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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 
Ι.- ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Αντικείμενο τθσ παροφςασ εργολαβίασ είναι «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ».  

 Αναλυτικά με τθν παροφςα μελζτθ προτείνεται : 
Σο ζργο αφορά  εργαςίεσ για τθν  ςυντιρθςθ των ςχολικϊν κτιρίων του Διμου Νάουςασ.  
Σα ςχολικά κτίρια ςτα οποία κα γίνουν επεμβάςεισ μεταξφ άλλων  είναι ςτα κτίρια του ΕΠΑΛ- ΕΠΑ  

που κα α γίνουν εργαςίεσ ςυντιρθςθσ  ςτισ οριηόντιεσ και κατακόρυφεσ υδρορροζσ, ςτο Λάππειο Γυμνάςιο 
ςτο πρόκειται ςτο οποίο κα  κακαιρεκεί θ υφιςτάμενθ ςτζγθ από αμίαντο ςτο κτίςμα δίπλα από το 
γυμναςτιριο και κα αντικαταςτακεί με   νζα, ςτο Νθπιαγωγείο του Γιαννακοχωρίου, πρόκειται να γίνουν 
εργαςίεσ για τθν απορροι των όμβριων υδάτων ςτθν Νοτιοδυτικι πλευρά του οικοπζδου, ςτο Γυμνάςιο του 
Αγγελοχωρίου  που κα γίνουν εργαςίεσ ςτον αφλειο χϊρο του ςχολείου  για τθν καταςκευι νζου 
αςφαλτοτάπθτα ςτθν αυλι και νζου αντικραδαςμικοφ τάπθτα ςτο γιπεδο μπάςκετ. 
 
IV.-ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 

                            Φορζασ εκτζλεςθσ του ζργου είναι ο Διμοσ Νάουςασ με ζδρα τθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ Δθμαρχείασ   30  
Νάουςα, Σ.Κ. 592 00. 

Ο Ανάδοχοσ του ζργου κα αναδειχκεί μετά από δθμοπραςία. 
 
V.- ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΧΡΕΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ .Α.Τ. 
 
υντονιςτζσ ςε κζματα Αςφάλειασ και Τγείασ είναι ςτθν παροφςα φάςθ (εκπόνθςθ μελζτθσ) ο μελετθτισ του 
ζργου: 
O Επιβλζπων   Μθχανικόσ Δ. Νάουςασ που κα οριςκεί. 
 
Μετά τθ δθμοπράτθςθ του ζργου, τθν ανάδειξθ Αναδόχου, τθν υπογραφι ςφμβαςθσ και τθν υποβολι ςτθ 
Διευκφνουςα Τπθρεςία, χρονοδιαγράμματοσ εκ μζρουσ του Αναδόχου, κα οριςκοφν από τον Ανάδοχο: 
 
1. Άλλοσ ςυντονιςτισ για κζματα Αςφάλειασ και Τγείασ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, ο οποίοσ κατά το 
άρκρο 6 παρ. 1 του Π.Δ. 305/96 πρζπει να ζχει τα προςόντα που προβλζπονται για τουσ τεχνικοφσ 
αςφαλείασ ςτο Π.Δ. 294/88, και κα ανακοινωκεί ο οριςμόσ του από τον Ανάδοχο, ςτο Σμιμα Καταςκευϊν / 
ΔΣΤΔΝ, από το οποίο κα εγκρικεί. 
Ο νζοσ ςυντονιςτισ για κζματα Αςφάλειασ και Τγείασ, επιτρζπεται να είναι ςυγχρόνωσ και Σεχνικόσ 
Αςφαλείασ του ζργου. 
 
2. Επιβλζποντεσ Μθχανικοί επί τόπου του ζργου των εργαςιϊν, όπωσ προβλζπεται από τθν Ειδικι υγγραφι 
Τποχρεϊςεων, ο οριςμόσ των οποίων από τον Ανάδοχο κα κοινοποιθκεί ςτο Σμιμα Καταςκευϊν / ΔΣΤ, από 
το οποίο κα εγκρικοφν. Επιςθμαίνεται ότι οι Επιβλζποντεσ Μθχανικοί του Αναδόχου, ωσ επί τόπου του 
ζργου, ζχουν τθν πλιρθ και αποκλειςτικι ευκφνθ για τθ λιψθ κάκε απαραίτθτου μζτρου και μζςου 
αςφαλείασ ζγκαιρα και προ τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ 
επιςτιμθσ, ςτα πλαίςια και τισ απαιτιςεισ τθσ Νομοκεςίασ, όπωσ ιςχφει ςιμερα. Για τον λόγο αυτό, με τθν 
διλωςθ οριςμοφ των επιβλεπόντων που κα κατακζςει ο Ανάδοχοσ προσ ζγκριςθ ςτθν Διευκφνουςα 
Τπθρεςία, κα υποβλθκοφν και οι εξισ τρεισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ν. 1599/86 : 
 
 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΣΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΠΙ ΣΟΠΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 

«Ωσ επιβλζπων μθχανικόσ οικοδομικϊν εργαςιϊν οριςκείσ υπό του Αναδόχου επί τόπου του ζργου: 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  

κατά τισ διατάξεισ τθσ Ειδικισ υγγραφισ Τποχρεϊςεων, αποδζχομαι ανεπιφφλακτα τθν πλιρθ και 
αποκλειςτικι ευκφνθ για τθ λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων αςφαλείασ επί τόπου του ζργου, ςτο 
οποίο ζχω και τθν ευκφνθ τθσ επίβλεψθσ επί τόπου του ζργου, γνωρίηω το περιεχόμενο των νόμων και 

κανονιςμϊν : 
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Π.Δ. 22/12/33 (ΦΕΚ 406Α) - Π.Δ. 14/3/34 (ΦΕΚ 112Α) - Α.Ν.  1204/38 (ΦΕΚ 177Α)-) 
Β.Δ 16-3-50    (ΦΕΚ   82Α) - Π.Δ. 435/73  (ΦΕΚ 327Α) - Τ.Δ.Γ1/9900/74(ΦΕΚ 1266Β) 
Ν. 447/75 (ΦΕΚ 142Α) -  Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α) - Π.Δ. 212/76 (ΦΕΚ  78Α) – 
Π.Δ. 413/77 (ΦΕΚ 128Α) -   Π.Δ.   17/78 (ΦΕΚ 3Α) - Π.Δ. 95/78 (ΦΕΚ 20Α) – 
Τ.Α.12-2-79 (ΦΕΚ 132/79) - Ν. 778/80 (ΦΕΚ 193Α) - Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α) 
Ν. 1396/83   (ΦΕΚ 126Α) -  Π.Δ. 329/83 (ΦΕΚ 118Α & 140Α)-Ν. 1430/84(ΦΕΚ 49Α)- 
Τ.Α. 130646/84 (ΦΕΚ 154Β)- Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177Α) - Π.Δ. 307/86 (ΦΕΚ 135Α) –  
Π.Δ. 94/87 (ΦΕΚ 54Α) -  Π.Δ. 315 (ΦΕΚ 149Α/87) - Τ.Α. 131325 (ΦΕΚ 467Β/87) 
Π.Δ.70α/88 (ΦΕΚ 31Α & 150Α) - Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ 32Α) - Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α) – 
Ν. 1767/88 (ΦΕΚ 63Α) -  ΚΤΑ 7755/160/88(ΦΕΚ 241Β)–Π.Δ.225/89(ΦΕΚ 106Α)- 
ΚΤΑ 3329/89(ΦΕΚ 132Β) - Τ.Α. 3046/304/30.1.89 (ΦΕΚ 59Δ) – 
Ν.1837/89(ΦΕΚ 79Α & ΦΕΚ 85Α)-Τ.Α. 130627/90 (ΦΕΚ 620Β) – 
Π.Δ. 31/90 (ΦΕΚ 11Α ( Σροποπ.    Π.Δ. 49/991 (ΦΕΚ 180Α) – 
Π.Δ. 85/91 (ΦΕΚ 38Α) -  Τ.Α.Β. 15233/3.7.91 (ΦΕΚ 487Β) – 
Π.Δ. 49/91 (ΦΕΚ 180Α) «Σροποπ.Π.Δ. 31/90» - Τ.Α. 4373/1205/23-3-93 (ΦΕΚ 187Β) 
Τ.Α. 31245/93 ΤΠΕΧΩΔΕ-Π.Δ. 77/93 (ΦΕΚ 34Α) -  Π.Δ. 377/93 (ΦΕΚ 160Α) – 
Κ.Τ.Α. 16440/Φ.10.4/445/93 (ΦΕΚ 756Β) -   Π.Δ. 395/94 (ΦΕΚ 220Α) – 
Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220Α) -  Π.Δ. 397/94 (ΦΕΚ 221Α) - Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221Α) – 
Ν. 2224/94 (ΦΕΚ 112Α) -  Τ.Α. 378/94 (ΦΕΚ 705Β) - Π.Δ. 105/95 (ΦΕΚ 67Α) – 
Κ.Τ.Α. 5905/Φ15/839/95(ΦΕΚ 611Β)    ΕΓΚΤΚΛΙΟ 38935/95 – 
Π.Δ. 6/95 (ΦΕΚ 6Α) -  Π.Δ. 16/96 (ΦΕΚ 10Α) - Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α) – 
Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α) -  Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α) - Π.Δ. 18/96 – 
ΕΓΚΤΚΛΙΟ 52206/97 -  ΕΓΚΤΚΛΙΟ 130159/97 - Π.Δ. 1757/97 (ΦΕΚ 150Α) – 
Π.Δ. 62/98 (ΦΕΚ 67Α) -  Π.Δ. 159/99 (ΦΕΚ 157Α) - Π.Δ. 219/00 (ΦΕΚ 190Α) – 
Απόφ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/177 τθσ 2/14.3.2001 (ΦΕΚ 266Β) – 
Απόφ. ΔΕΕΠ/ΟΙΚ/85  τθσ 14.5/1.6.2001 (ΦΕΚ 686Β) 
 
Και κατανοϊ πλιρωσ τθν ςπουδαιότθτα των μζτρων αςφαλείασ που πρζπει να λαμβάνονται τόςο για τθν 
προςταςία των εργαηομζνων και των τρίτων προςϊπων που δια κινοφνται ςτουσ χϊρουσ του ζργου και 
αναλαμβάνω τθν πλιρθ και αποκλειςτικι ευκφνθ για τον κακθμερινό ζλεγχο τιρθςθσ των μζτρων 
αςφαλείασ και κα δίνω τισ κακθμερινζσ οδθγίεσ ςτο προςωπικό των ςυνεργείων μου για τθν αυςτθρι 
τιρθςθ αυτϊν. 
 
