηεπί ύςνπο 15 εθ (ΠΓ 
305/1996, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 7789/1980) 
 

15 Καηαζθεπή θεθιηκέλσλ δηαδξόκσλ θαη πξνζβάζεσλ κε θιίζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1:2. Ζ 
αληνρή ησλ πιηθώλ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα αλακελόκελα θνξηία (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980) 
 

16 Απαγόξεπζε αθαίξεζεο νπoηαζδήπνηε πξνζηαηεπηηθήο δηάηαμεο, εθόζνλ δελ ιεθζνύλ 
αληηζηαζκηζηηθά κέηξα (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 155/2004) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε εξγαδόκελνπ από ζθαισζηά 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 3 

Μέηπα 1 Απνθπγή εξγαζίαο ζε ύςνο έμσ από ζθαισζηά (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980, ΠΓ 155/2004) 
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Μέηπα 2 Απνθπγή ρξήζεο θνππαζηώλ ζθαισζηάο σο ζθάιεο πξόζβαζεο ζε πςειόηεξεο ζέζεηο 
εξγαζίαο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 155/2004) 
 3 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο ζθαιώλ (ή ζθαισζηώλ) ζε δάπεδα ζθαισζηώλ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
778/1980, ΠΓ 155/2004) 
 4 Καηαζθεπή ηθξηώκαηνο ηνπ νπνίνπ ηα δάπεδα εξγαζίαο δελ απέρνπλ πεξηζζόηεξν από 30 εθ 
από ηελ θαηαζθεπή. ε δηαθνξεηηθή πεξίηπσζε πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη πξνζηαηπηηθέο 
δηαηάμεηο (θνππαζηέο) θαη από ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηθξηώκαηνο (ΠΓ 778/1980) 
 

5 Γηακόξθσζε ζπλερώλ δαπέδσλ εξγαζίαο ηθξησκάησλ. Σα δάπεδα (θαη νη δηαηάμεηο πιεπξηθήο 
πξνζηαζίαο) πξέπεη λα πεξηβάιινπλ ηηο γσλίεο ηεο θαηαζθεπήο θαη λα κελ δηαθόπηνληαη (ΠΓ 
778/1980) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε εξγαδόκελνπ από ζθάια 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 3 

Μέηπα 1 Υξήζε ζθαιώλ γηα ζύληνκεο θαη "ειαθξηέο" εξγαζίεο (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978, ΠΓ 155/2004, 
ΠΓ 1073/81) 
 2 Σαθηηθόο έιεγρνο ησλ ζθαιώλ (ζπληζηάηαη πξηλ από θάζε ρξήζε λα δηελεξγείηαη νπηηθόο 
έιεγρνο) (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 1073/81, ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978) 
 

3 ηήξημε ησλ ζθαιώλ ζε ζηαζεξό θαη ζπκπαγέο δάπεδν (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978, ΠΓ 1073/81, 
ΠΓ 155/2004) 
 4 Υξήζε κεηαιιηθώλ ζθαιώλ κε ρσλεπηά ζθαινπάηηα (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978) 

5 Δμαζθάιηζε ησλ δύν άθξσλ ησλ ζθαιώλ (ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978, ΠΓ 1073/81, ΠΓ 155/2004) 

6 Υξήζε ζθαιώλ πνπ πξνεμέρνπλ θαηά 1 κ από ην επηζπκεηό δάπεδν εξγαζίαο, ώζηε λα 
δηεπθνιύλεηαη ε θάζνδνο από απηέο (ΠΓ 155/2004, ΠΓ 22/1933, ΠΓ 17/1978, ΠΓ 1073/81) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε εξγαδόκελνπ από εξγνεμέδξα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 3 

Μέηπα 1 Απνθπγή εξγαζίαο ζε ύςνο έμσ από εξγνεμέδξα (ΠΓ 1073/1981) 

