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Το παρόν Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
μελέτης. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο Σ.Α.Υ. θα χρησιμοποιηθούν ως βάση 
για το Σ.Α.Υ. κατά τη φάση κατασκευής του έργου και για κάθε πιθανή αναθεώρηση 
αυτού. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 
Το παρόν Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) συντάσσεται σε επιταγή της ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/177/2-
3-2001 απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Πρόληψη Εργασιακών Κινδύνων κατά τη μελέτη 
έργων» (ΦΕΚ 266Β/2001) και σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ΠΔ 305/1996 «Ελάχιστες 
προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά 
εργοτάξια σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και 
αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά την κατασκευή μέτρων αντιστήριξης για την 
σταθεροποίηση τμήματος της δημοτικής Οδού Νάουσας – Ροδοχωρίου.  
 
Οι προβλέψεις του παρόντος ΣΑΥ στηρίζονται: 

• Στην Ελληνική Νοµοθεσία (Νοµοθετήµατα που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια 
των εργαζοµένων γενικά, αλλά και Νοµοθετήµατα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα 
τεχνικά έργα και τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά). 

 
• Σε προδιαγραφές εξοπλισµού που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση του έργου. Σε 

προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο. 
• Στην καλή πρακτική, σύµφωνα µε τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της 

εµπειρίας και τέχνης. 
 
Με βάση την ισχύουσα αναθεώρηση του ΣΑΥ κατά τη διάρκεια του έργου, ο Συντονιστής 
Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου πρέπει να ενηµερώσει τους επικεφαλής των 
συνεργείων, ώστε οι τελευταίοι να µεριµνήσουν για την εφαρµογή των προβλέψεων του ΣΑΥ 
από τα συνεργεία τους. 
 
Σηµειώνεται ότι η εφαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των 
εργαζοµένων ελέγχεται από το αρµόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Το παρόν ΣΑΥ σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νοµοθεσία. 
 
 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
2.1 Σκοπός του παρόντος σχεδίου είναι η πρόληψη των κινδύνων κατά τη φάση της 

κατασκευής του έργου καθώς και να καθορίσει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας 
και υγείας που πρέπει να εφαρμοσθούν κατά την κατασκευή των εν λόγω έργων 
αντιστήριξης. 

2.2 Το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται με ευθύνη του Αναδόχου του Έργου σε συνάρτηση με την 
εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Αν κατά 
την διάρκεια κατασκευής του έργου χρειαστεί να γίνει αναθεώρηση της μελέτης, είναι 
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απαραίτητο να γίνει αναθεώρηση και του παρόντος ΣΑΥ στα σημεία που επηρεάζονται 
από τις αλλαγές. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών, το αντίστοιχο ΣΑΥ που 
συντάχθηκε από τον Μελετητή θα επισκοπηθεί, αναθεωρηθεί και εγκριθεί για να 
διασφαλιστεί ότι έχουν περιληφθεί όλα τα νέα στοιχεία που σχετίζονται με την 
Ασφάλεια & Υγεία. 

2.3 Κατά την εκτέλεση του έργου το ΣΑΥ τηρείται στο εργοτάξιο με ευθύνη του Αναδόχου 
του Έργου. 

 
 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
3.1 Τίτλος Έργου 
 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 
 
3.2 Τίτλος Μελέτης 
 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 
 

3.3 Θέση 
 

Το τμήμα της οδού που θα αποκατασταθεί με την κατασκευή του έργου, βρίσκεται επί της 
δημοτικής οδού Νάουσας – Ροδοχωρίου, στο τμήμα μεταξύ των Τ.Κ. Ροδοχωρίου – 
Γιαννακοχωρίου (Χ.Θ. 2+700m) το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 10km οδικώς από 
το κέντρο της Νάουσας και 2km από την Τ.Κ. Ροδοχωρίου.  

 
3.4 Χρονοδιάγραμμα Έργου 
 

Δεν υπάρχει πρόβλεψη χρονοδιαγράμματος του έργου κατά τη φάση μελέτης. Τα αναλυτικό 
χρονοδιάγραμμα θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο του Έργου. 
 
3.5 Φύση του Έργου 
 

Τα έργα αντιστήριξης θα περιλαμβάνουν τοίχο αντιστήριξης, ύψους 3,00m, ο οποίος θα 
εδράζεται επί ασυνεχούς πασσαλοδιαφράγματος, με διάμετρο πασσάλων 0,80m και μήκος 
9,00m, σε αξονικές αποστάσεις 3,00m μεταξύ τους και ενιαίο κεφαλόδεσμο διαστάσεων 
0,90x4,00m. 
 
3.6 Κύριος του Έργου 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30 
59200 ΝΑΟΥΣΑ 
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τηλ.: 23320 29613, fax: 23320 29626 
 

3.7 Μελετητής 
Ο συντονιστής ασφαλείας κατά την εκπόνηση της µελέτης 
 

ΑΒΡΑΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
Ελλησπόντου 26 & Πασαλίδη 
55132 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
τηλ.: 2310 437799, fax: 2310 447599 

 
Ο ανάδοχος 
 
Ο συντονιστής ασφαλείας κατά την εκτέλεση τού έργου 
 
3.8 Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας για το Στάδιο της Μελέτης 
Το νόημα που αποδίδεται στον όρο "Συντονιστής Ασφαλείας και Υγείας στη Μελέτη" είναι 
αυτός που περιλαμβάνεται στο ΠΔ305/86 και την ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2-3-2001. Η 
αλληλογραφία θα πρέπει να τίθεται υπόψη του κ. Αβραάμ Κωνσταντινίδη (Μελετητή 
Πολιτικού Μηχανικού), τηλ.: 2310 437799, fax: 2310 447599. 
 

3.9 Ελεγκτής Μελέτης 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30 
59200 ΝΑΟΥΣΑ 
τηλ.: 23320 29613, fax: 23320 29626 
 

3.10 Ανάδοχος Κατασκευής 
 
 
3.11 Αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφαλείας Και Υγείας Στην 
Εργασία 
Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικής Μακεδονίας 
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4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ 

4.1 Χρήση Γης Περιβάλλοντος Χώρου και Σχετικοί Περιορισμοί 
 

Το έργο κατασκευάζεται επί της δημοτικής οδού Νάουσας Ροδοχωρίου . 
 
4.2 Υφιστάμενα Δίκτυα ΟΚΩ 
 

Υπάρχουν στύλοι της ΔΕΗ, τα καλώδια των οποίων διέρχονται σε απόσταση περίπου 20 
μέτρων από τα όρια του έργου. Δεν υπάρχουν Δίκτυα ΟΚΩ στην περιοχή του έργου.  
 

4.3 Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο  
 

Το έργο θα κατασκευαστεί επί της δημοτικής οδού Νάουσας Ροδοχωρίου, στο τμήμα 
Ροδοχωρίου – Γιαννακοχωρίου με Χ.Θ. 2+700m. 
 

4.4 Υφιστάμενα Τεχνικά  
 

Το έργο θα αποκαταστήσει και αντιστηρίξει την υφιστάμενη δημοτική οδό Νάουσας 
Ροδοχωρίου. Στο σημείο της αστοχίας και περίπου στο μέσο αυτής, διέρχεται τεχνικό για την 
συλλογή των ομβρίων από το ανάντη τμήμα του δρόμου, στην κατάντη πλευρά του 
οδοστρώματος. 
 
4.5 Εδαφολογικές Συνθήκες   
 

Το υπέδαφος στην περιοχή του έργου, αποτελείται αρχικά από επιφανειακή στρώση 
καστανού αμμοχάλικου, πάχους της τάξης των 2,00m. Στο βάθος των 2,00 έως 6,00m 
συναντάται καστανή αμμώδης άργιλος, με χάλικες. Της παραπάνω στρώσης και μέχρι το 
βάθος των 12,00m υπόκειται στρώση αμμώδους γκριζοκυανής αργίλου, με χαλίκια. Στη 
συνέχεια απαντάται γκριζοκυανό αργιλώδες αμμοχάλικο με αυξημένο ποσοστό άμμου κατά 
τόπους. 
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5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ 

5.1 Εισαγωγή και Γενικές Αρχές Σχεδιασμού 
 

Ο Μελετητής έλαβε υπόψη τις γενικές αρχές αποφυγής εργασιακών κινδύνων που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 του ΠΔ17/96 που προσαρμόζονται στα τεχνικά έργα και 
συγκεκριμένα: 

• Αποφυγή των κινδύνων. 
• Εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν και μέτρα που 

προτείνονται για την πρόληψή τους. 
• Αντιμετώπιση των κινδύνων στην πηγή τους. 
• Περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούμενου εξοπλισμού, όπου 

θεωρείται απαραίτητος, λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής, συντήρησης και επισκευής του έργου. 

• Αντικατάσταση των επικίνδυνων υλικών με άλλα, λιγότερο επικίνδυνα. 
• Προτεραιότητα στα μέτρα ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής 

προστασίας. 
• Προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις. 
• Αρχιτεκτονικές, τεχνικές και/ ή οργανωτικές εναλλακτικές λύσεις για την επίτευξη 

προγραμματισμού των διαφόρων εργασιών και σταδίων εργασίας που γίνονται 
ταυτόχρονα ή διαδοχικά.  

 

5.2 Εντοπισμός Γενικών Κινδύνων 
 

• Κατάρρευση πρανών. 
• Σκόνη που προκαλείται από απόθεση υλικών και εργασίες κατασκευής. 
• Ασφάλεια οδών κυκλοφορίας /προσβάσεων στο εργοτάξιο (ταυτόχρονη 

κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων). 
• Συγκρούσεις μεταξύ οχημάτων ή οχημάτων επί σταθερών εμποδίων. 
• Κίνδυνοι από φόρτωση, εκφόρτωση και αποθήκευση υλικών. 
• Ανατροπή ανυψωτικών μηχανημάτων λόγω ασταθούς έδρασης, υποχώρησης του 

εδάφους, υπέρβασης επιτρεπόμενου φορτίου, δυσμενών καιρικών συνθηκών. 
• Σύγκρουση με υλικά που ανυψώνονται. 
• Λανθασμένες ενέργειες κατά την οδήγηση/ χειρισμό οχημάτων/ μηχανημάτων. 
• Ανατροπή οχημάτων/ μηχανημάτων λόγω έκκεντρης φόρτωσης, εργασίας σε 

πρανές, υπερφόρτωσης, μεγάλης ταχύτητας. 
• Αστοχία ξυλοτύπων. 
• Πτώσεις εργαζομένων από μεγάλο ύψος. 
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• Πτώσεις αντικειμένων από μεγάλο ύψος. 
• Ηλεκτροπληξία (υφιστάμενη γραμμή ΔΕΗ, ηλεκτροκίνητος εξοπλισμός). 
• Έκθεση σε φυσικούς παράγοντες (θόρυβος, θερμοκρασία κ.λ.π). 
• Έκθεση σε χημικούς παράγοντες (καυσαέρια, πρόσθετα σκυροδέματος, ασφαλτικά 

κ.λ.π). 
• Κίνδυνοι πυρκαγιάς από εύφλεκτα υλικά (καύσιμα, διαλύτες, PVC κ.λ.π). 
• Κίνδυνοι από χρήση εξοπλισμού (ηλεκτροσυγκολλήσεις, φιάλες οξυγόνου, 

συσκευές με πεπιεσμένο αέρα). 
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6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

6.1 Γενικοί Κανόνες Εργοταξίου 
 

Ο Ανάδοχος  υποχρεούται  να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους 
Νόμους,  Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις, που αφορούν την υγιεινή και την 
ασφάλεια των εργαζομένων. Λόγω της σπουδαιότητας της τηρήσεως των απαιτουμένων 
μέτρων ασφαλείας, αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισμένα σημεία 
της Νομοθεσίας: 
α. Ο  Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, καθώς και σε κάθε άλλο 

πρόσωπο που βρίσκεται στο  χώρο του Έργου, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση  
Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
συλλογικής προστασίας. Ενδεικτικά  τα  ΜΑΠ  θα είναι, προστατευτικά  κράνη, μπότες 
ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες, φωσφορίζοντα πανωφόρια, προστατευτικά γάντια, 
ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και καπέλα ηλίου, κουτιά Πρώτων Βοηθειών (ένα 
για τα γραφεία και ένα για κάθε όχημα του εργοταξίου), μάσκες διαφόρων τύπων, 
ζώνες συγκράτησης, αναπνευστικές συσκευές  τύπου  SCBA  κ.λ.π. 

β. Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των 
εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η  υλοποίηση κατόπιν υποδείξεων των 
αρμοδίων μηχανικών, συντονιστών  και τεχνικών ασφαλείας των ενδεδειγμένων 
μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης 
ατυχημάτων ισχύουν γενικά  όσα ορίζονται από την  Ελληνική  Νομοθεσία και σε 
περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί 
προλήψεως ατυχημάτων. 

γ. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να μεριμνήσει  για  την  τοποθέτηση των καταλλήλων 
πινακίδων  ή φωτεινών  σημάτων  επισήμανσης  και  απαγόρευσης προσέγγισης 
επικινδύνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικών και συμβουλευτικών πινακίδων  
τόσο για τους εργαζομένους, όσο και για τους κινούμενους στους χώρους των 
εργοταξίων ή/ και  στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σ’ αυτές. Επίσης ο 
Ανάδοχος υποχρεούται  να μεριμνήσει  για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας  με 
πόσιμο νερό, εγκαταστάσεις  υγιεινής και καθαριότητας, καθώς επίσης να  εξασφαλίσει 
μέσα και χώρους παροχής πρώτων βοηθειών. 

δ. Με την έναρξη των εργασιών και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο Ανάδοχος 
υποχρεώνεται με δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωσή του, να προβαίνει 
στην πλήρη σήμανση του εργοταξίου, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήμανση κάθε 
επικίνδυνης θέσης. 
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6.2 Ειδικά Μέτρα για Εργασίες 
 

6.2.1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  
 Πρέπει να λαμβάνονται επαρκείς προφυλάξεις σε κάθε εργασία εκσκαφής και 

χωματουργικών όπως: 
1)  Κατάλληλη αντιστήριξη για την αποφυγή του κινδύνου της πτώσης των 

εργαζομένων ή μετακίνησης του εδάφους, βράχων ή άλλου υλικού. 
2) Αποφυγή κινδύνων που προκύπτουν από την πτώση υλικών ή αντικειμένων ή την 

εισροή νερού στην εκσκαφή. 
 Η αντιστήριξη ή άλλη στήριξη για κάθε τμήμα εκσκαφής, φρέατος ή χωματουργικών δεν 

πρέπει να ανεγείρεται, να μετατρέπεται ή να αποσυναρμολογείται, παρά μόνο κάτω από 
την επίβλεψη αρμοδίου προσώπου. Κάθε τμήμα εκσκαφής, φρέατος, χωματουργικών 
όπου απασχολούνται άνθρωποι, πρέπει να επιθεωρείται από κατάλληλο άτομο, σε τακτά 
χρονικά διαστήματα και τα αποτελέσματα πρέπει να καταγράφονται. Επιπρόσθετα οι 
εργασίες δεν πρέπει να ξεκινούν, αν δεν έχει πραγματοποιηθεί επιθεώρηση του χώρου 
εργασίας από  αρμόδιο άτομο.  