Ο  ΔΗΛΩΝ 
 
 
 
 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
 
«Ωσ Ανάδοχοσ του ζργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, αποδζχομαι ανεπιφφλακτα τθν πλιρθ 
και αποκλειςτικι ευκφνθ για τθ λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων αςφαλείασ επί τόπου του ζργου, ςτο 
οποίο ζχω και τθν ευκφνθ τθσ επίβλεψθσ επί τόπου του ζργου, γνωρίηω το περιεχόμενο των νόμων και 
κανονιςμϊν : 
 
Π.Δ. 22/12/33 (ΦΕΚ 406Α) - Π.Δ. 14/3/34 (ΦΕΚ 112Α) - Α.Ν.  1204/38 (ΦΕΚ 177Α)-) 
Β.Δ 16-3-50    (ΦΕΚ   82Α) - Π.Δ. 435/73  (ΦΕΚ 327Α) - Τ.Δ.Γ1/9900/74(ΦΕΚ 1266Β) 
Ν. 447/75 (ΦΕΚ 142Α) -  Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α) - Π.Δ. 212/76 (ΦΕΚ  78Α) – 
Π.Δ. 413/77 (ΦΕΚ 128Α) -   Π.Δ.   17/78 (ΦΕΚ 3Α) - Π.Δ. 95/78 (ΦΕΚ 20Α) – 
Τ.Α.12-2-79 (ΦΕΚ 132/79) - Ν. 778/80 (ΦΕΚ 193Α) - Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α) 
Ν. 1396/83   (ΦΕΚ 126Α) -  Π.Δ. 329/83 (ΦΕΚ 118Α & 140Α)-Ν. 1430/84(ΦΕΚ 49Α)- 
Τ.Α. 130646/84 (ΦΕΚ 154Β)- Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177Α) - Π.Δ. 307/86 (ΦΕΚ 135Α) –  
Π.Δ. 94/87 (ΦΕΚ 54Α) -  Π.Δ. 315 (ΦΕΚ 149Α/87) - Τ.Α. 131325 (ΦΕΚ 467Β/87) 
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Π.Δ.70α/88 (ΦΕΚ 31Α & 150Α) - Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ 32Α) - Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α) – 
Ν. 1767/88 (ΦΕΚ 63Α) -  ΚΤΑ 7755/160/88(ΦΕΚ 241Β)–Π.Δ.225/89(ΦΕΚ 106Α)- 
ΚΤΑ 3329/89(ΦΕΚ 132Β) - Τ.Α. 3046/304/30.1.89 (ΦΕΚ 59Δ) – 
Ν.1837/89(ΦΕΚ 79Α & ΦΕΚ 85Α)-Τ.Α. 130627/90 (ΦΕΚ 620Β) – 
Π.Δ. 31/90 (ΦΕΚ 11Α ( Σροποπ.    Π.Δ. 49/991 (ΦΕΚ 180Α) – 
Π.Δ. 85/91 (ΦΕΚ 38Α) -  Τ.Α.Β. 15233/3.7.91 (ΦΕΚ 487Β) – 
Π.Δ. 49/91 (ΦΕΚ 180Α) «Σροποπ.Π.Δ. 31/90» - Τ.Α. 4373/1205/23-3-93 (ΦΕΚ 187Β) 
Τ.Α. 31245/93 ΤΠΕΧΩΔΕ-Π.Δ. 77/93 (ΦΕΚ 34Α) -  Π.Δ. 377/93 (ΦΕΚ 160Α) – 
Κ.Τ.Α. 16440/Φ.10.4/445/93 (ΦΕΚ 756Β) -   Π.Δ. 395/94 (ΦΕΚ 220Α) – 
Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220Α) -  Π.Δ. 397/94 (ΦΕΚ 221Α) - Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221Α) – 
Ν. 2224/94 (ΦΕΚ 112Α) -  Τ.Α. 378/94 (ΦΕΚ 705Β) - Π.Δ. 105/95 (ΦΕΚ 67Α) – 
Κ.Τ.Α. 5905/Φ15/839/95(ΦΕΚ 611Β)    ΕΓΚΤΚΛΙΟ 38935/95 – 
Π.Δ. 6/95 (ΦΕΚ 6Α) -  Π.Δ. 16/96 (ΦΕΚ 10Α) - Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α) – 
Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α) -  Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α) - Π.Δ. 18/96 – 
ΕΓΚΤΚΛΙΟ 52206/97 -  ΕΓΚΤΚΛΙΟ 130159/97 - Π.Δ. 1757/97 (ΦΕΚ 150Α) – 
Π.Δ. 62/98 (ΦΕΚ 67Α) -  Π.Δ. 159/99 (ΦΕΚ 157Α) - Π.Δ. 219/00 (ΦΕΚ 190Α) – 
Απόφ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/177 τθσ 2/14.3.2001 (ΦΕΚ 266Β) – 
Απόφ. ΔΕΕΠ/ΟΙΚ/85  τθσ 14.5/1.6.2001 (ΦΕΚ 686Β) 
 
Και κατανοϊ πλιρωσ τθν ςπουδαιότθτα των μζτρων αςφαλείασ που πρζπει να λαμβάνονται τόςο για τθν 
προςταςία των εργαηομζνων και των τρίτων προςϊπων που δια κινοφνται ςτουσ χϊρουσ του ζργου και 
αναλαμβάνω τθν πλιρθ και αποκλειςτικι ευκφνθ για τον κακθμερινό ζλεγχο τιρθςθσ των μζτρων 
αςφαλείασ και κα δίνω τισ κακθμερινζσ οδθγίεσ ςτο προςωπικό των ςυνεργείων μου για τθν αυςτθρι 
τιρθςθ αυτϊν. 
Ο  ΔΗΛΩΝ 
 
ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΑΤ) 
(Π.Δ.  305/96, άρκρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) 
 
ΣΜΗΜΑ  Α 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
Σο παρόν χζδιο Τγιεινισ και Αςφάλειασ ςυντάχτθκε από τουσ μελετθτζσ και ελιφκθςαν υπόψθ οι 
παρακάτω Νόμοι, Διατάγματα, Κανονιςμοί, Αποφάςεισ κλπ. 
 
-Σο Π.Δ. 22/12/33 (ΦΕΚ 406Α)  «Περί αςφαλείασ εργατϊν και Τπαλλιλων εργαηομζνων επί φορθτϊν 
κλιμάκων». 
-Σο Π.Δ. 14/3/34 (ΦΕΚ 112Α) «Περί Τγιεινισ και Αςφάλειασ των εργατϊν και υπαλλιλων των πάςθσ φφςεωσ 
βιομθχανικϊν και βιοτεχνικϊν εργοςταςίων, εργαςτθρίων κ.λ.π.». 
-Ο Α.Ν.  1204/38 (ΦΕΚ 177Α) «Περί απαγορεφςεωσ τθσ χριςεωσ μολυβδοφχων χρωμάτων». 
-Σο Β.Δ 16-3-50    (ΦΕΚ   82Α) «επίβλεψθ μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων». 
-Ο Ν. 447/75 (ΦΕΚ 142Α) «Περί Αςφαλείασ των εν ταισ οικοδομικαίσ εργαςίαισ αςχολουμζνων μιςκωτϊν». 
-Σο Π.Δ. 212/76 (ΦΕΚ  78Α) «Περί μζτρων Τγιεινισ και Αςφάλειασ των εργαηομζνων εισ μεταφορικάσ ταινίασ 
και προωκθτάσ εν γζνει». 
-Σο Π.Δ.   17/78 (ΦΕΚ 3Α) «Περί ςυμπλθρϊςεωσ του από 22/12/33 Π.Δ. περί αςφάλειασ εργατϊν και 
υπαλλιλων εργαηομζνων επί φορθτϊν κλιμάκων». 
-Σο Π.Δ. 95/78 (ΦΕΚ 20Α) «Περί μζτρων Τγιεινισ και Αςφάλειασ των απαςχολουμζνων εισ εργαςίασ 
ςυγκολλιςεων». 
-Σθν Τ.Α.12-2-79 (ΦΕΚ 132/79) «Περί αντικαταςτάςεωσ του άρκρου 40 του Κανονιςμοφ Αςκενείασ του 
Ι.Κ.Α.». 
-Σο Ν. 778/80 (ΦΕΚ 193Α) «Περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν». 
-Σο Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α) «Περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε εργοτάξια 
οικοδομϊν και πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτασ Πολιτικοφ Μθχανικοφ». 
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-Ο Ν. 1396/83   (ΦΕΚ 126Α) «Τποχρεϊςεισ λιψθσ και τιρθςθσ των μζτρων αςφαλείασ ςτισ οικοδομζσ και 
λοιπά ιδιωτικά τεχνικά ζργα». 
-Σο Π.Δ. 329/83 (ΦΕΚ 118Α & 140Α)  
-Ο Ν. 1430/84(ΦΕΚ 49Α) «Κφρωςθ τθσ υπ. Αρικμ. 62 Διεκνοφσ φμβαςθσ εργαςίασ που αφορά ςτισ διατάξεισ 
αςφάλειασ ςτθν οικοδομικι βιομθχανία και τθρφκμιςθ κεμάτων που ζχουν ςχζςθ με αυτι». 
-Η Τ.Α. 130646/84 (ΦΕΚ 154Β) «Ημερολόγιο μζτρων Αςφαλείασ». 
-Ο Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177Α) «Τγιεινι και Αςφάλεια των εργαηομζνων». 
-Σο Π.Δ. 307/86 (ΦΕΚ 135Α) «Προςταςία τθσ υγείασ των εργαηομζνων που εκτίκενται ςε οριςμζνουσ 
χθμικοφσ παράγοντεσ κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ τουσ (80/1107/ΕΟΚ)». 
-Σο Π.Δ. 94/87 (ΦΕΚ 54Α) «Προςταςία των εργαηομζνων που εκτίκενται ςτον μετ. Μόλυβδο και τισ ενϊςεισ 
των ιόντων του κατά τθν εργαςία (82/605/ΕΟΚ)». 
-Σο Π.Δ. 315 (ΦΕΚ 149Α) «φςταςθ επιτροπισ Τγιεινισ και Αςφάλειασ τθσ εργαςίασ (ΕΤΑΕ) ςε εργοτάξια 
οικοδομϊν και εν γζνει τεχνικϊν ζργων». 
-Η Τ.Α. 131325 (ΦΕΚ 467Β) « φςταςθ μεικτϊν επιτροπϊν ελζγχου ςε οικοδομζσ και εργοταξιακά ζργα». 
-Σο Π.Δ.70α/88 (ΦΕΚ 31Α & 150Α) «Προςταςία των εργαηομζνων που εκτίκενται ςε αμίαντο κατά τθν 
εργαςία». 
-Σο Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α) «ελάχιςτοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ Σεχνικοφ Αςφαλείασ και Γιατροφ εργαςίασ, 
επίπεδο γνϊςεων και ειδικότθτα Σεχν. Αςφαλείασ για τισ επιχειριςεισ, εκμεταλλεφςεισ και εργαςίεσ του 
άρκρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/85». 
-Ο Ν. 1767/88 (ΦΕΚ 63Α) «ςυμβοφλια εργαηομζνων και άλλεσ εργατικζσ διατάξεισ – κφρωςθ τθσ 135 
Διεκνοφσ φμβαςθσ Εργαςίασ». 
-Η ΚΤΑ 3329/89(ΦΕΚ 132Β) «Κανονιςμόσ για τθν παραγωγι, αποκικευςθ και διάκεςθ ςε κατανάλωςθ 
εκρθκτικϊν υλϊν». 
-Ο Ν.1837/89(ΦΕΚ 79Α & ΦΕΚ 85Α) «Για τθν προςταςία των ανθλίκων κατά τθν απαςχόλθςθ και άλλεσ 
διατάξεισ». 
-Η Τ.Α. 130627/90 (ΦΕΚ 620Β) «Κακοριςμόσ επικίνδυνων, βαρειϊν ι ανκυγιεινϊν εργαςιϊν για τθν 
απαςχόλθςθ ανθλίκων». 
-Σο Π.Δ. 31/90 (ΦΕΚ 11Α) «Επίβλεψθ τθσ λειτουργίασ, χειριςμόσ και ςυντιρθςθ μθχανθμάτων εκτζλεςθσ 
τεχνικϊν ζργων (Σροποπ. Π.Δ. 49/991 (ΦΕΚ 180Α)». 
-Σο Π.Δ. 85/91 (ΦΕΚ 38Α) «Προςταςία των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ που διατρζχουν λόγω τθσ 
ζκκεςισ τουσ ςτο κόρυβο κατά τθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 86/188 ΕΟΚ». 
-Η Τ.Α.Β. 15233/3.7.91 (ΦΕΚ 487Β) «χετικά με ςυςκευζσ αερίου». 
-Σο Π.Δ. 49/91 (ΦΕΚ 180Α) «Σροποπ.Π.Δ. 31/90 Επίβλεψθ τθσ λειτουργίασ, χειριςμόσ και ςυντιρθςθ 
μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν ζργων». 
-Η Τ.Α. 4373/1205/23-3-93 (ΦΕΚ 187Β) «υμμόρφωςθ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ με τθν 89/686/ΕΟΚ Οδθγία 
του υμβουλίου τθσ 21θσ Δεκεμβρίου 1989 για τθν προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των κρατϊν-μελϊν ςχετικά 
με τα μζτρα ατομικισ προςταςίασ». 
-Σο Π.Δ. 77/93 (ΦΕΚ 34Α) «Για τθν προςταςία των εργαηομζνων από φυςικοφσ, χθμικοφσ και βιολογικοφσ 
παράγοντεσ και τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ του Π.Δ. 307/86(ΦΕΚ 135Α) ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 
του υμβουλίου 88/642/ΕΟΚ». 
-Σο Π.Δ. 377/93 (ΦΕΚ 160Α) «Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ Οδθγίεσ 89/392 ΕΟΚ και 91/368 
ΕΟΚ ςχετικά με τισ μθχανζσ». 
-Η Κ.Τ.Α. 16440/Φ.10.4/445/93 (ΦΕΚ 756Β) «Κανονιςμόσ παραγωγισ και διάκεςθσ ςτθν αγορά 
ςυναρμολογοφμενων μεταλλικϊν ςτοιχείων για τθν αςφαλι καταςκευι και χριςθ μεταλλικϊν ςκαλωςιϊν». 
-Σο Π.Δ. 395/94 (ΦΕΚ 220Α) «Ελάχιςτεσ Προδιαγραφζσ Αςφάλειασ και Τγείασ για τθν χρθςιμοποίθςθ 
εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηομζνουσ κατά τθν εργαςία τουσ, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία 
89/655/ΕΟΚ». 
-Σο Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220Α)  «Ελάχιςτεσ Προδιαγραφζσ Αςφάλειασ και Τγείασ για τθν χριςθ από τουσ 
εργαηόμενουσ εξοπλιςμϊν ατομικισ προςταςίασ κατά τθν εργαςία τουσ, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία 
89/6567/ΕΟΚ». 
-Σο Π.Δ. 397/94 (ΦΕΚ 221Α) «  Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ  υγιεινισ και αςφάλειασ για τον χειρονακτικό χειριςμό 
φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτεροσ κίνδυνοσ βλάβθσ τθσ ράχθσ και οςφυϊκισ χϊρασ, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν 
Οδθγία 90/269/ΕΟΚ». 
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-Σο Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221Α) «Προςταςία των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται με τθν 
ζκκεςθ ςε καρκινογόνουσ παράγοντεσ κατά τθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία 90/340/ΕΟΚ». 
-Ο Ν. 2224/94 (ΦΕΚ 112Α) «Ρφκμιςθ κεμάτων εργαςίασ, ςυνδικαλιςτικϊν δικαιωμάτων υγιεινισ και 
αςφάλειασ των εργαηομζνων και οργάνωςθσ Τπουργείου Εργαςίασ και των εποπτευομζνων απ’ αυτό 
νομικϊν προςϊπων και άλλεσ διατάξεισ». 
-Η Τ.Α. 378/94 (ΦΕΚ 705Β) «Επικίνδυνεσ ουςίεσ, ταξινόμθςθ, ςυςκευαςία και επιςιμανςθ αυτϊν ςε 
ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία του υμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν κοινοτιτων 67/548/ΕΟΚ, όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει». 
-Σο Π.Δ. 105/95 (ΦΕΚ 67Α) «Ελάχιςτεσ Προδιαγραφζσ για τθ ςιμανςθ αςφαλείασ και υγείασ ςτθν εργαςία ςε 
ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία 95/58/ΕΟΚ». 
-Η Κ.Τ.Α. 5905/Φ15/839/95 (ΦΕΚ 611Β) 
-Η ΕΓΚΤΚΛΙΟ 38935/95 
-Σο Π.Δ. 6/95 (ΦΕΚ 6Α) «Διορκϊςεισ ςφαλμάτων ςτα Π.Δ. 395/94(ΦΕΚ 220Α), 396/94(ΦΕΚ 220Α), 397/94(ΦΕΚ 
221Α), 398/94(ΦΕΚ 221Α), 399/94(ΦΕΚ 221Α)». 
-Σο Π.Δ. 16/96 (ΦΕΚ 10Α) «Ελάχιςτεσ Προδιαγραφζσ υγιεινισ και αςφάλειασ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ , ςε 
ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία 89/564/ΕΟΚ». 
-Σο Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α) «Εφαρμογι μζτρων για τθν προϊκθςθ τθσ βελτίωςθσ τθσ υγιεινισ και αςφάλειασ 
των εργαηομζνων, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία 91/383/ΕΟΚ». 
-Σο Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α) «Ελάχιςτεσ Προδιαγραφζσ που πρζπει να εφαρμόηονται ςτα προςωρινά ι 
κινθτά εργοτάξια ζργων ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία 92/57/ΕΟΚ». 
-Σο Π.Δ. 18/96 
-Η ΕΓΚΤΚΛΙΟ 52206/97 
-Η ΕΓΚΤΚΛΙΟ 130159/97 
-Σο Π.Δ. 175/97 (ΦΕΚ 150Α) 
-Σο Π.Δ. 62/98 (ΦΕΚ 67Α) «Μζτρα για τθν προςταςία των νζων κατά τθν εργαςία , ςε ςυμμόρφωςθ με τθν 
Οδθγία 94/33/ΕΟΚ». 
-Σο Π.Δ. 159/99 (ΦΕΚ 157Α) «Αςφάλεια και υγεία των εργαηομζνων-τροποποίθςθ του Π.Δ. 17/96». 
-Σο Π.Δ. 219/00 (ΦΕΚ 190Α) «Μζτρα για τθν προςταςία των εργαηομζνων που αποςπϊνται για τθν εκτζλεςθ 
προςωρινισ εργαςίασ ςτο ζδαφοσ τθσ Ελλάδασ, ςτο πλαίςιο διεκνικισ παροχισ υπθρεςιϊν». 
-Η Απόφ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/177 τθσ 2/14.3.2001 (ΦΕΚ 266Β) «Πρόλθψθ εργαςιακοφ κινδφνου κατά τθ μελζτθ 
ζργου». 
-Η Απόφ. ΔΕΕΠ/ΟΙΚ/85 τθσ 14.5/1.6.2001 (ΦΕΚ 686Β) «Κακιζρωςθ του χεδίου Αςφάλειασ και Τγείασ (ΑΤ) 
και του Φακζλου Αςφάλειασ και Τγείασ (ΦΑΤ), ωσ απαραίτθτων ςτοιχείων για τθν ζγκριςθ μελζτθσ ςτο 
ςτάδιο τθσ οριςτικισ ι και τθσ μελζτθσ εφαρμογισ ςε κάκε Δθμόςιο Ζργο». 
 