2 Απνθπγή ρξήζεο θνππαζηώλ εξγνεμέδξαο σο ζθάιεο πξόζβαζεο ζε πςειόηεξεο ζέζεηο 
εξγαζίαο (ΠΓ 155/2004, ΠΓ 1073/1981) 
 3 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο ζθαιώλ (ή ζθαισζηώλ) ζε δάπεδα εξγνεμέδξσλ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
155/2004) 
 4 Απνθπγή θαζόδνπ από ππεξπςσκέλε εξγνεμέδξα (λα δεηείηαη ην θαηέβαζκα κε ρεηξηζκό από 
ην θάησ ρεηξηζηήξην) (ΠΓ 1073/1981) 
 5 Υξήζε δσλώλ αζθαιείαο δεκέλσλ ζην θαιάζη ηεο εξγνεμέδξαο (εθόζνλ πξνβιέπεηαη από ηνλ 
θαηαζθεπαζηή ηνπο ή ηε γξαπηή εθηίκεζε επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ηνπ Σερληθνύ Αζθαιείαο ηεο 
επηρείξεζεο) (Ν 3850/2010, ΠΓ 396/1994) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηώζε αληηθεηκέλσλ από ύςνο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο πιηθώλ ζε ζέζεηο από ηηο νπνίεο κπνξεί λα πέζνπλ (πέξαηα πιαθώλ, 
θιηκαθνζηάζηα, ζθαισζηέο, ζηδεξνθαηαζθεπέο) (ΠΓ 778/1980, ΠΓ 305/1996) 
 2 Σνπνζέηεζε ζνβαηεπηνύ ζηα δάπεδα εξγαζίαο, πέξαηα πιαθώλ, ηθξηώκαηα ή πξνζηαζία απηώλ 
κε πιέγκα (ΠΓ 305/1996, ΠΓ 778/1980) 
 3 Καηαζθεπή πξνζηαηεπηηθήο ζθάθεο ζηα ηθξηώκαηα. Ζ ζθάθε θαηαζθεπάδεηαη ζε ύςνο 
κεγαιύηεξν από 3,50 κ από ην πεδνδξόκην. Σν δάπεδν ηεο ζθάθεο πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη 
από αλζεθηηθό πιηθό. Σν πιάηνο ηνπ δαπέδνπ ηεο ζθάθεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,30 κ. 
Δλ ζπλερεία δηακνξθώλεηαη θεθιηκέλν επίπεδν (αληέλα), θιίζεο 1:2, ύςνπο 80 εθ (ΠΓ 778/1980) 
 

4 Σνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθνύ δηθηπώκαηνο ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηθξηώκαηνο γηα ηε 
ζπγθξάηεζε πιηθώλ (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 778/1980) 
 5 Απνθπγή παξακνλήο θάησ από ζέζεηο εξγαζίαο ζε ύςνο (ΠΓ 1073/1981) 

6 Πεξίθξαμε - απνθιεηζκόο θαη ζήκαλζε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο, εθόζνλ εθηεινύληαη εξγαζίεο ζε 
ύςνο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 305/1996) 
 7 Πεξίθξαμε - απνθιεηζκόο θαη ζήκαλζε ηνπ ρώξνπ θάησ από ζθαισζηέο (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 
105/1995, ΠΓ 305/1996) 
 

8 Υξήζε εηδηθήο δώλεο - εξγαιεηνζήθεο (ΠΓ 155/2004) 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Πηάζηκν - ζύλζιηςε - ρηύπεκα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 
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Μέηπα 1 Σα θηλνύκελα κέξε ησλ κεραλώλ πξέπεη λα θέξνπλ πξνθπιαθηήξεο (Ν. 3850/10, ΠΓ 395/1994) 