 Πριν αρχίσουν οι εκσκαφές στο εργοτάξιο πρέπει: 
α) Όλη η εργασία εκσκαφής να έχει σχεδιαστεί και να έχει αποφασισθεί η μέθοδος της 

εκσκαφής και το είδος της απαιτούμενης εργασίας υποστήριξης. 
β) Να έχει επαληθευτεί η σταθερότητα του εδάφους από τον αρμόδιο μηχανικό. 
γ) Να έχει ελεγχθεί από αρμόδιο μηχανικό ότι τα εφαπτόμενα κτίρια, οι κατασκευές ή οι 

παρακείμενοι δρόμοι δεν θα επηρεαστούν από την εκσκαφή. 
δ) Ο εργολάβος να επαληθεύσει τη θέση όλων των εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας, 

όπως υπόγειοι αποχετευτικοί αγωγοί, αγωγοί αερίου, νερού και ηλεκτρικοί αγωγοί, 
που είναι δυνατόν να προκαλέσουν επικίνδυνες κατά στάσεις κατά τη διάρκεια της 
εργασίας. 

ε) Εφόσον είναι απαραίτητο για την αποφυγή κινδύνων, να διακοπεί ή να αποσυνδεθεί 
η παροχή αερίου, νερού και ηλεκτρισμού. 

στ) Αν οι υπόγειοι αγωγοί, οι καλωδιώσεις δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθούν ή να 
αποσυνδεθούν, να περιφραχθούν, να απομονωθούν και να σημειωθούν κατάλληλα 
ή να προστατευτούν με άλλο τρόπο. 

ζ) Να καθοριστεί η θέση των γεφυρών, προσωρινών δρόμων και των σωρών που 
έχουν εκσκαφή. 

η) Αν είναι αναγκαίο για την αποφυγή του κινδύνου, το έδαφος να καθαρίζεται από 
δέντρα, ογκόλιθους και άλλα εμπόδια. 

θ) Ο εργολάβος να διαπιστώσει ότι η γη που θα εκσκαφθεί δεν είναι μολυσμένη από 
βλαβερά χημικά ή αέρια ή κάποια άλλα επικίνδυνη χημική ουσία όπως ο αμίαντος. 

 Όλες οι εργασίες εκσκαφών πρέπει να επιβλέπονται από τον μηχανικό έργου και πρέπει 
να δίνονται σαφείς οδηγίες στους χειριστές που εκτελούν την εργασία. 
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 Δεν πρέπει να τοποθετούνται ή να μετακινούνται φορτία εγκαταστάσεις ή εξοπλισμός 
κοντά στα άκρα της εκσκαφής, όπου είναι πιθανόν να προκαλέσουν την κατάρρευση της, 
θέτοντας έτσι σε κίνδυνο κάποια άτομα, εκτός και αν έχουν ληφθεί μέτρα, όπως 
αντιστήριξη ή πασσάλωση, για να μην υποχωρούν οι πλευρές. Τέλος όλη η εργασία 
υποστήριξης πρέπει να ελέγχεται τακτικά για να εξασφαλίζεται ότι τα υποστηρίγματα, 
σφήνες. κ.λ.π. είναι σταθερά και δεν παρατηρείται υπερβολική κάμψη ή παραμόρφωση. 
Όλη η ξυλεία που υπόκειται σε μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες πρέπει να ελέγχεται 
τακτικά για ξηρασία, συρρίκνωση και σάπισμα. 
 

6.2.2  ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ 
 Τα σχέδια και οι προδιαγραφές των ξυλοτύπων θα κρατούνται στο εργοτάξιο ενόσω 

κατασκευάζονται ή χρησιμοποιούνται οι ξυλότυποι. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα 
εξουσιοδοτούνται από τον υπεύθυνο μηχανικό. 

 Οι ξυλότυποι θα κατασκευάζονται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να είναι εγγυημένη η αντοχή 
τους στη φόρτιση του νωπού σκυροδέματος, τόσο στους πασσάλους και τον 
κεφαλόδεσμο όσο και στον τοίχο. 

 Την ώρα της σκυροδέτησης, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να βρίσκονται κάτω από τους 
ξυλότυπους, θα βρίσκονται σε θέσεις όπου δεν έχει τοποθετηθεί σκυρόδεμα. 

 Κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης, χρησιμοποιούνται δονητές σκυροδέματος 
αποκλειστικά τύπου πεπιεσμένου αέρα ή ηλεκτρικού. 

 Κατά τη φάση της σκυροδέτησης λαμβάνουν χώρα ξυλότυποι, για τις σκυροδετήσεις του 
τοίχου και του κεφαλόδεσμου και μεταλλικοί σωλήνες για την σκυροδέτηση των 
φρεατοπασσάλων. 

 Δεν θα εφαρμόζονται φορτία σε σκυρόδεμα που δεν έχει σκληρύνει, εκτός εάν 
επιτρέπεται από τις προδιαγραφές των ξυλοτύπων. 

 Όπου παρατηρείται αδυναμία, καθίζηση ή παραμόρφωση των ξυλοτύπων, θα 
σταματήσει αμέσως η φόρτωση και δεν θα ξαναρχίσει μέχρις ότου επισκευαστεί ή 
ενισχυθεί ο ξυλότυπος. Διορθωτικές ενέργειες θα εκτελούνται υπό την άμεση επίβλεψη 
του υπεύθυνου μηχανικού, ο οποίος θα εξασφαλίζει ότι οι εργασίες να εκτελούνται χωρίς 
κίνδυνο για οποιονδήποτε. 

 Οι άκρες του οπλισμού που προεξέχουν και αποτελούν κίνδυνο για τους εργαζόμενους 
θα φυλάσσονται κατάλληλα. 

 
6.2.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 Εντός του εργοταξίου πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισμοί ασφαλούς 

κυκλοφορίας τόσο για την κίνηση πεζών όσο και για την κίνηση μεταφορικών μέσων και 
μηχανημάτων 
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 Γενικά για κάθε μηχάνημα / συσκευή εργαλείο κλπ. που χρησιμοποιείται, πρέπει να 
πληροί τις προβλεπόμενες από νόμους ή κανονισμούς διατάξεις ασφαλείας όπως επίσης 
και τις οδηγίες που συνιστά ο κατασκευαστής, ενώ θα πρέπει να συνοδεύονται από 
εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας, συντηρήσεως και ασφάλειας, στην ελληνική γλώσσα. 

 Για την εγκατάσταση, συντήρηση, χειρισμό, και ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων 
ισχύουν τα αναγραφόμενα στα άρθρα 45,46,47 και 48 του Π.Δ. 1073/1981. 

 Μηχανήματα ηλεκτροκίνητα, ακόμη και φορητά, πρέπει να ελέγχονται γενικώς πριν τη 
χρήση τους και ιδιαίτερα ως προς τη καλή μόνωση των καλωδίων τροφοδοσίας τους και 
την καλή γείωση τους, όπως προβλέπει ο κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων. 

 Μηχανήματα πεπιεσμένο αέρα, των οποίων η λειτουργία συνεπάγεται κινδύνους υγείας 
λόγω του αντίκτυπου (κλωσήματος) επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο από άτομα 
άνω των 18 ετών. Συνιστάται η χρήση συμπιεστών ειδικού αντιθορυβικού τύπου ως και 
αεροσφυρών με αντιθορυβικές διατάξεις. Οι χειρολαβές των αεροσφυρών πρέπει να 
έχουν ηλεκτρική μόνωση και μόνωση αποσβέσεως κραδασμών. Ο καθαρισμός των 
ενδυμάτων εργασίας και άλλων επιφανειών με την χρήση πεπιεσμένου αέρα 
απαγορεύεται. 

 Τα αυτοκίνητα εγχύσεως δια πιέσεως έτοιμου σκυροδέματος και κονιαμάτων (Πρέσες) 
πρέπει, εκτός των διατάξεων περί οδικής κυκλοφορίας να έχουν τις κάτωθι εξασφαλίσεις: 
− Η τοποθέτηση αυτών να γίνεται σε κατά τον δυνατό οριζόντια και επίπεδη θέση και 

να εξασφαλίζεται το ελεύθερο άνοιγμα των βραχιόνων (ποδαρικών) στήριξης 
(δυνατότητα αναπτύξεως μέχρι των προβλεπόμενων σημείων σταθεροποίησης) 
ώστε η σταθερότητα αυτών να γίνεται ασφαλώς. 

− Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η αντοχή του εδάφους και της επιφάνειας στήριξης 
των πελμάτων δεν είναι επαρκής, πρέπει να τοποθετείται κατάλληλο υπόβαθρο 
προς επαρκή αύξηση της επιφάνειας στήριξης αυτών. 

− Η τοποθέτηση των αυτοκινήτων αυτών πρέπει να γίνεται σε υπάρχοντα ελεύθερο 
(μακριά από ηλεκτρικά καλώδια, άλλα αυτοκίνητα, κτλ)  χώρο. Αν η τοποθέτηση 
γίνεται σε δρόμο κυκλοφορίας αυτοκινήτων, πρέπει από τον εργολάβο να γίνεται 
ιδιαίτερη μέριμνα για την έγκαιρη και σωστή σήμανση του δρόμου και πάντοτε σε 
συνεννόηση με την τροχαία, ιδιαίτερη προσοχή επίσης πρέπει να λαμβάνεται για την 
ασφαλή διάβαση πεζών και την προστασία άλλης ξένης περιουσίας ( κινητής και 
ακίνητης) κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης. 

− Ο σωλήνας μεταφοράς και εγχύσεως σκυροδέματος πρέπει να απέχει όσο το 
δυνατό περισσότερο από υπάρχοντες ηλεκτροφόρους αγωγούς και τουλάχιστον 
τρία μέτρα έτσι ώστε να αποκλείεται αφενός μεν η τυχαία επαφή του σωλήνα με 
τους αγωγούς, αφετέρου δε η εξ’ επαγωγής διαπίδυση ηλεκτρικής ενέργειας από 
τους αγωγούς. 

Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., MSc 

Ελλησπόντου 26 & Πασαλίδη, 55132 Θεσ/νίκη, Τηλ. 2310 437799,  Fax. 2310 447599  12 



ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΕΡΓΟ: Μελέτη Αποκατάστασης Δημοτικής Οδού Νάουσας - Ροδοχωρίου 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

6.2.4 ΦΟΡΤΩΣΗ – ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΣΤΟΙΒΑΣΗ 
 Η φόρτωση εκφόρτωση και μεταφορά υλικών ή αντικειμένων πρέπει να γίνεται κατά

τρόπον ώστε να μην εκτίθενται σε κίνδυνο πρόσωπα λόγω καταπτώσεως, κυλίσεως,
ανατροπής, κατάρρευσης ή θραύσεως αντικειμένων.

 Οι οδηγοί εκφορτώσεως με κυλίστρα, κεκλιμένοι αγωγοί εκφορτώσεων και φορτωτήρες
πρέπει να ασφαλίζονται κατά εκτροχιασμών, πλάγιων μετατοπίσεων και καταπτώσεων,
εν ανάγκη δε να υποστηρίζονται.

 Σε φορτώσεις και εκφορτώσεις απαγορεύεται η παραμονή προσώπων εντός της τροχιάς
διακίνησης του υλικού.

 Κατά την αποθήκευση και στοίβαση πρέπει να καταβάλλεται φροντίδα ώστε κανείς
εργαζόμενος να μην κινδυνεύει από κατάρρευση ή πτώση αντικειμένων.

 Κατά την αποθήκευση σωλήνων πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προς αποφυγήν
κυλίσεων.

6.2.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ 
 Οι γραμμές τροφοδοσίας με ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να αποτελούνται από κατάλληλες

μεταφερόμενες καλωδιώσεις οι οποίες πρέπει όμως να έχουν αυξημένη μηχανική αντοχή
και επαρκή μόνωση.

 Ηλεκτρικοί πίνακες διανομής και τροφοδοσίας, εγκαταστάσεις, συσκευές και μηχανήματα
γενικώς πρέπει να συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και εκτάκτων σε κάθε
περίπτωση ανωμαλίας ή βλάβης, ώστε να είναι πάντοτε σε άριστη κατάσταση
λειτουργίας και κατά τα λοιπά του άρθρου 76 του Ν 1073/1981 και σχετικών άλλων
διατάξεων.

 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής και τροφοδοσίας πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί,
στεγανού τύπου και πρέπει να έχουν την δυνατότητα ασφαλίσεως (κλειδώματος). Οι
πίνακες πρέπει να γειώνονται επαρκώς με μόνιμη σταθερή εγκατάσταση.

 Για την πρόληψη ατυχημάτων από άμεση ή έμμεση επαφή ή προσέγγιση προς δίκτυα ή
λοιπά στοιχεία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υπό τάση πρέπει να λαμβάνονται όλα τα
επιβαλλόμενα μέτρα ώστε να αποκλείεται η προσέγγιση εργαζομένων σε ηλεκτροφόρους
αγωγούς. Οποιαδήποτε επέμβαση στα δίκτυα της ΔΕΗ πρέπει να πραγματοποιείται
μόνο από την ΔΕΗ μετά από αίτηση του εργολάβου.

 Πριν από την έναρξη εκσκαφών, να λαμβάνονται αρμοδίως πληροφορίες για το
ενδεχόμενο υπάρξεως στην περιοχή, υπογείων καλωδίων μεταφοράς, διανομής
ηλεκτρικού ρεύματος και, σε περίπτωση που υπάρχουν, να αποφεύγεται η εκσκαφή τους
για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας.

Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., MSc 

Ελλησπόντου 26 & Πασαλίδη, 55132 Θεσ/νίκη, Τηλ. 2310 437799,  Fax. 2310 447599 13 



ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΕΡΓΟ: Μελέτη Αποκατάστασης Δημοτικής Οδού Νάουσας - Ροδοχωρίου 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

6.2.6 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 
 Για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών στα εργοτάξια τηρούνται οι κανόνες

πυρασφάλειας του πυροσβεστικού σώματος.
 Πρέπει να γίνεται απομάκρυνση κάθε μη άμεσα χρησιμοποιήσιμου εύφλεκτου υλικού

όπως παλαιοί ξυλότυποι, σκουπιδιών, πετρελαίων, χρωμάτων.
 Εργασίες ανοιχτής φλόγας, κοπής, συγκόλλησης κλπ πρέπει να εκτελούνται μόνο σε

ακίνδυνες περιοχές και υπό συνεχή παρακολούθηση για την πρόληψη και αντιμετώπιση
τυχόν αναφλέξεων.

 Σε ότι αφορά εργασίες συγκολλήσεων και κοπής μετάλλων ισχύουν επίσης και τα
προβλεπόμενα των διατάξεων του Π.Δ. 95/1978 «περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας
των απασχολούμενων σε εργασίες συγκολλήσεων»

 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 98 του Π.Δ. 1073.81 (ΦΕΚ 260/Α/16-
09-1981).