Β. ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΠΟΤ ΕΝΔΕΧΕΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΘΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
Παρουςιάηονται ομαδοποιθμζνοι οι βαςικότεροι κίνδυνοι που ενδζχεται να παρουςιαςκοφν κατά τθν 
εκτζλεςθ του ζργου: 
Κατά τθν φάςθ των προεργαςιϊν-κακαιρζςεων, οι κίνδυνοι που ενδζχεται να παρουςιαςκοφν είναι 

 Ο κίνδυνοσ από τα γειτνιάηοντα δίκτυα τθσ ΔΕΗ. 
 Ο κίνδυνοσ πτϊςθσ υλικϊν από φψοσ. 
 Ο κίνδυνοσ εμπλοκισ με κινοφμενο μζροσ μθχανιματοσ. 

Χωματουργικά  
Κατά τθν φάςθ εκςκαφϊν, οι κίνδυνοι που ενδζχεται να παρουςιαςκοφν είναι αυτοί που αναφζρονται ςτθν 
αποκομιδι των προϊόντων και επιπλζον 
  

 Ο κίνδυνοσ πτϊςθσ υλικϊν από φψοσ. 
 Ο κίνδυνοσ αςτοχίασ των ςτοιχείων υποςτιριξθσ 
 Ο κίνδυνοσ πτϊςθσ εξ αιτίασ μθ προςπελάςιμου χϊρου. 
 Ο κίνδυνοσ πτϊςθσ ςτο κενό. 
 Ο κίνδυνοσ εμπλοκισ με κινοφμενο μζροσ μθχανιματοσ. 
 Ο κίνδυνοσ εμπλοκισ μθχανθμάτων μεταξφ τουσ. 
 Ο κίνδυνοσ ανατροπισ μθχανιματοσ.  
 Κίνδυνοσ από μθ καλι αντιςτιριξθ των ντουλαπιϊν ςτθ φάςθ ενίςχυςθσ των κεμελίων 
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 Ο κίνδυνοσ τροχαίων ατυχθμάτων 
 

Κατά τθν φάςθ εκτζλεςθσ των τεχνικϊν ζργων οι κίνδυνοι που ενδζχεται να παρουςιαςκοφν είναι 
 Ο κίνδυνοσ πτϊςθσ υλικϊν από φψοσ. 
 Ο κίνδυνοσ αςτοχίασ των ςτοιχείων υποςτιριξθσ 
 Ο κίνδυνοσ πτϊςθσ εξ αιτίασ μθ προςπελάςιμου χϊρου. 
 Ο κίνδυνοσ πτϊςθσ ςτο κενό. 
 Ο κίνδυνοσ ολίςκθςθσ λόγω άςχθμων καιρικϊν ςυνκθκϊν.  
 Κίνδυνοσ ολίςκθςθσ και πτϊςθσ γενικότερα. 
 Ο κίνδυνοσ άςτοχθσ ολίςκθςθσ ικριϊματοσ ειδικότερα για εργαςίεσ δομισ ςτερζωςθσ και 

αποκατάςταςθσ εξωτερικά του κτιρίου 
 Ο κίνδυνοσ τροχαίων ατυχθμάτων 
Κατά τθν φάςθ εκτζλεςθσ τθσ Οδοςτρωςίασ οι επιπλζον κίνδυνοι που ενδεχομζνωσ να 
παρουςιαςκοφν είναι οι εξισ 
 Ο κίνδυνοσ εμπλοκισ με μθχάνθμα. 
 Ο κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από αφφλακτεσ αναμονζσ του οπλιςμοφ. 
 Ο κίνδυνοσ απϊλειασ ακοισ. 
 Ο κίνδυνοσ τροχαίων ατυχθμάτων 

 
Κατά τθν εκτζλεςθ των αςφαλτικϊν οι κίνδυνοι που ενδεχομζνωσ να παρουςιαςκοφν είναι οι εξισ. 

 Ο κίνδυνοσ πτϊςθσ εξ αιτίασ μθ προςπελάςιμου χϊρου. 
 Ο κίνδυνοσ πτϊςθσ ςτο κενό. 
 Ο κίνδυνοσ ολίςκθςθσ λόγω άςχθμων καιρικϊν ςυνκθκϊν. 
 Ο κίνδυνοσ τροχαίων ατυχθμάτων 

 
 
Γ. ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΡΟΠΗ ΣΩΝ ΚΙΝΔΤΝΩΝ  
 
1.  ΓΕΝΙΚΑ 

 
1. Ο χϊροσ του εργοταξίου κα περιφραχκεί ςφμφωνα με όςα παρατίκενται παρακάτω.   
2. Η διζλευςθ και θ παραμονι ατόμων ςτο χϊρο του εργοταξίου απαγορεφεται εκτόσ από το 

εξουςιοδοτθμζνο για τθν καταςκευι του ζργου προςωπικό. Η κυκλοφορία των πεηϊν γίνεται ςε 
όλθ τθν ζκταςθ του εργοταξίου που αποτελείται από το ςφνολο τθσ ζκταςθσ του γθπζδου. 

3. Ειδικά μζτρα αςφαλείασ κα πρζπει να λθφκοφν και για τθν προςταςία των διερχομζνων πεηϊν και 
οχθμάτων. 

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

5. Σα άχρθςτα αντικείμενα, υπολείμματα υλικϊν, φκαρμζνα υλικά κ.λ.π. κα ςυλλζγονται ςε 
ςθμαςμζνο χϊρο του εργοταξίου από όπου και κα απομακρυνκοφν .  

6. το εργοτάξιο πρζπει να δθμιουργθκοφν πρόχειροι χϊροι υγιεινισ για το προςωπικό 
ςυνδεδεμζνοι με τα δίκτυα. 