2 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο αζθαιείαο από κεραλήκαηα, νρήκαηα θαη 
εμνπιηζκό 
 3 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο αζθαιείαο από θηλνύκελα θνξηία (ΠΓ 
1073/1981) 
 4 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα απνθεύγνπλ λα βξίζθνληαη κεηαμύ θηλνύκελνπ θνξηίνπ, κεραλήκαηνο, 
νρήκαηνο, εμνπιηζκνύ θαη ζηαζεξνύ δνκηθνύ ζηνηρείνπ (ΠΓ 1073/1981) 
 5 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηηο κεηαηξνπέο - ζπληεξήζεηο εμνπιηζκνύ, εθόζνλ δελ 
έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί γηα ην ζθνπό απηό (ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 395/1994) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Ζιεθηξνπιεμία 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ λα αθνινπζνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνηύπνπ EΛΟΣ 
HD 384. Ζ ίδηα πξόβιεςε ηζρύεη θαη γηα θάζε είδνπο ζπζθεπή ή κεράλεκα πνπ ιεηηνπξγεί κε 
ειεθηξηθό ξεύκα (Ν 3850/2010, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 2 Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο δηαλνκήο πξέπεη λα είλαη κεηαιιηθνί ή πιαζηηθνί, ζηεγαλνύ ηύπνπ, κε 
δπλαηόηεηα θιεηδώκαηνο. Οη πίλαθεο πξέπεη λα γεηώλνληαη. Δπίζεο πξέπεη λα θέξνπλ 
πξνζηαηεπηηθό δηαθόπηε δηαθπγήο (δηαθνξηθήο πξνζηαζίαο – αληηειεθηξνπιεμηαθόο 
απηόκαηνο). Ζ εγθαηάζηαζε θαη ε ζπληήξεζε ησλ πηλάθσλ πξέπεη λα γίλεηαη από αδεηνύρν 
ειεθηξνιόγν. Οη πίλαθεο πξέπεη λα παξακέλνπλ θιεηδσκέλνη (Ν 3850/2010, ΠΓ 1073/1981, ΑΠ 
Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

3 Οη γξακκέο ηξνθνδνζίαο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο λα είλαη εληζρπκέλεο κεραληθήο αληνρήο θαη 
ειεθηξηθήο κόλσζεο (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 4 Οη δηαδξνκέο ησλ θαισδίσλ πξνο ηα ειεθηξηθά εξγαιεία πξέπεη λα κε δεκηνπξγνύλ 
πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ. πληζηάηαη ε θάιπςε ηνπο (πέξαζκα ζε ζσιήλεο, 
ζθέπαζκα κε καδέξηα, ππνγεηνπνίεζε), ε ππέξγεηα δηαδξνκή θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο εθηόο 
δηαδξόκσλ θίλεζεο πξνζσπηθνύ, κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ (ΠΓ 1073/1981, ΑΠ Φ 
7.5/1816/88/2004) 
 

5 Ζ θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ λα είλαη άξηζηε. Φζαξκέλα εξγαιεία, θαιώδηα, θηο, πνιύπξηδα θαη 
πξίδεο πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη άκεζα (Ν.3850/10, ΠΓ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Ππξθαγηά από ρξώκαηα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο εύθιεθησλ πιηθώλ θνληά ζε πεγέο αλάθιεμεο (ΠΓ 1073/1981) 

2 Απνθπγή εθηέιεζεο "ζεξκώλ" εξγαζηώλ (ρξήζε ηξνρνύ, ειεθηξνζπγθόιιεζεο, θιόγαο αεξίνπ) 
θνληά ζε εύθιεθηα πιηθά (Ν 3850/2010, ΠΓ 17/1996, ΠΓ 1073/1981, ΠΓ 95/1978) 
 3 Απαγόξεπζε θαπλίζκαηνο θαη γπκλήο θιόγαο ζε επηθίλδπλνπο ρώξνπο (Ν 3850/2010, ΠΓ 
17/1996, ΠΓ 1073/1981) 
 4 Υξήζε ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ (ππξνζβεζηήξεο). Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ 
ππξνζβεζηήξσλ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ. Δπίζεο ζεκεηώλεηαη όηη ηα 
ππξνζβεζηηθά κέζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε εύθνια πξνζβάζηκεο ζέζεηο (Ν 3850/2010, ΠΓ 
1073/1981, ΠΓ 95/1978) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Θόξπβνο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Σνπνζέηεζε πεγώλ ζνξύβνπ (πρ γελλήηξηεο) καθξηά από ηηο ζέζεηο εξγαζίαο (ΠΓ 149/2006) 

2 Απνκόλσζε ησλ πεγώλ ζνξύβνπ κε ρσξίζκαηα (ΠΓ 149/2006) 