6.3 Περίφραξη -  Φύλαξη Εργοταξίου 
Περίφραξη 
Ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να είναι περιφραγµένος, ώστε να αποκλείεται η 
πρόσβαση σε µη έχοντες εργασία. 

Για την περίφραξη των µετώπων θα γίνει τοποθέτηση φραγµάτων ελαφρού τύπου (π.χ. 
προκατασκευασµένα από πλαστικό). Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτηση πλαστικού 
πλέγµατος έντονου χρώµατος. 

Έλεγχος στην είσοδο - έξοδο 
Τα συνεργεία θα ελέγχονται µε ευθύνη των επικεφαλής τους, κατά την είσοδο και 
αποχώρηση από τα µέτωπα. 

6.4 Ασφαλής Πρόσβαση και Σημεία Εξόδου 
Θα καθοριστούν από τον Ανάδοχο με κατάλληλη σήμανση. 

6.5 Οδεύσεις Οχημάτων και Πεζών εντός του Εργοταξίου  
Η κυκλοφορία των οχηµάτων εντός του εργοταξίου αφορά στη µεταφορά /τροφοδοσία και 
αποκοµιδή/αποµάκρυνση υλικών. Κάθε όχηµα που θα εισέρχεται εντός του εργοταξίου 
οφείλει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις που ισχύουν στο χώρο του εργοταξίου (επιπλέον 
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αυτών του ΚΟΚ). Η διακίνηση υλικών (απόθεση, παραλαβή) θα γίνεται σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις των αρµοδίων του εργοταξίου. 

Οι πεζοί δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν και να κινούνται σε χώρους κυκλοφορίας οχηµάτων 
και μηχανημάτων. 

6.6 Μεθοδολογία Έργου 
Πριν και κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος και με δική του ευθύνη, θα προβεί στην 
πλήρη σήμανση του εργοταξίου, με ιδιαίτερη επισήμανση κάθε επικίνδυνης θέσης καθώς και 
στην περιμετρική περίφραξη του εργοταξίου, που θα επεκτείνεται και κατάντη του έργου 
εντός της ρέματος. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει όλα όσα 
αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 6.1 και 6.2. 

6.6.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΩΝ 
Για τη ανόρυξη του εδαφικού υλικού χρησιμοποιείται περιστροφικό γεωτρύπανο, ενώ για την 
προστασία των τοιχωμάτων από καταπτώσεις είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί μπεντονίτης ή 
μεταλλικές σωλήνες. Λόγω των εδαφικών συνθηκών και της δομής των υλικών, συνίσταται η 
τοποθέτηση μεταλλικών σωλήνων. Οι κλωβοί των οπλισμών προκατασκευάζονται και 
τοποθετούνται στην τελική τους θέση με την βοήθεια γερανού.   

6.6.2 ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
Μετά την τοποθέτηση των κλωβών, πραγματοποιούνται εκσκαφές στην περιοχή κατασκευής 
της πλάκας-κεφαλόδεσμου, τόσο με μηχανικά μέσα όσο και με χειρονακτική εργασία και 
γίνεται διαμόρφωση ενιαίου δαπέδου εργασίας. 

6.6.3 ΠΛΑΚΑ-ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΟΣ 
Για την κατασκευή της πλάκας-κεφαλόδεσμου, χρησιμοποιείται στο μεγαλύτερο μέρος 
συμβατικός ξυλότυπος, εκτός από το τμήμα που θα κατασκευαστεί εν προβόλω, όπου ο 
ξυλότυπος θα ενσωματωθεί στην κατασκευή. Η σκυροδέτηση των πασσάλων και της πλάκας 
κεφαλόδεσμου θα πραγματοποιηθεί από κοινού. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα υποστήριξης του ξυλοτύπου με την πιθανή χρήση ικριωμάτων ή μεταλλικών στοιχείων. 

6.6.4 ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Για την κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης σε όλο το μήκος του κεφαλόδεσμου, 
χρησιμοποιείται συμβατικός ξυλότυπος. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
υποστήριξης του ξυλοτύπου με την πιθανή χρήση ικριωμάτων ή μεταλλικών στοιχείων.  

6.6.5 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΧΩΜΑ 
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Μετά την κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης ακολουθεί η κατασκευή του συμβατικού 
επιχώματος πίσω από τον τοίχο σε στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους. Η συμπύκνωση 
επιτυγχάνεται με τη χρήση στατικού οδοστρωτήρα.   
 
6.7 Γενική Διάταξη Εργοταξίου-Χώροι Εκφόρτωσης-Χώροι Αποθήκευσης Άχρηστων  
Υλικών 
Η γενική διάταξη του εργοταξίου καθώς και οι χώροι εκφόρτωσης και αποθήκευσης των 
αχρήστων υλικών, δεν είναι γνωστοί στην παρούσα φάση. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος, με δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους χώρους για την 
απόθεση προϊόντων εκσκαφών και υπολειμμάτων κάθε είδους εργασιών, όπως 
οποιουδήποτε περισσεύματος υλικών, ανεξάρτητα από τον χρόνο εκτέλεσης της εργασίας, 
την διάρκεια αυτής, ή το μέγεθος της απαιτούμενης έκτασης. Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία 
δεν θα αναγνωρίσει καμιά καθυστέρηση, ή τροποποίηση του προγράμματος, ή καταβολή 
αποζημίωσης σχετιζόμενα με τέτοια προβλήματα, ενώ παράλληλα οι κάθε είδους αποθέσεις 
κλπ. θα γίνονται βάση της ισχύουσας νομοθεσίας και θα έχουν την έγκριση των αρμόδιων 
Αρχών. 
 

6.8 Συνθήκες Αποκομιδής Επικίνδυνων Υλικών  
Οι ειδικές διατάξεις για την ασφαλή αποκομιδή επικινδύνων ουσιών είναι οι εξής: 

 Ο Ανάδοχος του έργου και οι τυχόν υπεργολάβοι του, θα ενημερώνουν τις αρμόδιες 
Αρχές μέσω του Κυρίου Αναδόχου, για τυχόν επικίνδυνες ουσίες που απαιτούν ασφαλή 
αποκομιδή.  

 Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει την λήψη όλων των λογικών προφυλάξεων για την ασφαλή 
αποκομιδή επικίνδυνων ουσιών, καθώς και την τήρηση αρχείου μεταφοράς αυτών από 
εγκεκριμένη εταιρία. 

Τα παρακάτω επικίνδυνα υλικά μπορεί να βρεθούν κατά την διάρκεια των εργασιών στο 
εργοτάξιο: 

• Λάδια 
• Διαλύτες 
• Τσιμέντο 
• Εποξειδικά υλικά 
• Βαφές και κόλλες 
• Επιταχυντές στερεοποίησης σκυροδέματος 
• Εύφλεκτα υλικά 
• Ύπαρξη υδρογονανθράκων και βαρέων μετάλλων στο υπό διαμόρφωση 

έδαφος  
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι ενήμερος των απαιτήσεων ασφαλούς αποθήκευσης, 
σήμανσης ασφαλείας και χρήσης που είναι απαραίτητες για την εργασία επιτόπου του έργου. 
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Υπενθυμίζονται στον Ανάδοχο κατασκευής του έργου οι απαιτήσεις Περιβαλλοντικής 
Προστασίας, σύμφωνα με τις οποίες κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά 
ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους ενέματα κ.λ.π. αποτελούν ελεγχόμενα 
απορρίμματα και θα πρέπει να απομακρύνονται από το εργοτάξιο, η δε διάθεσή τους θα 
γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών υδάτων και υπόγειων νερών από κάθε είδους 
λάδια, καύσιμα κ.λ.π. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. 
Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 98012/2001/96 (ΦΕΚ 40Β) (πάγιος περιβαλλοντικός όρος). Για τα 
υγρά απόβλητα ισχύουν οι εκάστοτε Νομαρχιακές Αποφάσεις (πάγιος περιβαλλοντικός 
όρος). 

 
6.9 Διευθετήσεις Χώρων Υγιεινής, Εστίασης και Πρώτων Βοηθειών  
Οι περιοχές και οι εγκαταστάσεις που παρέχει ο Ανάδοχος κατασκευής θα συντηρούνται για 
να εξασφαλίζεται το ότι παραμένουν τακτοποιημένα, καθαρά από υγειονομικής απόψεως και 
ασφαλή. 
Κτίρια καντίνας:  Τα παρέχει ο Ανάδοχος και βρίσκονται στον χώρο των καταλυμάτων 
 του Αναδόχου 
Λουτρά και 
χώροι εξυπηρέτησης:  Τα παρέχει ο εκάστοτε Ανάδοχος και βρίσκονται στον χώρο των 
 καταλυμάτων του Αναδόχου 
Πρώτες βοήθειες:  Τις παρέχει ο εκάστοτε Ανάδοχος 
 
Σχετικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις παραγρ. 14 και 15, Παράρτημα IV, ΠΔ 305/96. 
 
6.10 Πρόσβαση Οχημάτων Εκτάκτου Ανάγκης 
Θα καθοριστούν από τον Ανάδοχο Κατασκευής. 
 
6.11 Πληροφορίες Εργοταξίου 
Οι εξής ελάχιστες πληροφορίες θα παρουσιάζονται επιτόπου του έργου: 

• Πολιτική Ασφάλειας της Εργασίας 
• Θέση κουτιών πρώτων βοηθειών 
• Σχέδιο εκκένωσης εργοταξίου σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού κ.λ.π. 
• Ταυτότητα και θέση υπευθύνων και αναπληρωτών σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης 
• Ταυτότητα και θέση ατόμων που παρέχουν πρώτες βοήθειες και αναπληρωτών 
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• Εκ των προτέρων γνωστοποίηση 
• Χρονοδιάγραμμα συσκέψεων για θέματα ασφαλείας εργοταξίου 
• Θέση πλησιέστερου Νοσοκομείου για κάθε εργοτάξιο 
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7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ 

Σημειώνεται ότι η ανάλυση εργασιών σε φάσεις δεν είναι δεσμευτική  και περιοριστική για τον 
Ανάδοχο. Επίσης η παρούσα ανάλυση δεν υποκαθιστά και δεν υπερισχύει του 
Χρονοδιαγράµµατος του Έργου που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από 
Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν την έναρξη των εργασιών. Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την 
εκτέλεση του έργου, εφόσον προχωρήσει σε αναθεώρηση της ανάλυσης συνιστάται να γίνει 
αναπροσαρμογή των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας που ακολουθούν. 
 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

- ΕΚΣΚΑΦΕΣ  
 
ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ  

- ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ 
- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

- ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 
 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 
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8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Με βάση την ανάλυση εργασιών σε φάσεις που προηγήθηκε παρατίθενται οι Οδηγίες 
Ασφαλούς Εργασίας για τα επιµέρους συνεργεία που αναµένεται να δραστηριοποιηθούν στο 
εργοτάξιο. 
 
Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει: 

• Ανάλυση της εργασίας σε επιµέρους. 
• Προσδιορισµό των κινδύνων που σχετίζονται µε τις επιµέρους εργασίες και ενδεικτική 

αξιολόγηση της επικινδυνότητας τους. 
• Περιγραφή των προτεινόµενων µέτρων προστασίας για την αντιµετώπιση των 

κινδύνων. 
• Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατοµικής Προστασίας που πρέπει να 

χρησιµοποιούνται από το προσωπικό που εκτίθεται στους προσδιορισθέντες 
κινδύνους. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να αναπροσαρµόσει τα 
περιεχόµενα των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της κατασκευής. 
Με βάση τα περιεχόµενα κάθε Οδηγίας Ασφαλούς Εργασίας πρέπει να ενηµερώσει τους 
επικεφαλής των αντίστοιχων συνεργείων, ώστε τελευταίοι να µεριµνήσουν για την εφαρµογή 
των προβλέψεων του ΣΑΥ από τα συνεργεία τους. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριµένες εργασίες οφείλει 
να συντάξει Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον εργοδότη του. Ο 
επικεφαλής του συνεργείου πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόµενα της Εκτίµησης 
Επαγγελµατικού Κινδύνου. 
 
Ιδιαίτερα χρήσιµη κρίνεται η συνεργασία µεταξύ του Συντονιστή Ασφάλειας κατά την εκτέλεση 
του έργου, του Τεχνικού Ασφάλειας και του επικεφαλής κάθε συνεργείου ώστε να 
λαµβάνονται υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες των εργασιών (διαθέσιµο προσωπικό, 
µεθοδολογία, εξοπλισµός, περιβάλλον εργασίας). 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Στο παρόν ΣΑΥ γίνεται αξιολόγηση της επικινδυνότητας των κινδύνων που σχετίζονται µε τις 
επιµέρους εργασίες εκτέλεσης του έργου. Η αξιολόγηση γίνεται µε τη χρήση κλίµακας τριών 
βαθµίδων ως εξής: 
 
- 3=ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα για την εξάλειψη ή 

τον έλεγχο του κινδύνου, 
- 2=ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Είναι απαραίτητος ο προγραµµατισµός και η λήψη 

µέτρων πρόληψης, 
- 1=ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Γενικώς αποδεκτή επικινδυνότητα, εφόσον 

ληφθούν ορισµένα µέτρα ελέγχου. 
 