7. το εργοτάξιο κα διαμορφωκεί μικρό φαρμακείο με τα απαραίτθτα είδθ πρϊτων βοθκειϊν. ε 
εμφανι κζςθ δίπλα ςτο φορθτό φαρμακείο κα αναγράφονται θ διεφκυνςθ και το τθλζφωνο του 
πλθςιζςτερου φαρμακείου, του Τποκαταςτιματοσ του ΙΚΑ Νάουςασ κακϊσ και του Γενικοφ 
Νοςοκομείου Νάουςασ που καλφπτουν τθν περιοχι. 

 
 
1.1 Κανόνεσ αςφάλειασ γενικοί. 

 
     Κάκε   εργαηόμενοσ   ζχει    υποχρζωςθ   να   γνωρίηει:    Που   ευρίςκονται      και   πωσ 
χρθςιμοποιοφνται οι ςυςκευζσ πυρόςβεςθσ του τομζα του. 

 
Παρουςιάηονται τα βαςικότερα γενικά μζτρα ανεξαρτιτωσ του είδουσ τθσ εργαςίασ. 



8 

 

     Αναλυτικι παρουςίαςθ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ βρίςκεται ςτο Ε' μζροσ του παρόντοσ. 
- Απαγορεφεται θ κυκλοφορία ςτα μζτωπα εργαςίασ χωρίσ κράνοσ, άρβυλα (παποφτςια 

αςφαλείασ) και φόρμα. 
- Απαγορεφεται το κάπνιςμα ςτα μζτωπα εργαςίασ και τισ αποκικεσ του εργοταξίου. 
- Απαγορεφεται θ κατανάλωςθ οινοπνευματωδϊν ποτϊν ςτο εργοτάξιο ι θ είςοδοσ ς αυτό 

προςϊπων ςε κατάςταςθ μζκθσ. 
- Απαγορεφεται ςτο προςωπικό να αγγίξει οποιαδιποτε ςυςκευι ι μθχάνθμα, εάν δεν του ζχει 

ανατεκεί οποιαδιποτε αρμοδιότθτα από τον προϊςτάμενο του. 
- Απαγορεφεται θ χριςθ εργαλείων, τα οποία ευρίςκονται ςε κακι κατάςταςθ. 
- Απαγορεφεται  θ  εκκίνθςθ  οποιαςδιποτε ςυςκευισ  ι  μθχανιματοσ εάν δεν  ζχει 

τοποκετθκεί   όλοσ   ο   προςτατευτικόσ   εξοπλιςμόσ   (αςφαλείασ)   και   εάν δεν ζχει 
απομακρυνκεί όλο το αναρμόδιο προςωπικό. 

- Απαγορεφεται ςε οποιοδιποτε άτομο να κζςει ςε κίνθςθ μία μθχανι πριν βεβαιωκεί ότι 
κανζνα άλλο άτομο δεν κάνει επιςκευι, κακαριςμό ι λίπανςθ, ρφκμιςθ ςτθ μθχανι ι εργάηεται 
κοντά ς αυτι ι ςε επικίνδυνθ απόςταςθ. Ιδιαίτερθ προςοχι κα καταβάλλεται για τθν αποφυγι 
θλεκτροπλθξιϊν από επαφι ι γειτονία με θλεκτροφόρα καλϊδια, οπλιςμοφσ, ςτοιχεία 
ξυλοτφπων, ςωλινων, αναβατωρίων, μθχανθμάτων, αυτοκινιτων, πρζςασ ςκυροδζματοσ κ.λ.π. 

- Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ πεπιεςμζνου αζρα χωρίσ ακροφφςιο για κακαριςμοφσ 
εδάφουσ κ.λ.π.  

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

- Απαγορεφεται θ παραμονι προςωπικοφ κάτω από αιωροφμενα ι μετακινοφμενα φορτία 
(γερανοφσ, μποφμα αντλίασ κ.λ.π.)  

- Απαγορεφεται θ επίςκεψθ ατόμων ςτα μζτωπα εργαςίασ εάν δεν προθγθκεί ςυνεννόθςθ με 
τον αρμόδιο προϊςτάμενο ι εργοδθγό. 

- Απαγορεφεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν κατά τθν νφχτα ι με ανεπαρκι φωτιςμό. 
- Απαγορεφεται   θ  εκτζλεςθ  εργαςιϊν  με  δυςμενείσ  καιρικζσ  ςυνκικεσ.   Οι  εργαςίεσ 

επαναλαμβάνονται   μόνο   μετά  τθν  αποκατάςταςθ   αςφαλϊν  ςυνκθκϊν  και  κατόπιν 
εγκρίςεωσ του επιβλζποντοσ μθχανικοφ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ΕΤ επί τόπου του 
ζργου για  οικοδομικζσ  ι  θλεκτρομθχανολογικζσ εργαςίεσ     αναγραφόμενθσ ςτο  Ημερολόγιο 
Μζτρων Αςφάλειασ. 

 
Κατά τθν ανζγερςθ κτιρίων ι καταςκευϊν, κα παρζχονται αςφαλείσ χϊροι κακ’ φψοσ, οι οποίοι   

μπορεί να  είναι  δάπεδα  (τα  οποία  κα  προςτατεφονται  με  κιγκλιδϊματα), καταςτρϊματα ι ξυλότυποι. 
Όλα τα κατακόρυφα και οριηόντια ανοίγματα   που μποροφν να οδθγιςουν ςε πτϊςθ (φρεάτια 

ανελκυςτιρων, κλίμακεσ, αίκρια, καταπακτζσ, φωταγωγοί κ.λ.π.) κα καλφπτονται ι κα περιφράςςονται 
επιμελϊσ και αςφαλϊσ. Η περιμετρικι περίφραξθ κα ζχει φψοσ 1,00 μ. τουλάχιςτον και κα διακζτει 
ανκεκτικι κουπαςτι, κωράκιο (ςοβατεπί) και παράλλθλθ ςανίδα ςτο μεςοδιάςτθμα. 

Όλα τα εξωτερικά ςυνεργεία και οι υπεργολάβοι οφείλουν να τθροφν τουσ κανόνεσ αςφάλειασ.   Κατά   
τθν   διάρκεια   επικίνδυνων   εργαςιϊν   το   προςωπικό   αυτό   κα προειδοποιείται για κάκε ενδεχόμενο 
κίνδυνο και κα του δίνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ ςυςτάςεισ και οδθγίεσ αςφάλειασ από τον επιβλζποντα 
μθχανικό από πλευράσ αναδόχου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΕΤ, επί τόπου του ζργου.  

Εάν οποιοδιποτε εξωτερικό ςυνεργείο ι υπεργολάβοσ κατά διάρκεια των εργαςιϊν του μζςα ςτον 
εργοταξιακό χϊρο παραβαίνει τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ του εργοταξίου και τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ 
Ελλθνικισ Νομοκεςίασ, κα γίνεται παρζμβαςθ αμζςωσ από τον επιβλζποντα μθχανικό επί τόπου του ζργου, 
από πλευράσ αναδόχου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΕΤ, και τον Ανάδοχο με ςκοπό τθν ςυμμόρφωςθ του 
ςυνεργείου ι του υπεργολάβου με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ αςφαλείασ. 

 
 
1.1.1 Αςφάλεια εργαηομζνων ςε εργαςίεσ εκςκαφϊν 
 

Παρουςιάηονται τα βαςικότερα μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςε εργαςίεσ εκςκαφϊν. Οι 
εκςκαφζσ γίνονται κυρίωσ με τα χζρια αλλά και με εκςκαφείσ (τςάπεσ) όπου είναι δυνατόν και φορτθγά 
μεταφοράσ που είναι εφοδιαςμζνα με καμπίνα τφπου ΡΟΒS και με θχθτικό και φωτεινό ςιμα κατά τθν 
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οπιςκοδρόμθςθ κακϊσ και με πυροςβεςτιρα και θ οδιγθςθ τουσ κα γίνεται μόνον από εξουςιοδοτθμζνα 
άτομα. 

Πριν ακόμθ αρχίςουν οι εργαςίεσ εκςκαφισ πρζπει να εντοπιςκοφν και απομονωκοφν, με μζριμνα 
του επιβλζποντοσ μθχανικοφ θλεκτρομθχανολογικϊν εργαςιϊν   επί τόπου του ζργου από πλευράσ 
αναδόχου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΕΤ και του Αναδόχου, τυχόν υπάρχοντα δίκτυα θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ, φδατοσ, φωταερίου, τθλεφϊνου. (Π.Δ. 1073/81 αρκρ. 2) 

Πρζπει να προβλεφκεί από τον επιβλζποντα μθχανικό οικοδομικϊν εργαςιϊν επί τόπου του ζργου 
από πλευράσ αναδόχου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΕΤ, και τον Ανάδοχο ςφςτθμα για τθν απομάκρυνςθ 
των νερϊν μζςα από τθν εκςκαφι (Π.Δ. 1073/81 αρκρ.6) 

Πρζπει με οδθγίεσ του επιβλζποντοσ μθχανικοφ οικοδομικϊν εργαςιϊν επί τόπου του ζργου από 
πλευράσ αναδόχου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΕΤ, και του Αναδόχου να γίνουν οι κατάλλθλεσ 
αντιςτθρίξεισ των   πρανϊν  εκςκαφισ   (ςε   βάκοσ  μεγαλφτερο   από 2,00 μ. θ αντιςτιριξθ είναι 
υποχρεωτικι) και να προςτατευκοφν οι εκςκαφζσ περιμετρικά με αςφαλι τρόπο. Ο επιβλζπων μθχανικόσ 
οικοδομικϊν εργαςιϊν επί τόπου του ζργου από πλευράσ αναδόχου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΕΤ, και 
ο Ανάδοχοσ οφείλουν να λάβουν υπόψθ τουσ τθν φφςθ του εδάφουσ, τισ διαςτάςεισ του ςκάμματοσ, τισ 
δονιςεισ  από τθν κυκλοφορία οχθμάτων, τθν ςτάκμθ του υπόγειου ορίηοντα, τισ πικανζσ αντλιςεισ, τθν 
κατάςταςθ και τθν χριςθ των γειτονικϊν κτιςμάτων και τθν πικανότθτα βλάβθσ τουσ από υποχωριςεισ 
πρανϊν ι κραδαςμοφσ κ.λ.π. (Π.Δ. 1073/81 αρκρ. 2,6,9,10). 

Ο επιβλζπων μθχανικόσ οικοδομικϊν εργαςιϊν επί τόπου του ζργου από πλευράσ αναδόχου 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΕΤ, και ο Ανάδοχοσ πρζπει να φροντίςουν να αντιςτθριχτοφν κατάλλθλα 
ςτφλοι, δζνδρα, μαντρότοιχοι, παρακείμενεσ οικοδομζσ και οτιδιποτε άλλο κινδυνεφει να κλονιςκεί κατά τισ 
εργαςίεσ εκςκαφισ (Π.Δ. 1073/81 αρκρ. 5). 

Ο επιβλζπων μθχανικόσ οικοδομικϊν εργαςιϊν επί τόπου του ζργου από πλευράσ αναδόχου 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΕΤ, πρζπει να επικεωρεί ςυχνά τα πρανι των εκςκαφϊν και τισ αντιςτθρίξεισ 
τουσ. Οι παρατθριςεισ και οι οδθγίεσ του πρζπει να καταχωροφνται ςτο Ημερολόγιο Μζτρων Αςφαλείασ 
(Π.Δ. 1073/81 αρκρ. 13,113, Ν. 1396/83 άρκρ.7,8). 

Ο επιβλζπων μθχανικόσ οικοδομικϊν εργαςιϊν επί τόπου του ζργου από πλευράσ αναδόχου 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΕΤ, και ο Ανάδοχοσ δεν πρζπει να επιτρζπουν κοντά ςτα χείλθ τθσ εκςκαφισ 
ςυγκζντρωςθ φορτίων, μπαηϊν, μθχανθμάτων κ.λ.π. χωρίσ να πάρουν τα κατάλλθλα μζτρα. 