3 Δθηέιεζε ζνξπβσδώλ εξγαζηώλ (πρ ρξήζε αεξνζπκπηεζηή) καθξηά από άιια ζπλεξγεία (ΠΓ 
149/2006) 
 4 Απνθπγή αθαίξεζεο ζηγαζηήξσλ θαη ησλ πξνζηαηεπηηθώλ θαιπκκάησλ ησλ κεραλεκάησλ (ΠΓ 
149/2006, ΠΓ 395/1994) 
 5 πληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ (Ν 
3850/2010, ΠΓ 395/1994) 
 6 Απνζηάζεηο αζθαιείαο από κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκό πνπ παξάγεη ζόξπβν (ΠΓ 149/2006) 

7 Πεξηνξηζκόο ηεο έθζεζεο ζε ζόξπβν κε δηαρεηξηζηηθά κέηξα (δηαιείκκαηα, ελαιιαγή αληηθεηκέλνπ 
εξγαζίαο, ελαιιαγή εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ίδηαο εξγαζίαο) (ΠΓ 149/2006) 
 

8 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηίζεηαη ζε ζόξπβν από ηνλ γηαηξό 
εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν 3850/2010, ΠΓ 149/2006, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1981) 
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Μέηπα 9 Υξήζε ΜΑΠ (σηαζπίδεο, σηνβύζκαηα) (Ν 3850/2010, ΠΓ 149/2006, ΠΓ 396/1994) 

10 Απνθπγή εξγαζηώλ θαηά ηηο ώξεο θαηλήο εζπρίαο 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Μπνζθειεηηθνί ηξαπκαηηζκνί 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Πεξηνξηζκόο ηεο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ κε ηε βνήζεηα κεραληθώλ κέζσλ, όπνπ είλαη 
εθηθηό (ΠΓ 397/1994) 
 2 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξηίνπ (βάξνο, θέληξν βάξνπο, όγθνο, ζρήκα, ιαβέο, ζύζηαζε) (ΠΓ 
397/1994) 
 3 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε απαηηνύκελε 
ζσκαηηθή πξνζπάζεηα (ζηξνθή θνξκνύ, απόηνκε κεηαθίλεζε, αζηαζήο ζσκαηηθή ζηάζε) (ΠΓ 
397/1994) 
 4 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο (ειεύζεξνο ρώξνο, δηαζέζηκν ύςνο, θιίζε θαη 
νιηζζεξόηεηα δαπέδνπ, ζεξκνθξαζία, πγξαζία, αεξηζκόο, θσηηζκόο) (ΠΓ 397/1994) 
 5 Πξηλ από θάζε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο (ζπρλόηεηα, δηάξθεηα, απόζηαζε, ρξόλνο αλάπαπζεο, ξπζκόο 
εξγαζίαο) (ΠΓ 397/1994) 
 6 Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ. Δπίζεο ε 
θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαη ε ζσκαηηθή ηνπο δηάπιαζε πξέπεη λα κε δεκηνπξγνύλ 
πξνβιήκαηα ζηελ εθηέιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ (Ν 3850/2010, ΠΓ 397/1994) 
 7 Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηειεί ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο από 
ηνλ γηαηξό εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν. 3850/10, ΠΓ 397/1994, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Γιίζηξηκα - παξαπάηεκα 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Γηαηήξεζε θαινύ λνηθνθπξηνύ ζην εξγνηάμην (ΠΓ 1073/1981) 

2 Γηαηήξεζε ησλ πξνζβάζεσλ ζε θαιή θαηάζηαζε (ΠΓ 1073/1981) 

3 Δπαξθήο θσηηζκόο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ πξνζβάζεσλ ζε απηέο (ΠΓ 1073/1981) 

4 Απνθπγή πεξάζκαηνο θαισδίσλ, ζσιήλσλ, αγσγώλ ζε δάπεδα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο 
πξνζβάζεηο ή ζέζεηο εξγαζίαο. Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε αζθαιέο ύςνο ή 
ην πέξαζκα ηνπο από ηα άθξα ησλ δηαδξόκσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα ιεθζεί 
ππόςε ε πξνζηαζία (θάιπςε) θαη ε ζήκαλζε ηνπο (ΠΓ 1073/1981) 
 

5 Άκεζνο θαζαξηζκόο ησλ δαπέδσλ πνπ θαζίζηαληαη νιηζζεξά (πρ από πηώζε ιηπαληηθώλ) (ΠΓ 
1073/1981) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : θόλε από ιείαλζε - θόςηκν 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 1 