Ο συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου µπορεί να αναθεωρήσει τις τιµές της 
επικινδυνότητας καθώς και τη µεθοδολογία αξιολόγησης τους, εφόσον κριθεί απαραίτητο. 
Ανάλογη διεργασία µπορεί να γίνει από τον τεχνικό ασφαλείας συνεργείου που θα εκτελέσει 
τις συγκεκριµένες εργασίες κατά την εκπόνηση της Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου. 
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ΦΑΣΗ : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  

ΕΡΓΑΣΙΑ :  ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
Ανάλυση εργασίας : Έλεγχος και προετοιµασία χώρου 

Διενέργεια εκσκαφών    
Συλλογή προϊόντων εκσκαφών 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Καταπλάκωση από υλικά 
Βαθµός επικινδυνότητας : 3 
Μέτρα 1 Η διαδικασία εκσκαφής πρέπει να συντονίζεται από υπεύθυνο µηχανικό (ΠΔ 1073/1981) 

 2 Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να διενεργήσει επιτόπου αυτοψία µε τον µελετητή, τον Κ.Τ.Ε. και 
τον εργοδηγό (ΠΔ 1073/1981) 

 3 Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ενηµερώσει τον εργοδηγό για τη µελέτη και τις επιτόπου συνθήκες 
(ΠΔ 1073/1981) 

 4 Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ελέγξει αν ο εξοπλισµός και η στελέχωση του συνεργείου επαρκούν 
για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας (ΠΔ 1073/1981) 

 5 Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να επιβλέπει όλη τη διαδικασία για την αντιµετώπιση έκτακτων 
καταστάσεων (ΠΔ 1073/1981) 

 6 Όλοι οι εργαζόµενοι γνωρίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται µε την εργασία τους, τόσο για τους 
ίδιους, όσο και για τους γύρω τους (ΠΔ 1073/1981) 

 7 Ο αριθµός των εργαζοµένων που επιβλέπεται από κάθε επικεφαλής δεν ξεπερνάει τα 10 άτοµα (ΠΔ 
1073/1981) 

 8 Οι εργαζόµενοι που υλοποιούν την εκσκαφή πρέπει να χρησιµοποιούν τα προβλεπόµενα από τον 
κατασκευαστή Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 396/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα 
Βαθµός επικινδυνότητας : 2 
Μέτρα 1 

2 
3 
4 

 
5 

Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994) 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (ΠΔ 1073/1981) 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, 
οχήµατος, εξοπλισµού (ΠΔ 1073/1981) 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν 
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πυρκαγιά 
Βαθµός επικινδυνότητας : 2 
Μέτρα 1 

2 
 

3 
4 

Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981) 
Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά 
σε εύφλεκτα υλικά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978) 
Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981) 
Αποψήλωση θάµνων και χαµηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες 

5 
6 
7 

 
 

8 

Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρµανση) (ΠΔ 1073/1981) 
Απαγόρευση καπνίσµατος και γυµνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (ΠΔ 1073/1981) 
Χρήση πυροσβεστικών µέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσµατική χρήση των πυροσβεστήρων 
συνιστάται να γίνεται ενηµέρωση του προσωπικού. Επίσης σηµειώνεται ότι τα πυροσβεστικά µέσα 
πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιµες θέσεις (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978) 
Σύσταση οµάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα µέλη της να βρίσκονται στο εργοτάξιο σε 
καθηµερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενηµερωθεί για τη χρήση των 
πυροσβεστικών µέσων) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος 
Βαθµός επικινδυνότητας : 1 
Μέτρα 1 Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 85/1991) 
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2 
3 
4 

 
5 
6 
7 

 
8 

 
9 
10 

Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (ΠΔ 85/1991) 
Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ 85/1991) 
Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (ΠΔ 
85/1991, ΠΔ 395/1994) 
Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ 395/1994) 
Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991) 
Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου 
εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ 85/1991) 
Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981) 
Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (ΠΔ 396/1994) 
Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί 
Βαθµός επικινδυνότητας : 1 
Μέτρα 1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

5 
 

6 
 
 

7 

Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό 
(ΠΔ 397/1994) 
Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του 
φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 397/1994) 
Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική 
προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (ΠΔ 397/1994) 
Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του 
εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, 
θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός, φωτισµός) (ΠΔ 397/1994) 
Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της 
εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (ΠΔ 397/1994) 
Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η κατάσταση 
της υγείας τους και η σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στην εκτέλεση 
των συγκεκριµένων εργασιών (ΠΔ 397/1994) 
Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον 
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριµα - παραπάτηµα 
Βαθµός επικινδυνότητας : 1 
Μέτρα 1 

2 
3 

Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981) 
Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981) 
Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981) 

4 
 
 
 

5 

Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως 
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το 
πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (ΠΔ 1073/1981) 
Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ 
1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Δονήσεις 
Βαθµός επικινδυνότητας : 1 
Μέτρα 1 

2 
3 
4 

 
5 

 
6 

Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 
Συντήρηση των συστηµάτων αναρτήσεων φορτηγών και µηχανηµάτων (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 
Επιλογή εργαλείων µε διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (ΠΔ 395/1994) 
Περιορισµός της έκθεσης σε κραδασµούς µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου 
εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) 
Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 
Χρήση ΜΑΠ (γάντια) (ΠΔ 396/1994) 
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Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σκόνη 
Βαθµός επικινδυνότητας : 1 
Μέτρα 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 
9 
10 

Διαβροχή µε λάστιχο (ΠΔ 1073/1981) 
Διαβροχή µε υδροφόρα (ΠΔ 1073/1981) 
Χρήση συλλεκτηρίων αγωγών για τη ρίψη υλικών (ΠΔ 1073/1981) 
Χρήση συλλεκτηρίων πετασµάτων για τη ρίψη υλικών (ΠΔ 1073/1981) 
Χρήση κάδων για τη συλλογή µπαζών και αχρήστων υλικών (ΠΔ 1073/1981) 
Τοποθέτηση λινάτσας στο ικρίωµα (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) σε εξωτερικούς χώρους 
Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) µακριά από άλλα συνεργεία 
και τρίτους 
Αποµόνωση του χώρου εργασίας (πχ µε λινάτσα, νάυλον, γεωύφασµα) 
Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (ΠΔ 396/1994) 

 
 
ΦΑΣΗ : ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑ :  ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ 
Ανάλυση εργασίας : Προσωρινή αποθήκευση υλικών στο χώρο 

Επεξεργασία υλικών (κατά περίπτωση)  
Τοποθέτηση οπλισμού, ξυλοτύπου, ικριωµάτων - δαπέδων εργασίας 
 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα 
Βαθµός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 
2 
3 
4 

 
5 

Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994) 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (ΠΔ 1073/1981) 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, 
οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981) 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν 
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόµενου από ύψος 
Βαθµός επικινδυνότητας : 3 
Μέτρα 1 Περίφραξη των υπερυψωµένων θέσεων εργασίας, διαδρόµων και προσβάσεων µε διατάξεις πλευρικής 

                   
          

  Περίφραξη των κενών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και 
σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

 2 Περίφραξη των κενών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί 
ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

 3 Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (ΠΔ 1073/1981) 

 4 Κάλυψη των οριζοντίων κενών µε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που αναµένεται 
να δεχτεί (ΠΔ 1073/1981) 

 5 Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (ΠΔ 1073/1981) 

 6 Χρήση συστήµατος ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (ΠΔ 396/1994) 

 7 Περίφραξη των διαδρόµων και των θέσεων εργασίας σε ύψος µεγαλύτερο του 0,75 µ, µε µεταλλικές 
κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
7789/1980) 

 8 Κατασκευή κεκλιµένων διαδρόµων και προσβάσεων µε κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η αντοχή των 
υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναµενόµενα φορτία (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
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 9 Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν 

αντισταθµιστικά µέτρα (ΠΔ 1073/1981) 
Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόµενου από σκαλωσιά 
Βαθµός επικινδυνότητας : 3 
Μέτρα 1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

 2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (ΠΔ 
1073/1981) 

 3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 4 Κατασκευή ικριώµατος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ από την 

κατασκευή. Σε διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές διατάξεις (κουπαστές) 
και από την εσωτερική πλευρά του ικριώµατος (ΠΔ 778/1980) 

 5 Διαµόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωµάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής 
προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να µην διακόπτονται (ΠΔ 
778/1980) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόµενου από σκάλα 
Βαθµός επικινδυνότητας : 3 
Μέτρα 1 

2 
 

3 
4 
5 
6 

Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 
Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (ΠΔ 
22/1933, ΠΔ 17/1978) 
Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συµπαγές δάπεδο (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 
Χρήση µεταλλικών σκαλών µε χωνευτά σκαλοπάτια (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 
Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 
Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται 
η κάθοδος από αυτές (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση αντικειµένων από ύψος 
Βαθµός επικινδυνότητας : 2 
Μέτρα 1 

 
2 

 
3 

 
 
 

4 
 

5 
6 

 
7 

 
8 

Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (σκαλωσιές, 
σιδηροκατασκευές) (ΠΔ 778/1980) 
Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, ικριώµατα ή προστασία αυτών µε πλέγµα (ΠΔ 
778/1980) 
Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώµατα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος µεγαλύτερο από 
3,50 µ από το επίπεδο του εδάφους. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό 
υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 µ. Εν συνεχεία 
διαµορφώνεται κεκλιµένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (ΠΔ 778/1980) 
Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώµατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος για τη συγκράτηση 
υλικών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
Αποφυγή παραµονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (ΠΔ 1073/1981) 
Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος 
(ΠΔ 1073/1981) 
Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
105/1995) 
Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία 
Βαθµός επικινδυνότητας : 2 
Μέτρα 1 

 
 

2 
 
 
 
 

3 

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. 
Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα  
(ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής πρέπει να είναι µεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, µε δυνατότητα 
κλειδώµατος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν προστατευτικό διακόπτη 
διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος). Η εγκατάσταση και η 
συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να 
παραµένουν κλειδωµένοι (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
Οι γραµµές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος να είναι ενισχυµένης µηχανικής αντοχής και ηλεκτρικής 
µόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
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4 
Οι διαδροµές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στη 
λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασµα σε σωλήνες, σκέπασµα µε µαδέρια, 
υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδροµή και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόµων κίνησης προσωπικού, 
µηχανηµάτων και οχηµάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

5 Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες 
πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πυρκαγιά από "θερµές" εργασίες 
Βαθµός επικινδυνότητας : 2 
Μέτρα 1 

 
2 

Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά 
σε εύφλεκτα υλικά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978) 
Χρήση πυροσβεστικών µέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσµατική χρήση των πυροσβεστήρων 
συνιστάται να γίνεται ενηµέρωση του προσωπικού. Επίσης σηµειώνεται ότι τα πυροσβεστικά µέσα 
πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιµες θέσεις (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος 
Βαθµός επικινδυνότητας : 1 
Μέτρα 1 

2 
3 
4 

 
5 
6 
7 

 
8 

 
9 
10 

Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 85/1991) 
Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (ΠΔ 85/1991) 
Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ 85/1991) 
Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (ΠΔ 
85/1991, ΠΔ 395/1994) 
Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ 395/1994) 
Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991) 
Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου 
εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ 85/1991) 
Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981) 
Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (ΠΔ 396/1994) 
Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί 
Βαθµός επικινδυνότητας : 1 
Μέτρα 1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

5 
 

6 
 
 

7 

Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό 
(ΠΔ 397/1994) 
Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του 
φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 397/1994) 
Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική 
προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (ΠΔ 397/1994) 
Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του 
εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, 
θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός, φωτισµός) (ΠΔ 397/1994) 
Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της 
εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (ΠΔ 397/1994) 
Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η κατάσταση 
της υγείας τους και η σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στην εκτέλεση 
των συγκεκριµένων εργασιών (ΠΔ 397/1994) 
Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον 
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριµα - παραπάτηµα 
Βαθµός επικινδυνότητας : 1 
Μέτρα 1 

2 
Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981) 
Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981) 

3 Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981) 
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4 
 
 
 

5 

Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως 
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το 
πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (ΠΔ 1073/1981) 
Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ 
1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Δονήσεις 
Βαθµός επικινδυνότητας : 1 
Μέτρα 1 

2 
3 
4 

 
5 

 
6 

Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 
Συντήρηση των συστηµάτων αναρτήσεων φορτηγών και µηχανηµάτων (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 
Επιλογή εργαλείων µε διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (ΠΔ 395/1994) 
Περιορισµός της έκθεσης σε κραδασµούς µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου 
εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) 
Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 
Χρήση ΜΑΠ (γάντια) (ΠΔ 396/1994) 

 
ΦΑΣΗ : ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑ :  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 
Ανάλυση εργασίας : Μεταφορά υλικών και εξοπλισµού στο χώρο 

Εφαρµογή σκυροδέματος 
Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόµενου από ύψος 
Βαθµός επικινδυνότητας : 3 
Μέτρα 1 Περίφραξη των υπερυψωµένων θέσεων εργασίας, διαδρόµων και προσβάσεων µε διατάξεις πλευρικής 

                   
          

  Περίφραξη των κενών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το δάπεδο, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και 
         2 Περίφραξη των κενών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί 

ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 3 Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (ΠΔ 1073/1981) 

 4 Κάλυψη των οριζοντίων κενών µε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που αναµένεται 
να δεχτεί (ΠΔ 1073/1981) 

 5 Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (ΠΔ 1073/1981) 
 6 Χρήση συστήµατος ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (ΠΔ 396/1994) 
 7 Περίφραξη των διαδρόµων και των θέσεων εργασίας σε ύψος µεγαλύτερο του 0,75 µ, µε µεταλλικές 

κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
7789/1980) 

 8 Κατασκευή κεκλιµένων διαδρόµων και προσβάσεων µε κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η αντοχή των 
υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναµενόµενα φορτία (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

 9 Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν 
αντισταθµιστικά µέτρα (ΠΔ 1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόµενου από σκαλωσιά 
Βαθµός επικινδυνότητας : 3 
Μέτρα 1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

 2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (ΠΔ 
1073/1981) 

 3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
 4 Κατασκευή ικριώµατος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ από την 

κατασκευή. Σε διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές διατάξεις (κουπαστές) 
και από την εσωτερική πλευρά του ικριώµατος (ΠΔ 778/1980) 

 5 Διαµόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωµάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής 
προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να µην διακόπτονται (ΠΔ 
778/1980) 
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Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόµενου από σκάλα 
Βαθµός επικινδυνότητας : 3 
Μέτρα 1 

2 
 

3 
4 
5 
6 

Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 
Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (ΠΔ 
22/1933, ΠΔ 17/1978) 
Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συµπαγές δάπεδο (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 
Χρήση µεταλλικών σκαλών µε χωνευτά σκαλοπάτια (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 
Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 
Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται 
η κάθοδος από αυτές (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση αντικειµένων από ύψος 
Βαθµός επικινδυνότητας : 2 
Μέτρα 1 

 
2 

 
3 

 
 
 

4 
 

5 
6 
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Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, 
κλιµακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (ΠΔ 778/1980) 
Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, ικριώµατα ή προστασία αυτών µε πλέγµα (ΠΔ 
778/1980) 
Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώµατα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος µεγαλύτερο από 
3,50 µ από το έδαφος. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό υλικό. Το 
πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 µ. Εν συνεχεία διαµορφώνεται 
κεκλιµένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (ΠΔ 778/1980) 
Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώµατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος για τη συγκράτηση 
υλικών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
Αποφυγή παραµονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (ΠΔ 1073/1981) 
Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος 
(ΠΔ 1073/1981) 
Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
105/1995) 
Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα 
Βαθµός επικινδυνότητας : 2 
Μέτρα 1 

2 
3 
4 

 
5 

Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994) 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (ΠΔ 1073/1981) 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, 
οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981) 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν 
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία 
Βαθµός επικινδυνότητας : 2 
Μέτρα 1 

 
 

2 
 
 
 
 

3 

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. 
Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα  
(ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής πρέπει να είναι µεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, µε δυνατότητα 
κλειδώµατος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν προστατευτικό διακόπτη 
διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος). Η εγκατάσταση και η 
συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να 
παραµένουν κλειδωµένοι (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
Οι γραµµές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος να είναι ενισχυµένης µηχανικής αντοχής και ηλεκτρικής 
µόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

4 
 
 

Οι διαδροµές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στη 
λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασµα σε σωλήνες, σκέπασµα µε µαδέρια, 
υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδροµή και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόµων κίνησης προσωπικού, 
µηχανηµάτων και οχηµάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 
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5 
Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες 
πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου δικτύου 
Βαθµός επικινδυνότητας : 2 
Μέτρα 1 

 
 
 

2 
3 
4 

 
5 

Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η 
ΔΕΗ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει 
να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια υπηρεσία της ΔΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα ληφθούν 
κατόπιν έγκρισης της ΔΕΗ (ΠΔ 1073/1981) 
Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος (ΠΔ 1083/1981) 
Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (ΠΔ 1073/1981) 
Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ΔΕΗ) από αγωγούς µέσης τάσης και 
γενικά κάθε είδους αγωγό (ΠΔ 1073/1981) 
Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούµενης απόστασης ασφαλείας. Σε 
περίπτωση που είναι αδύνατη η συγκεκριµένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση σήµανσης (πχ σχοινί µε 
κρεµασµένες πινακίδες ή αλυσίδες, αναλόγως του ύψους) σε απόσταση ασφαλείας (ΠΔ 1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος 
Βαθµός επικινδυνότητας : 1 
Μέτρα 1 