Ο επιβλζπων μθχανικόσ οικοδομικϊν εργαςιϊν επί τόπου του ζργου από πλευράσ αναδόχου 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΕΤ, και ο Ανάδοχοσ πρζπει να εντοπίηουν επιςφαλι ςθμεία, προεξζχοντα 
τμιματα βράχων, λίκων ι χωμάτων κοντά ςτα χείλθ τθσ εκςκαφισ και να φροντίηουν για τθν αςφαλι 
κατακριμνιςι τουσ. 

Επί εκςκαφισ εντόσ φδατοσ, τοφτο αντλείται και διοχετεφεται κατά το δυνατόν ςτο ςτόμιο υπονόμων. 
Με τον ίδιο τρόπο αντλοφνται και αποχετεφονται τα όμβρια φδατα. Οι εργαηόμενοι ςτισ εκςκαφζσ με 
αντλιςεισ εφοδιάηονται με ειδικά αδιάβροχα υποδιματα. 

Σο πλάτοσ των κεκλιμζνων επιπζδων κυκλοφορίασ των φορτθγϊν αυτοκινιτων μζςα ςτο χϊρο των 
εκςκαφϊν πρζπει να είναι τουλάχιςτον 3 μ. και θ κλίςθ το πολφ 25 %. 

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

Ο επιβλζπων μθχανικόσ οικοδομικϊν εργαςιϊν επί τόπου του ζργου από πλευράσ αναδόχου 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΕΤ, πρζπει να φροντίςει ςε εργαςίεσ ςε φρζατα να υπάρχουν μζτρα για 
επαρκι αεριςμό και προςταςία από ανακυμιάςεισ κακϊσ και για φωτιςμό. (Π.Δ. 1073/81 αρκρ. 17). 

 
1.1.1 Αςφάλεια εργαηομζνων ςε διακίνθςθ υλικοφ. 

 
Παρουςιάηονται τα βαςικότερα μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςε διακίνθςθ υλικοφ. 

Αναλυτικι παρουςίαςθ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ βρίςκεται ςτο Ε' μζροσ του παρόντοσ. 
Η φόρτωςθ, εκφόρτωςθ, ςτοίβαςθ και μεταφορά υλικοφ πρζπει να γίνεται ζτςι ϊςτε να μθν 

κινδυνεφουν άτομα από ανατροπι, κατάρρευςθ ι ςπάςιμο αντικειμζνων.(Π.Δ. 1073/81 αρκρ. 85 παρ. 1) 
Πριν τθ φόρτωςθ και εκφόρτωςθ οχθμάτων οι οδθγοί τουσ πρζπει να τα ζχουν αςφαλίςει, ϊςτε να 

μθν κινθκοφν τυχαία. (Π.Δ. 1073/81 αρκρ. 85 παρ. 4). 
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Κατά τθν οριηόντια ςτοίβαςθ ράβδων (π.χ. ςωλινεσ, ξυλεία κ.λ.π.) πρζπει να λαμβάνονται μζτρα ϊςτε 
να μθν κυλιςουν (Π.Δ. 1073/81 άρκρο 87 παρ. 2) 

Όταν μακριζσ ράβδοι ςτοιβάηονται κατακόρυφα, πρζπει να λαμβάνονται μζτρα ϊςτε να μθν 
γλιςτριςουν και πζςουν. (Π.Δ. 1073/81 άρκρο 87 παρ. 3). 

Ποτζ δεν πρζπει να αφαιροφνται υλικά (ςωλινεσ, ξυλεία κ.λ.π.) από τα πλάγια τθσ ντάνασ. (Π.Δ. 
1073/81 άρκρο 89 παρ. 2). 

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

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

 
1.1.2 Αςφάλεια εργαηομζνων ςε εργοταξιακά-ανυψωτικά μθχανιματα 
 

Παρουςιάηονται τα βαςικότερα μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςε εργοταξιακά-ανυψωτικά 
μθχανιματα. Αναλυτικι παρουςίαςθ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ βρίςκεται ςτο Ε' μζροσ του παρόντοσ. 

Σα μθχανιματα που χρθςιμοποιοφνται είναι εκςκαφείσ, φορτωτζσ, προωκθτιρεσ γαιϊν, 
οδοςτρωτιρεσ, ιςοπεδωτζσ, ανατρεπόμενα φορτθγά αυτοκίνθτα, μπετονιζρεσ, αντλίεσ εκτόξευςθσ υγροφ 
ςκυροδζματοσ, γερανοί, θλεκτροςυγκολλιςεισ κ.α. 
 
Πριν από τθν ζναρξθ εργαςιϊν 

Ο τεχνικόσ αςφάλειασ του ζργου με τον επιβλζποντα για θλεκτρομθχανολογικζσ εργαςίεσ μθχανολόγο 
μθχανικό επί τόπου του ζργου από πλευράσ αναδόχου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΕΤ, πρζπει να 
φροντίηουν ϊςτε οι ενδείξεισ λειτουργίασ και αςφάλειασ όλων των μθχανθμάτων, ςυςκευϊν, εργαλείων 
κ.λ.π. να είναι ςτα Ελλθνικά. τα Ελλθνικά επίςθσ φροντίηουν να υπάρχουν οδθγίεσ λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ 
και αςφάλειασ. (Π.Δ. 1073/81 άρκρο 45). Ο τεχνικόσ αςφάλειασ του ζργου με τον επιβλζποντα οικοδομικϊν 
εργαςιϊν μθχανικό επί τόπου του ζργου από πλευράσ αναδόχου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΕΤ, πρζπει 
να φροντίηουν ϊςτε να υπάρχουν πινακίδεσ κοντά ςτο χειριςτιριο των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων που να 
γράφουν τα διάφορα όρια αςφάλειασ του μθχανιματοσ, όπωσ μζγιςτο φορτίο, κλίςθ τθσ κεραίασ, αντίβαρο, 
μζγιςτθ ροπι κ.λ.π. (Π.Δ. 1073/81 άρκρο 53). 

Ο τεχνικόσ αςφάλειασ του ζργου με τον επιβλζποντα για θλεκτρομθχανολογικζσ εργαςίεσ επί τόπου 
του ζργου από πλευράσ αναδόχου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΕΤ, μθχανολόγο ι θλεκτρολόγο μθχανικό 
πρζπει να λαμβάνουν ειδικά μζτρα προςταςίασ από τα εναζρια θλεκτρικά δίκτυα που τυχόν υπάρχουν ςτθν 
περιοχι που δουλεφουν ανυψωτικά μθχανιματα (π.χ. μακρινι κζςθ μθχανιματοσ, κατζβαςμα μποφμασ, 
προςτατευτικά ςανιδϊματα, διακοπι ρεφματοσ κ.λ.π.). Πρζπει να κλθκεί θ ΔΕΗ, πριν ακόμθ αρχίςουν τα 
ζργα, για να εξετάςει μαηί με τον Ανάδοχο και τον επιβλζποντα Ηλεκτρομθχανολόγο μθχανικό τθσ ΔΣΤΝΑΗ 
και τον επιβλζποντα για θλεκτρο-μθχανολογικζσ εργαςίεσ επί τόπου του ζργου από πλευράσ αναδόχου 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΕΤ, μθχανολόγο ι θλεκτρολόγο μθχανικό του Αναδόχου για τισ ενζργειεσ 
πρζπει να γίνουν.(Π.Δ. 1073/81 άρκρα 56, 78, 79). 

Ο τεχνικόσ αςφάλειασ του ζργου με τον επιβλζποντα οικοδομικϊν εργαςιϊν επί τόπου του ζργου 
μθχανικό από πλευράσ αναδόχου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΕΤ, πρζπει να ελζγξουν ότι εξαςφαλίηεται θ 
ευςτάκεια των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων είτε είναι ςε λειτουργία είτε όχι. Επίςθσ πρζπει να εξαςφαλίςουν 
ότι τα ανυψωτικά μθχανιματα ςτθρίηονται ςε ανκεκτικι επιφάνεια. (Π.Δ. 1073/81 άρκρο 54). 

Πριν από τθν ζναρξθ τθσ εργαςίασ ο τεχνικόσ αςφάλειασ του ζργου με τον επιβλζποντα για 
θλεκτρομθχανολογικζσ εργαςίεσ επί τόπου του ζργου, από πλευράσ αναδόχου, μθχανολόγο μθχανικό 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΕΤ πρζπει να ελζγξουν τα άγκιςτρα, ςυρματόςχοινα, αλυςίδεσ κ.λ.π. 

Επίςθσ πρζπει να ελζγξουν αν ο δείκτθσ επιτρεπομζνου φορτίου, τα φρζνα, οι αυτόματοι διακόπτεσ 
κ.λ.π. λειτουργοφν ςωςτά. 

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

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

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

Πριν από τθν ζναρξθ τθσ εργαςίασ ο τεχνικόσ αςφάλειασ του ζργου με τον επιβλζποντα για 
θλεκτρομθχανολογικζσ εργαςίεσ επί τόπου του ζργου, από πλευράσ αναδόχου, μθχανολόγο μθχανικό 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΕΤ πρζπει να ελζγξουν τα άγκιςτρα, ςυρματόςχοινα, αλυςίδεσ κ.λ.π. 

Επίςθσ πρζπει να ελζγξουν αν ο δείκτθσ επιτρεπομζνου φορτίου, τα φρζνα, οι αυτόματοι διακόπτεσ 
κ.λ.π. λειτουργοφν ςωςτά. 

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

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

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

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

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

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

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

Σα ανυψωτικά μθχανιματα κάκε φορά που αλλάηουν κζςθ και πριν ακόμθ αρχίςουν να δουλεφουν 
πρζπει να ελζγχονται. Πρζπει επίςθσ να περνοφν από γενικό ζλεγχο μία φορά τουλάχιςτον τον χρόνο. Οι 
παραπάνω ζλεγχοι πρζπει να καταχωροφνται ςτο  Ημερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ.(Π.Δ. 1073/81 άρκρο 67). 
Πρόςκετα, επί του μθχανιματοσ πρζπει να υπάρχει αναγραφι τθσ θμερομθνίασ τθσ τελευταίασ ςυντιρθςθσ. 

Όταν κάποιο μθχάνθμα πρόκειται να επιςκευαςκεί, κακαριςκεί ι ρυκμιςκεί  πρζπει να βγαίνει εκτόσ 
λειτουργίασ και να εξαςφαλίηεται θ ακινθςία του. Κεραίεσ, κάδοι κ.λ.π. πρζπει να κατεβάηονται και 
ςτερεϊνονται. (Π.Δ. 1073/81 άρκρο 48). 

Σα ςυρματόςχοινα πρζπει να επικεωροφνται τακτικά και να καταχωροφνται οι  ζλεγχοι ςτο 
Ημερολόγιο Μζτρων Αςφαλείασ (Π.Δ. 1073/81 άρκρα 60ιε , 60ιη και 113). 

Απαγορεφεται το πλθςίαςμα θλεκτρικϊν αγωγϊν τθσ ΔΕΗ από προςωπικό που κρατάει μακριά 
μεταλλικά αντικείμενα. 

 
1.1.5  Αςφάλεια εργαηομζνων ςε εργαςίεσ με θλεκτρικά μθχανιματα 

 
Παρουςιάηονται τα βαςικότερα μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςε εργαςίεσ με θλεκτρικά 

μθχανιματα. Αναλυτικι παρουςίαςθ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ βρίςκεται ςτο Ε' μζροσ του παρόντοσ. 



12 

 

Πριν χρθςιμοποιθκεί οποιοδιποτε φορθτό θλεκτρικό μθχάνθμα πρζπει να ελεγχκεί αν είναι ςωςτά 
γειωμζνο, εκτόσ αν ζχει διπλι μόνωςθ και δεν χρειάηεται γείωςθ. τθν περίπτωςθ αυτι ζχει το ειδικό ςιμα. 