Μέηπα 1 Γηεμαγσγή εξγαζηώλ πνπ παξάγνπλ ζθόλε (πρ θνπή, ιείαλζε, ηξόρηζκα) ζε εμσηεξηθνύο 
ρώξνπο 
 2 Γηεμαγσγή εξγαζηώλ πνπ παξάγνπλ ζθόλε (πρ θνπή, ιείαλζε, ηξόρηζκα) καθξηά από άιια 
ζπλεξγεία θαη ηξίηνπο (Ν.3850/10) 
 3 Υξήζε Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (κάζθα, γπαιηά, γάληηα, θόξκα) θαηόπηλ εθηίκεζεο ηνπ 
Σερληθνύ Αζθάιεηαο ή/θαη ηνπ Γηαηξνύ Δξγαζίαο (Ν.3850/10,ΠΓ 396/1994) 
 

Ενδεσόμενορ ΚΙΝΔΤΝΟ : Έθζεζε ζε βιαπηηθέο νπζίεο 

Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο : 2 

Μέηπα 1 Σα ρεκηθά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη κε ηα Γειηία Πιεξνθνξηώλ Αζθάιεηαο (MSDS) θαηά ηελ 
παξαιαβή ηνπο ζην εξγνηάμην (ΠΓ 339/2001, ΠΓ 388/2001, ΠΓ 307/1986, ΠΓ 77/1993) 
 2 Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ησλ ρεκηθώλ, ζύκθσλα κε ηα 
αλαγξαθόκελα ζηα Γειηία Πιεξνθνξηώλ Αζθάιεηαο (MSDS) ηνπο (Ν 3850/2010, ΠΓ 339/2001, 
ΠΓ 388/2001, ΠΓ 307/1986, ΠΓ 77/1993) 
 3 Απνζήθεπζε ησλ ρεκηθώλ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπο (ΠΓ 339/2001, 
ΠΓ 388/2001, ΠΓ 307/1986, ΠΓ 77/1993, ΠΓ 305/1996) 
 4 Υξήζε ησλ ρεκηθώλ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπο (ΠΓ 339/2001, ΠΓ 
388/2001, ΠΓ 307/1986, ΠΓ 77/1993) 
 5 Υξήζε ΜΑΠ, ζύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα ζηα Γειηία Πιεξνθνξηώλ Αζθάιεηαο (MSDS) ησλ 
ρεκηθώλ θαη θαηόπηλ Γξαπηήο Δθηίκεζεο ηνπ Σερληθνύ Αζθάιεηαο ή/θαη ηνπ Γηαηξνύ Δξγαζίαο (Ν 
3850/2010, ΠΓ 396/1994, ΠΓ 339/2001, ΠΓ 388/2001, ΠΓ 307/1986, ΠΓ 77/1993) 
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Μέηπα 6 ρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο από ην πξνζσπηθό πνπ ρξεζηκνπνηεί ρεκηθά, θαηά ηα 
δηαιείκκαηα θαη κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο (ΠΓ 339/2001, ΠΓ 388/2001, ΠΓ 307/1986, ΠΓ 
77/1993) 
 

7 Πεξηνδηθή εμέηαζε ηεο θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηεί ρεκηθά, από ην 
γηαηξό εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο (Ν 3850/2010, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1985, ΠΓ 339/2001, ΠΓ 
388/2001, ΠΓ 307/1986, ΠΓ 77/1993) 
 Μ.Α.Π. 1 Μάζθα πιήξνπο πξνζώπνπ ή κάζθα ηξνθνδνηνύκελε κε νμπγόλν ΔΝ 136270 

2 Παπνύηζηα (απαξαίηεηα γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ  ISO 20345 (S3) 

3 Εώλε αζθαιείαο 5 ζεκείσλ ΔΝ 361, EN 358 

4 Γάληηα ΔΝ 388:2016 (έλαληη κεραληθώλ θηλδύλσλ) 

5 Κξάλνο (απαξαίηεην γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 397 
    

ΔΡΓΟ: ειίδα 89 
. 