2 
3 
4 

 
5 
6 
7 

 
8 

 
9 
10 

Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 85/1991) 
Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (ΠΔ 85/1991) 
Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ 85/1991) 
Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (ΠΔ 
85/1991, ΠΔ 395/1994) 
Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ 395/1994) 
Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991) 
Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου 
εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ 85/1991) 
Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981) 
Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (ΠΔ 396/1994) 
Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί 
Βαθµός επικινδυνότητας : 1 
Μέτρα 1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

5 

Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό 
(ΠΔ 397/1994) 
Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του 
φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 397/1994) 
Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική 
προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (ΠΔ 397/1994) 
Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του 
εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, 
θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός, φωτισµός) (ΠΔ 397/1994) 
Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της 
εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (ΠΔ 397/1994) 

6 
 
 

7 

Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η κατάσταση 
της υγείας τους και η σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στην εκτέλεση 
των συγκεκριµένων εργασιών (ΠΔ 397/1994) 
Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον 
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριµα - παραπάτηµα 
Βαθµός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 
2 

Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981) 
Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981) 
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3 
4 

 
 
 

5 

Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981) 
Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως 
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το 
πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (ΠΔ 1073/1981) 
Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ 
1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σκόνη 
Βαθµός επικινδυνότητας : 1 
Μέτρα 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 
9 
10 

Διαβροχή µε λάστιχο (ΠΔ 1073/1981) 
Διαβροχή µε υδροφόρα (ΠΔ 1073/1981) 
Χρήση συλλεκτηρίων αγωγών για τη ρίψη υλικών (ΠΔ 1073/1981) 
Χρήση συλλεκτηρίων πετασµάτων για τη ρίψη υλικών (ΠΔ 1073/1981) 
Χρήση κάδων για τη συλλογή µπαζών και αχρήστων υλικών (ΠΔ 1073/1981) 
Τοποθέτηση λινάτσας στο ικρίωµα (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) σε εξωτερικούς χώρους 
Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) µακριά από άλλα συνεργεία 
και τρίτους 
Αποµόνωση του χώρου εργασίας (πχ µε λινάτσα, νάυλον, γεωύφασµα) 
Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (ΠΔ 396/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες 
Βαθµός επικινδυνότητας : 2 
Μέτρα 1 

 
2 

 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή 
τους στο εργοτάξιο (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 
Ενηµέρωση των εργαζοµένων για την ασφαλή χρήση των χηµικών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα 
Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 
77/1993) 
Αποθήκευση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 
388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 
Χρήση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, 
ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 
Χρήση ΜΑΠ, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των 
χηµικών (ΠΔ 396/1994, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 
Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιµοποιεί χηµικά, κατά τα 
διαλείµµατα και µετά το πέρας της εργασίας (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 
Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιµοποιεί χηµικά, από το γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 
77/1993) 

Μ.Α.Π. 1 Μάσκα ηµίσεως προσώπου ΕΝ 149 (FFP2) 
 2 Γυαλιά ΕΝ 166(Β) 
 3 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 
 4 Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 361 
 5 Γάντια ΕΝ 388 
 6 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 
 7 Φόρµα εργασίας ΕΝ 465 
 
 
 
 
 

Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., MSc 

Ελλησπόντου 26 & Πασαλίδη, 55132 Θεσ/νίκη, Τηλ. 2310 437799,  Fax. 2310 447599  30 



ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΕΡΓΟ: Μελέτη Αποκατάστασης Δημοτικής Οδού Νάουσας - Ροδοχωρίου 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
 
ΦΑΣΗ : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  

ΕΡΓΑΣΙΑ :  ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 
Ανάλυση εργασίας : Έλεγχος και προετοιµασία χώρου 

Μεταφορά υλικών και εξοπλισµού στο χώρο 
Τοποθέτηση εδαφικού υλικού και συμπύκνωση 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Καταπλάκωση από υλικά 
Βαθµός επικινδυνότητας : 3 
Μέτρα 1 Η διαδικασία απόθεσης υλικών και συμπύκνωσης αυτών πρέπει να συντονίζεται από υπεύθυνο µηχανικό 

(ΠΔ 1073/1981) 
 2 Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να διενεργήσει επιτόπου αυτοψία µε τον µελετητή, τον Κ.Τ.Ε. και 

τον εργοδηγό (ΠΔ 1073/1981) 
 3 Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ενηµερώσει τον εργοδηγό για τη µελέτη και τις επιτόπου συνθήκες 

(ΠΔ 1073/1981) 
 4 Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ελέγξει αν ο εξοπλισµός και η στελέχωση του συνεργείου επαρκούν 

για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας (ΠΔ 1073/1981) 
 5 Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να επιβλέπει όλη τη διαδικασία για την αντιµετώπιση έκτακτων 

καταστάσεων (ΠΔ 1073/1981) 
 6 Όλοι οι εργαζόµενοι γνωρίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται µε την εργασία τους, τόσο για τους 

ίδιους, όσο και για τους γύρω τους (ΠΔ 1073/1981) 
 7 Ο αριθµός των εργαζοµένων που επιβλέπεται από κάθε επικεφαλής δεν ξεπερνάει τα 10 άτοµα (ΠΔ 

1073/1981) 
 8 Οι εργαζόµενοι που υλοποιούν την επίχωση και συμπύκνωση πρέπει να χρησιµοποιούν τα 

προβλεπόµενα από τον κατασκευαστή Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
396/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα 
Βαθµός επικινδυνότητας : 2 
Μέτρα 1 

2 
3 
4 

 
5 

Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994) 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (ΠΔ 1073/1981) 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, 
οχήµατος, εξοπλισµού (ΠΔ 1073/1981) 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν 
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος 
Βαθµός επικινδυνότητας : 1 
Μέτρα 1 

2 
3 
4 

 
5 
6 
7 

 
8 

 
9 
10 

Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 85/1991) 
Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (ΠΔ 85/1991) 
Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ 85/1991) 
Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (ΠΔ 
85/1991, ΠΔ 395/1994) 
Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ 395/1994) 
Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991) 
Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου 
εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ 85/1991) 
Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981) 
Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (ΠΔ 396/1994) 
Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί 
Βαθµός επικινδυνότητας : 1 
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Μέτρα 1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

5 
 

6 
 
 

7 

Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό 
(ΠΔ 397/1994) 
Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του 
φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 397/1994) 
Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική 
προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (ΠΔ 397/1994) 
Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του 
εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιµο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, 
θερµοκρασία, υγρασία, αερισµός, φωτισµός) (ΠΔ 397/1994) 
Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της 
εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (ΠΔ 397/1994) 
Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν. Επίσης η κατάσταση 
της υγείας τους και η σωµατική τους διάπλαση πρέπει να µη δηµιουργούν προβλήµατα στην εκτέλεση 
των συγκεκριµένων εργασιών (ΠΔ 397/1994) 
Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον 
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριµα - παραπάτηµα 
Βαθµός επικινδυνότητας : 1 
Μέτρα 1 

2 
3 

Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981) 
Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981) 
Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981) 

4 
 
 
 

5 

Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως 
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το 
πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (ΠΔ 1073/1981) 
Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ 
1073/1981) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Δονήσεις 
Βαθµός επικινδυνότητας : 1 
Μέτρα 1 

2 
3 
4 

 
5 

 
6 

Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 
Συντήρηση των συστηµάτων αναρτήσεων φορτηγών και µηχανηµάτων (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 
Επιλογή εργαλείων µε διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (ΠΔ 395/1994) 
Περιορισµός της έκθεσης σε κραδασµούς µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου 
εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) 
Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 
Χρήση ΜΑΠ (γάντια) (ΠΔ 396/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σκόνη 
Βαθµός επικινδυνότητας : 1 
Μέτρα 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 
9 
10 

Διαβροχή µε λάστιχο (ΠΔ 1073/1981) 
Διαβροχή µε υδροφόρα (ΠΔ 1073/1981) 
Χρήση συλλεκτηρίων αγωγών για τη ρίψη υλικών (ΠΔ 1073/1981) 
Χρήση συλλεκτηρίων πετασµάτων για τη ρίψη υλικών (ΠΔ 1073/1981) 
Χρήση κάδων για τη συλλογή µπαζών και αχρήστων υλικών (ΠΔ 1073/1981) 
Τοποθέτηση λινάτσας στο ικρίωµα (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 
Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) σε εξωτερικούς χώρους 
Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) µακριά από άλλα συνεργεία 
και τρίτους 
Αποµόνωση του χώρου εργασίας (πχ µε λινάτσα, νάυλον, γεωύφασµα) 
Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (ΠΔ 396/1994) 
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ΦΑΣΗ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  

ΕΡΓΑΣΙΑ :  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 
Ανάλυση εργασίας : Απομάκρυνση υφιστάμενης ασφάλτου 

Απομάκρυνση υλικών 
Επίστρωση πίσσας και ασφάλτου 
 Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα 

Βαθµός επικινδυνότητας : 2 
Μέτρα 1 

2 
3 
4 

 
5 

Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994) 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981) 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος, 
οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981) 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν 
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Πυρκαγιά από χηµικά 
Βαθµός επικινδυνότητας : 2 
Μέτρα 1 

2 
 

3 
4 

Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981) 
Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978) 

Απαγόρευση καπνίσµατος και γυµνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π∆ 1073/1981) 
Χρήση πυροσβεστικών µέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσµατική χρήση των πυροσβεστήρων 
συνιστάται να γίνεται ενηµέρωση του προσωπικού. Επίσης σηµειώνεται ότι τα πυροσβεστικά µέσα 
πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιµες θέσεις (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978) 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Θόρυβος 
Βαθµός επικινδυνότητας : 1 
Μέτρα 1 

2 
3 
4 

 
5 
6 
7 

 
8 

 
9 
10 

Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991) 
Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (Π∆ 85/1991) 
Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 85/1991) 
Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆ 
85/1991, Π∆ 395/1994) 
Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994) 
Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991) 
Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου 
εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π∆ 85/1991) 
Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981) 
Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994) 
Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας 

Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Γλίστριµα - παραπάτηµα 
Βαθµός επικινδυνότητας : 1 
Μέτρα 1 

2 
3 
4 

 
 
 

5 

∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981) 
∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981) 
Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 1073/1981) 
Αποφυγή περάσµατος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιµοποιούνται ως 
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το 
πέρασµα τους από τα άκρα των διαδρόµων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
προστασία (κάλυψη) και η σήµανση τους (Π∆ 1073/1981) 
Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆ 
1073/1981) 
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Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες 
Βαθµός επικινδυνότητας : 2 
Μέτρα 1 

 
2 

 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή 
τους στο εργοτάξιο (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993) 
Ενηµέρωση των εργαζοµένων για την ασφαλή χρήση των χηµικών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα 
∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 
77/1993) 
Αποθήκευση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 
388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993) 
Χρήση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, 
Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993) 
Χρήση ΜΑΠ, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των 
χηµικών (Π∆ 396/1994, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993) 
Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιµοποιεί χηµικά, κατά τα 
διαλείµµατα και µετά το πέρας της εργασίας (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993) 
Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιµοποιεί χηµικά, από το γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 
77/1993) 

Μ.Α.Π. 1 
2 
3 
4 
5 

Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 
Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 361 
Γάντια ΕΝ 388 
Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 
Φόρµα εργασίας ΕΝ 465 

6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 
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9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Ο Ανάδοχος του Έργου εφόσον λάβει γνώση για το είδος και τις ειδικές απαιτήσεις του 
έργου, όπως αυτές καθορίζονται στο Τεύχος της μελέτης θα συντάξει Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας, στο οποίο θα περιγράφονται όλα τα μέτρα προστασίας που θα λάβει κατά την 
διάρκεια κατασκευής του έργου καθώς και τη μεθοδολογία που πρόκειται να ακολουθήσει. 
 
Το Σύστημα Α&Υ που θα εφαρμόσει ο Ανάδοχος, θα περιλαμβάνει διαδικασίες σύμφωνες με 
την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές Α&Υ στην Εργασία. 
 
Ο Ανάδοχος θα εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία για την Α&Υ και θα παρακολουθεί τις 
μεθόδους εργασίας, ούτως ώστε να εξασφαλίζει την προστασία του προσωπικού και του 
περιβάλλοντος εργασίας από τα ατυχήματα ή ζημιές. 
 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων στους χώρους 
εργασίας που είναι υπό την ευθύνη του. Επίσης επιβάλει τυχόν διορθωτικές ενέργειες που 
θεωρεί απαραίτητες, πάντα στα πλαίσια των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί και της 
ελληνικής νομοθεσίας για την Α&Υ στην εργασία. 
 
Κύριος στόχος είναι η επίτευξη ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος στο εργοτάξιο. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί εν μέρει με έλέγχους του Συντονιστή Ασφαλείας του Αναδόχου (ΣΑΑ) ή 
των Μηχανικών Ασφαλείας (ΜΑ) ή του Γιατρού Εργασίας (ΓΕ), για τον εντοπισμό συνθηκών 
και διαδικασιών που ενέχουν κινδύνους, και την διόρθωση αυτών, ώστε να εξαλείφονται ή να 
μειώνονται πιθανά ατυχήματα. 
 
Για την επίτευξη των παραπάνω, ο Ανάδοχος Κατασκευής εφαρμόζει πρόγραμμα 
επιθεώρησης για το σύνολο του έργου. Οι επιθεωρήσεις αυτές παρέχουν στοιχεία σε 
σταθερή βάση στην Διοίκηση του Αναδόχου Κατασκευής όσον αφορά τα κατά πόσο 
καλύπτονται οι απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγιεινή των 
εργαζομένων στον χώρο εργασιών. Αυτό επιτρέπει επίσης τον ορισμό και την εφαρμογή των 
διορθωτικών ενεργειών. 
 
Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την ασφάλεια και 
απαιτούνται κατά την έναρξη της εγκατάστασης του νέου εργοταξίου, καθώς και όλες τις 
δημόσιες εγκρίσεις, όταν απαιτούνται: 

• Εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας για την έναρξη 
εργασιών 

• Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας 
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• Σχέδιο Α&Υ (για το στάδιο κατασκευής) 
• Φ.Α.Υ. (πρώτη έκδοση) 
• Βιβλίο Υποδείξεων ΜΑ/ΓΕ 
• Ημερολόγιο Ατυχημάτων 
• Συμβάσεις με τις οποίες ορίζονται οι ΣΑΑ και ΓΕ 
• Ανάρτηση πινάκων στους χώρους εργασίας με το πρόγραμμα των ΜΑ, ΣΑΑ 

και ΓΑ ούτως ώστε να ενημερώνονται οι υπάλληλοι για την παρουσία τους 
• Έκδοση αδειών από τοπικούς δημόσιους /ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται 

στην κατασκευή 
• Ύπαρξη σχεδίων και διαδικασιών για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης 
• Ύπαρξη προγράμματος προληπτικών εξετάσεων που εκτελεί ο ΓΕ 
• Προγράμματα εκπαίδευσης και πρόβλεψη για περιοδικές ασκήσεις που εκτελεί 

το προσωπικό του αναδόχου σε θέματα Α&Υ  
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10. ΓΕΝΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
Οι κανόνες ασφάλειας που περιγράφονται παρακάτω είναι γενικοί και ισχύουν ανεξαρτήτως 
φάσεως.  