Πριν χρθςιμοποιθκεί ζνα θλεκτρικό μθχάνθμα πρζπει να ελεγχκεί αν το περίβλθμα του ζχει υποςτεί 
ηθμιζσ. Αν ζχει υποςτεί κάποια φκορά, δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται. Επίςθσ δεν πρζπει να 
χρθςιμοποιείται μθχάνθμα που χτυπάει. 

Όλα τα καλϊδια, οι πρίηεσ και οι ςφνδεςμοι πρζπει να είναι ςε καλι κατάςταςθ και θ ςυνδεςμολογία 
τουσ να είναι ςωςτι. Δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται μθχάνθμα με ςπαςμζνεσ πρίηεσ. 

Σο μθχάνθμα πρζπει να χρθςιμοποιείται ςτθν ςωςτι τάςθ λειτουργίασ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ 
πινακίδασ του καταςκευαςτι. 

Σο καλϊδιο τροφοδοςίασ πρζπει να είναι αρκετά μακρφ ϊςτε να φκάνει ςτθν κζςθ εργαςίασ χωρίσ 
τζντωμα. 

Σα καλϊδια δεν πρζπει να ςζρνονται ςτο δάπεδο. Μπορεί να υποςτοφν φκορά ι να ςκοντάψει 
κάποιοσ πάνω τουσ. 

Ο εργαηόμενοσ που χρθςιμοποιεί θλεκτρικά μθχανιματα πρζπει να μθν ςτζκεται ποτζ πάνω ςε υγρι 
επιφάνεια, τα δε θλεκτρικά μθχανιματα πρζπει να διατθροφνται ςτεγνά και κακαρά. 

Σα φορθτά θλεκτρικά μθχανιματα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται μόνον για τον ςκοπό που ζχουν 
ςχεδιαςκεί. 

Δεν επιτρζπεται ποτζ να ςυνδζεται ζνα φορθτό θλεκτρικό μθχάνθμα ςε πρίηα φωτιςμοφ. 
Δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται φκαρμζνα ι κατεςτραμμζνα μθχανιματα. 
Σα φορθτά θλεκτρικά μθχανιματα, όταν δεν χρθςιμοποιοφνται, πρζπει να βγαίνουν από τθν πρίηα. 
Σα θλεκτρικά μθχανιματα πρζπει να επικεωροφνται και να ςυντθροφνται κανονικά από ειδικό. 
 

1.2  Μζςα ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΠ) 
 
Για τθν αςφάλεια όλων των εργαηομζνων ςφμφωνα με το Π.Δ. 396/94, το οποίο μαηί με τθν υπόλοιπθ 

ςχετικι νομοκεςία παρατίκεται ςτο τμιμα Ε του παρόντοσ ΑΤ, επιβάλλεται θ πιςτι εφαρμογι των 
παρακάτω οδθγιϊν. 

Οι εργαηόμενοι ςτο εργοτάξιο, ανεξάρτθτα από τθν εργαςία που κάνουν, πρζπει να φοροφν πάντα 
προςτατευτικά κράνθ. (Π.Δ. 1073/81 άρκρο 103) 

Οι εργαηόμενοι απαγορεφεται να φοροφν ςαγιονάρεσ, πζδιλα, παποφτςια με τακοφνι, πάνινα και 
γενικά ακατάλλθλα παποφτςια. Πρζπει να φοροφν παποφτςια τφπου άρβυλο, με γερι και αντιολιςκθτικι 
ςόλα και ςκλθρι άνω επιφάνεια για προςταςία από πτϊςεισ βαρζων αντικειμζνων.(Π.Δ. 1073/81 άρκρο 
106). 

Οι εργαηόμενοι δεν πρζπει να φοροφν ροφχα και εξαρτιματα που προεξζχουν (ηϊνεσ, γραβάτεσ, 
μαντιλια λαιμοφ, αλυςίδεσ, ταυτότθτεσ χεριοφ, δακτυλίδια κ.λ.π.) και γενικά κανζνα εξάρτθμα ζνδυςθσ που 
κινδυνεφει να «πιαςτεί» και να προκαλζςει ατφχθμα (Π.Δ. 1073/81 άρκρο 108).(Π.Δ. 1073/81 άρκρο 103, 
106, 108). 

Οι εργαηόμενοι ςε κζςεισ, όπου δεν υπάρχει άλλοσ τρόποσ προςταςίασ από τθν πτϊςθ, 
χρθςιμοποιοφν ηϊνεσ αςφαλείασ (Π.Δ. 1073/81 άρκρο 107). 

Οι εργαηόμενοι πρζπει να φοροφν δερμάτινα γάντια, όταν εκτελοφν εργαςίεσ χειριςμοφ κοφτερϊν ι 
μυτερϊν αντικειμζνων, για να προςτατεφονται τα δάκτυλα και τα χζρια από κοψίματα, τρυπιματα και 
τραυματιςμοφσ γενικά (Π.Δ. 1073/81 άρκρο 105) 

Οι εργαηόμενοι πρζπει να φοροφν λαςτιχζνια γάντια θλεκτρολόγων (τφπου ΔΕΗ) όταν εργάηονται ςε 
κυκλϊματα υπό τάςθ (Π.Δ. 1073/81 άρκρο 105) 

Οι εργαηόμενοι ςε εργαςίεσ κοπισ με ςυςκευι οξυγόνου-αςετιλίνθσ ι θλεκτροςυγκόλλθςθσ πρζπει να 
φοροφν ειδικά γυαλιά για τθν αποφυγι ατυχθμάτων ςτα μάτια (Π.Δ. 1073/81 άρκρο 105) 

Οι εργαηόμενοι ςε χϊρουσ με αυξθμζνο κόρυβο κακϊσ οι χειριςτζσ μθχανθμάτων που δθμιουργοφν 
μεγάλο κόρυβο (κομπρεςζρ κ.λ.π.) πρζπει να προςτατεφονται με ωταςπίδεσ. 

Οι εργαηόμενοι οφείλουν να φοροφν πάντα όλα τα απαιτοφμενα είδθ ατομικισ προςταςίασ κατά τθν 
εκτζλεςθ μιασ εργαςίασ. Επίςθσ οι εργαηόμενοι οφείλουν να διατθροφν κακαρά και ςε καλι κατάςταςθ τα 
ατομικά τουσ μζςα προςταςίασ, να φροντίηουν να τα αλλάξουν όταν παρουςιάηουν φκορά και να τα 
αποκθκεφουν ςε κατάλλθλο μζροσ (ιματιοκικεσ) για να μθν καταςτρζφονται. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει αντιςτοίχωσ να διακζτει όλα τα απαραίτθτα είδθ ατομικισ προςταςίασ ςε 
ικανοποιθτικά αποκζματα ςτθν κεντρικι αποκικθ του εργοταξίου.(Π.Δ. 1073/81 άρκρο 109 παρ. 1). 
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1.1 Προςπζλαςθ ςτο εργοτάξιο. ιμανςθ αςφαλείασ. Περίφραξθ.  
Άδειεσ ειςόδου. Διαδικαςία ειςόδου-εξόδου επιςκεπτϊν και οχθμάτων. 

 
Η προςπζλαςθ ςτο εργοτάξιο γίνεται από το υφιςτάμενο οδικό δίκτυο, από  μεταλλικι ανοιγόμενθ 

κφρα ειςόδου-εξόδου που κα αφεκεί ςτθν προςωρινι μεταλλικι περίφραξθ του οικοπζδου. τθν κζςθ αυτι 
κα τοποκετθκεί πινακίδα ορατι από τουσ διερχόμενουσ τθν οδό που κα αναγράφει  

«ΠΡΟΟΧΗ ΚΙΝΔΤΝΟ! ΕΙΟΔΟ-ΕΞΟΔΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ». 
 Η περιμετρικι μεταλλικι πρόχειρθ περίφραξθ του εργοταξίου κα ζχει μεταλλικό πλζγμα και 

κοτετςόςυρμα επάλλθλα ςε φψοσ 2,00 μ. τουλάχιςτον και κα διακζτει ωσ υποςτθρίγματα μεταλλικοφσ 
ςτφλουσ διατομισ Ι εςωτερικά, ανά 4,00 μ. κατά μζγιςτο.  

τθν περίφραξθ του εργοταξίου παρά τθν κφρα ειςόδου κα υπάρχει φυλάκιο με αναρτθμζνθ μονίμωσ 
πινακίδα με τθν ζνδειξθ  

«ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ Η ΕΙΟΔΟ Ε ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ»  
ϊςτε να μθν ειςζρχονται αναρμόδια πρόςωπα ςτο εργοτάξιο. Δικαίωμα ειςόδου ςτο εργοτάξιο ζχουν το 
προςωπικό του Αναδόχου, των υπεργολάβων και των ειδικευμζνων ςυνεργείων και το προςωπικό του 
κυρίου του ζργου. Όταν ςτο φυλάκιο, το οποίο ο Ανάδοχοσ οφείλει να το επανδρϊςει με τρεισ βάρδιεσ, 
παρουςιαςκοφν επιςκζπτεσ, ο φφλακασ τθσ βάρδιασ κα ζχει τθν υποχρζωςθ να τουσ εφοδιάςει με κράνθ, 
που υπάρχουν ςτο φυλάκιο και να ςθμειϊςει ςτο βιβλίο επιςκεπτϊν τα ονόματα και τθν ιδιότθτα τουσ 
κακϊσ και τθν ϊρα ειςόδου και εξόδου τουσ. 

το χϊρο του εργοταξίου κα αναρτθκεί πινακίδα μεγίςτου ορίου ταχφτθτασ οχθμάτων 20 ΚΜ. 
 

1.4    Πυροπροςταςία -Πυρόςβεςθ 
 
Πρόλθψθ πυρκαγιάσ 
Απαγορεφεται ςτουσ εργαηόμενουσ το κάπνιςμα και το άναμμα φωτιάσ ι θ εκτζλεςθ εργαςίασ που 

προκαλεί υπερκζρμανςθ ι ςπινκιρα μζςα ςε περιοχζσ του εργοταξίου ςτισ οποίεσ υπάρχουν ςχετικζσ 
οδθγίεσ και γενικά ςε χϊρουσ όπου υπάρχουν εφφλεκτα υλικά. 

Απαγορεφεται θ χριςθ γυμνισ φλόγασ ι οποιαδιποτε εργαςία προκαλεί ςπινκιρα, φλόγα ι 
κερμότθτα χωρίσ τθν άδεια του υπεφκυνου εργοδθγοφ, 

Οι  χϊροι  εργαςίασ  κα πρζπει  να  διατθροφνται   κακαροί,  δθλαδι  κα  πρζπει  να απομακρφνονται 
αμζςωσ όλα τα ςκουπίδια και τα εφφλεκτα υλικά όπωσ λάδια, ςτουπιά, χαρτιά, υφάςματα, ξφλα κ.λ.π. 

Πρζπει να υπάρχει πάντοτε ζξοδοσ ελεφκερθ και χωρίσ εμπόδια, για άμεςθ απομάκρυνςθ, ςε 
περίπτωςθ που κινδυνεφει θ ηωι κάποιου από πυρκαγιά. 

 
Καταπολζμθςθ φωτιάσ 
Σο υλικό καταπολζμθςθσ φωτιάσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ανά πάςα ςτιγμι. Πρζπει λοιπόν να 

παραμζνει πάντα ελεφκερο και να είναι προςιτό. Σο υλικό αυτό προ-ορίηεται αυςτθρά   για   χριςθ   μόνο   
ςε   περίπτωςθ   πυρκαγιάσ.   Απαγορεφεται   αυςτθρά   θ χρθςιμοποίθςθ όλων   των διατεκειμζνων μζςων 
αντιμετϊπιςθσ πυρκαγιάσ για άλλουσ ςκοποφσ εκτόσ από εκείνουσ για τουσ οποίουσ προορίηονται. 

Σα υπάρχοντα μζςα κατάςβεςθσ πυρκαγιάσ ςτο εργοτάξιο πρζπει να είναι πυροςβεςτιρεσ CO2  για 
κατάςβεςθ ςτερεϊν, υγρϊν, αερίων καυςίμων και θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, πυροςβεςτιρεσ ςκόνθσ για 
κατάςβεςθ ςτερεϊν, υγρϊν, αερίων καυςίμων, άμμοσ για κατάςβεςθ ςτερεϊν ι υγρϊν καυςίμων και τζλοσ 
ςκαπάνεσ και φτυάρια. 