• Κάθε άτοµο στο εργοτάξιο πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και υγείας 
στο έργο που το αφορούν. 

• Δεν θα ανατίθεται µία δουλειά σε κανένα άτοµο αν δεν είναι σωµατικά και 
πνευµατικά κατάλληλο γι’ αυτήν. 

• Όλα τα άτοµα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλο προστατευτικό 
κράνος.  

• Όλα τα άτοµα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήµατα. Η  
ελάχιστη απαίτηση ασφάλειας για τα υποδήµατα είναι να έχουν προστατευτική 
µεταλλική επένδυση για τα δάχτυλα και στη σόλα. 

• Η ασφαλής προσέγγιση  και έξοδος  πρέπει να εξασφαλίζεται  σε όλες τις 
θέσεις εργασίες και χώρους. 

• Όλα τα άτοµα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες της σήµανσης 
ασφάλειας του εργοταξίου. 

• Φωτιές µε σκοπό την θέρµανση δεν επιτρέπονται στο εργοτάξιο. 
• Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ στους χώρους του εργοταξίου. 
• Κανένα άτοµο δεν θα ξεκινά την εργασία του εάν δεν είναι κατάλληλα ντυµένο. 

Οι εργαζόµενοι δεν επιτρέπεται να φορούν φαρδιά ξεκούµπωτα ρούχα, σορτς 
και να είναι γυµνοί από τη µέση και πάνω. 

• Κανένα άτοµο δεν επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει, αποµακρύνει, 
τροποποιήσει, χαλάσει, καταστρέψει οποιοδήποτε σήµανση  ή εξοπλισµό 
ασφάλειας. 

• Όλοι οι εργαζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να αναφέρουν οποιαδήποτε 
ανασφαλή κατάσταση εργασίας και να απευθυνθούν για βοήθεια αν δεν 
µπορούν να την ελέγξουν µόνοι τους. 

• Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό. 
• Μόνο εξουσιοδοτηµένα άτοµα να χειρίζονται τον εξοπλισµό του εργοταξίου. 
• Όλοι οι επισκέπτες στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από άτοµο που 

γνωρίζει τους χώρους του εργοταξίου και να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες 
του. 
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11. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Για την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας του Αναδόχου και τη λήψη των απαιτούµενων 
µέτρων ασφάλειας προτείνεται η κατανοµή αρµοδιοτήτων σε όλη την ιεραρχία εκτέλεσης του 
έργου. 
 
Ενδεικτικό Οργανόγραμμα Ασφάλειας Εργοταξίου 
 

 

11.1 Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις για την Ασφάλεια στο Εργοτάξιο 
Εργοταξιάρχης 

• Αναγγελία του έργου στις αρμόδιες αρχές. 
• Μέριμνα για την εκπόνηση ΣΑΥ –ΦΑΥ και τήρησή τους στο εργοτάξιο 
• Μέριμνα για τήρηση Ημερολογίου Μέτρων Ασφαλείας 
• Μέριμνα για τήρηση βιβλίου και καταλόγου ατυχημάτων. 
• Τήρηση των οδηγιών που επιβλέπονται και των αρμόδιων αρχών. 
• Τήρηση των υποδείξεων του Συντονιστή Ασφαλείας. 
• Αναγγελία εργατικών ατυχημάτων. 

 
Τεχνικός Ασφαλείας 

• Εκπόνηση εκτίμησης και συμβουλών στον εργοδότη μέσω του Βιβλίου Υποδείξεων 
• Εκπαίδευση προσωπικού 

Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., MSc 

Ελλησπόντου 26 & Πασαλίδη, 55132 Θεσ/νίκη, Τηλ. 2310 437799,  Fax. 2310 447599  38 



ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΕΡΓΟ: Μελέτη Αποκατάστασης Δημοτικής Οδού Νάουσας - Ροδοχωρίου 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
 

• Έλεγχος των θέσεων εργασίας 
• Επίβλεψη της ορθής χρήσης των ΜΑΠ. 
• Διερεύνηση αιτιών εργατικών ατυχημάτων. 

 
Γιατρός εργασίας 

• Υλοποίηση ιατρικών εξετάσεων. 
• Οργάνωση πρώτων βοηθειών. 
• Παροχή υποδείξεων και συμβουλών στον εργοδότη μέσω του Βιβλίου Υποδείξεων. 
• Εκπαίδευση προσωπικού. 
• Έλεγχος των χώρων εργασίας. 

 
Συντονιστής Ασφαλείας 

• Οργάνωση, συντονισμός και αμοιβαία ενημέρωση υπεργολάβων για την εφαρμογή 
των γενικών αρχών πρόληψης και την ορθή εφαρμογή των εργασιακών διαδικασιών.  

• Συντονισμός υπεργολάβων για την αναπροσαρμογή του ΣΑΥ στα δεδομένα της 
κατασκευής. 

• Αναπροσαρμογή του ΦΑΥ. 
 
Μηχανικοί Έργου 

• Εφαρμογή του ΣΑΥ για την εκτέλεση εργασιών στο τμήμα του έργου που έχουν 
αναλάβει. 

• Έλεγχος τήρησης των μέτρων ασφαλείας και καταγραφή ελέγχων στο Ημερολόγιο 
Μέτρων Ασφαλείας. 

 
Εργοδηγοί 

• Εφαρμογή του ΣΑΥ για την εκτέλεση των εργασιών στο τμήμα του έργου που έχουν 
αναλάβει.  

• Οργάνωση της εργασίας σύμφωνα με τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας. 
• Έλεγχος εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας. 
• Έλεγχος των ΜΑΠ από τους εργαζόμενους που επιβλέπουν. 
• Τήρηση των υποδείξεων του Συντονιστή Ασφαλείας. 

 
Υπεργολάβοι 

• Εφαρμογή του ΣΑΥ για την εκτέλεση εργασιών στο τμήμα του έργου που έχουν 
αναλάβει. 

• Εκπαίδευση προσωπικού τους  για θέματα ασφαλείας. 
• Χορήγηση ΜΑΠ στο προσωπικό τους. 
• Χρήση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για γιατρού ασφαλείας εφόσον απαιτείται. 
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• Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου. 
• Τήρηση βιβλίου υποδείξεων, βιβλίου και καταλόγου ατυχημάτων. 
• Αναγγελία εργατικών ατυχημάτων. 

 
Προσωπικό 

• Εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας και υγείας. 
• Ασφαλής χρήση εξοπλισμού και υλικών. 
• Χρήση ΜΑΠ. 
• Αποφυγή κατάργησης ή μετατροπής των διενέξεων και μηχανισμών ασφαλείας και 

των μέτρων προστασίας. 
• Αναφορά επικίνδυνων καταστάσεων. 
• Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις ασφαλείας. 

 
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας για την ασφάλεια κάθε εµπλεκόµενος 
στην εκτέλεση του έργου έχει συγκεκριµένες αρµοδιότητες, αναλόγως των γενικότερων 
καθηκόντων  του. Συγκεκριµένα: 
 
Ο εργοταξιάρχης, ως νόµιµος εκπρόσωπος του Αναδόχου, είναι υπεύθυνος για την τήρηση 
των µέτρων ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο το έργο. Συγκεκριµένα έχει τις παρακάτω 
υποχρεώσεις: 
 Να  διαβιβάσει  στην  αρµόδια  επιθεώρηση  εργασίας  πριν από  την  έναρξη  των 

εργασιών την εκ των προτέρων γνωστοποίηση του έργου. 
 Να µεριµνήσει  για  την  εκπόνηση  Σχεδίου Ασφάλειας  και  Υγείας  και  για  την 

κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας, τα οποία πρέπει να τηρούνται στο 
εργοτάξιο. 

 Να τηρεί Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. 
 Να τηρεί, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τις οδηγίες του 

επιβλέποντος µηχανικού. 
 Να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας 

και να µεριµνά για την τήρηση του ΣΑΥ. 
 
Ο εργοταξιάρχης, ως νόµιµος εκπρόσωπος του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις 
όσον αφορά στο προσωπικό της εταιρείας του: 
 Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ως προς όλες τις 

πτυχές της εργασίας, και να λαµβάνει µέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και  
ασφάλεια των τρίτων. 
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 Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία 
κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία. H εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται από 
τους τεχνικό ασφάλειας, ιατρό εργασίας. 

 Να χρησιµοποιεί  τις  υπηρεσίες  τεχνικού  ασφάλειας (και ιατρού εργασίας για 
επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζοµένους). Οι 
υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας ή/και του ιατρού εργασίας δεν θίγουν την αρχή 
της ευθύνης του εργοδότη. 

 Να εξασφαλίζει  σε  κάθε  εργαζόµενο  κατάλληλη  και  επαρκή  εκπαίδευση  στον  
τοµέα της ασφάλειας και της υγείας. 

 Να µεριµνεί για τη χορήγηση στο προσωπικό του, όλων των αναγκαίων Μέσων 
Ατοµικής Προστασίας για τη δουλειά που εκτελεί. 

 Να εξασφαλίζει  ότι  οι  εργαζόµενοι  σε  εξωτερικές  επιχειρήσεις που εκτελούν  
εργασίες στην επιχείρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια 
και την υγεία. 

 Να αναγγέλλει όλα  τα  εργατικά  ατυχήµατα στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και 
στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού  στον οποίο  υπάγεται  ο  
τραυµατίας εντός  24  ωρών.  Εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή 
θανάτου, πρέπει να τηρούνται αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να 
χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος. Να τηρεί  ειδικό  βιβλίο  
ατυχηµάτων και κατάλογο  των  εργατικών ατυχηµάτων που  είχαν  ως  συνέπεια  
για  τον  εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων 
ηµερών. 

 
Ο εργοταξιάρχης, ως εργαζόµενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη 
νοµοθεσία για τον εργαζόµενο. 
 
Κάθε αρµόδιος µηχανικός του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
 Να δίνει οδηγίες κατασκευής, σύµφωνες µε τους κανόνες της επιστήµης και της 

τέχνης, για την εκτέλεση εργασιών στο τµήµα του έργου που έχει αναλάβει. 
 Να επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών του πριν από την έναρξη των εργασιών και 

περιοδικά κατά την εκτέλεσή τους (κατ’ ελάχιστον κάθε εβδοµάδα και ύστερα από 
θεοµηνία). 

 Να εφαρµόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών 
στο τµήµα του έργου που έχει αναλάβει. 

 Να  τηρεί το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας του έργου (υποχρεωτικές αναγραφές 
που του αντιστοιχούν). 

 

Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., MSc 

Ελλησπόντου 26 & Πασαλίδη, 55132 Θεσ/νίκη, Τηλ. 2310 437799,  Fax. 2310 447599  41 



ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΕΡΓΟ: Μελέτη Αποκατάστασης Δημοτικής Οδού Νάουσας - Ροδοχωρίου 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Κάθε αρµόδιος µηχανικός του Αναδόχου, ως εργαζόµενος, έχει τις  υποχρεώσεις που 
προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον εργαζόµενο. 
 
Κάθε υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
 Να λαµβάνει και να τηρεί όλα τα µέτρα ασφαλείας που αφορούν στο τµήµα του έργου 

που έχει αναλάβει. 
 Να τηρεί, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τις οδηγίες του 

επιβλέποντος. 
 Να εφαρµόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών 

στο τµήµα του έργου που έχει αναλάβει. 
 Να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας. 

 
Ο υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις, ως εργοδότης, όσον αφορά στο 
προσωπικό της εταιρίας του: 
 Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ως προς όλες τις 

πτυχές της εργασίας, και να λαµβάνει µέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και  
ασφάλεια των τρίτων. 

 Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία 
κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία. H εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται από 
τους τεχνικό ασφάλειας, ιατρό εργασίας. 

 Να χρησιµοποιεί  τις  υπηρεσίες  τεχνικού  ασφάλειας (και ιατρού εργασίας για 
επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζοµένους). Οι 
υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας ή/και του ιατρού εργασίας δεν θίγουν την αρχή 
της ευθύνης του εργοδότη. 

 Να εξασφαλίζει  σε  κάθε  εργαζόµενο  κατάλληλη  και  επαρκή  εκπαίδευση  στον  
τοµέα της ασφάλειας και της υγείας. 

 Να χορηγεί στο προσωπικό του, όλα τα αναγκαία Μέσα Ατοµικής Προστασίας για τη 
δουλειά που εκτελεί. 

 Να εξασφαλίζει  ότι  οι  εργαζόµενοι  σε  εξωτερικές  επιχειρήσεις που εκτελούν  
εργασίες στην επιχείρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια 
και την υγεία. 

 Να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις αρµόδιες υπηρεσίες του 
ασφαλιστικού οργανισµού  στον οποίο  υπάγεται  ο  εργαζόµενος  εντός  24  ωρών  
όλα  τα εργατικά  ατυχήµατα  και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή 
θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιµεύσουν για 
εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος. Να τηρεί  ειδικό  βιβλίο  ατυχηµάτων και 
κατάλογο  των  εργατικών  ατυχηµάτων που  είχαν  ως  συνέπεια  για  τον 
εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών. 
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Ο υπεργολάβος, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη 
νοµοθεσία για τον εργαζόµενο. 
 
Κάθε εργοδηγός, ως εκπρόσωπος του εργοδότη, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
 Να καθοδηγεί τους εργαζόµενους του συνεργείου του, για την τήρηση των 

απαιτούµενων 
µέτρων ασφαλείας σε κάθε φάση εργασίας. 
 Να  επιθεωρεί το προσωπικό του συνεργείου του τουλάχιστον µια φορά την ηµέρα, 

προκειµένου να διαπιστώσει την τήρηση των µέτρων ασφαλείας από αυτούς. 
 Να εφαρµόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών 

στο τµήµα του έργου που έχει αναλάβει. 
 Να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας. 

 
Κάθε εργοδηγός, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη 
νοµοθεσία για τον εργαζόµενο. 
 
Κάθε εργαζόµενος έχει τις  παρακάτω υποχρεώσεις: 
 Να εφαρµόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα µε τις 

δυνατότητές του, για την ασφάλεια και την υγεία του καθώς και των άλλων  ατόµων  
που επηρεάζονται  από  τις  πράξεις  ή  παραλείψεις  του  κατά  την εργασία, 
σύµφωνα µε την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του. 