Για να αντιμετωπιςκεί θ πυρκαγιά πρζπει να είναι γνωςτά ςτουσ εργαηόμενουσ, με ευκφνθ του 
αναδόχου και του τεχνικοφ αςφαλείασ, τα πυροςβεςτικά μζςα που υπάρχουν ςτον χϊρο εργαςίασ, θ κζςθ 
όπου ευρίςκονται, για ποιεσ πυρκαγιζσ είναι κατάλλθλα και πϊσ χρθςιμοποιοφνται. 

Για να αντιμετωπιςκεί πυρκαγιά ςε θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ υπό τάςθ ι ςε υγρά καφςιμα οι 
εργαηόμενοι απαγορεφεται να χρθςιμοποιιςουν πυροςβεςτιρεσ νεροφ και γενικά νερό. 

Για να μθν επεκτακεί θ πυρκαγιά οι εργαηόμενοι πρζπει να κάνουν αποψίλωςθ του χϊρου του 
εργοταξίου και να διατθροφν το χϊρο κακαρό από χαρτιά και άλλα εφφλεκτα υλικά. 

Σο νερό κα χρθςιμοποιείται από τουσ εργαηόμενουσ για κατάςβεςθ φωτιάσ ςε ςτερεά και ιδίωσ 
ελαφρά ςτερεά υλικά όπωσ χαρτιά, χόρτα, ςτουπιά κ.λ.π. όπου καλό είναι να αποφεφγεται θ χριςθ 
πυροςβεςτιρων ςκόνθσ ι πυροςβεςτιρων CΟ2. 

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

Όλεσ οι ενζργειεσ επζμβαςθσ πρζπει να κατευκφνονται από τον εργοταξιάρχθ ι από τον υπεφκυνο 
βάρδιασ. 

 
1.5 χζδιο αντιμετϊπιςθσ ατυχιματοσ 

 
Ο επικεφαλισ εργοδθγόσ κάκε βάρδιασ εργαςίασ ςε ςυνεργαςία με τον τεχνικό αςφαλείασ πρζπει να 

λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν, όπωσ αυτά αναφζρονται 
παρακάτω. 

ε κάκε εργατικό ατφχθμα προςφζρονται οι πρϊτεσ βοικειεσ από το φαρμακείο, που είναι 
τοποκετθμζνο ςε προςιτό ςθμείο, το οποίο με μζριμνα του Αναδόχου, περιζχει πάντα επαρκείσ ποςότθτεσ 
φαρμακευτικϊν ειδϊν. (Π.Δ. 1073/81 άρκρο 110 παρ.1). 

Αν ο τραυματιςμόσ είναι ςοβαρισ μορφισ, ο τραυματιςμζνοσ πρζπει να μεταφερκεί με μζριμνα του 
Αναδόχου ι του Σεχνικοφ Αςφαλείασ ςτο πλθςιζςτερο ιατρείο του ΙΚΑ ι Κζντρο Τγείασ ι Γενικό Νοςοκομείο, 
οι διευκφνςεισ των οποίων είναι γραμμζνεσ εμφανϊσ ςτθν κζςθ που φυλάςςεται το φαρμακείο. 

Μετά τθν αντιμετϊπιςθ του ατυχιματοσ ειδοποιείται ο τεχνικόσ αςφαλείασ και ο προϊςτά-μενοσ του 
τμιματοσ όπου ανικει ο ατυχιςασ. 

Ο τεχνικόσ αςφάλειασ του εργοταξίου προβαίνει ςε ζρευνα και ανάλυςθ του ατυχιματοσ 
προκειμζνου να διαπιςτωκοφν τα αίτια. 

Ο προϊςτάμενοσ του τμιματοσ ςτο οποίο ανικει ο ατυχιςασ εργαηόμενοσ, προβαίνει κατά περίπτωςθ 
ςτισ εξισ ενζργειεσ: 

α) Εάν πρόκειται για ελαφρφ ατφχθμα που ςυνεπάγεται ολιγόωρθ απουςία του ατυχιςαντα 
εργαηόμενου - μικρότερθ από 8 ϊρεσ- από τθν εργαςία, ςυμβουλεφεται τθν ζκκεςθ του τεχνικοφ αςφάλειασ 
και προτείνει λφςεισ ι κάνει ςυςτάςεισ (ανάλογα με τα αίτια), ζτςι ϊςτε να μθν επαναλθφκεί παρόμοιο 
ατφχθμα. 

β) Εάν πρόκειται για ςοβαρό ατφχθμα, που κα ζχει ςαν αποτζλεςμα μία διακοπι εργαςίασ -από 
πλευράσ ατυχιςαντοσ- μεγαλφτερθ από 8 ϊρεσ, ο προϊςτάμενοσ του ατυχιςαντοσ εργαηομζ-νου 
ςυμπλθρϊνει τθ Διλωςθ ατυχιματοσ ςε όςα ςθμεία τον αφοροφν και τθν μονογράφει, ο δε Ανάδοχοσ 
ενθμερϊνει αμζςωσ τθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνει τθν Διλωςθ ατυχιματοσ ςτα 
ςθμεία που τον αφοροφν. 

 
1.6 Σιρθςθ εντφπων επί τόπου του ζργου 

 
Ο Ανάδοχοσ πρζπει να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια για το ζργο Επικεϊρθςθ Εργαςίασ πριν από τθν 

ζναρξθ των εργαςιϊν τθν ειδικι εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ, που προβλζπεται από τισ κείμενεσ 
διατάξεισ (Π.Δ. 305/96 άρκρο 3, παρ. 12). 

Επί τόπου του ζργου τθρείται το Ημερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (Η.Μ.Α), και το παρόν χζδιο Τγείασ 
και Αςφάλειασ (.Α.Τ.). 

Σο Ημερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (Η.Μ.Α.) πρζπει να το προμθκευτεί από τθν Επικεϊ-ρθςθ 
Εργαςίασ, που είναι αρμόδια ςτθν περιοχι που γίνεται το ζργο, κεωρθμζνο απ’ αυτιν ο Ανάδοχοσ του 
ζργου, ι όταν δεν υπάρχει αυτόσ, ο κφριοσ του ζργου και μάλιςτα πριν αρχίςουν οι εργαςίεσ, και να 
φυλάςςεται ςτον τόπο του ζργου (Ν. 1396/83 άρκρο 8 παρ. 1και Απόφαςθ 130646/84 Ι). 

το Ημερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (Η.Μ.Α), εκτόσ φυςικά από τα ςτοιχεία του ζργου (αρικμ. Οικ. 
Αδείασ, κφριοσ του ζργου, επιβλζποντεσ μθχανικοί, εργολάβοι κ.λ.π.) πρζπει να αναγράφονται οι 
διαπιςτϊςεισ από τουσ ελζγχουσ που γίνονται κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ υποδείξεισ για τα μζτρα που πρζπει 
να λθφκοφν ςε κάκε περίπτωςθ εργαςιϊν (Απόφαςθ 130346/84 II & III). 

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

 
1.7 Προςταςία περιβάλλοντοσ. 

 
αν περιβάλλον νοείται τόςον το φυςικό περιβάλλον όςον και το ανκρωπογενζσ. 
Η προςταςία του περιβάλλοντοσ είναι μεγίςτθσ ςθμαςίασ για τον κφριο του ζργου και κατ’ επζκταςθ 

και για τον Ανάδοχο. 
Ο ςχεδιαςμόσ του ζργου ζχει γίνει με τζτοιο τρόπο ϊςτε να επιτυγχάνονται αφ’ ενόσ μεν θ μζγιςτθ 

δυνατι εναρμόνιςθ του ζργου με το περιβάλλον, αφ’ ετζρου δε θ ελάχιςτθ δυνατι διατάραξθ του 
περιβάλλοντοσ, τόςο κατά τθ διάρκεια ηωισ του ζργου όςο και κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ του. 
Απαγορεφεται θ οιαδιποτε απόρριψθ ρευςτϊν ι ςτερεϊν προϊόντων κακαίρεςθσ κλπ ςτθν παρακείμενο 
ποταμό. 

 
1.8 Ηλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ - Γενικά μζτρα αςφαλείασ 

 
Οι θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ των εργοταξίων γενικά πρζπει να ακολουκοφν τισ διατάξεισ του 

«Κανονιςμοφ Εςωτερικϊν Ηλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων» όπωσ ιςχφει. Σο ίδιο ιςχφει και για τισ ςυςκευζσ και 
τα μθχανιματα τα οποία λειτουργοφν με θλεκτρικό ρεφμα, φορθτά ι μθ τα οποία χρθςιμοποιοφνται ςτα 
εργοτάξια. Οι γραμμζσ τροφοδοςίασ με θλεκτρικι ενζργεια, μετά από Πίνακα, μπορεί να αποτελοφνται από 
κατάλλθλεσ μεταφερόμενεσ καλωδιϊςεισ, οι οποίεσ όμωσ πρζπει να ζχουν αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι και 
επαρκι θλεκτρικι μόνωςθ. 

Ηλεκτρικοί πίνακεσ διανομισ και τροφοδοςίασ, εγκαταςτάςεισ, ςυςκευζσ και μθχανιματα γενικά 
πρζπει να ςυντθροφνται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και ζκτακτα ςε κάκε περίπτωςθ ανωμαλίασ ι βλάβθσ, 
ϊςτε να είναι πάντοτε ςε άριςτθ κατάςταςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ. 

Η ςυντιρθςθ κα πραγματοποιείται από τον εξουςιοδοτθμζνο υπεφκυνο, Αδειοφχο Ηλεκτρο-τεχνίτθ, το 
όνομα και θ διεφκυνςθ του οποίου κα αναγράφονται ευκρινϊσ πλθςίον του πίνακα διανομισ και 
τροφοδοςίασ του εργοταξίου. Για εκτεταμζνα εργοτάξια, οι ίδιεσ αναγραφζσ κα υπάρχουν πλθςίον των 
ςχετικϊν υποπινάκων διανομισ τθσ θλεκτρικισ ενεργείασ. 

Οι θλεκτρικοί πίνακεσ διανομισ και τροφοδοςίασ πρζπει να είναι μεταλλικοί ι πλαςτικοί, ςτεγανοφ 
τφπου και πρζπει να ζχουν τθν δυνατότθτα αςφαλίςεωσ (κλειδϊματοσ). Οι παραπάνω πίνακεσ πρζπει να 
γειϊνονται κατάλλθλα με μόνιμθ ςτακερά εγκατάςταςθ γείωςθσ. 

Σα κλειδιά των πινάκων αυτϊν κα φυλάςςονται από τον υπεφκυνο του εργοταξίου ι από πρόςωπο 
ειδικά εντεταλμζνο. 

Οι πίνακεσ διανομισ και τροφοδοςίασ πρζπει να φζρουν αυτόματο προςτατευτικό διακόπτθ διαφυγισ 
(διαφορικισ προςταςίασ-αντιθλεκτροπλθξιακόσ αυτόματοσ). 