 
Για  την πραγµατοποίηση  αυτών  των στόχων,  οφείλει ειδικότερα,  σύµφωνα  µε  την 
εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του: 

i. Nα  χρησιµοποιεί  σωστά  τις  µηχανές,  τις  συσκευές,  τα  εργαλεία,  τις 
επικίνδυνες  ουσίες,  τα µεταφορικά και άλλα µέσα. 

ii. Nα  χρησιµοποιεί σωστά  τον ατοµικό  προστατευτικό εξοπλισµό που  τίθεται στη 
διάθεσή  του και µετά τη χρήση να τον τακτοποιεί στη θέση του. 

iii. Nα µη θέτει εκτός λειτουργίας, αλλάζει ή µετατοπίζει αυθαίρετα τους µηχανισµούς 
ασφάλειας των  µηχανών,  εργαλείων,  συσκευών,  εγκαταστάσεων  και  κτιρίων 
και  να χρησιµοποιεί  σωστά αυτούς τους µηχανισµούς ασφαλείας. 

iv. Nα αναφέρει αµέσως στον εργοδότη (ή/και σε όσους ασκούν αρµοδιότητες 
τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας), όλες τις καταστάσεις που µπορεί να 
θεωρηθεί εύλογα  ότι παρουσιάζουν άµεσο και σοβαρό  κίνδυνο  για  την 
ασφάλεια  και  την  υγεία,  καθώς και  κάθε  έλλειψη  που  διαπιστώνεται  στα 
συστήµατα προστασίας. 

v. Nα συντρέχει  τον  εργοδότη (και  όσους  ασκούν αρµοδιότητες  τεχνικού  
ασφάλειας  και ιατρού εργασίας),  όσον καιρό  χρειαστεί,  ώστε  να  καταστεί  
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δυνατή  η  εκπλήρωση όλων των  καθηκόντων  ή απαιτήσεων για  την  προστασία  
της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία. 

vi. Nα συντρέχει τον  εργοδότη (και  όσους  ασκούν αρµοδιότητες  τεχνικού  
ασφάλειας  και ιατρού εργασίας), όσον καιρό χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να 
µπορεί να εγγυηθεί ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες  εργασίας  είναι  ασφαλείς  
και  χωρίς  κινδύνους  για  την ασφάλεια  και  την  υγεία  εντός  του πεδίου 
δραστηριότητάς του. 

 Να  παρακολουθεί  τα  σχετικά  σεµινάρια  ή  άλλα  επιµορφωτικά προγράµµατα σε 
θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Προκειµένου να µπορέσει να 
εκπληρώσει  την παραπάνω υποχρέωση, έχει δικαίωµα να λάβει επαρκή απαλλαγή 
από  την εργασία  χωρίς απώλεια αποδοχών, καθώς και να του παρασχεθούν τα 
αναγκαία µέσα. 

 Να φορά κράνος προστασίας της κεφαλής και υποδήµατα ασφαλείας, τα οποία 
χορηγούνται από τον εργοδότη του. 

 
Ο Τεχνικός Ασφάλειας κάθε επιχείρησης έχει τις  παρακάτω υποχρεώσεις: 
 Να παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε 

θέµατα σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των 
εργατικών ατυχηµάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε 
ειδικό βιβλίο της επιχείρησης (ΒΥΤΑ). 

 Να συµβουλεύει σε θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού, κατασκευής και 
συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, 
προµήθειας µέσων και εξοπλισµού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσµατικότητας 
των ατοµικών µέσων προστασίας, καθώς και διαµόρφωσης και διευθέτησης των 
θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής 
διαδικασίας 

 Να ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών µέσων, πριν από τη 
λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και µεθόδων εργασίας 
πριν από την εφαρµογή τους και επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων υγιεινής και 
ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχηµάτων, ενηµερώνοντας σχετικά 
τους αρµόδιους προϊστάµενους των τµηµάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης. 

 Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της 
εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των µέτρων υγιεινής 
και ασφάλειας, να προτείνει µέτρα αντιµετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρµογή 
τους. 

 Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατοµικών µέσων προστασίας, 
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 Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχηµάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα 
αποτελέσµατα των ερευνών του και να προτείνει µέτρα για την αποτροπή 
παρόµοιων ατυχηµάτων 

 Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερµού για τη 
διαπίστωση ετοιµότητας προς αντιµετώπιση ατυχηµάτων. 

 Να µεριµνά ώστε οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας της εργασίας και να τους ενηµερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή 
του επαγγελµατικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους 

 Να συµµετέχει στην κατάρτιση και εφαρµογή των προγραµµάτων εκπαίδευσης των 
εργαζοµένων σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

 Να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 
 Να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση του έργου του µε τον ιατρό εργασίας 

πραγµατοποιώντας µε αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 
 Οφείλει να διαθέσει στον εργοδότη µια γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την 

εργασία κινδύνων για την ασφάλεια  και  την υγεία  συµπεριλαµβανοµένων  εκείνων  
που αφορούν  οµάδες  εργαζοµένων  που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. H 
εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τον ιατρό εργασίας, EΣYΠΠ ή 
EΞYΠΠ, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 
Ο Τεχνικός Ασφάλειας, ως εργαζόµενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη 
νοµοθεσία για τον εργαζόµενο 
 
Η άσκηση του έργου του Τεχνικού Ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σ’ αυτόν από τον 
εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως 
τεχνικού ασφάλειας. 
 
Ο Τεχνικός Ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την 
άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζοµένους. 
Τυχόν διαφωνία του µε τον εργοδότη, για θέµατα της αρµοδιότητάς του, δεν µπορεί να 
αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύµβασης του. 
 
Ο Ιατρός Εργασίας κάθε επιχείρησης έχει τις  παρακάτω υποχρεώσεις: 
 Να παρέχει υποδείξεις και συµβουλές στον εργοδότη, στους εργαζοµένους και στους 

εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να 
λαµβάνονται για τη σωµατική και ψυχική υγεία των εργαζοµένων. Τις γραπτές 
υποδείξεις τις καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο υποδείξεων. Ο εργοδότης λαµβάνει 
γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο. 

Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., MSc 

Ελλησπόντου 26 & Πασαλίδη, 55132 Θεσ/νίκη, Τηλ. 2310 437799,  Fax. 2310 447599  45 



ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΕΡΓΟ: Μελέτη Αποκατάστασης Δημοτικής Οδού Νάουσας - Ροδοχωρίου 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
 

 Να προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζοµένων σχετικό µε τη θέση εργασίας τους, 
µετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό 
ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτηµα της 
επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, όταν τούτο δεν ορίζεται από το 
νόµο. Να µεριµνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και µετρήσεων παραγόντων 
του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρµογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε 
φορά. Να εκτιµά την καταλληλότητα των εργαζοµένων για τη συγκεκριµένη εργασία, 
να αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσµατα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των 
παραπάνω εκτιµήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. 

 
Το περιεχόµενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του 
εργαζοµένου και µπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονοµικούς επιθεωρητές του Υπουργείου 
Εργασίας, για την κατοχύρωση του εργαζοµένου και του εργοδότη. 
 Να επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας της υγείας των εργαζοµένων και 

πρόληψης των ατυχηµάτων. Για το σκοπό αυτό: 
 Να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 
 Να αναγγέλλει µέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας ασθένειες των 

εργαζοµένων που οφείλονται στην εργασία. 
 Να ενηµερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζοµένους για οποιοδήποτε 

παράγοντα στο χώρο εργασίας και έχει επίπτωση στην υγεία. 
 Να συνεργάζεται  κατά την εκτέλεση του έργου του µε τον τεχνικό ασφάλειας, 

πραγµατοποιώντας µε αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 
 
Ο Ιατρός Εργασίας, ως εργαζόµενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη 
νοµοθεσία για τον εργαζόµενο: 
 
Ο Ιατρός Εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την 
άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζοµένους. 
Τυχόν διαφωνία του µε τον εργοδότη, για θέµατα της αρµοδιότητάς του, δεν µπορεί να 
αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύµβασης του. 
 
Ο Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
 Να συντονίζει την εφαρµογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας στις 

τεχνικές ή/και οργανωτικές επιλογές, προκειµένου  να προγραµµατίζονται  οι  
διάφορες  εργασίες ή φάσεις  εργασίας που  διεξάγονται ταυτόχρονα ή  διαδοχικά 
και στην πρόβλεψη  της διάρκειας  εκτέλεσης των  διαφόρων αυτών εργασιών ή 
φάσεων εργασίας. 
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 Συντονίζει την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων µεριµνώντας ώστε ο Ανάδοχος και 
οι υπεργολάβοι και, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των εργαζοµένων, οι 
αυτοαπασχολούµενοι να εφαρµόζουν µε συνέπεια τις υποχρεώσεις που τους 
αντιστοιχούν και να  εφαρµόζουν  το  Σχέδιο  Ασφάλειας  και  Υγείας  του έργου. 

 Να αναπροσαρµόζει ή να µεριµνά ώστε να αναπροσαρµοστεί το Σχέδιο και ο 
Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας. 

 Να οργανώνει µαζί µε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας τη 
συνεργασία, µεταξύ του Αναδόχου και των υπεργολάβων, συµπεριλαµβανοµένων 
και εκείνων που διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο εργοτάξιο, και  το  συντονισµό  
των  δραστηριοτήτων για  την  προστασία  των  εργαζοµένων  και  την πρόληψη  
των ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών, καθώς και την αµοιβαία 
ενηµέρωση τους, όταν πολλές επιχειρήσεις µοιράζονται τον ίδιο  χώρο  εργασίας, 
µεριµνώντας  για  τη  συµµετοχή  εφόσον υπάρχει  ανάγκη  των 
αυτοαπασχολουµένων. 

 Να συντονίζει την εποπτεία για την ορθή εφαρµογή των εργασιακών διαδικασιών. 
 Να λαµβάνει  τα αναγκαία µέτρα ώστε να  επιτρέπεται η  είσοδος  στο εργοτάξιο µόνο 

στα πρόσωπα που έχουν τη σχετική άδεια. 
 Να συνεργάζεται µε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας καθ' όλη τη 

διάρκεια απασχόλησης στο εργοτάξιο και να ζητά τη γνώµη τους κάθε φορά που 
κρίνει απαραίτητο. 

 
Ο Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου, ως εργαζόµενος, έχει τις  
υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον εργαζόµενο. Στο Συντονιστή 
Ασφάλειας και Υγείας είναι δυνατόν να ανατεθεί το έργο και οι αρµοδιότητες του Τεχνικού 
Ασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος απασχόλησης δεν συμψηφίζεται, αλλά 
υπολογίζεται και εκτελείται ανεξάρτητα. 

ΣΥ
Ν

ΤΟ
Ν

ΙΣ
Μ

Ο
Σ 

Α
Ν

Α
Δ

Ο
ΧΟ

Υ 
- Υ

Π
ΕΡ

ΓΟ
ΛΑ

Β
Ω

Ν
 

Επιλογή Υπεργολάβων 
Ανάλυση Νομοθετικών Υποχρεώσεων 

Καθορισμός Συμβατικών Υποχρεώσεων σύμφωνα με τις 
νομοθετικές 

Πριν την εγκατάσταση 

Ενημέρωση για στελέχωση στο έργο 

Παραλαβή οδηγιών ασφαλούς εργασίας 

Εγκατάσταση στο έργο 
Ενημέρωση εκπροσώπου 

Ενημέρωση προσωπικού 

Δραστηριοποίηση Υπεργολάβων Εφαρμογή μέτρων ασφαλείας 
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11.2 Συντονισμός Αναδόχου – Υπεργολάβων  
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 και ΠΔ 305/1996, µε ευθύνη του Αναδόχου, 
πρέπει να συντονίζονται οι δραστηριότητες εκτέλεσης του έργου. Επίσης πρέπει να γίνεται 
αµοιβαία ενηµέρωση µεταξύ των υπεργολάβων, µέσω του Αναδόχου, για τους κινδύνους 
που συνεπάγονται οι εργασίες καθώς και τα µέτρα πρόληψης τους. Για την υλοποίηση του 
συντονισµού µεταξύ του Αναδόχου και των υπεργολάβων ακολουθείται η παρακάτω 
διαδικασία: 
 

• Σε κάθε υπεργολάβο, πριν την υπογραφή Ιδιωτικού Συµφωνητικού, αναλύονται οι 
Νοµοθετικές υποχρεώσεις του, όπως καταγράφονται στο ΣΑΥ του έργου. Η 
τήρηση των Νοµοθετικών υποχρεώσεων αποτελεί και συµβατική υποχρέωση του 
υπεργολάβου. 

• Πριν την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο αυτός ενηµερώνει τον Ανάδοχο για 
τα στοιχεία του εκπροσώπου του στο έργο, του τεχνικού ασφαλείας του (και του 
γιατρού εργασίας, εφόσον απασχολεί). 

• Οι παραπάνω αρµόδιοι του υπεργολάβου παραλαµβάνουν τις Εκτιµήσεις 
Επαγγελµατικού Κινδύνου του ΣΑΥ που σχετίζεται µε τις δραστηριότητες που 
αναλαµβάνουν. Κάθε Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου πρέπει να αναθεωρηθεί 
από το Τεχνικό Ασφάλειας της επιχείρησης. 

• Με την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο γίνεται ενηµέρωση του εκπροσώπου 
του από τον Ανάδοχο σχετικά µε τη λειτουργία του εργοταξίου. 

• Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου ενηµερώνει το προσωπικό του για 
τους κινδύνους και τα µέτρα πρόληψης τους. 

• Εφόσον κριθεί σκόπιµο, ο Ανάδοχος ενηµερώνει τους ήδη εγκατεστηµένους 
υπεργολάβους για τη δραστηριοποίηση του νέου υπεργολάβου. 

• Καθ’ όλη τη διάρκεια εργασιών του υπεργολάβου στο έργο πρέπει να εφαρµόζονται 
µέτρα πρόληψης των κινδύνων. Για την αµοιβαία ενηµέρωση των υπεργολάβων 
και του Αναδόχου προβλέπεται η διενέργεια συσκέψεων σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα που θα καθοριστούν από τον Ανάδοχο. Επίσης προβλέπεται η 
διενέργεια έκτακτων συσκέψεων, όταν προκύπτουν σχετικά θέµατα. 

 

11.3 Ενημέρωση Προσωπικού 
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 και ΠΔ 305/1996 κάθε υπεργολάβος πρέπει να 
ενηµερώνει το προσωπικό του για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι εργασίες του 
συνεργείου,  καθώς και των άλλων συνεργείων, στο εργοτάξιο. Επίσης πρέπει να 
ενηµερώνει το προσωπικό για όλα τα σχετικά µέτρα προστασίας που λαµβάνονται, σύµφωνα 
µε τη Νοµοθεσία και το ΣΑΥ του έργου. Για την υλοποίηση της ενηµέρωσης προσωπικού 
ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 
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• Με την εγκατάσταση στο εργοτάξιο, εκπρόσωπος του υπεργολάβου, αφού 

ενηµερωθεί σχετικά από τον Ανάδοχο, ενηµερώνει το συνεργείο του. 
• Μετά από κάθε σύσκεψη για θέµατα ασφάλειας που διενεργείται στο έργο ακολουθεί 

ενηµέρωση του προσωπικού, εφόσον προκύπτουν σχετικά θέµατα. 
 
Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. 
 