Για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων, από άμεςο ι ζμμεςο επαφι ι προςζγγιςθ προσ δίκτυα ι λοιπά 
ςτοιχεία θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων υπό τάςθ, πρζπει ειδικότερα: 
α) Να λαμβάνονται όλα τα επιβαλλόμενα μζτρα ϊςτε να αποκλείεται θ προςζγγιςθ εργαηομζνων ςτουσ 
θλεκτροφόρουσ αγωγοφσ ι ςτοιχεία, αςχζτωσ τάςεωσ των. 
β) Οι μεταφορζσ, χειρωνακτικζσ ι μθ, ςιδθροπλιςμοφ, ςωλινων, κιγκλιδωμάτων κ.α. και οι εγκαταςτάςεισ 
μθχανθμάτων, τροχιϊν αναβατωρίων, πυραφλων κ.ά. κακϊσ και οι προςεγγίςεισ αντλιϊν ςκυροδζματοσ, να 
πραγματοποιοφνται μακριά από θλεκτροφόρουσ αγωγοφσ αςχζτωσ τάςεωσ. 
γ) τισ περιοχζσ όπου υπάρχουν εναζρια θλεκτρικά δίκτυα ι εγκαταςτάςεισ, εφ' όςον εργάηονται ι κινοφνται 
υψθλά οχιματα-μθχανιματα, γερανοί, εκςκαφείσ κλπ. να λαμβάνονται, πρόςκετα  αυτϊν που αναφζρκθκαν 
ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο και μετά από ζγγραφο ζγκριςθ τθσ ΔΕΗ, πρόςκετα ειδικά μζτρα αςφαλείασ. 
Αντιπροςωπευτικά των ςχετικϊν μζτρων αναφζρονται, θ καταβίβαςθ του ιςτοφ (μποφμασ), θ καταςκευι 
ειδικϊν ξφλινων πλαιςίων-περικωρίων αςφαλείασ ςτα ςθμεία ςυνικων διελεφςεων κάτω από τισ γραμμζσ 
των δικτφων κ.ά. 
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δ} Οποιαδιποτε απαιτουμζνθ επζμβαςθ ςτα δίκτυα τθσ ΔΕΗ (όπωσ ανφψωςθ, διακοπι ρεφματοσ κλπ.), να 
πραγματοποιείται μόνον από τθν ίδια, μετά από ζγγραφθ αίτθςθ του ενδιαφερομζνου. Η ανφψωςθ ι άλλθ 
επζμβαςθ επί ι πλθςίον ιδιωτικϊν γραμμϊν, πρζπει να πραγματοποιείται αποκλειςτικά από αρμοδίουσ 
αδειοφχουσ θλεκτρολόγουσ. 
ε) Η ζναρξθ εργαςιϊν όπωσ θ επίχωςθ πλθςίον εναζριων θλεκτρικϊν δικτφων ι θ εκςκαφι ςτθν περιοχι 
ζδραςθσ ςτφλων ι πφργων να πραγματοποιείται μόνον μετά από ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ ΔΕΗ ι άλλου ςτθν 
κυριότθτα του οποίου υπάγονται τα δίκτυα. 
ςτ) Πριν από τθν ζναρξθ των εκςκαφϊν, πρζπει να λαμβάνονται αρμοδίωσ πλθροφορίεσ για το ενδεχόμενο 
φπαρξθσ ςτθν περιοχι υπόγειων καλωδίων μεταφοράσ-διανομισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και ςε καταφατικι 
περίπτωςθ θ ακριβισ κζςθ και διαδρομι τουσ, προσ αποφυγι των κινδφνων θλεκτροπλθξίασ. Για τον ςκοπό 
αυτό πρζπει να δίδεται θ ςχετικι προςοχι ςτα ενδεικτικά τοφβλα ι τισ ειδικζσ ενδεικτικζσ πλάκεσ, με το 
ςιμα «ΔΕΗ», οι οποίεσ τοποκετοφνται πάνω από τα καλϊδια. 
η) Σα υπόγεια θλεκτρικά δίκτυα τα οποία εγκακίςτανται ςτθν περιοχι των εργοταξίων πρζπει να 
επιςθμαίνονται κατάλλθλα και ευκρινϊσ.  

Εάν πλθςίον του εργοταξίου διζρχονται αγωγοί θλεκτρικοφ ρεφματοσ, ειδοποιείται εγγράφωσ, από 
τον ανάδοχο του ζργου, πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, θ αρμόδια υπθρεςία τθσ ΔΕΗ. Σα μζτρα 
αςφαλείασ τα οποία πρζπει να λθφκοφν, εξετάηονται από κοινοφ με τθν ΔΕΗ, τον ανάδοχο του ζργου ι τον 
οριςμζνο από αυτόν Σεχνικό αςφάλειασ και τον επιβλζποντα Μθχανικό. Μετά από τθν ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ 
αρμοδίασ υπθρεςίασ τθσ ΔΕΗ λαμβάνονται όλα τα κατά περίπτωςθ ενδεικνυόμενα πρόςκετα προςτατευτικά 
μζτρα και ιδιαίτερα θ καταςκευι προςτατευτικϊν ςανιδωμάτων. 
ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ Ε ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ, ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΑ ΧΕΔΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Ω 
ΚΑΣΑΚΕΤΑΘΗΚΕ 
 
 

Νάουςα, Οκτϊβριοσ 2015  
 

ΣΥΝΤΑΦΘΗΚΕ  

 

 

Κάρηα Μαρία 

 Πολιηικός Μητανικός 

 

ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ 

Ο  Προϊζηάμενος  Τμ. Μελεηών και Δ.Δ. 

 

 
Πανηελής Τέλλης 

Πολιηικός μητανικός 

Με Β’ β 

 

Ο  Προϊζηάμενος  Τμήμαηος  Η/Μ 
 
 

 
Παλαιάς Γεώργιος  
Ηλεκηρολόγος Τ.Ε. 

Με Γ’ β 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Ο Δ/νηής Τ.Υ.Δ.Ν.  
 

Κσριακίδης Παύλος 

Πολιηικός μητανικός 

Με Β’ β 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ 
ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & Δ.Δ. & Η/Μ 

Δ/νςθ: Δθμαρχίασ 30, 592 00, 
Νάουςα 

ΣΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 
E-MAIL:info@naoussa.gr 

 ΕΡΓΟ: 

 

 

 

     

  

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

: 

 

 

Κ.Α.Ε. : 

 

 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΟΛΙΚΩΝ 

ΚΣΙΡΙΩΝ  

 

 

 

 

105.433,35 εσρώ 

Αρθρο 13 Ν 2880/07 (82.433,35  

εσρώ) ΑΣΑ (23.000,00 εσρώ) 

 

02.30.7331.048 

 

   
 
 
 
 

 

ΕΡΓΟ : 
««ΤΝΣΗΡΗΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ» 

  
 

 
ΣΟΠΟ: 

ΝΑΟΤΑ ΗΜΑΘΙΑ 
 
 
 

ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 
(Π.Δ. 305/96, άρκρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) 
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ΣΜΗΜΑ  Α 
 
Γενικά : 
 
1. Είδοσ του ζργου και χριςθ αυτοφ : 

««ΤΝΣΗΡΗΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ» 
 
2. Ακριβισ διεφκυνςθ του ζργου : 

ΕΠΑΛ- ΕΠΑ, Δήμοσ Νάοσσας, Λάππειο Γσμνάσιο, Νηπιαγωγείο Γιαννακοτωρίοσ, Γσμνάσιο Αγγελοτωρίοσ 

 
3. Αρικμόσ αδείασ : 
…………………. 
 
4. τοιχεία των κυρίων του ζργου : 
 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΚΣΗΕΩ 

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΟΠΟΤ 
ΤΠΑΡΧΕΙ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ 

ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ 
ΝΑΟΤΑ 

Δθμαρχίασ  30, 
  ΝΑΟΤΑ                            

 
 
5. τοιχεία των ςυντακτϊν του ΦΑΤ : 

1. Οι Μελετθτζσ 
 

6. τοιχεία των υπευκφνων ενθμζρωςθσ / αναπροςαρμογισ του ΦΑΤ : 
        (αναδόχου, ςυντονιςτι αςφαλείασ κ.λ.π.) 

 

         ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΙΔΙΟΣΗΣΑ               ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 

  
 
       

  
 
       

  
 
       

  
 
       

  
 
       

 
ΣΜΗΜΑ Β 
 
ΜΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΑΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 
Ι.- ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 
Αντικείμενο τθσ παροφςασ εργολαβίασ είναι «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ».  

 Αναλυτικά με τθν παροφςα μελζτθ προτείνεται : 
Σο ζργο αφορά  εργαςίεσ για τθν  ςυντιρθςθ των ςχολικϊν κτιρίων του Διμου Νάουςασ.  
Σα ςχολικά κτίρια ςτα οποία κα γίνουν επεμβάςεισ μεταξφ άλλων  είναι ςτα κτίρια του ΕΠΑΛ- ΕΠΑ  

που κα α γίνουν εργαςίεσ ςυντιρθςθσ  ςτισ οριηόντιεσ και κατακόρυφεσ υδρορροζσ, ςτο Λάππειο Γυμνάςιο 
ςτο πρόκειται ςτο οποίο κα  κακαιρεκεί θ υφιςτάμενθ ςτζγθ από αμίαντο ςτο κτίςμα δίπλα από το 
γυμναςτιριο και κα αντικαταςτακεί με   νζα, ςτο Νθπιαγωγείο του Γιαννακοχωρίου, πρόκειται να γίνουν 
εργαςίεσ για τθν απορροι των όμβριων υδάτων ςτθν Νοτιοδυτικι πλευρά του οικοπζδου, ςτο Γυμνάςιο του 
Αγγελοχωρίου  που κα γίνουν εργαςίεσ ςτον αφλειο χϊρο του ςχολείου  για τθν καταςκευι νζου 
αςφαλτοτάπθτα ςτθν αυλι και νζου αντικραδαςμικοφ τάπθτα ςτο γιπεδο μπάςκετ. 

 
ΟΔΗΓΙΕ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 
 
(Καταγράφονται ςτοιχεία που αποςκοποφν ςτθν πρόλθψθ και αποφυγι κινδφνων κατά τισ 

ενδεχόμενεσ μεταγενζςτερεσ εργαςίεσ (ςυντιρθςθσ, κακαριςμοφ, επιςκευισ, κ.τ.λ.) κακ’ όλθ τθ διάρκεια 
τθσ ηωισ του ζργου και δίνονται οδθγίεσ για τον αςφαλι τρόπο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. Μποροφν εδϊ να 
αναφερκοφν –π.χ.- κατά πόςο το κτίςμα διακζτει από καταςκευισ μθχανιςμό ι εγκατάςταςθ για τθν 
εκτζλεςθ επιςκευϊν ςτισ εξωτερικζσ του επιφάνειεσ, ι αν υπάρχουν προβλζψεισ για τθν εγκατάςταςθ 
τζτοιου μθχανιςμοφ, ποιεσ και ςε ποια ςθμεία, κ.τ.λ. ) 

 
1. Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ  
 
►ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 
Οι επιςθμάνςεισ αναφζρονται ςτα μζτρα που κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ κακόλθ τθν διάρκεια 

τθσ ηωισ του ζργου και απευκφνεται ςτουσ μεταγενζςτερουσ χριςτεσ και ςτουσ ςυντθρθτζσ και 
επιςκευαςτζσ του. 

Οι επιςθμάνςεισ αφοροφν κατ’ εξοχιν τα δίκτυα και τισ υποδομζσ για να χρθςιμοποιείται ζνα κτίριο, 
γεγονόσ που δεν αφορά ςτθν περίπτωςθ του ςυγκεκριμζνου ζργου. 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

ΣΟΤ 
Θα πρζπει να ςυντθροφνται θ οριηόντια και θ κάκετθ ςιμανςθ 
 
•     Καταςτροφζσ ι φκορζσ που τυχόν διαπιςτϊνονται κατά τθν διάρκεια τθσ ςαιηόν πρζπει ν' 

αποκακίςτανται άμεςα από το ςυντθρθτι ι άλλο ειδικευμζνο ςυνεργείο. 
 

Νάουςα ,Οκτϊβριοσ  2015  
 

ΣΥΝΤΑΦΘΗΚΕ  

 

 

Κάρηα Μαρία 

 Πολιηικός Μητανικός 

 

ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ 

Ο  Προϊζηάμενος  Τμ. Μελεηών και Δ.Δ. 

 

Πανηελής Τέλλης 
Πολιηικός μητανικός 

Με Β’ β 

 

Ο  Προϊζηάμενος  Τμήμαηος  Η/Μ 
 

Παλαιάς Γεώργιος  
Ηλεκηρολόγος Τ.Ε. 

 Με Γ’ β 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Ο Δ/νηής Τ.Υ.Δ.Ν.  
 

Κσριακίδης Παύλος 

Πολιηικός μητανικός 

Με Β’ β 
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