11.4 Εκπαίδευση Προσωπικού 
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 κάθε εργοδότης (Ανάδοχος και υπεργολάβοι) 
πρέπει να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόµενο επαρκή εκπαίδευση σε θέµατα ασφάλειας και 
υγείας µε την ευκαιρία: 

• Της πρόσληψης του 
• Τυχόν µετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων 
• Εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισµού εργασίας και γενικότερα νέας τεχνολογίας που 

αφορά στην εργασία του. 
 
Η εκπαίδευση πρέπει να προσαρµόζεται εφόσον προκύπτουν νέοι κίνδυνοι και να 
επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 
 

 
Για την υλοποίηση της εκπαίδευσης προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

• Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, µε τη συνδροµή του τεχνικού ασφαλείας, 
εκπαιδεύει το προσωπικό του µε την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο 
εργοτάξιο. Η συγκεκριµένη εκπαίδευση συνιστάται να συνδυαστεί µε την 
ενηµέρωση που προβλέπεται. 

• Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου εκπαιδεύει κάθε νεοεισερχόµενο στο έργο 
εργαζόµενο του συνεργείου του. 
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Εγκατάσταση στο εργοτάξιο 

Ενημέρωση εκπροσώπου συνεργείου 

Ενημέρωση - εκπαίδευση προσωπικού συνεργείου 

Πρόσληψη νέου εργαζομένου στο 
εργοτάξιο Ενημέρωση - εκπαίδευση νεοεισερχόμενου 

Δραστηριοποίηση συνεργείου στο 
εργοτάξιο Επανάλληψη εκπαίδευση προσωπικού συνεργείου 
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• Η παραπάνω εκπαίδευση επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ανάλογα 
µε τη διάρκεια δραστηριοποίησης του υπεργολάβου, την εµφάνιση νέων κινδύνων 
και την αύξηση της επικινδυνότητας των ήδη υπαρχόντων. 

 
Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. 
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Προσωπικό 

Διευθυντής Έργου •  •  •      

Εργοταξιάρχης •  •  •  •    •  

Μηχανικοί Έργου  •  •  •    •  

Συντονιστής –ΤΑ •  •  •  •    •  

Υπεργολάβοι   •  •    •  

Εργοδηγοί   •  •  •  •  •  

Εργαζόμενοι   •  •  •  •  •  

 

11.5 Διαχείριση Ατυχημάτων 
Σύμφωνα µε τις προβλέψεις των ΠΔ 17/1996, ΠΔ 305/1996 και ΠΔ 1073/1981 κάθε 
εργοδότης (Ανάδοχος και υπεργολάβοι) οφείλει σε περίπτωση ατυχήματος να εξασφαλίζει 
την παροχή πρώτων βοηθειών στον παθόντα. Επίσης πρέπει να µεριµνήσει για την ασφαλή 
διακοµιδή του παθόντα σε νοσοκοµειακή µονάδα (εφόσον υπάρχει σχετική ανάγκη). Επίσης 
πρέπει να ενηµερώσει τις αρµόδιες Αρχές εντός 24 ωρών. Σε περίπτωση σοβαρού 
συµβάντος πρέπει να διατηρούνται αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που µπορεί να 
χρησιµεύσουν στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήµατος. Τέλος τα στοιχεία που 
προκύπτουν από τη διερεύνηση του ατυχήµατος πρέπει να καταχωρούνται στα αντίστοιχα 
αρχεία (Βιβλίο Ατυχηµάτων, Βιβλίο Υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας - γιατρού εργασίας, 
Κατάλογος Εργατικών Ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα 
εργασίας µεγαλύτερη των τριών ηµερών). Για τη διαχείριση των ατυχηµάτων ακολουθείται η 
παρακάτω διαδικασία: 

• Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο διερευνάται η ύπαρξη (και στοιχεία 
όπως τηλέφωνα και διευθύνσεις) νοσοκοµειακών µονάδων που βρίσκονται κοντά 
στο εργοτάξιο. 
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• Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο οργανώνεται φαρµακείο, οποίο 
περιέχει κατ’ ελάχιστον τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α του ΣΑΥ, 
ανάλογα µε τη θέση του έργου και το συνολικό αριθµό των εργαζοµένων σε αυτό. 

• Κατά την εγκατάσταση κάθε υπεργολάβου στο εργοτάξιο γίνεται ενηµέρωση του για 
θέµατα οργάνωσης πρώτων βοηθειών. 

 
Σε περίπτωση ατυχήµατος: 

• Όποιος αντιληφθεί το συµβάν πρέπει να προσφέρει πρώτες βοήθειες στον παθόντα, 
εφόσον γνωρίζει, και να ζητήσει βοήθεια (από άλλους εργαζόµενους που 
γνωρίζουν). Επίσης πρέπει άµεσα να ενηµερωθεί ο εκπρόσωπος του εργοδότη 
του παθόντα. 

• Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, εφόσον κρίνει απαραίτητο, πρέπει να ζητήσει 
βοήθεια από ειδικευµένο άτοµο (εντός ή εκτός εργοταξίου). Ταυτόχρονα πρέπει να 
ενηµερώσει τον Ανάδοχο για το συµβάν. Εφόσον υπάρχει ανάγκη, ο παθών 
πρέπει να µεταφερθεί σε νοσοκοµειακή µονάδα. 

• Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου πρέπει να ενηµερώσει τις αρµόδιες αρχές εντός 24 
ωρών. 

 
Μετά το ατύχηµα: 

• Ο τεχνικός ασφαλείας του υπεργολάβου (και ο γιατρός εργασίας, εφόσον 
απασχολείται), σε συνεργασία µε τον εκπρόσωπο του στο εργοτάξιο, διερευνά τα 
αίτια του συµβάντος και προτείνει µέτρα για την αποφυγή επανάληψης στο µέλλον. 
Η παραπάνω διερεύνηση καταγράφεται στο Βιβλίο Ατυχηµάτων ή/και στο Βιβλίο 
Υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας - γιατρού εργασίας. Επίσης πρέπει να ενηµερωθεί 
ο Κατάλογος Εργατικών Ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο 
ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών ηµερών. 

• Εφόσον κριθεί απαραίτητο, προβλέπεται ενηµέρωση των εργαζοµένων του 
συνεργείου, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή 
επανάληψης παρόµοιου ατυχήµατος στο µέλλον. 

 
Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. 
 
Σε περίπτωση σοβαρού συµβάντος πρέπει να διατηρούνται αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που 
µπορεί να χρησιµεύσουν στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήµατος. 
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11.6 Δυσμενείς Καιρικές Συνθήκες 
Στο εργοτάξιο ενδέχεται να παρουσιαστούν συνθήκες καύσωνα κατά τους καλοκαιρινούς 
µήνες και ψύχους κατά τους χειµερινούς. Για την αντιµετώπιση τέτοιων καιρικών φαινοµένων 
προβλέπονται (εφόσον επηρεάζουν τις εργασίες): 

• Καθορισµός διαλειµµάτων διάρκειας και συχνότητας αναλόγως των καιρικών 
συνθηκών που επικρατούν. 

• Μετακύλιση του ωραρίου (αποφυγή εργασίας στις πρωινές ώρες το χειµώνα και στις 
• µεσηµεριανές το καλοκαίρι). 
• Διακοπή των εργασιών όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς (καύσωνας, ψύχος, 

θυελλώδεις άνεµοι, έντονες βροχοπτώσεις). 
• Παροχή στους εργαζόµενους πόσιµου δροσερού νερού (10-15οC) σε συνθήκες 

καύσωνα και ζεστών ροφηµάτων σε συνθήκες ψύχους. 
• Προγραµµατισµός των εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερµική καταπόνηση 

εκτός θερµοκρασιακών αιχµών, από τον υπεύθυνο του συνεργείου, και  
µετακύληση ή ενίσχυση του ωραρίου ώστε να υλοποιούνται κανονικά τα 
διαλείµµατα. 
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Καθορισμός διαλειμμάτων αναλόγως των καιρικών συνθηκών 

Μετακύλιση του ωραρίου για αποφυγή εργασίας υπό δυσμενείς συνθήκες 

Προγραμματισμός των εργασιών που συνεπάγονται καταπόνηση 

Διακοπή εγασιών σε περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών 
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Εγκατάσταση στο 

εργοτάξιο 

Διερεύνηση ύπαρξης νοσοκομειακών μονάδων κοντά στο εργοτάξιο 

Οργάνωση φαρμακείου και παροχής πρώτων βοηθειών 

Ενημέρωση συνεργείων για πρώτες βοήθειες 

Σε περίπτωση 

ατυχήματος 

Παροχή πρώτων βοηθειών (εφόσον υπάρχει γνώση) και ενημέρωση 

αρμοδίων 

Ενημέρωση ΕΚΑΒ και μεταφορά σε νοσοκομειακή μονάδα 

Ενημέρωση αρμοδίων αρχών εντός 24 ωρών 

Μετά το ατύχημα 

Διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος και καταγραφή των αποτελεσμάτων 

Ενημέρωση προσωπικού για την αποφυγή επανάληψης του συμβάντος 
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11.7 Σήμανση Ασφαλείας 
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ΠΔ 105/1995 πρέπει να τοποθετείται σήµανση ασφάλειας 
όταν οι υπαρκτοί ή πιθανοί κίνδυνοι δεν µπορούν να αποφευχθούν ή να µειωθούν επαρκώς 
µε τεχνικά µέσα συλλογικής προστασίας ή µε µέτρα, µεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της 
εργασίας. 
 
Η σηµατοδότηση ασφάλειας των χώρων εργασίας σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά ή 
περιορίζει τη λήψη των αναγκαίων εκάστοτε µέτρων προστασίας των εργαζοµένων. 
 
Η συµµόρφωση µε τη σήµανση ασφάλειας είναι υποχρεωτική και κανείς µη 
εξουσιοδοτηµένος δεν επιτρέπεται να τη µετακινεί ή καταστρέφει. 
 
Στο Παράρτηµα Β του ΣΑΥ παρατίθενται συνήθη σήµατα ασφάλειας. 
 
 
 

Μελετήθηκε Ελέγχθηκε Ελέγχθηκε Εγκρίθηκε & Θεωρήθηκε 
Ο Συντάξας Ο Επιβλέπων Η Προϊσταμένη Τ.Μ. Ο Διευθυντής Τ.Υ. 

Νάουσα___/ ___/ ___ Νάουσα___/ ___/ ___ Νάουσα ___/ ___/ ___ Νάουσα ___/ ___/ ___ 

        

 

 
 
 
 

 
 

  

    Κωνσταντινίδης Αβραάμ Κυράνος Θωμάς Τσιόγκα Ελένη Κυριακίδης Παύλος 

Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός 
Αγρ. Τοπογράφος 

Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
 
Για τα εργοτάξια εντός κατοικηµένων περιοχών τα παρακάτω είδη είναι απαραίτητο να περιέχονται στο 
φαρµακείο του εργοταξίου: 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
  1-25 25-50 51-100 
1 Αντισηπτικό διάλυµα ιωδίου 1 1 1 
2 Σκεύασµα για κάψιµο 1 2 3 
3 Οινόπνευµα 1 1 1 
4 Οξυζενέ 1 1 1 
5 Εισπνεύσιµη αµµωνία 1 2 2 
6 Αποστειρωµένες γάζες 1 2 3 
7 Επίδεσµοι γάζας 2 4 6 
8 Τριγωνικοί επίδεσµοι 1 1 1 
9 Ελαστικός επίδεσµος 1 1 1 
10 Λευκοπλάστ ρολλό 2 2 2 
11 Ύφασµα καθαρισµού 1 1 1 
12 Υγρό σαπούνι 1 1 1 
13 Ψαλίδι 1 1 1 
14 Τσιµπίδα 1 1 1 
15 Βαµβάκι 1 1 1 
16 Αντισταµινική αλοιφή 1 1 1 
17 Σπασµολυτικό 1 1 1 
18 Γάντια µιας χρήσης 1 1 1 
19 Φυλλάδιο πρώτων βοηθειών 1 1 1 
 
Για εργοτάξια εκτός κατοικηµένων περιοχών, το φαρµακείο του εργοταξίου πρέπει να περιέχει 
επιπλέον: 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
  1-25 25-50 51-100 
20 Ενέσιµο κορτιζονούχο 1 1 1 
21 Σύριγγες πλαστικές 6 6 6 
22 Δισκία αντιδιαρροϊκά 1 1 1 
23 Δισκία αντιόξινα 1 1 1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Γεωµετρικό 
σχήµα Σηµασία 

 

 
Σήµατα απαγόρευσης 

 

 

Σήµατα υποχρέωσης 

 

 

Σήµατα προειδοποίησης 

 

 
Σήµατα διάσωσης ή βοήθειας 

 

 
Σήµατα που αφορούν το πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισµό 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 
• Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων», ΦΕΚ 117Α/85 
• Ν2224/1994 «Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, 

Υγιεινής - Ασφάλειας κλπ», ΦΕΚ 112Α/94 
• Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφάλειας στις 

οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83 
• N1430/1984 «Κύρωση της αριθµ. 62 Διεθνούς Συµβάσεις Εργασίας, που αφορά 

τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία και τη ρύθµιση θεµάτων που 
έχουν σχέση µε αυτή», ΦΕΚ 49Α/84 

• ΠΔ17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζοµένων σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», 
ΦΕΚ 11Α/96, όπως τροποποιήθηκε µε το ΠΔ159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99) 

• ΠΔ305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 
92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 212Α/96 

• ΠΔ1073/1981 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις 
εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού 
Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81 

• ΠΔ395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 
χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους 
σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, 
όπως τροποποιήθηκε µε τα ΠΔ89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) και ΠΔ304/2000 (ΦΕΚ 
241Α/00) 

• ΠΔ396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από 
τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94 

• ΠΔ397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την 
οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 
90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 221Α/94 

• ΠΔ225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89 
• ΠΔ778/1980 «Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών 

εργασιών», ΦΕΚ 193Α/80 
• ΠΔ31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων 

εκτέλεσης τεχνικών έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε µε το ΠΔ49/1991 
(ΦΕΚ 180Α/91) 

• ΠΔ95/1978 «Περί µέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουµένων εις 
εργασίας συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78 

• ΠΔ77/1993 «προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και 
βιολογικούς παράγοντες. Τροποποίηση και συµπλήρωση προς την οδηγία του 
συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93 

• ΠΔ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά 
στην έκθεση εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς 
παράγοντες (κραδασµούς), σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 
227Α/05 

• ΠΔ105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/και 
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υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 
67Α/95 

• ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελούµενων 
Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 
946/03 

• ΥΑ130646/1984 «Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84 
• ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 

συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση 
µεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 756Β/93 

• ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως 
απαραίτητου στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δηµόσιου 
Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00 

• ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του 
έργου», ΦΕΚ 266Β/01 

• ΑΠ.ΔΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) 
και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την 
έγκριση µελέτης στο στάδιο της οριστικής µελέτης ή/και της µελέτης εφαρµογής σε 
κάθε Δηµόσιο Έργο», ΦΕΚ 686Β/01 

• ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού 
κινδύνου κατά την κατασκευή Δηµοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03 
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